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Indledning 

 

   

 

I shop therefore I am. Omskrivningen af René Descartes’ udsagn (”jeg tænker, altså er jeg”, 1637) 

stammer fra den amerikanske kunstner Barbara Krugers collage (1987), hvor et lille skilt, en blanding 

af et kreditkort og et identitetskort, vises frem af en anonym hånd. I 1987 var det ment som en provoka-

tion, i dag er det næsten en selvfølgelighed: De ting vi køber, er, hvad enten vi vil det eller ej, i høj grad 

med til at definere, hvem vi er; bare det at skulle købe en liter mælk kan være en kompliceret affære i 

dag, eftersom koens fødeindtag og opdræt, fedtprocenter, mejeriets historie og kartonens design tvinger 

(eller lokker) enhver mælkekøber ind i en livsstilskasse. ”No matter where we go or who we are, shop-

ping dominates our lives”1.  

 I USA påstås shopping i dag at udgøre den sidste eksisterende form for offentlig aktivi-

tet2, og allerede i 1988 formulerede Jean Baudrillard en lignende kritik i forhold til hele det vestlige 

samfund: ”We have reached the point where ’consumption’ has grasped the whole of life…”3. 

                                                 
1 Zukin: Point of Purchase (2005), s. 253. Shopping defineres i afhandlingen som noget lystbetonet og oplevelsespræget, 

der typisk indebærer køb af (luksus)varer, som ikke er fysisk nødvendige, men som i kraft af deres symbolske betydning 

tillægges så meget desto mere identitetsmæssig værdi. Når man shopper, giver man sig tid til at opleve og sanse varerne, 

stedet og stemningen. Indkøb forstås derimod som noget mere rutine- og pligtpræget, der indebærer køb af nødvendige 

(daglig)varer, der helst skal overstås hurtigst muligt. De to begreber kan dog ofte flyde sammen i praksis. For den kulinarisk 

interesserede kan dagligvareindkøbet være lige så meget shopping som indkøb; vedkommende bruger tid på det, vælger 

med omhu og har fornøjelse af seancen. Omvendt kan shoppingturen ende som en frustrerende og udmattende oplevelse, 

hvor man ikke finder, hvad man søger. Definitionen understøttes af Moss (2007), Friedberg (2003), Jane Pavitt (in: Moss) 

og Mumford (1938). På engelsk skelnede man allerede i 16-1700-tallet mellem ’marketing’ og ’shopping’. ”’Marketing’ 

rested on the basis of domestic needs: ‘shopping’ was a less urgent, a more frivolous, occupation.” (Mumford: The Cultures 

of Cities (1938), s. 99) 
2 Chung, Inaba, Koolhaas & Leong, (ed.): Harvard Design School Guide to Shopping (2001). Ifølge forfatterne er ethvert 

andet aspekt indenfor det urbane liv blevet koloniseret af shopping-aktiviteter.  
3 - og han fortsætter: “…work, leisure, nature and culture all previously dispersed, separate, and more or less irreducible 

entities that produced anxiety and complexity in our real life, and on our ‘anarchic and archaic’ cities, have finally become 

mixed, massaged, climate-controlled, and domesticated into the single activity of perpetual shopping”. Fra “Consumer So-

ciety” (1988), citeret fra Grunenberg & Hollein (ed.): Shopping. A Century of Art and Consumer Culture (2002), s. 15  
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 Forbrugets betydning manifesterer sig både på mikro- og makroniveau. På makroniveau 

handler forbrug om nationaløkonomi: Shopping holder moderne økonomier flydende. I dagene efter 

angrebet på World Trade Center den 11. september 2001 hørte man både New Yorks borgmester Ru-

dolph Giuliani og præsident George W. Bush opfordre amerikanerne til at støtte den nationale krig mod 

terror ved at gå ud og shoppe.4 Den samme opfordring kom fra Tony Blair i Storbritannien.5 Shopping 

er ikke bare en økonomisk nødvendighed, men en patriotisk pligt, der skal holde nationen kørende på 

fuld damp, også i krisetider.6  

  På mikroniveau har forbrug længe været et spørgsmål om værdier og identitetsskabelse. 

Vi køber varer, der udtrykker vores holdninger, drømme og personlighed. ”Shopping is our means of 

pursuing value […] It has become an arena for struggle, in recent years, precisely because it is one of 

the few means we have left of creating value”7. Værdien ligger ikke i varen alene, men også i det sted, 

hvor varen bliver købt; det er shoppingoplevelsen som helhed, der er identitetsskabende.8  

Midt imellem mikro- og makroniveauet handler indkøb og shopping om vores fælles kul-

tur og fælles urbane omgivelser. Handel og byliv har altid været og er stadig to sider af samme sag. 

”Shopping, wandering idly, strolling, selecting and consuming are identified both as the primary leisure 

occupation of our affluent Western Society as well as being recognised as the determining activity at 

the root of modern urban life in all its facets.”9 Butikker kan ikke skabe byer alene, og byer er meget 

andet end blot butikker, men detailhandlen er en dominerende og uomtvistelig del af det urbane liv. 

Uden butikker, ingen by. ”…[C]aves of commodities – that was the city”10: Walter Benjamins deltagel-

se i det offentlige rum begyndte som forbruger; som så mange andre kom han til at kende byen som en 

scene for ærinder. 

I byens ”caves of commodities” ligger et stort potentiale. Butikker er miniverdener, der 

kan danne ramme om oplevelser og overraskelser, tryghed og komfort, begejstring og berigelse, udvik-

                                                 
4 Taylor, Marc, C.: ”Duty-Free Shopping” in: Grunenberg & Hollein (2002), s. 39 
5 Artikel fra Daily Telegraph, 28.9.2001, citeret i: Clarke, David B.: The Consumer Society and the Postmodern City 
6 Forbrugsopfordringerne står i skarp kontrast til tankegangen under tidligere krisetider – under 2. verdenskrig lød meldin-

gerne ovenfra, at man skulle spare og klare sig med det mest fornødne. Men allerede i 1961 besvarede præsident Eisenho-

wer spørgsmålet om, hvad amerikanerne kunne gøre for at afhjælpe den økonomiske situation med et: ”’Buy!’ – ’Buy 

what?’ – ’Anything’” (Bowlby: Carried Away (2000), s. 155) 
7 Zukin (2005), s. 7 
8 Zukin (2005), s. 253; Moss (2007), s. 4 
9 Hollein, Max: ”Shopping”, in: Grunenberg & Hollein (2002), s. 13 
10 Benjamin, Walter: Berliner Chronik, citeret fra Buck-Morss, Susan: The Dialectics of Seeing. Walter Benjamin and the 

Arcades Project (1989), s. 284 
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ling og dialog. De almindelige udvekslinger der foregår i det daglige mellem kunder og købmænd kan, 

under de rette omstændigheder, ”build trust between people and establish a sense of place and time as 

well as a civic pride in towns and cities.”11  

Butikkerne har dog også mulighed for at gøre det modsatte. De kan skabe ensartethed, 

kedsomhed, grimhed, de kan irritere, frustrere, indskrænke og afvikle, både på et fysisk og et kulturelt 

niveau. En butik er ikke bare en butik, en vare ikke bare en vare, der er forskelle, og de er betydnings-

fulde for, hvilket samfund vi skaber.  

 

I en tid hvor byerne vokser, fysisk og betydningsmæssigt, bliver verden urbaniseret, mens byerne bliver 

mere og mere globale. Mange byer befinder sig i vore dages oplevelsessamfund i en slags identitetskri-

se, hvor de så at sige kæmper for livet, dvs. kæmper for at tiltrække liv i form af indbyggere, arbejds-

pladser og besøgende. Konkurrencen om at være mest kreativ, mest produktiv og mest levende har stå-

et på siden starten af 1990’erne, hvor store kulturhuse og spektakulære byggerier begyndte at skyde op 

som vartegn og symboler på kreativ vækst. Over hele verden ser man byer forsøge at skabe en ”lokal 

profil vha. en global kulturel grammatik”12. Overalt spiller ordene kreativitet, mangfoldighed og ople-

velser – uden at være klart definerede – en væsentlig rolle, og ambitionen om at skabe fornyelse resul-

terer oftere i kulturel kloning end i lokal innovation (Löfgren). 

Midt i denne urbane og globale proces står forbrugeren – med en kolossal, men til en vis 

grad også uerkendt, magt i forhold til, hvordan udviklingen skal foregå. I indkøbsposerne ligger ikke 

blot de fysiske varer, men også en usynlig plan for fremtiden. Forbrugeren kan betragtes som en inve-

stor, som ikke kun investerer i sig selv, men også i udviklingen af omverdenen både på lokalt og glo-

balt plan. Hver gang vi vælger butik og vare, fungerer vi som planlæggere og entreprenører.  

Shopping og indkøb er således ikke nogen simpel og blot individuel aktivitet, men 

tværtimod et komplekst fænomen med vidtgående konsekvenser. De varer, vi køber, måden, vi køber 

dem på, og det sted, vi køber dem, spiller afgørende ind, ikke bare på individet her og nu, men også på 

den kulturelle, urbane og globale udvikling. Det er derfor vigtigt, at de usynlige planer i indkøbsposer-

ne bliver mere synlige, således at bevidstheden om forskellene og om konsekvenserne af de valg vi 

foretager, når vi køber ind og shopper, bliver udvidet.   

                                                 
11 Satterthwaite: Going Shopping (2001), s. 4 
12 Löfgren, Orvar: ”Kultur och ekonomi” (2005) 
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 Med byerne og forbruget i en meget central dobbeltrolle som generatorer for verdens ud-

vikling bliver shoppingkulturen og urbaniteten til væsentlige og meget omfangsrige forskningsfelter. 

