
Local Interaction

Introduktion

Supertanker (som på det tidspunkt gik under navnet Supertankers Urban Task force) 
udarbejdede i 2006 en helhedsplan for det sociale boligbyggeri Charlottekvarteret 
(Charlotteager) der ligger i udkanten af Hedehusene mellem Høje Taastrup og Roskilde.

Helhedsplanerne var tiltænkt problemramte boligområder og fokuserede sociale og 
forebyggende initiativer. Dette betød at der i  princippet ikke var afsat midler til “mursten” 
eller egentlige fysiske indgreb som f.eks. en renovering af lejepladserne.

Helhedsplanen for Charlottekvarteret kom til at hedde “Det Bedste I 
Charlottekvarteret” (DBC)hvilket hentydede tid at den røde tråd i projektet var at afdække 
og udvikle ressourcerne i kvarteret gennem en række åbne forløb med tilknyttede puljer af 
støttemidler til lokale initiativer. 

Vi vurderede dog at det var vigtigt at Supertankers ankomst til kvarteret skete på en synlig 
og involverende måde som skulle være med til at slå tonen an i det videre forløb. Der var 
derfor afsat penge til byggeriet af en lokal base, der både skulle fungere som kontor/
værksted for Supertanker og samtidig bidrage positivt til kvarteret - især ved at involvere 
unge og bygge videre på deres ideer og ønsker.

Der blev derfor inviteret en række kunstnere, urbanister, arkitekter fra både Danmark og 
resten af EU som arbejdede i denne eller lignende felter for at deltage i workshoppen 
“Local Interaction” (LI) hvis overordnede tema var “Design as a positive catalyst in an 
everyday context”. Workshoppen gennemførtes i august 2007 med en forudgående 
workshop hvor de lokale unge havde mulighed for at komme med ideer til hvad de mente 
kvarteret manglede. Disse ideer fungerede som udgangspunkt for LI workshoppen.  

Efter workshoppen var afholdt blev ideerne fra denne illustreret og præsenteret som 3 
alternativer, de lokale beboere kunne diskutere og stemme. Præsentationen fandt sted i 
slutningen august til den årlige fest for beboerne “Sjov Søndag” og det var tanken at det 
egentlige byggeri af basen skulle begynde umiddelbart efter. 

Tingene gik ikke helt efter denne plan, men udviklede sig til et længere forløb hvor drenge 
fra kvarteret blev udnævnt til et “Designteam” det både var med i designet og renoveringen 
af en gammel cirkusvogn som idag fungerer som en rullende base for arbejdet med at 
realisere helhedsplanen for kvarteret.

Denne tekst vil gennemgå de ovennævnte elementer og ud fra denne kritiske 
gennemgang vil formulere nogle forslag til en proces for en lokaliseret og mere konkret/
rumlig tilgang til at arbejde med ressourcerne i byen.

Prologen. 

Workshoppen med 2 6. klasser fra Charlotteskolen var også et første konkrete samarbejde 
mellem DBC og både denne skole og Fritidsklubben 5éren, hvor vi lånte lokaler til at 
afholde workshoppen. Workshoppen legede bl.a. med at dele børnene op i drenge og 
pigegrupper for at se hvordan de forskellige muligheder så ud med disse to synsvinkler. 
Dette resulteterede i en lang række forslag, der alle havde det til fælles at de efterlyste 
flere muligheder for fælles steder, funktioner - mødesteder generelt. Det kunne være ting 



kun for piger, udendørs film (hvor man sad i jacuzi og så filmen) markedsplads/kiosk/
kebab eller fitness og sport. Disse ideer blev efterfølgende suppleret da vi hang 
plancherne op så (især) drengene fra ungdomsklubben kom med flere ideer som også 
omfattede lidt mindre uskyldige ideer som (hash)klub og “danskerfri zone”.