Spørgsmålet er, hvordan man skal håndtere et så stort, bredt og foranderligt felt. Og kan man gøre det 

med et fremadrettet og operationelt perspektiv, med ønsket om at tilgodese menneskers, både enkeltin-

divider og samfunds (herunder også steders) behov for trivsel, sammenhæng og udvikling?  

Det sidste – ønsket om en hensigtsmæssig udvikling – fremstår for så vidt som en ret-

ningsgivende pil; med dette ønske er der allerede truffet et valg, som straks medfører flere aktive valg, 

således f.eks. behovet for at definere, hvad der er godt. Hvori ligger det menneskeligt meningsfulde 

potentiale i krydsfeltet mellem shopping og urbanitet? Hvilket spørgsmål skal man stille for at kunne 

give et hensigtsmæssigt og operationelt svar?    

 

Problemformulering 

 

I forsøget på at sammenknytte shopping, byer og det menneskeligt meningsfulde på en håndterlig må-

de, har jeg i denne afhandling valgt at stille følgende overordnede spørgsmål: På hvilke måder bidrager 

butikker til at skabe levende byer?  

Spørgsmålet placerer forskningsfeltet midt imellem de nationaløkonomiske perspektiver 

og den individuelle værdiskabelsesproces knyttet til shopping. Det første ligger helt udenfor denne af-

handlings rækkevidde og vil ikke blive videre berørt, og det andet vil kun i mindre omfang blive be-

handlet. Fokus vil derimod være på den kollektive, kulturelle og urbane zone, hvor opmærksomheden 

på butikker og shoppingkultur vil fastholde en væsentlig gentænkning af byen i øjenhøjde. Det stillede 

spørgsmål fremtvinger en ligeledes væsentlig diskussion af, hvad der ligger i begrebet ’den levende 

by’, som bruges i flæng, oftest uden at være nøjere defineret. Samtidig lukkes op for en diskussion af 

butikkens ’menneskelige’ potentiale og af den fascinationskraft, der ligger i køb og salg af varer – em-

ner, der er væsentlige i et samfund, som ganske vist ikke mere primært betegner sig selv som et forbru-

gersamfund, men hellere som et oplevelses- eller videnssamfund, men som ikke desto mindre fortsat 
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placerer forbruget i en absolut central rolle: Et stadig større (over)forbrug anskues endnu som den ene-

ste vej mod den vækst, som generelt anses for entydigt positiv.13  

Før man kan diskutere butikkernes potentiale i den levende by, må den levende by i sig 

selv drøftes. Hvor levende skal en by være for at være attraktiv – og for hvem? Er begrebet overhove-

det håndterbart, og i hvor generelle termer er det muligt at tale om ’den levende by’? Liv antager, også 

i handelsmæssig, urban sammenhæng, mange forskellige former, hvis attraktionsværdi er relativ i for-

hold til tid, sted og situation. Er et varehus, der kan tiltrække tusindvis af mennesker nok til at give en 

by et levende handelsmiljø? Eller skal levende forstås i mere eksistentiel forstand, således at den leven-

de by først og fremmest defineres ved sin evne til at skabe en (overvejende positiv) fornemmelse af at 

leve, af at være til stede i verden som et individ i en større sammenhæng?  

I denne afhandling vil der være fokus på den sidste, kvalitative forståelse (som ikke pr. 

definition udelukker den kvantitative). Levende byer forstås her som byer, der vækker nysgerrighed, 

undren, inspiration og glæde (måske også rædsel), som berører os følelsesmæssigt og tænder os intel-

lektuelt, i større eller mindre grad, og som forbinder os til (et udsnit af) verdens mangfoldighed. Le-

vende betyder ikke (nødvendigvis) idyllisk eller pænt, men indebærer en forstærkning af de sanselige 

og sociale relationer mellem menneske og omverden. At butikker tiltrækker mennesker og dermed liv 

kan ikke overraske; uden kunder eksisterede de ikke. Spørgsmålet er, hvilken form for liv de tiltrækker, 

og hvilken form for by de er med til at skabe. Hvad er det, byer kan (når de kan); hvori ligger fascina-

tionskraften, og på hvilken måde er handel en del af den?14 

 

’Den levende by’ begrebsliggøres ved hjælp af det til afhandlingen udviklede begreb om relationel 

kompleksitet og gøres håndgribelig ved sammenstillingen af konkrete brudstykker af byer (og bøger om 

byer) med fokus på handelsmiljøerne. Jeg analyserer ingen enkelt by i detaljer, men sammenstykker et 

billede af abstraktionen ’den levende by’ (med fokus på større/store, fortrinsvist vestlige, byer) ved at 

besøge en række handelsmiljøer i forskellige byer, både i praksis og i tekster af både ældre og nyere 

                                                 
13 Der tales altid om vækst. Hvis der er stilstand, tales der om nulvækst, hvis der er tilbagegang, tales der om negativ vækst. 

I finansverdenen bruger man endda verbet: at vækste.  
14 Jeg er klar over, at dét at beskæftige sig med emner som kvalitet, det meningsfulde og det levende er ensbetydende med at 

bevæge sig ud på ’mineret område’. Men da begreberne dækker over helt essentielle egenskaber i omgivelserne/tilværelsen, 

og desuden benyttes flittigt, men unuanceret, mener jeg, at forsøget må gøres.  
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dato.15 Derved opstår en form for collage, et bybillede, koncentreret omkring de kommercielle aspek-

ter, sammensat af en lille smule Barcelona, lidt New York, lidt Marrakesh, lidt Damaskus, en stor del 

København, lidt London, som tilsammen beskriver (oplevelsen af) den levende by.  

På den måde afspejler afhandlingen den mobilitet, der fremstår som et grundvilkår i det 

hypermoderne samfund, og som medfører en mere punktvis oplevelse af byer. For den, der i sin hver-

dag kan gå eller cykle til det meste, fremstår byen stadig som en sammenhængende enhed, men for de 

mange, der må lade sig transportere i bil/bus/tog/fly, bliver oplevelsen mere zappende og punktvis. 

Byen bliver til en række af destinationer, der optræder som uafhængige ’lokale’ steder, som kun sættes 

i forbindelse med hinanden i kraft af den enkelte brugers mobile brugsmønstre. De opleves stadig som 

forskellige steder, som punkter, der slås ned på og ikke som en enhed, ikke som en sammenhængende 

by. Man udvælger en række lokaliteter, men byen som en kropsligt oplevet helhed udebliver.  

 

Motivation  

 

Spørgsmålet om, på hvilke måder butikker bidrager til at skabe levende byer, er motiveret af den afgø-

rende effekt, som butikkerne har på byen/menneskene i byen. Rundt om i verden ser man meget for-

skellige former for by- og butiksstrukturer; nogle handelsmiljøer skaber en intens, berigende og fasci-

nerende stemning, der giver lyst til ophold og undersøgelse, mens andre gør det modsatte. Når man 

kaster et blik ud over den danske detailhandel, gågaderne og centrene, er det svært ikke at spørge: Er 

dette den ypperste – og eneste – måde at gøre det på? Eller kunne man gøre det på en sjovere måde? En 

mere sammenhængende og nærværende måde?  

Jane Bennett taler i The Enchantment of Modern Life (2001) om ”moments of enchant-

ment”, øjeblikke af begejstring, fascination og engagement, hvis eksistens i den moderne kultur hun 

argumenterer bredt for, og som er relevant i en shopping- og bylivsdiskussion.16 ”The overall effect of 

                                                 
15 Den relationelle kompleksitet er udvundet på basis af større byer, hvor den optræder mest intenst, men den er ikke bundet 

til storbyer og kan nedskaleres efter behov.       
16 Jane Bennett: The Enchantment of Modern Life: attachments, crossings, and ethics (2001). Bogen er et forsøg på en gen-

skrivning af den moderne kulturs historie, der står i kontrast til den almindelige ”story of the disenchantment of the 

world”(s. 4). Hun sætter spørgsmålstegn ved den vedtagne opfattelse af modernitetens affortryllelse af verden og udforsker 

de etiske og politiske implikationer af denne vedtagelse, sådan som man kan opleve den hos kritikere, for hvem ”the quest 

for enchantment is always suspect, for it signals only a longing to forget about injustice, sink into naivite, and escape from 

politics.” (s. 10) 
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enchantment is a mood of fullness, plenitude, or liveliness, a sense of having one’s nerves or circula-

tion or concentration powers tuned up or recharged – a shot in the arm, a fleeting return to childlike 

excitement about life” (s. 5). Følelsen opstår, når omverdenen fremstår som ”fortryllet”, magisk, beta-

gende (eller bare overraskende og inspirerende), om det så bare er for et kort sekund; byen generelt og 

handelsmiljøet i særdeleshed har potentialet til at skabe en sådan fortryllelse. I begrebet enchantment 

ligger en evne til at forføre, inspirere og overraske, som er essentiel i den urbane kultur, fordi der i den 

findes et særligt udviklingspotentiale, en åbenhed, der fører/kan føre til, ikke blot almindelig fornøjelse, 

men også nytænkning, kreativitet og i bund og grund udvikling af civilisationen.  

En vigtig del af motivationen bag afhandlingen er således en søgen efter enchantment og 

desuden efter sammenhængskraft og bæredygtighed (både kulturelt, økonomisk og miljømæssigt) i 

dagligdagen. I denne søgen ligger en række grundlæggende kritiske spørgsmål til den måde, hvorpå vi 

har indrettet vores butikker og byer – og den (shopping)kultur og dagligdag, som er formet af og for-

mer butikkerne/byerne. Mine eksempler på levende handelsmiljøer er til dels hentet fra eksotiske steder 

som Marrakesh, Damaskus og Barcelona, og umiddelbart kan de fremstå som netop sådan: eksotiske, 

og det er de også for den, der er vant til Hørsholm Midtpunkt, Næstved Storcenter, gågaden i Frede-

riksværk osv. Jeg inddrager i afhandlingen den amerikanske byforsker Jane Jacobs’ beskrivelse af en 

kiosk i 1960’ernes New York17 og også den danske journalist Marcus Rubins beskrivelse af delikates-

sen i Jerusalem (2009)18, hvilket måske umiddelbart kan forekomme henholdsvist nostalgisk og 

”drømmende”, men eksemplerne er med til at perspektivere, hvordan det kan være. Det er ikke fiktive, 

men virkelige eksempler, og de viser tydeligt, hvad det er, vi til dels har mistet, nemlig handelsmiljøer, 

der kan noget andet: som kan skabe inspiration, berøring, overraskelser, eftertanke, sammenhæng. Ek-

semplerne viser, at der i urbane handelsmiljøer ligger et stort potentiale for dette og for at bidrage til 

den urbane stedkvalitet, og jeg mener, at det er udtryk for fremsynethed (og ikke nostalgi) at tage dette 

potentiale alvorligt.   

I forlængelse af dette er det således også hensigten med afhandlingen at skabe bevidsthed 

omkring butikken som sted for enchantment og omkring betydningen af steder og stemninger. Der sy-

nes at være en samfundsmæssig tendens til at bagatellisere betydningen af begge dele: Overraskelser, 

glæde, inspiration, kvalitet og ”magi” kan vi opsøge, når vi er på ferie, det hører ikke til i en fortravlet 

                                                 
17 Se afsnittet om mikrorelationalitet i butikken. 
18 Se afsnittet om ”Shopping som god og dårlig oplevelse”. 
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hverdag (synes der at være stiltiende enighed om).19 Eller måske har vi vænnet os så meget til tingenes 

tilstand, at vi har glemt at spørge om alternativer. Levende bymiljøer og tid til at opleve dem er blevet 

en luksus, men de kvaliteter, som et levende bymiljø kan bidrage med, er ikke overflødige, men fun-

damentalt betydningsfulde. Et levende handelsmiljø er en vigtig del af en levende by og (kan være) en 

vigtig del af det enkelte menneskes oplevelse af at deltage i verden; her opdaterer og udvider man sine 

relationer til, og sin viden om, verden (i lillebitte målestok forstås), og denne deltagelse er betydnings-

fuld for individets trivsel. For at skabe en by, der kan tiltrække kapital (arbejdspladser, erhverv, viden, 

kulturinstitutioner, turister), må man begynde nedefra og skabe en by, der er attraktiv for det enkelte 

menneske. At tage de bløde værdier alvorligt er, i et oplevelses- og videnssamfund, første skridt mod 

skabelsen af attraktive og ressourcestærke byer. 

 De bløde værdier skal i denne sammenhæng forstås som de ”moments of enchantment”, 

der ligger i oplevelsen af og deltagelsen i levende urbane handelsmiljøer. Butikker er som sagt steder 

med et relationsudvidende potentiale, som det er vigtigt at udvikle og beskytte for at undgå at skabe 

”slum”: “Not the slum of poverty, but the slum of commerce…”.20 I The Experience of Place (1990) 

beskriver Tony Hiss, hvordan han hurtigt lærte, at ”experiences of places can be a valuable part of life” 

(s. 99), men at han i lang tid accepterede det som naturligt, at meningsfulde steder måtte vige for udvik-

lingen.21 I bogen argumenterer han for betydningen af at beskytte (oplevelsen af) meningsfulde og ka-

rakterfulde steder. ”No American city has yet set up either a Department of Experiential Protection or 

an Urban Experience Development Corporation. But we can already begin to recognize that […] we 

need continuing contact with a rich variety of experiences in a place if we are to stay connected with 

our environment and with other people.”  

 

At fremtiden ligger i byerne synes der ikke at være tvivl om. I 2008 overgik antallet af byboere på ver-

densplan for første gang i historien antallet af landboere. I fattige lande er det håbet om overlevelse og 

                                                 
19 I byerne bliver der ganske vist talt meget om identitet og oplevelser (men ikke om magi og glæde), men begge dele har 

tendens til at blive behandlet på et overfladisk plan, hvor resultatet ofte bliver gennemdesignede, men sjælløse kloner.   
20 Se Hiss: The Experience of Place (1990), s. 186. Han citerer her Benton MacKaye i bogen: The New Exploration: A Phi-

losophy of Regional Planning, der udkom i 1930’erne og igen i 1962. Hiss påpeger i øvrigt, hvordan vesterlændige siden 

omkring år 1800 ”have been carrying around with them as part of their mental baggage a deeply felt and despairing assump-

tion that progress demands degraded surroundings. You put up with such surroundings as long as you have to, and you run 

from them as soon as you can afford to…” (s. 178)  
21 Hiss (1990), s. 99. Han fortsætter: ”…like many other people, I assumed that experiences were only a by-product of other, 

more important purposes”. 
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på længere sigt et bedre liv, der trækker, i rige lande er det behovet for oplevelser og liv på gaden, der 

virker tiltrækkende. Byens mange muligheder er et trækplaster på forskellige niveauer, og med den 

store tilvækst følger nye behov.22  

I den vestlige verden foregår den urbane renæssance i høj grad i kraft af skiftet til en øko-

nomi baseret på ideer og innovation. Skiftet medfører en værdimæssig ændring af den fysiske afstand 

mellem mennesker: Tæthed er frugtbart for innovation, eftersom ideer opstår og udvikles hurtigere, når 

folk er i fysisk nærkontakt med hinanden og med de mange indtryk, som en tæt og levende by giver. At 

skabe attraktive byer, hvor folk har lyst til at være, er derfor økonomisk afgørende.23 Stedets kvalitet er 

blevet en essentiel faktor, og fremkomsten af cyperspace har ikke overflødiggjort det virkelige, offent-

lige rum, men tværtimod tydeliggjort dets kvaliteter og forstærket behovet for det. Atmosfære, karakter 

og sanselige kvaliteter er ved at blive nøglebegreber, også fra et økonomisk perspektiv.24 I årene om-

kring 1970 havde urbane studier fokus på de nævnte aspekter, men siden er opmærksomheden svundet 

ind. Nu kommer de igen frem i lyset og med større nødvendighed end før.25 Både indenfor den kritiske 

tænkning og indenfor byudvikling kan man nu se en tendens til øget opmærksomhed på fænomenologi-

                                                 
22 “The first part of the twentyfirst century will be the age of the city, the ‘Urban Age’. The design of the built environment, 

the distribution of urban density, and their impacts on social inclusion and quality of life, are at the forefront of political 

discussion in towns and cities across the globe.” Påstanden kommer fra The Urban Age Project, et seksårigt tværfagligt, 

internationalt forskningsprojekt om udfordringerne for og potentialet i udviklingen af multibæredygtige urbane strategier, 

se: The Endless City (2007), s. 96. Bogen The Endless City er resultatet af The Urban Age Project’s foreløbige undersøgel-

ser. Formålet med projektet er, i dialog med de politiske beslutningstagere, at fremme udviklingen af kompakte, blandede, 

velforbundne og demokratiske byer. Fokusbyerne er London, Berlin, New York, Shanghai, Mexico City og Johannesburg. 

Projektet har særlig opmærksomhed på sammenhængen mellem byernes fysiske og ikke-fysiske strukturer. Det understre-

ges, at byernes udformning, tæthed, energiforbrug, infrastruktur og boligformer i dag, måske mere end nogensinde før, er 

afgørende for det globale samfunds miljø, økonomi og sociale bæredygtighed. Projektet er organiseret af London School of 

Economics and Political Science og Alfred Herrhausen Society (International Forum of Deutche Bank). Se 

http://www.urban-age.net/01_introduction/intro_idea.html. 
23 ”Finally, the evidence shows that urban form is not only competitively wise, but fiscally sound.” Katz & Altman: “An 

Urban Age in a Suburban Nation” in: The Endless City, s.97. Dette er desuden en af hovedpointerne i The Rise of the Crea-

tive Class (2002) af Richard Florida. 
24 ”The physical environment, despite the impoverishment to which it is currently subject, is in fact a vital part of our human 

experience. As Joseph Rykwert points out, the seduction of place still exists, and the spread of cyperspace will not be able 

to substitute for”the functions of the tangible public realm”. On the contrary, it is precisely the expansion of the virtual, 

globally connected world that renders specific places increasingly appealing and thus important. The fact that accessibility 

is no longer the discriminating factor makes the other qualities of a place fundamental to its ability to attract. Thus atmos-

phere, character, and sensorial qualities are becoming key factors in the definition of a place, even from an economic per-

spective.” Zardini, Mirko: Sense of the City (2005), s. 24 
25 I 1970’erne arbejdede f.eks. Kevin Lynch og Christian Norberg-Schulz med begreber som ’environmental character’ og 

atmosfære. I dag genopdages atmosfærebegrebet f.eks. af Gernot Böhme. 

http://www.urban-age.net/01_introduction/intro_idea.html
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en, oplevelsen, kroppen, perceptionen, sanserne, og i takt hermed en genopdagelse af ”the element of 

character”26. 

Troen på steder med karakter, der tilgodeser menneskets sanselige og sociale behov, er 

også grundstenen i den amerikanske non-profit organisation Project for Public Spaces (PPS), der har 

arbejdet med placemaking siden 1975.27 ”Placemaking is the process of incorporating humanity into 

space”28 lyder en af definitionerne på begrebet – som jeg vil lade stå som et centralt omdrejningspunkt 

for denne afhandling, som i høj grad handler om butikkernes evne til at inkorporere det menneskelige i 

det urbane rum.  

 

Bidrag 

 

Med belysningen af krydsfeltet mellem shoppingkultur og byliv, centreret omkring de fysiske, sanseli-

ge og sociale relationer mellem mennesker og omgivelser, er afhandlingens perspektiv både teoretisk 

og operationelt orienteret; ambitionen er på sigt at bidrage til en socialt, æstetisk og økonomisk gunstig 

byudvikling, hvor spørgsmålet om det menneskeligt meningsfulde og langsigtet bæredygtige er i cen-

trum.  