Selvom resultatet af workshoppen var originalt og brugbart i det videre forløb så er der 
grund til at se på de muligheder for at komme til orde og deltage i  diskussionen som 
denne form for workshop sætter rammerne for. For på trods af den legende karakter og de 
frie og opfindsomme ideer så var workshoppens forløb kort og trods alt ret styrende. 
Måske vigtigst af alt var graden af abstraktion og måden mødet med de unge foregik på. 

Først og fremmest foregik dette møde bogstaveligt talt i de lokale institutioners rammer. 
Både fysisk som nævnt ovenfor men også i kraft af at vi forud for workshoppen havde 
indgået et samarbejde med skolen og ungdomsklubben for at organisere at skoleklasser 
kunne tage tid i den skemalagte hverdag. Så på trods af diverse kreative 
workshopteknikker så indgik vi som workshop facilitatorer  klart som en forlængelse af de 
eksisterende institutionelle rammer. Vi havde på den måde allerede fået en “systemets 
kasket”, på trods af de tankerne i den overordnede helhedsplan om udstrakt fra af 
autonomi eller armslængde i forhold til både lokale institutioner og i forhold til kommune og 
boligselskaber.

En anden ramme for børnenes mulighed for at udtrykke sig var at de blev bedt om at 
komme med ideer som lå et stykke ud i fremtiden og efter al sandsynlighed ikke var mulige 
for dem selv at realisere og derfor på nogen punkter allerede accepterede en større eller 
mindre grad af tilpasning til eller afhængighed af systemets rammer. 

Et alternativ som også blev diskuteret på LI workshoppen var i stedet for straks at gå i 
gang med at gribe ind i egne rammer og bygge noget som også gav et rumligt resultatet 
og dermed fornemmelsen af at have mulighed for selv at tilegne sig rummet. Denne 
tidsmæssige form for abstraktion har sikkert betydet at mere direkte ideer som en bænk 
eller et bord blev tilsidesat til fordel for mere fantasifulde og originale ideer som også var 
langt mere komplekse ideer, der først kunne realiseres efter længere tid.

Som oftest forestiller man sig at resultatet af en workshop er noget grafisk eller tekst som 
kan reproduceres i mange sammenhænge. Men disse medier rummer også deres grad af 
abstraktion og begrænsning for at udtrykke sig eller deltage. For drenge der ikke gider at 
tegne eller skrive eller for piger der måske ikke føler sig tilpas i en eksponeret 
workshopsituation vil der altid være ideer, tanker, håb, frygt der går tabt i en så kort og 
struktureret proces. 

Konklusion for prologen

Umiddelbart synes workshoppen af fungere fint med mange gode forslag hvad børn og 
unge ønskede sig i Charottekvarteret, men hvis man går lidt tættere på så afslører valget 
institutionel ramme, workshop metode og korte tidshorisont at der også kan peges på en 
række faktorer, der var med til at skabe begrænsende rammer for de involverede børn og 
unges reelle deltagelse og frie mulighed for at udtrykke sig om og påvirke deres hverdags 
omgivelser.

For det første var det svært at få deltagerne i workshoppen til at åbne op for både deres 
egen fantasi men måske især deres mere umiddelbare sansning og oplevelse af deres 
hverdags rum på så kort tid. Så på trods af den fantasifulde iderigdom så er det ikke 



sikkert at man rent faktisk pressede den kreative citron særligt grundigt i forhold til hvad 
der kunne være muligt, hvis der havde være mere tid til at lægge ud med en mere åben 
metode og måske især de ret institutionelle rammer som workshoppen var lagt i. 

Det ekstra tid kunne også være brugt til i højere grad at skabe et fælles rum og sprog, der i 
højere grad kunne reflektere de mennekser der deltog i workshoppen - både facilitatorer 
og deltagere. Der ville være mulighed for at aflæse forskellige former for gruppedynamik, 
der var med til at reducere en åbenhed for andres synspunkter og arbejde med disse 
sådan at der skabes en åben form for dialog mellem deltagerne.

Denne åbenhed må dog først og fremmest komme fra workshoppens facilitatorer der på 
forskellige måder lægger ud med at markere åbenhed gennem f.eks. at gennemføre 
workshoppen mere frit fra institutionelle rammer og personligt mere eksponeret (sårbar) i 
det offentlige rum.....