Bidraget tager ikke form af en præcis opskrift, men udmønter sig i en række overvejelser, 

diskussioner, eksempler og analyser, der gør opmærksom på de muligheder for udvikling af butikker og 

handelsmiljøer, der ligger i at være orienteret i den kulturelle og urbane kontekst. Afhandlingens op-

drag er, på et velbegrundet teoretisk og analytisk fundament, at give stof til eftertanke, inspirere og 

lukke op for alternativer både indenfor detailhandlen og byudviklingen. Der er tale om et ræsonnement, 

belyst af udvalgte eksempler og ikke om et katalog, hvor eksemplerne alene er fyldestgørende. Det skal 

                                                 
26 Se: Zardini, Mirko: Sense of the City (2005), s. 24 
27 Inspireret af Jane Jacobs og William H. Whyte og med en vision om at skabe ”public spaces that will nurture people's 

health, happiness, and wellbeing”, opstod PPS som en forsknings-, formidlings- og rådgivningsinstitution, der assisterer 

både organisationer og græsrødder i etableringen og udviklingen af velfungerende, offentlige byrum. Som udgangspunkt 

stod deres vision i stærk kontrast til beslutningstagernes ideer om byudvikling, og først i midten af 1990’erne opnåede PPS 

et nationalt renommé. Derefter begyndte også de store dagsordensættende institutioner (bl.a. Departments of Transportation 

og The Federal Highway Administration) at tage kontakt til PPS, og både på makro- og mikroniveau har man siden kunnet 

observere en stigende interesse for placemaking – også i Europa. Se www.pps.org   
28 Se listen over en række begrebsdefinitioner på: http://www.pps.org/placemakingis/ [9.7.2010] 

http://www.pps.org/
http://www.pps.org/placemakingis/
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endvidere nævnes, at fraværet af fotodokumentation er en pointe i en afhandling, der argumenterer for 

betydningen af det multisanselige. 

Emnets omfang er imidlertid så voluminøst, at der ikke kan være tale om en 360 graders 

kortlægning; afhandlingen skal derimod læses som et horisontalt, humaniora-baseret snit i et meget 

omfattende felt, et snit, der bidrager med en begrebsliggørelse af ’den levende by’, en udvidet forståel-

se af butikkernes rolle heri og en sammenbinding af forskningsfelterne urbanitet og shoppingkultur, 

som i øvrigt ikke har nogen omfattende dansk, humanistisk tradition bag sig, og slet ikke med sanselig-

heden som optik.   

 

Tværsnittet som tilgang 

 

Teoretisk udfolder afhandlingen sig dels i en by- og stedsanalytisk dimension, dels i en æstetisk dimen-

sion og dels i en kulturanalytisk/kulturhistorisk dimension.29 Strukturelt er afhandlingen opdelt i to de-

le, der hver især er organiseret i fire kapitler. De forskellige dimensioner behandles ikke hver for sig, 

men fletter sig ind i hinanden i begge afhandlingens dele. I indkredsningen af det urbane handelsmiljøs 

potentiale for enchantment og styrkelse af sammenhængskraften mellem mennesker og mellem menne-

sker og omverden, forekommer tværsnittet at være en frugtbar tilgang.  

Det tværgående perspektiv kan siges at være oppe imod en tradition, der i udbredt grad 

beskriver det moderne som bestående af mere eller mindre selvstændige delområder. Som Carsten Fri-

berg påpeger i Æstetiske erfaringer (2007) medfører dette spørgsmålet om, hvordan de forskellige om-

råder kan holdes sammen, så beskrivelsen af den moderne kultur ikke ender med et billede, der alene 

består af fragmenter.  

 

”Det forstandige arbejde, der egner sig til afgrænsning, er ikke også egnet til at be-

skrive en fornuftig sammenhæng, som Hegel peger på som et problematisk træk ved 

det moderne. Det har konsekvenser for en moderne kultur, der betragter videnska-

belig legitimitet som afgørende for den social- og samfundsvidenskabelige praksis, 

                                                 
29 Når jeg bruger begrebet æstetik, er det i Baumgartens forståelse af begrebet, dvs. som erkendelse af verden gennem san-

serne. 
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der lægges til grund for politiske beslutninger og institutioners virke. Her anerken-

des gerne forstandigt arbejde, men langt fra altid en fornuftig eftertanke”30.  

 

Med det valgte tværsnit er det ambitionen her alligevel at forsøge at beskrive en fornuftig sammenhæng 

ved hjælp af ’det forstandige arbejdes’ redskaber og derigennem bidrage fremadrettet til refleksionen 

og fornyelsen af byplanlægningens instrumenter. Det er således ikke intentionen specifikt at behandle 

enkelte delemner som f.eks. infrastruktur, design eller særlige varekategorier, ligesom jeg heller ikke 

benytter mig af hverken sociologens eller historikerens termer og metoder. Jeg er hverken arkitekt, so-

ciolog eller historiker og har ikke disse fagligheders specifikke indsigter; hvad der kendetegner mine 

kundskaber som humanist, cand.mag. i Moderne kultur og kulturformidling, er evnen til at sammen-

binde forskellige felter og således lukke op for en anden, bredere og sammenhængende horisont, hvor 

andre mønstre og betydningslag dukker op, og hvor enkeltnedslag, her i form af en række typologiske 

analyser, fungerer som samlende, belyste og belysende, figurer. Den læser, der forventer klare opdelin-

ger og rigid metodelæsning vil derfor blive skuffet. Brobygningen er essentiel i en ErhvervsPhD-

afhandling, der henvender sig både til universitet og til erhvervslivet, og både fra den ene og den anden 

lejr håber jeg på forståelse for ’dobbeltspillet’. Håbet er desuden, at tværsnittet vil bidrage til en åbning 

af nye måder at tænke butikken i byen på.  

 

Teori og metode 

 

Afhandlingen indledes med en præsentation af det centrale begreb relationel kompleksitet. Dermed 

etableres en begrebslig ramme omkring, og samtidig defineres et brugbart kvalitetskriterium for, ’den 

levende by’. Relationel kompleksitet er ikke en abstrakt model/et abstrakt begreb, men er udvundet og 

modnet af de historiske udviklinger og teoretiseringer samt af de aktuelle konkrete eksempler, som 

kontekstualiserer og bakker begrebet op. Der er således ikke tale om en teoretisk og normativ model, 

men om en model baseret på praktisk kundskab og kropslige erfaringer. Begrebet er særligt inspireret 

af Jane Jacobs’ klassiker The Death and Life of Great American Cities (1961), men hviler i øvrigt på en 

lang række både teoretiske og praktiske erfaringer, der alle ligger til grund for afhandlingen.  

                                                 
30 Carsten Friberg: Æstetiske erfaringer. Filosofiske betragtninger af den moderne kultur (2007), s. 31 
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Den by- og stedsanalytiske dimension kan siges grundlæggende at være inspireret af Ja-

cobs, William H. Whyte og PPS samt af den amerikanske geograf og filosof Yi-Fu Tuan, den britisk-

amerikanske byforsker og arkitekturprofessor Christopher Alexander, den amerikanske sociolog Ri-

chard Sennett, den amerikanske forfatter og foredragsholder Tony Hiss samt den danske arkitekt Jan 

Gehl.31 De mange forfattere og tekster vil i øvrigt blive præsenteret ad hoc, efterhånden som de aktuali-

seres, da det ikke her vil give mening at opliste dem på rad og række. 

Metoden er hermeneutisk forstået på den måde, at det er emnet, der sætter dagsordenen 

for, hvilke betragtninger og diskussioner, der medtages. I stedet for at følge bestemte tekster, teorier og 

forfattere, bliver der plukket fra forskellige sider, hvor disse måtte bidrage til en forståelse af sagen. 

Emnets bredde gør, at det flyder ud over ethvert forsøg på ’vertikal’ begrænsning og absolut indram-

ning; det blander sig konstant med andre emner og kræver en vis udfoldelse af disse. Metoden kan kri-

tiseres for en vis mangel på enhed og desuden for vilkårlighed; andre end de valgte tekster og forfattere 

kunne også være inddraget.  

Men i forsøget på at komme (tilnærmelsesvist) hele vejen rundt om sagens kerne, har en 

udvælgelse af bidrag fra mange forskellige kontekster virket konstruktiv og nødvendig. Emnets betyd-

ning og centrale position opvejer i mine øjne manglen på enhed, og afhandlingens styrke skal findes 

netop i den horisontale struktur, der tillader en undersøgelse af adskillige parallelle og sammenstillede 

tidslige, rumlige og mentale universer indenfor den samme ramme. Fokuseringen på det oplevelses-

mæssige, det relationelle og det komplekse medfører som et vilkår en flerstrenget udfoldning.  

Fraværet af enhed er altså bevidst i forsøget på at skabe det omtalte tværsnit igennem et 

komplekst og foranderligt felt.  

Analyserne er af fænomenologisk karakter. Jeg analyserer rummet som en helhed, der in-

kluderer livsverdenens kulturelle og sociale aspekter samt den kropslige bevægelse og sansning. Denne 

tilgang understreger opmærksomheden på helheden, helhedens virkning og oplevelsen. Interessen for 

det byggede miljøs fænomenologi hænger tæt sammen med en interesse for kvaliteten af oplevelser og 

                                                 
31 En del af værkerne er skrevet tilbage i 1960’erne og 70’erne (Jacobs (1961), Whyte (1980), Tuan (Topophilia, 1974, 

Landscapes of Fear, 1979), Christopher Alexander (A Pattern Language, 1977) og Gehl (1971)) og kan betegnes som klas-

sikere. Der har (mig bekendt) ikke siden været den samme store opmærksomhed på byens helhedsvirkning, menneskelige 

sammenhænge og meningsfulde relationer mellem det enkelte menneske og konteksten. PPS’s fortsatte arbejde og udvikling 

af teorier baseret på Whyte og Jacobs, Gehls opfølgning på Livet mellem husene (1971) med Byer for mennesker (2010) og 

referencerne til de omtalte værker i en række nye bøger (også The Endless City) vidner om klassikernes fortsatte aktualitet.  