Efter at have arbejdet med en åbenhed blandt rammerne for workshoppen og deltagerene 
i workshoppen og de forskellige gruppedynamikker der allerede findes eller opstår 
undervejs så kommer turen til at skabe et fælles rum, der kan bruges som afsæt for det 
videre arbejde. Det kan forstås helt bogstaveligt med en både rumlig og sproglig skabelses 
proces der især kommer til syne gennem en konkret påvirkning af et givet rum - udendørs i 
det offentlige rum eller f.eks. et klasselokale. Ved at introducere muligheden for at påvirke 
de rumlige rammer opnår man både at trække på nogle mere praktiske måder at deltage/
påvirke et fælles udtryk, og det betyder at man tidligt får en klar fornemmelse at 
muligheden for at påvirke sine egne og fælles rumlige rammer. 

Endelig kan man også diskutere hvordan resultaterne fra workshoppen blev formidlet 
videre, hvor tegninger og tekst fra nogle store plancher blev fotograferet og organiseret i 
mindre tematiske “kort” der med nogle stikord angav en tematisering som var blev tilført 
efterfølgende. Disse “kort” udgør også en hvis grad af abstraktion, der f.eks- kunne have 
været anderledes hvis det var børnene selv der havde præsenteret deres ideer og 
drømme.

Mere om disse aspekter senere.

Local Interaction workshoppen

Workshoppens mål var at diskutere “Design as a positive catalyst in an everyday context” 
og hvor det forventede resultat var tre alternative forslag til en base for projektet i 
Charlottekvarteret som er beskrevet kort ovenfor. Forberedelserne til workshoppen bestod 
udover praktikaliteter af at organisere et rundviser hold, der kunne fortælle om kvarteret for 
workshopdeltagerne og et “reality check” hold der kunne kommentere på ideerne inden de 
blev endeligt konkretiseret.

Det blev valgt at afholde workshoppen på stedet og dertil på en ret synlig måde med tre 
telte opsat på en fælles grønning foran kvarterets aktivitetshus. Derudover boede de fleste 
af workshopdeltagerne på det lokale hotel Svalen for også at give en lokal dimension på 
denne måde.

Workshop deltagerne var invitereret ud fra ønsket om at få temaet belyst fra så mange 
vinkler som muligt. Dette betød at der blev inviteret internationalt med deltagere fra 
Sheffield, Berlin, Brussels, Oslo, Zurich udover de deltagere der primært kom fra 
København. Mht alder og køn var der en overvægt af yngre mænd i workshoppen. Fagligt 



var deltagerne især arkitekter eller kunstnere der alle arbejdede med byen eller forskellige 
måder at arbejde åbent og involverende med en social situation gennem rumligt/
arkitektoniske greb, brugen af medier, urbane haver m.m.

Workshoppen indledtes med at deltagerne præsenterede sig selv og i nogle tilfælde havde 
de allerede nogle groft formulerede ideer til kvarteret. Derefter præsenterede en blandet 
gruppe af beboere kvarteret med hver deres fortælling om det sammme sted. Efter noget 
god mad indledtes arbejdet i grupper hvor opgaven var at præsentere nogle overordnede 
tommelfingerregler. På trods af at denne session først blev afsluttet ret sent så var der 
alligevel tid til at have lidt fælles Lounge stemning på det lokale hotel Svalen og vistnok 
også med en afrunding på det lokale natteliv i Hedehusene.

Første session på dagen efter efterspurgte mere konkrete ideer der både brugte de 
overordnede tommelfingerregler fra dagen før og ideer fra de unges workshop. Disse 
grove ideer blev præsenteret for et panel af beboere, der især bestod af 
(ældre)beboerrepræsentanter. Det var ret klart at selvom den gennemgående ide om at 
lade det være en mobil base blev modtaget ret positivt, så det ret begrænset hvor meget 
dette reality tjek kunne  bidrage til de forskellige ideer.  