 20 

for ”enchantment” i hverdagen og øjeblikket.32 Enhver undersøgelse må respektere det enkelte områdes 

særegenhed og gøre brug af en metodologi, som er specielt tilpasset det pågældende felt.33 Den fæno-

menologisk inspirerede metode forekommer oplagt i en holistisk og sanselig undersøgelse af urbane 

butiksmiljøer.  

 

Struktur 

 

Afhandlingen falder som nævnt i to dele. Første del etablerer rammerne, platformene og konteksten for 

afhandlingen, samtidig med at tilgangen til emnet nuanceres. Derefter foretages en æstetisk og kultur-

analytisk bevægelse gennem byens og shoppingkulturens historie, fra middelalderen til i dag. Anden 

del udgøres af fire typologiske nedslag på henholdsvis markedspladsen, butiksgaden, i stormagasinet 

og shoppingmall’en, der hver især indledes med en kontekstskabende (teoretisk/historisk/eksempli-

ficerende) præsentation, der efterfølges af analyser af aktuelle handelsmiljøer, som er fokuseret på 

spørgsmålet om, hvordan den relationelle kompleksitet kommer til udtryk i et samspil mellem det san-

selige, det fysiske og det sociale niveau. 

 

Første del 

 

Første del argumenterer for en tilgang til byen, der prioriterer de nære (fysiske, sanselige og sociale) 

mikrorelationer, hvilket også indebærer iagttagelser af de makrorelationelle forhold, der manifesterer 

sig i og påvirker den globaliserede by. Begrebet relationel kompleksitet præsenteres og etablerer som 

nævnt en begrebslig ramme omkring, samt definerer et brugbart kvalitetskriterium for, ’den levende 

                                                 
32 ”An interest in the phenomenology of the built environment arises when architecture is regarded not only as a representa-

tion of power or status, as a functionalist entity, as a rationalized project subservient to cost-effectiveness, or as a technolog-

ical fetish – but as an intimate influence on the quality of lived experience. Phenomenological architects call for a pro-

nounced intensification of presence – an embrace of buildings’ potential to be mysterious, enlivening, contemplative. The 

sterility and lifelessness of modernist architecture, due in part to standardized methods of production, dulls or even negates 

the senses. A phenomenological focus seeks to reinvigorate architecture’s ability to capture the poetry of existence, and 

hence re-establish its meaningfullness to everyday, by cultivating diverse sensory experiences and a heightened sensitivity 

towards the immediate physicality of the world.” Drobnick, Jim: ”Volatile Effects. Olfactory Dimensions of Art and Archi-

tecture” in: Howes (ed.): Empire of the Senses (2005), s. 272 
33 - Edmund Husserls argument, ifølge Dan Zahavi: ”Edmund Husserl. Hvordan verden træder frem” in: Thau (ed.): Filosofi 

og arkitektur (2006), s. 13ff 



 21 

by’. Betydningen af ”incorporating humanity into space” fastslås som et grundlæggende fokuspunkt i 

forsøget på at gentænke byen i menneskeskala, og handelens funktion i byens relationelt komplekse 

struktur diskuteres ud fra henholdsvis de makrorelationelle og mikrorelationelle urbane forhold. 

Afsnittet om relationel kompleksitet afsluttes med et skift fra de rumlige til de tidslige 

aspekter; tid og tempo fremlægges som grundlæggende udfordringer for den aktuelle byudvikling. 

Hermed er diskussionen om den levende bys struktur, væsen og fascinationskraft åbnet. I 

det efterfølgende kapitel (om stederne og sanserne) foretages et andet definerende snit (af den levende 

by) med udgangspunkt i erfaringer om steders betydning og attraktivitet, og i forlængelse af dette dis-

kuteres ideen om menneskets to grundlæggende forskellige omverdenstilgange. Hensigten er at ind-

kredse spørgsmålet om, hvorledes vi oplever og påvirkes af vores omgivelser for dermed at konkretise-

re den relationelle tilstedeværelse og underbygge (betydningen af) den fleksibilitet, multifunktionalitet, 

-relationalitet og -sanselighed, som med den relationelle kompleksitet definerer den levende by. Me-

ningen er også, i forhold til byens handelsmiljøer, at understrege potentialet i at understøtte udviklingen 

af attraktive rum. Med bidrag fra miljøpsykologien, stedsvidenskaben, arkitekturteorien og kulturanaly-

sen diskuteres rum- og stedsoplevelsen, og de forskellige omverdenstilgange anskueliggøres afslut-

ningsvist i forhold til shoppingsituationen. Hermed sættes der fokus på, hvordan mennesker relaterer til 

omverdenen, og de fysiske, sanselige og sociale elementers betydning for den relationelle kompleksitet 

underbygges. 

Da vores rumopfattelse (og dermed også vores byer og butikker) er resultatet af en særlig 

verdensopfattelse, der bunder i en specifik sansemodel, fortsættes med et kapitel om sansernes kultur-

historie og en kritik af den vestlige synsdominerede kultur. ”Sensory models are conceptual models, 

and sensory values are cultural values. The way a society senses is the way it understands”34. Sansernes 

funktion som bindeled mellem mennesker og omgivelser giver dem en enorm betydning, som legitime-

rer en substantiel opmærksomhed omkring emnet, ikke mindst i en by- og butikssammenhæng. Viden 

om sanserne og om vores måde at være til stede i verden på er afgørende, hvis ”incorporating humanity 

into space” skal fungere som grundlag for en reel byplanlægningsstrategi.35  

                                                 
34 Sociolog og antropolog Constance Classen: ”McLuhan in the Rainforest” in Empire of the Senses, s. 161 
35 At inddrage sanserne i diskussionen om byen og shoppingkulturen er oplagt; shopping er en praksis, der i høj grad invol-

verer sanserne, og rum kan kun forstås ved, at man sanser dem: ”Det at forstaa arkitektur er da noget helt andet end at be-

stemme en bygnings stil efter nogle særlige kendetegn. Det er ikke nok at se arkitekturen. Man maa opleve den…” – dvs. 

sanse den. Rasmussen, Steen Eiler: Om at opleve arkitektur (1975, opr. 1957), s. 33  
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Tredje kapitel behandler byen og shoppingkulturen ud fra en historisk, æstetisk og kultur-

analytisk vinkel, der danner baggrund for og kontekstualiserer begrebet om relationel kompleksitet. 

Hensigten er at understrege de helt overordnede historiske paradigmeskift, der har fundet sted, og som 

danner baggrund for dén organisatoriske og sanselige situation, som butikker og urbane handelsmiljøer 

befinder sig i i dag. Dette leder hen til en behandling af den aktuelle shoppingkultur; dens rammer, ka-

rakter og konsekvenser, som afslutter første del. 

Der foretages to hop tilbage i tiden; først i tredje og derefter i fjerde kapitel. I tredje kapi-

tel opridses byens udvikling i et sanseligt perspektiv, fra middelalderen til i dag. Det skal understreges, 

at der ikke er tale om en generel byudviklingshistorie, men om en skitsering, der udelukkende forholder 

sig til enkelte, for afhandlingen væsentlige, paradigmeskift. Den sanselige udviklingshistorie følges op 

til i dag, hvor den oppefra styrede byplanlægning, det hurtige bybygningstempo og opmærksomheden 

på visualitet og iscenesættelse har ført til en visuel æstetiseringstendens med forskellige konsekvenser 

for byen, butikken og varen; jeg er klar over, at diskussionen om iscenesættelse/æstetisering af byer og 

varer er meget omfattende, og at jeg kun berører den overfladisk. På den anden side mener jeg ikke 

fuldstændigt at kunne forbigå den og trækker derfor enkelte relevante elementer og eksempler frem. 

I tredje kapitel har byen hovedrollen, mens butikken og shoppingkulturen spiller birollen. 

I fjerde kapitel er det omvendt, idet der her, med det andet hop tilbage i tiden (fra 1700-tallet og frem), 

fokuseres mere specifikt på selve butikken og shopping-handlingen. Væsentlige udviklingstræk ridses 

op og danner baggrund for en diskussion af shoppingkulturen i dag. I afsnittet om ”Paradoksernes tid” 

optegnes kort de store linier i udviklingen fra Anden Verdenskrig til i dag, og hypermoderniteten disku-

teres som en tid, der i meget høj grad er formet af individualismen og masseforbruget. Afsnittet funge-

rer som ramme for den aktuelle bylivs- og shoppingsituation, og efterfølges af en række observationer 

af shoppingoplevelsen i dag. Shoppinghandlingen søges afdækket i en gennemgang af dens fascinati-

onskraft og potentiale for gode og dårlige oplevelser, og i dens eksistens i spændingsfeltet mellem fri-

hed og tvang, forførelse og fremmedgørelse, kreativitet og kontrol.    

Dermed er vi nået frem til det nye årtusind, som bl.a. blev indledt med stor opmærksom-

hed på oplevelsesøkonomien. Da jeg påbegyndte arbejdet med afhandlingen i 2006, var oplevelsesøko-

nomi det helt store buzz-word; det er det ikke længere, men jeg inddrager en kritik af fænomenet alli-
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gevel, fordi det demonstrerer et behov for oplevelser og nærvær – for sanselig og sociokulturel stimula-

tion – og en tidstypisk (paradoksal) iscenesættelse og udnyttelse af dette behov.    