Sidste session gik ud på at konkretisere ideerne og fokusere på en (mobil) base. Ideerne 
var stadig ret grove, men alligevel brugbare til at arbejde videre på. De tre gruppers ideer 
varierede primært i forhold til hvor meget en mobil base skulle kunne: Om den var en helt 
enkelt trappelignende konstruktion, der rummede muligheden for at bygge scener eller 
teltstrukturer hvor man havde lyst i kvarteret (men beholde kontor, værksted, åbent køkken 
m.m. som en ret fast tilbygning til det eksisterende aktivitetshus) over ideen om nogle 
(pølse) vogne der kunne rykke ud og fungere som katalysator for f.eks. fisketure, 
fodboldkampe m.m. (men som havde en statisk garage/værksted/kontor) til den idé om at 
alt fandtes i den mobile enhed, der kunne rykke rundt i kvarteret og folde sig ud som en 
påfugl med film, mad, kiosk, café bygget ind i samme mobile enhed.

Konklusion Local Interaction workshoppen.

Den overordnede stemning under workshoppen var ret god, intensiv og produktiv. Så hvis 
man ser på workshoppen isoleret så var den ret vellykket, men det var især der hvor 
workshoppen ikke var (tænkt som) en isoleret begivenhed at der var problemer som f.eks. 
nævnt ovenfor i forbindelse med hvordan de unges ideer blev formidlet videre på en ret 
indirekte og abstrakt form. 

Måske var dette mest tydeligt i forhold til hvordan de to måder at involvere kvarterets 
beboere på fungerede. Første gang var på turen i kvarteret med lokale guides der var ret 
forskellige og på den måde gave en godt indblik i kvarterets dynamik (selvom der her klart 
manglede en stemme fra de unge i kvarteret). Samtalen undervejs var åben og folk kom 
med deres hodlninger eller spørgsmål som de havde lyst til. Den eneste begrænsning var 
at der på denne tur blev talt engelsk, men dette var et mindre problem end man kunne 
have forventet.

Den anden involvering af lokale beboere var meget forskellig fra den første gåtur i 
kvarteret. De inviterede var alle ældre beboerrepræsentanter (i et beboerdemokrati der 
ikke var særligt repræsentativt) og kommunikation var prøget af en hvis skepsis og simpel 
hen forskellige sprog selvom der i denne session blev talt dansk. En meget simpel 
forklaring er at der på dette tidspunkt i workshoppen var opstået en ret intensiv og måske 



især indforstået univers som gjorde det svært at kommunikere ideerne til personer i dette 
univers. 

Men kommunikationen blev også gjordt uklar fordi disse beboerrepræsentanter netop 
havde boet i kvarteret i rigtigt mange år og var derfor mere en repræsentant for en ret 
konservativ (grænsende til det defensive) holdning til forandringer  og udfordringer. På et 
tidspunkt blev dette sagt ret tydeligt da en af beboerrepræsentanterne mente at det var ret 
svært at forholde sig til de forskellige oplæg og at de hellere ville have noget “materiale” de 
kunne sidde og kigge på. Selvom denne gruppe beboere var en vigtig del af et “reality 
Check” så var det både en stor fejl at udelukkende lade det være den formelle magt der 
kom til orde her og det var også en fejl at man ikke havde oparbejdet en mere åben 
kommunikations og samarbejdskultur forud for en session som denne. 

Det skulle også vise sig at Aktivitetshuset slet ikke var noget neutralt sted at holde til. Det 
havde vi allerede fået en idé om ud fra workshoppen med de unge som bestemt ikke så 
huset som deres sted. Også her kunne man tale om at huset var en del af den 
dominerende minoritet af ældre beboeres magtsfære.  Aktivitetshuset var dertil også en 
del af en konflikt mellem de forskellige afdelinger der udgør det sociale boligområde hvilket 
gjorde stedet til endnu mere konfliktfyldt zone (og ideen om en mobil base endnu mere 
relevant) En sådan workshop skulle have først være afholdt efter at man havde arbejdet 
med disse interne magthierarkier og rammer præget konflikter for bedre at kunne åbne op 
for en reel og åben diskussion af ideer og initiativer i kvarteret. 