At behovet i dag søges dækket også på andre måder vidner de efterfølgende afsnit om. 

Her er der fokus på behovet for langsomhed og bæredygtighed, som urbant materialiserer sig i Città 

Slow-bevægelsen, der repræsenterer et alternativt syn på tid og rum, som medfører en opmærksomhed 

på det nære og oplevelsesrige på en helt anden måde end oplevelsesøkonomien.  

 

Anden del 

 

Anden del er den typologiske del, hvor de fire hovedtypologier, markedet, butiksgaden, stormagasinet 

og shoppingmall’en, hver tildeles et kapitel. Kapitlerne falder i to dele, hvoraf første del består af en 

historisk/teoretisk/eksemplificerende rammesætning, mens anden del udgøres af analyser af konkrete 

steder. Mens stormagasinet og shoppingmall’en har en dokumenteret historie og et fastsat begyndelses-

tidspunkt, forholder det sig anderledes med markedet og handelsgaden. Handelens historie går langt 

tilbage – de første spor af bymæssig handel kan dateres til omkring år 7000 f. Kr. med etableringen af 

handelsbyen Çatalhöyük på den anatolske højslette.36 I denne afhandling, der primært forholder sig til 

det moderne, strækker det historiske tilbageblik sig dog kun til middelalderen, hvor markedspladsen 

som bycentrum blomstrede op. Grundet forskellene i de fire typologiers udvikling, er de fire afsnits 

indledende dele ikke direkte sammenlignelige. Der tages fat i hvert handelsmiljø på måder, der tilgode-

ser den enkelte type bedst og som giver det klareste indtryk af typens bidrag til den levende by. 

For at levendegøre den middelalderlige markedsplads og dermed destillere en form for 

markeds’essens’ indledes første kapitel med beskrivelsen af et besøg på den store markedsplads Djema 

el’Fna i Marrakesh, der fremstår som en nutidig version af et middelaldermarked.  

Derfra går turen til den syriske suq, der ligeledes har bibeholdt mange af sine oprindelige 

karaktertræk. Med disse arketypiske handelsmiljøer understreges handelens grundlæggende og essenti-

elle potentiale for at bidrage til byens relationelle kompleksitet. Undersøgelsen af markedets fysiogno-

mi og urbane potentiale fortsætter herefter, nu med fokus på København i fortid, nutid og fremtid. Efter 

nedslag i 1900-tallets markedskultur, korte besøg på nutidige markeder på Jægersborggade og Nørre-

                                                 
36 Chung et al.: Harvard Design School Guide to Shopping (2001), s. 30 
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brogade og overvejelser om fremtidens torvehaller på Israels Plads, følger en sammenfatning af marke-

dets sundhedsmæssige, økonomiske og sociokulturelle fordele. Markedskapitlet afsluttes med analyser 

af den italienske by Chiavari samt af Barcelona, to byer, hvor markedskulturen trives i allerbedste vel-

gående, men på forskellige måder og i forskellig skala. 

 Hvor kapitlet om markedspladsen i høj grad tager udgangspunkt i de sanselige og sociale 

aspekter, tager andet kapitel, om butiksgaden, fortrinsvist udgangspunkt i de fysiske og sociale aspek-

ter. Markedsboder kan være permanente eller midlertidige, under tag eller åben himmel, men det er 

ikke de fysiske strukturer ved markedet, der er de afgørende. Gadens fysiske attributer er derimod helt 

afgørende både for butikkerne og for byens funktioner, og derfor tager dette afsnit afsæt i spørgsmål 

om skala, kontekst, sammenhæng og funktioner. Det afsluttes med analyser af gaden Carrer d’Astùries 

i Barcelona og af Værnedamsvej i København (egentlige butiksanalyser foretages dog ikke). 

  Stormagasinet i tredje kapitel inviterer til en anderledes kronologisk, historisk præsentati-

on, der fordeler sig med nogenlunde lige stor opmærksomhed på de fysiske, sociale og sanselige aspek-

ter. Den internalisering af bylivet, der gennemføres med stormagasinet, spejles i beskrivelsen af det. 

Hvor afsnittet om butiksgaden foregår udenfor, fokuserer afsnittet om stormagasinet på det indre liv. 

En kort opridsning af den europæiske og nordamerikanske forhistorie fungerer som indledning til be-

retningen om Magasin du Nord på Kongens Nytorv i København; Magasins historie udfoldes med sær-

ligt fokus på stormagasinets storhedstid i årtierne omkring år 1900, og en analyse af Magasin i dag af-

slutter kapitlet. 

 Med den klassiske shoppingmall, placeret isoleret ved motorvejen, fjernt fra enhver by-

mæssig sammenhæng, fuldføres den internalisering, som stormagasinet indleder. Historien om mall’en 

er en amerikansk historie, og som sådan vil den også blive præsenteret her – med fokus på de fysiske 

og sanselige aspekter. Den danske variant bliver først behandlet i analysen af shoppingcentret Field’s i 

Ørestad syd for København, der afslutter kapitlet.  

De fire typologier er valgt ud fra kriteriet om omfang: Markedet, gaden, stormagasinet og 

shoppingmall’en er de typer, der, tidsligt og rumligt, har fyldt og stadig fylder mest. Man kunne have 

dvælet ved historien om landkøbmanden, der holdt sammen på de små samfund. De hypermoderne big 
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boxes37 og outletcentre beliggende i byernes udkanter, kunne, lige så vel som 1800-tallets passager, 

have fyldt mere.38  

Det skal igen understreges, at der med valget af de fire, stadig aktuelle, hovedtypologier, 

ikke foretages en 360 graders kortlægning, men derimod en fiksering af fire afgørende milepæle i 

shoppingkulturens historie.   

 Afslutningsvist samler konklusionen op på de principper og eksempler, som afhandlingen 

har præsenteret som bæredygtige i udviklingen af relationelt komplekse handelsmiljøer. Opsamlingen 

suppleres af enkelte nye – perspektiverende og underbyggende – tilføjelser. 

                                                 
37 Big boxes er store monolitiske butikker omgivet af parkeringspladser, f.eks. byggemarkeder, møbelbutikker, køkkenbu-

tikker og andre særligt pladskrævende butikker.  
38 Passagen var med sin semi-internalisering af handelen, sit fashionable vareudbud, bekvemmelighed, elegante materialer 

og moderne tagkonstruktioner af glas, en forgænger for stormagasinet og shoppingmall’en. Den adskiller sig dog fra efter-

kommerne ved at fungere som urban ’brobygger’, en figur, der både tidsligt og rumligt virkede sammenbindende. Tidsligt 

byggede passagen bro mellem den præmoderne og den moderne shoppingkultur. Rumligt sammenbandt den forskellige dele 

af byen ved at forbinde større gader og således gøre byens gadenet mere fintmasket. Stormagasinet og shoppingmall’en 

videreudviklede passagens træk, blot ikke dens egenskab af netop passage – dens fysisk sammenknyttende, brobyggende 

funktion. Dog kan man, med de nyere, urbant integrerede storcentre, argumentere for, at passagefunktionen nu så småt gen-

optages; Frederiksbergcentret kan siges at være et eksempel på et forsøg på at sammenbinde forskellige dele (Copenhagen 

Business School (CBS) i den ene ende og Falkoner Allé i den anden ende) (se Hemmersam, Peter: Fra shoppingcenter til 

by. En undersøgelse af det integrerede shoppingcenter (Ph.D.-afhandling, 2008). Internaliseringsprocessen og et fortsat 

fravær af passagens sammenknyttende funktion ser man dog samtidig fortsat i de nævnte big boxes.      
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FØRSTE DEL 

1. kapitel: Relationel kompleksitet 

 

For at kunne diskutere butikkernes potentiale i udviklingen af den levende by er det, som nævnt, nød-

vendigt først at begrebsliggøre de strukturerende og definerende elementer ved den levende by. I det 

følgende defineres derfor begrebet relationel kompleksitet; rammen om og kvalitetskriteriet for den 

levende by. I udfoldningen af begrebet uddybes samtidig afhandlingens blik på byen, og begrebet nu-

anceres efterfølgende i diskussionen om, hvorledes den relationelle kompleksitet manifesterer sig kon-

kret i byen på henholdsvis det makrorelationelle og mikrorelationelle niveau. 

 

Hvad er en levende by? 

 

Det levende byrum kan overordnet karakteriseres med begrebet relationel kompleksitet, dvs. en kom-

pleksitet baseret på relationer. Relationel kompleksitet udgøres af et (ikke uoverskueligt) stort antal 

forskellige komponenter, der indgår i en form for struktureret helhed, typisk karakteriseret ved en orga-

nisk (langsom, men konstant) udvikling. Komponenterne, der interagerer og er indbyrdes forbundet i en 

større sammenhæng, kan opdeles i tre ’sfærer’, som alle er grundlæggende influeret af de pågældende 

klimatiske, geografiske og topologiske forhold.  

Den fysisk-æstetiske sfære (1) dækker alt, hvad man kan sanse fysisk, inkl. skala, sam-

menhæng/struktur, materialer, tæthed, tempo foruden de taktile, visuelle, akustiske og aromatiske in-

formationer.  

Den ”overindividuelle” sfære (2), determineret af det grundlæggende samfundsmæssige 

menneskesyn, dækker de politiske, teknologiske, økonomiske, historiske/mytiske og etiske rammebe-

tingelser, som man ikke kan sanse direkte, men som har stor indflydelse på både de materielle og im-

materielle elementers udformning.  
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Den individuelle/intersubjektive sfære (3) dækker de sociokulturelle og kommunikative 

forhold, dvs. adfærd, aktiviteter, traditioner og enhver form for mellemmenneskelige relationer foruden 

det enkelte individs mentalitet, erfaringshorisont og aktuelle tilstand. De klimatiske og topologiske 

rammebetingelser og vekselvirkningen mellem komponenterne i de tre sfærer skaber stedets atmosfære, 

stemning og sammenhængskraft (eller mangel på samme).  