På workshoppen blev en idé diskuteret der gik var inspireret af hvordan man i arabiske 
lande på markedsdage sætter telte op og hvordan de lokale unge deltager spontant med 
en ældre og myndig person der styrer slagets gang. Dette blev til billedet på at måden at 
ankomme til kvarteret eller et nyt område i kvarteret kunne foregå på samme måde ved at 
ankomsten markeres med at man rejser en fælles bygning på et fælles areal. Dette havde 
til dels opnået i workshoppen ved at vi opsatte tre telte ud for aktivitetshuset som 
fungerede for arbejdssted for grupperne, men hvor der skete netop det samme som i den 
arabiske reference: at nogle lokale børn kom og var med til at rejse teltene. 

Dette gik også igen i en anden præsentation der pegede på, at med børn og unge er det 
en fordel at der er kort vej fra idé til handling - og dette var som sådan også en kritik af 
forløbet som workshoppen indgik i hvor de unges workshop var ret isoleret fra resten af 
forløbet især tidsmæssigt men også i forhold til at unge producerede en række ideer som 
derefter blev løftet ud af den sammenhæng de var opstået i og derefter bearbejdet 
(grafisk/tematisk) for at indgå i det videre forløb. Som sådan var processen fragmenteret i 
både sprog, tid og rum hvilket i alt for høj grad var en gentagelse af de problemer som 
forstadkvarterer som Charlottekvarteret lider under: fragmentering og en reduceret 
urbanitet som følge af denne fragmentering.

Og det skulle vise sig at denne fragmentering blev forstærket i den efterfølgende fase hvor 
problemet med overførslen af ideerne fra de unges workshop blev gentaget og endda 
forstærket. Målet var at bearbejde de tre alternative forslag til en mobil base så de kunne 
blive præsenteret på den årlige festdag i kvarteret “Sjov Søndag” og at man der kunne 
diskutere forslagene og lave en afstemning for på den måde at give mulighed for at 
beboerne kunne komme til orde. Men denne form var netop meget styret og abstrakt og 
resultatet var kun ganske få beboere gad at vove sig ind i det telt hvor de alternative 
forslag var udstillet. De to andre telte var det derimod ikke så svært at lokke beboere ind i: 
Det ene fungerede som TV studie og det andet som tegneworkshop. Begge konkrete 
eksempler på andre dele af den Helhedsplan som også Basen var en del af. Forskellen 



var bare at der her var tale om en konkret aktivitet fremfor en mere abstrakt udstilling af 
tegninger og grafiske illustrationer. Disse havde også en karakter der i sig selv også 
grafisk havde en ret “arkitektet” karakter som kunne have forstærket det abstrakte indtryk 
endnu mere. Testen for denne præsentation blev gjordt særlig hård fordi der på en “Sjov 
Søndag” foregår en lang række sjove ting og derfor bliver kedelige (abstrakte) ting ganske 
enkelt valgt fra. Konsekvensen var at der aldrig kom en afgørelse af hvilken en af de tre 
alternativer som beboerne bedst kunne lide.

Forløbet fra workshop med de unge over Local Interaction workshoppen til præsentationen  
af tre alternativer på “Sjov Søndag” var en ret traditionel måde at arbejde med inddragelse 
af lokale beboere, men viser også hvor mange steder at de mange forskellige rammer er 
med til at begrænse eller styre denne deltagelse og det tydelige bevis for disse problemer 
var det fravalg som beboerne foretog af den endelige præsentation på en dag hvor langt 
de fleste beboere var ude og fejre det gode vejr. 

Epilog

Konsekvensen af dette forløb var at vi gik tilbage til ideerne fra workshoppen og 
besluttede os for at købe en gammel cirkusvogn der skulle istandsættes og indrettes. 
Allerede første nat efter den var blevet stillet op på samme grønning ved aktivitetshuset 
hvor også teltene til workshoppen var blevet rejst havde der været “gæster” på besøg i 
vognen.  Uden at det vær helt klart hvem disse gæster havde været så blev der kort efter 
skabt et hold at drenge som gik i gang med at rive vægge ned i cirkusvognen og være 
med til at designe en ny indretning af vognen. 

Dette viser at ved en helt anden og mere direkte proces så involverer man pludselig også 
helt andre personer som ellers aldrig ville have deltaget i hverken reality check eller for 
den sags skyld have været særligt gode til at indgå i de trods alt mere abstrakte rammer 
for workshoppen med de unge der indledte forløbet. 

Efter en længere og meget bureaukratisk proces blev der skabt lidt mere faste rammer for 
de unges deltagelse. De blev til designteamet og lokale virksomheder blev involveret via 
sponsorater af bl.a. arbejdstøj og værktøj. På denne måde blev arbejdet med 
cirkusvognen pludselig også en måde at skabe netværk, der gik ud over kvarteret og 
dermed bidrage til at bryde den isolation som typisk præger disse sociale boligområder. 

Det blev en renovering af en meget smuk gammel cirkusvogn som især de involverede 
drenge var stolte over at have med til og især fordi den stod synligt midt i kvarteret og 
dermed var noget de kunne se i hverdagen eller vise frem til venner og familie.

Konklusion epilogen

Selvom prolog og epilog var ret forskellige på trods af at de begge arbejdede med at 
involvere børn og unge i kvarteret så er det interessant at sammenligne de to forløb. 

Forløbet med cirkusvognen foregik i et langt mere neutralt “rum” og var ikke så præget af 
de institutionelle rammer som den indledende workshop der foregik i ungdomsklubben og 
organiseret i samarbejde med skolen. Cirkusvognen blev stillet op midt på bebyggelsens 
grønning og affødte en del skeptiske kommentarer bl.a. fordi den efter lod ret dybe spor i 
græsplænen. Men en anden reaktion var at nogen brød ind i vognen dog uden at 
ødelægge noget, men for at tjekke den ud... Dette blev det føste skridt i retning af en 



“indtagelse af vognen” som på den måde i langt højere grad blev til deres eget rum frem 
for et forløb der foregik i rum præget af et langt stærkere hieraki. 

Cirkusvognen var fysiks tilstede og derfor var abstraktionsgraden ikke nær så stor som det 
trods alt var når man skulle tegne og skrive om ideer til kvarteret som først kunne 
realiseres i en fremtid, der også gjorde forløbet mere abstrakt. I cirkusvognen kunne man 
med brug af arme og meget enkle former for skitsering kunne forestille sig hvordan et 
kontor og en café kunne fungere der. Både i måden at udvikle og forhandle ideer gjorde en 
konkrete karakter at disse blev meget mere åbne for en mere fysisk og handlingsorienteret 
tilagang til hverdagen. Ved at arbejde langt mere konkret bliver det muligt at inddrage 
mennesker, som ellers aldrig frivilligt ville deltage i de sædvanlige former for workshops 
(for ikke at tale om borgermøder m.m.)

Den konkrete karakter betød også at det blev muligt at skabe nye former for netværk som 
f.eks. de lokale virksomheder som var meget positivt indstillet i forhold til at støtte projektet 
med forskellige former for sponsorater. Derigennem opstod nye netværk som bla. betød at 
nogle af de involverede drenge kunne for kontakt til lokale virksomheder i forbindelse med 
at søge job eller praktiskplads.

Udfordringen ved dette forløb var klart at det ikke passede ind i den normale form for 
projektstyring fordi den krævede en stor grad af åbenhed om mulighed for at improvisere 
for at kunne forblive i dette konkrete og åbne rum, der var opbygget med drengene. Et 
symbolsk tegn på dette var at drengenes ide om at lave en café i cirkusvognens ene ende 
blev droppet selvom det netop var det bidrag som drengen selv kom med udover behovet 
for at renovere cirkusvognen og få den til at fungere som kontor.