Den relationelle kompleksitet ligger ikke i komponenterne i sig selv, men i de potentielt 

set uendelige kombinationsmuligheder af komponenter, der relaterer sig til hinanden på kryds og tværs. 

Den relationelt komplekse bys strukturelle skelet findes således ikke i f.eks. motorveje, enkelte bygnin-

ger, institutioner eller lignende enheder, sådan som mange nye byrum, f.eks. Ørestad, synes at udtryk-

ke.39 Det levende (komplekse) byrums strukturelle skelet skal derimod konkret findes i det fleksible, 

multirelationelle og multisanselige, dvs. i de mange møder, muligheder og detaljer, der er resultatet af 

kombinationerne og som frembringer et potentiale for overraskelser, inspiration og enchantment.40  

Dette indebærer, at jo flere komponenter der kan relatere sig til hinanden på en sammen-

hængende, meningsfuld måde, desto større er den relationelle kompleksitet. Jo flere detaljer, sanseind-

tryk og historier et sted tilbyder – uden at resultatet bliver uoverskueligt, ulæseligt og blot forvirrende – 

desto mere intens bliver den relationelle kompleksitet.41 Den opstår i mødet mellem komponenter, i 

mødet mellem de ’signaler’, som komponenterne udsender.42 

                                                 
39 I Ørestad fremstår Field’s og de mange veje, der går til Field’s (motorveje, regionaltog, metroen) som motor og skelet for 

hele foretagendet.    
40 I et handelsmiljø vil der typisk også være tale om multifunktionalitet, men på byniveau er der ikke tale om nødvendighe-

den af absolut multifunktionalitet; en hel by skal ikke nødvendigvis være multifunktionel over det hele. Forskellige områder 

med forskellige funktioner og forskellige stemninger – der er fleksible, multirelationelle og multisanselige på forskellige 

måder – kan også bidrage til den relationelle kompleksitet. Parker og andre rekreative områder leverer f.eks. rolige oaser, 

som er værdifulde for byen som helhed. Også et område som Museumsinsel Berlin (et område med adskillige store museer 

placeret ved siden af hinanden i Berlin) bidrager, med sin særlige karakter, til den relationelt komplekse helhed. 
41 For den førstegangsbesøgende, ikke-japansk kyndige kan en by som Tokyo måske fremstå både forvirrende, ulæselig og 

uoverskuelig; den kræver en ’nøgle’, nogle kundskaber, som kun tilegnes langsomt. I takt med tilegnelsen åbner byen sig 

dog, og dens mange mikrohistorier og sammenhænge bliver tilgængelige. I mange kæmpestore shoppingmalls derimod 

bliver forvirringen ved med at være forvirrende; man kan lære dens indre geografi at kende uden nogensinde at blive præ-

senteret for særligt mange bagvedliggende detaljer. 
42 Begrebet relational kompleksitet er bl.a. inspireret af Jane Jacobs, der understreger byens struktur som bestående af  

“…bits and pieces that supplement each other” (The Death and Life of Great American Cities, s. 405). Hun definerer byer 

og byplanlægning som et emne eller et ’problem’ af typen ”organized complexity”, “[…] which involve dealing simultane-

ously with a ‘sizeable number of factors which are interrelated into an organic whole’” (s. 445). Jacobs argumenterer for 

brugen af det ”mikroskopiske blik”, dvs. et blik der stiller skarpt på detaljerne og processerne, idet man kun ved at kende 

disse og gå induktivt til værks, kan få en forståelse af den enkelte by. Byer er alt for komplekse og særegne til at kunne 

blive behandlet rutinemæssigt ud fra generelle regler og teorier. Jacobs’ syn på byen som noget strukturelt komplekst, der 

kun kan forstås nedefra og indefra, er stadig brugbart og værdifuldt at holde fast i, både analytisk og i operativ, byplanlæg-

ningsmæssig forstand.    
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Alle elementerne i den første (fysisk-æstetiske) sfære er formet under vekselvirkende ind-

flydelse fra både den anden (overindividuelle) og den tredje (individuelle/intersubjektive) sfære. Byens 

inventar og strukturer udsender signaler om funktion, værdi, historie, mennesker udsender signaler om 

materielle og immaterielle forhold (prioriteringer, overbevisninger, ressourcer, uddannelse, baggrund), 

forskellige aktiviteter udsender signaler om muligheder og graden af mangfoldighed, og variationerne 

og antallet af disse signaler er bestemmende for stedets atmosfære. Signalerne må kunne ’mødes på 

midten’ for at skabe relationer og dermed kompleksitet, hvilket sætter krav om både åbenhed og nær-

hed komponenterne imellem. Eksempelvis bliver signalerne fra fiskemarkedet i Chiavari43 ikke mødt af 

andre signaler, fordi markedet er blevet henvist til en lukket gård i byen, hvor der ikke sker andet; de 

livløse mure på de andre sider besvarer ikke fiskemarkedets signaler, og dermed reduceres markedets 

bidrag til byens relationelle kompleksitet. De fire fiskeforretninger bringer ganske vist liv ind i en gård, 

hvor der ikke før var liv, men de gør det kun momentant. Når fiskeforretningerne lukker, lukker livet i 

gården også. Havde der været andre butikker med andre åbningstider og andre enheder med andre 

funktioner, ville signalerne være blevet mødt, relationer være opstået og kompleksiteten ville have 

kunnet udfolde sig. Nærheden og åbenheden er afgørende for den relationelle kompleksitets intensitet.      

En by karakteriseret af relationel kompleksitet adskiller sig både fra det forsimplede og 

det kaotiske byrum. Det relationelt komplekse byrum er typisk blevet udviklet i en bottom-up proces, 

dvs. med mange forskellige menneskers medvirken og over et længere stykke tid. Det eksisterer som et 

stabilt og genkendeligt hele, på trods af, eller måske snarere på grund af, at det hele tiden ændrer sig, 

men kun en lille smule ad gangen. Dette skaber en åbenhed, der giver plads til gradvise fornyelser og 

også tillader enkeltindivider at deltage aktivt i udviklingen af byen. Jo flere individer, der får mulighed 

for at sætte deres individuelle fingeraftryk på byen, jo flere lag får den, og jo mere kompleks bliver 

den.”[W]hat we seek is not a final but an open-ended order, capable of continuous further develop-

ment.”44 (Lynch). I praksis indebærer dette en konstant, men også mådeholden, strøm af kapital. Ingen 

penge betyder ingen udvikling; mange penge på én gang betyder typisk alt for omfattende og pludseli-

ge omvæltninger. Den konstante, men moderate, tilstrømning og brug af penge giver derimod mulighed 

                                                 
43 Chiavari er en mindre by i Norditalien, som analyseres i markedskapitlet. 
44 Kevin Lynch: The Image of the City (1960), s. 6. Se også: Deyan Sudjic, The Endless City, s. 50 
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for, at byen kan “følge med udviklingen”, at tingene kan nå at blive tilpasset den allerede eksisterende 

virkelighed.45  

 Med den relationelle kompleksitet som begrebslig ramme og kvalitetskriterium for den 

levende by følger en holistisk forståelse af byen, der forener dens fysiske elementer med omgangen og 

oplevelsen af disse. Byen er både tingene og praksisserne, stederne og oplevelserne, systemerne og 

fænomenerne. Anskuet som et fænomenologisk objekt, opstår byen i mødet mellem genstanden og sub-

jektet, mellem det varige og det foranderlige, mellem det kollektive og det individuelle.46 Byen er både 

det materielle og det immaterielle: drømmene om, forventningerne til og frygten for byen. Minderne, 

ideerne, følelserne, der dukker op ved mødet med byens steder og mennesker, udgør usynlige, men 

betydelige, fænomenologiske lag. ”The city as we imagine it, the soft city of illusion, myth, aspiration, 

nightmare, is as real, maybe more real, than the hard city one can locate on maps, in statistics, in mon-

ographs, in urban sociology and demography or architecture”47.  

I den relationelle kompleksitets ’signal-møder’ ligger en opmærksomhed på både mødet 

og mobiliteten som afgørende og konstituerende urbane elementer. Steder kan, som de britiske byteore-

tikere Ash Amin og Nigel Thrift gør, forstås, ikke som blivende, faste holdepunkter, men som ”mo-

ments of encounter” og ”variable events”48, dvs. som en samling af intense kræfter, der hele tiden be-

væger sig, mødes, opløses og genopstår i nye udgaver. Tempoet, hvormed dette sker, er dog afgørende 

for oplevelsen af det enkelte sted, og bygninger af en vis alder signalerer ikke kun bevægelse, men også 

varighed, en varighed som er af stor betydning for det enkelte steds karakter og sjæl. Karakteren ligger 

både i det gamle og originale og i det nye og kreative, herunder særligt i de små initiativer, de små for-

retninger og restauranter, gadesælgere og nye serviceydelser, som er med til at få byen til at udvikle sig 

organisk og egenhændigt, på sine egne præmisser. 