Dette peger også udfordring ved balancen mellem en fuldstændig åben og mere legende 
proces og så den forholdsvis styrede form som Cirkusvognen trods alt bød på. Fordi der 
var tale om en fin og nærmest antik gammel vogn blev der tale om en ret konservativ for 
for renovering der havde den fordel at resultatet blev meget smukt, men ikke havde 
mulighed for at improvisere rent rumligt med ideer og skæve indfald som i højere grad var 
drengenes eget udtryk. Et efterfølgende arbejde med en mindre “fin” skurvogn viste 
mulighederne for at skabe mere frie rumlige. 

Konklusion overordnet

Urban Proces

Åbenhed - opening

Et indlede forløb ved at signalere og skabe åbenhed - opening (urban workshop) (urban 
camp) (urban semester)

Denne indledende åbenhed kan også forbindes med en større sanselighed overfor byens/
kvarterets rum både hos dem der har deres hverdag der og hos den udefrakommende. 
Denne sanselig kan gå fra de helt enkle sanser: høre, dufte, se, røre osv. men også 
arbejde med en mere åben og sanselig tilgang til byen ofte oversete ressourcer som 
forsvinder i hverdagen: de socialt marginaliserede, minoriteter eller måske bare pege på 
ressourcer hos folk de ikke var opmærksom på. Denne fase vil også afsøge byens rum for 
steder hvor der findes både urban fortætning men også en åbenhed, der gør det muligt at 
bygge videre på den urbane fortætning, der både kan et sted i byens rum hvor mange 
mennesker kommer eller som har betydning for mange mennesker.



Et fælles rum/arena - common ground (urban workshop) (urban camp) (urban semester)

Den indledende åbenhed kan understreges af at man placerer sig i et neutralt rum -dvs at 
undgå lokale instutioner, der kan have en negativ (autoritet) påvirkning og undgår diverse 
begrænsende roller som f.eks. en kasket, der hedder konsulent, kommunalt ansat osv. 
Derfra kan man bevæge sig til at skabe et fælles rum både hvad angår måden man 
kommunikerer på og helt fysisk ved at man skaber eller påvirker det fysiske rum man 
befinder sig i. Det kunne f.eks. være en rumlig struktur, der fungerer som mødested som 
markedspladsen, tingstedet eller en teltkonstruktionen (som det afghanske loya jirga) , der 
også blev talt om på selve Local Interaction workshoppen nævnt ovenfor. Det fælles 
byggeri kunne have flere formål: skabe en synlig tilstedeværelse i neutralt/offentligt rum, 
Gennem en fælles byggeproces skabes der kontakt og deltagelse gennem enten en snak 
eller fælles byggeri til nysgerrige (børn/ældre) der tilfældigt passerer forbi, og endeligt står 
resultatet som et unikt værk , der er skabt af den lokale “ånd” og er med til at pege på 
mulighederne for at indtage  og påvirke de fælles rum i byen. 

Interaktion - Interaction/festival (fri proces) (urban camp) (urban workshop) (urban 
semester)

Med mødestrukturen som et første eksempel lægges der op til at man kan udvikle nye 
ideer i fællesskab og skabe nye former for netværk, der kan realisere disse ideer. Med den 
fælles struktur som ramme kan dette have en karakter af festival, hvor det er byen der 
fejres med musik, mad, dans, film, diskussioner osv. I denne periode bygges der 
naturligvis videre på “mødestrukturen” sådan at den også signalere en proces der hele 
tiden er åben og foranderlig med mulighed for at påvirke denne proces. Denne fase 
markerer også en bevægelse fra det meget nære og lokale til at man kan invitere byen 
indenfor i et forløb, der også kan inspirere og udfordre de lokale mennesker og ideer. Det 
kan være i form af invitationer af folk med viden om noget af det som er relevant lokalt 
eller det kan være mere konkret med kontakter til netværk der kan støtte op om eller være 
en del af lokale initiativer.

Produktion - Production (urban camp) (urban workshop) (urban semester)

Som det var tilfældet med eksemplet med cirkusvognen er det essentielt at der kommer 
konkrete resultater ud af en sådan urban proces. Produktionen kan have mange 
forskellige udtryk og former, der er nært koblet til de lokale ressourcer der har været 
udgangspunktet og den proces der har udviklet og udfordret disse resourcer. Produkterne 
er mere permanente og synlige resultater af processen og kan have form af publikationer/
artikler om kvarteret der giver stemme til flere grupper end der ellers kommer til orde. Det 
kan være i form af (flere) synlige byggede projekter i det offentlige rum eller initiativer der 
arbejder med f.eks. minoriteters rettigheder. Dette kræver at der findes en form for 
rugekasse der kan understøtte nye initiativer gennem f.eks. kendskab til kontakter til 
myndigheder eller beslægtede netværk. Microinitiativer.....

Urban Værktøjskasse (Urban Toolbox) - urban user interface....

(A tool for appropriating urban space by communication and construction....)



En mobil base som både fungerer som værktøjskasse i den traditionelle forstand til at 
bygge forskellige rumlige strukturer i byens rum, men den fungerer også som 
værktøjskasse og “brugerflade” for kommunikationen og kortlægningen af byens rum. 

I den mere traditionelle forståelse af ordet værktøjskasse så understøtter den Urbane 
værktøjskasse byggeriet af enkle indgreb i byens rum og mere avancerede former for 
mødestrukturer. Derfor er den udstyret med diverse former for håndværktøj: 
skruemaskiner, save osv. samt forskellige arbejdsbænke og en mere seriøs afkorter. Der 
medbringes en stor mængde træ  - lægter - men ellers er det vigtigt at man bygger med 
lokale materialer som enten findes i byen, på genbrugspladser eller de bliver doneret af 
lokale virksomheder. 

En digital værktøjskasse rummer en række “håndholdte” redskaber som kameraer, GPS 
udstyrede smartphones og udstyr til at optage lyd for på den måde at kunne fortælle 
historier, der er lokaliserede i byens rum. For at understøtte dette udvikles der nogle 
klistermærker som angiver hvor der findes historier med en angivelse af hvordan man kan 
lytte/se disse historier. Den mobile base vil også rumme nogle PC´er eller Ipads, der gør 
det muligt på en hurtig og nem måde at bearbejde det indsamle materiale hvis det er 
nødvendigt. De mange historier, sansninger, oplysninger samles af en kortbaseret website, 
hvor det hele kan ses fra både alm computere og bærbare redskaber (smartphones) men 
vigtigst af alt så fungerer den mobile værktøjskasse og klistermærkerne som en måde at 
få historier m.m. tilbage i byens rum på en måde så man tilfældigt kan komme forbi og 
både høre historier og deltage i en udveksling af ideer og holdning.

Den digitale værktøjskasse udvikler sig fra at være en passiv og dokumenterende  logbog i 
den indledende åbne fase til at spille en mere og mere aktiv rolle, der understøtter 
skabelsen af et fælles sprog/rum i den følgende fase over at være en aktiv del af 
diskussionen og interaktionen ligesom det vil være en vigtig del af rugekassen for 
udviklingen og realiseringen af nye netværk og initativer. Der er derfor tale om en hybrid 
mellem en digital kortlægning, et lokalt nyhedswebsite og et socialt diskussionsforum 
f.eks. med brugen af Twitter som basis. 

Den urbane værktøjskasse vil derfor understøtte den Urbane Proces som nævnt ovenfor 
og fungere som en levende dokumentation for forløbet der både kan bruges lokalt og som 
inspiration for andre udenfor lokalområdet. Dette vil i sig selv være et at processens 
produkter. En oplagt måde at forbinde det meget lokale til det mere globale er gennem et 
mediesamarbejde hvor man i interaktions og produktionsfasen involvere medier - aviser 
f.eks. i diskussionen af byens rum og udvikling generelt og også giver stemme til en lokal 
diskussion der i højere grad fungerer på lokale præmisser.