 I den relationelle kompleksitet ligger således en opmærksomhed på møder og mobilitet i 

forskellige tempi, dvs. en forståelse af byen som kendetegnet ved mange forskellige slags mobiliteter 

                                                 
45 Se Jacobs, s. 305ff. 
46 Se Tygstrup, Frederik: “The Literary City: Between System and Sensation” in: Tinkler-Villani, Valeria (ed.): Babylon or 

New Jerusalem? Perceptions of the City in Literature (2005), s. 232 
47 Raban, Jonathan: Soft City (1974), citeret fra ”Den fragmentariske by og det ”gode byliv” – Udfordringer for fremtidens 

by- og boligplanlægning” af John Pløger, By og Byg, Statens byggeforskningsinstitut 2002, se: 

http://www.bypolitikken.dk/eukn/documents/D10240___den_fragmentariske_by[2].pdf 
48 Pompøse arkader og søjler, symboler på imperialistiske triumfer, bliver jo til temaparker; velstående områder bliver til 

slum og omvendt. Amin & Thrift: Cities. Reimagining the Urban (2002), s. 30  
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og møder, både de langsomme og de hurtige, fra ’mødet’ med de gamle bygninger, deres historie, til-

knyttede traditioner og aktuelle funtioner, til ’mødet’ med varerne i butikken, der snart vil være væk og 

erstattet med lignende, til ’mødet’ med den sidst modtagede sms-besked.49  

Amin & Thrift vil bevidst væk fra, hvad de kalder ”a politics based on nostalgia for a lost 

past of tightly knit and spatially compact urban communities” (s. 4). De vil udvikle en byteori ”based 

on the transhuman rather than the human, the distanciated rather than the proximate, the displaced, ra-

ther than the placed, and the intrasitive rather than the reflexive” (s. 5). I modsætning hertil vil jeg i 

denne afhandling kombinere det relationelle med det meningsfulde og centrere møderne omkring men-

neskene – hvilket bestemt ikke er baseret på nostalgi, men tværtimod er rettet mod en fremtid, hvor 

”incorporating humanity into space” er omdrejningspunktet. En fokusering på det menneskelige, det 

nære og det lokaliserede udelukker i øvrigt ikke, som det vil fremgå, overvejelser omkring det digitale, 

det fjerne og det ulokaliserede. 

Med den relationelle kompleksitet sættes fokus på dét, der manifesterer sig sanseligt og 

betydningsmæssigt og dermed aktualiseres på en vedkommende måde. Heri ligger et forsøg på at gen-

tænke byen i menneskeskala, at nedskalere tænkningen af byen i en tid, hvor byerne gør det modsatte, 

nemlig eksploderer i størrelse. Ambitionen er, at den sanselige fokusering på specifikke, afgrænsede 

(handels)miljøer i byen kan være med til at bevare og udbygge ideen om det urbane som noget potenti-

elt menneskeligt meningsfuldt.  

 

Komplikation og afkompleksificering 

 

At holde fast i byens komplekse potentiale er vigtigt i en tid hvor mange byer er udsat for, hvad man 

kan kalde en afkompleksificering. Mens de kan siges at være blevet mere komplicerede, sværere at 

afgrænse, overskue og forstå som helheder, er de ofte samtidig, på gadeplan, blevet mindre komplekse i 

betydningen fleksible og multifunktionelle, dvs. i praksis mindre varierede/detaljerede/karakterfulde og 

forståelige (umiddelbart meningsfulde). Komplikation og afkompleksificering følges ad og kan ses som 

                                                 
49 Hvilket således ligger i forlængelse af Amin & Thrifts byforståelse ”as spatially open and cross-cut by many different 

kinds of mobilities, from flows of people to commodities and information”, s. 3 



 31 

resultatet af moderne byplanlægnings ofte over-deterministiske greb (f.eks. zoneopdelingen og udbyg-

ningen af større områder med store monofunktionelle strukturer), der har skabt mindre fleksible og 

mindre funktionsblandede byområder. Store, gennemgribende og hurtigt udviklede projekter som f.eks. 

store boligbebyggelser, shoppingcentre el.lign., har uvilkårligt en tendens til at fastfryse funktionerne 

og reducere det urbane til dets mest enkle strukturer, hvorved fleksibiliteten og forandringsmuligheder-

ne ødelægges.50 Samtidig befinder vi os i en situation, hvor byens lokaliteter er udfordret af vores øge-

de virtuelle mobilitet, der gør os mere stationære, og vores øgede fysiske mobilitet, der gør os mere 

distancerede.  

I den komplicerede, afkompleksificerede by bliver vækst ofte forvekslet med udskiftning. 

Der tales om vækst, men reelt foregår der en erstatning af det gamle med noget nyt. Vækst indebærer 

imidlertid en dialog mellem fortid og nutid og handler ikke om at afvikle men om at udvikle det eksi-

sterende. Den organiske vækst har dog svære vilkår, så længe hensynet til tid og økonomi er større end 

hensynet til stedets mennesker, karakter og historie. Processen er sket (og sker) i takt med en stadig 

tempoforøgelse samt en stigende funktionsprivatisering, herunder et ønske om stadig mere komfort. 

Den er foregået på trods af (eller på grund af) den teknologiske udvikling, der har stillet meget mere 

avancerede redskaber til rådighed end tidligere. “The technologies that make experiment possible have 

been subordinated to a regime of power that wants order and control.” (Sennett)51 

Denne orden og kontrol kan imidlertid siges at være en falsk orden og kontrol, idet den i 

det store hele bidrager med mere kaos og mindre meningsfuld sammenhæng. Det urbane kan i dag si-

ges at være overalt, og derfor ingen steder (Amin & Thrift, s. 1), og teoretiseringen over byens kaos, 

tempo, vækst og flygtighed er både interessant og nødvendig. Men hvis diskussionerne skal være ope-

rative i forhold til en meningsfuld byudvikling, er den sanselige gadeplansdiskussion også interessant 

og nødvendig. Byen bliver, trods dens mange former, nuancer og massive hybridisering, en konkret 

størrelse, når blikket koncentreres omkring udvalgte områder og møder disse med den relationelle 

kompleksitets sanselige, kropslige optik.  

                                                 
50 Sudjic, The Endless City, s. 47, Sennett, ibid. s. 292. Sennett taler om ”the Brittle City”, den skrøbelige by, som resultatet 

af overdeterministisk byplanlægning. The Brittle City repræsenterer et syn på samfundet som helhed som et lukket system, 

der prioriterer kontrol og harmonisering. Her må intet stikke ud, alt skal passe ind i systemet og det indebærer, at der ikke er 

plads til det skæve, anderledes og dissonante. Derfor sker der ikke nogen nævneværdig udvikling her 
51 Richard Sennett, The Endless City, s. 290 
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Ifølge Amin & Thrift mangler vi metoder til at forstå de i dag ekstremt komplicerede by-

er. Med den tilstræbte ikke-sanselige og ikke-kropslige tilgang ser de sig selv som del af en nyere urba-

nisme, der forsøger at forstå byer på tidssvarende måder: ”…This new species of city is not an accreti-

on of streets and squares that can be comprehended by the pedestrian, but instead manifests its shape 

from the air, the car, or mass transit railway… But the equipment we have for making sense of what is 

happening to our cities has lagged far behind these changes. (1992: 297)”52  

Men ”for making sense of what is happening” er vi nødt til at holde fast i netop dette: the 

senses. For at forstå omverdenen må vi sanse den med alle sanser; det lader sig ikke gøre gennem et 

vindue. Fra the air, the car or mass transit railway kan vi abstrahere og teoretisere og få en grafisk 

opfattelse af byen, som formidler indtryk af dens tempo og skala, men ikke af dens ’væsen’, dens 

mikrohistorier. Perspektivet fra flyet, bilen og toget kan være værdifulde supplementer, men, i denne 

afhandlings perspektiv, netop dette: supplementer.53 For fodgængeren er byen stadig en ansamling af 

steder, hvis gader og pladser det er muligt at forstå. Det udstyr vi har, vores sanser og vores intellekt, er 

(endnu) ikke blevet forældet, men suppleret med teknologisk udstyr.54 Det er imidlertid klart, at ingen 

kan overskue Paris og endnu mindre Beijing som en enhed, for det er det jo ikke – man overskuer ikke 

helheden, men sit lokalområde og/eller udvalgte lokaliteter, hvor man færdes til fods. De millionbyer, 

der skyder op på få år i f.eks. Perleflodsdeltaet i Kina, kan være endnu sværere at fatte; de savner den 

identitet, historie, sammenhæng og menneskelige skala, der gør steder meningsfulde for mennesker. 

Disse byer er som udgangspunkt svært begribelige, hvilket ikke er ensbetydende med, at de er uinteres-

sante; tværtimod, monstrøsiteter kalder altid på udforskning.55   

 I denne afhandling skal det imidlertid ikke handle om det monstrøse, men som sagt om 

det menneskeligt meningsfulde, dvs. om de måder hvorpå forskellige (handelsorienterede) byrum hen-

vender sig til menneskets krop, sanser og intellekt. I det følgende eksemplificeres manifestationen af 

den relationelle kompleksitet på henholdsvis makro- og mikroniveau. 

                                                 
52 Citat fra Deyan Sudjic (The 100 Mile City, 1992), in: Amin & Thrift (2002), s. 3. Med  ”this new species of city” henvises 

til ”the diffuse, sprawling, and endlessly mobile world metropolis”. 
53 Teoretiseringen over byen set på afstand og i høj fart er siden blevet et forskningsfelt i sig selv, se f.eks. Schwarzer, Mit-

chell: Zoomscape (2004) 
54 Det teknologiske udstyr kan dog siges at medføre en risiko for, at intellekt og sanser sløves. Mennesker, der altid benytter 

sig af f.eks. GPS, træner ikke deres stedssans, hvorved denne sløves.    
55 Om lynudviklingen af megapoler i Perleflodsdeltaet, se Koolhaas, Rem et.al. (ed.): Harvard Design School Project on the 

City 1: Great Leap Forward (2001) 
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Makrorelationalitet: Fra verden til verdensbyen 

 

Det makrorelationelle omhandler de globale relationer eller måske snarere forholdet mellem det globale 

og det lokale; det handler om manifestationen af det globale i det lokale og omvendt, og om hvordan de 

globale relationer føjer et ekstra lag til byens relationelle kompleksitet. En by kan være kompleks og 

levende uden det globale lag, men da fokus i denne afhandling er på vestlige byer, er globaliseringen et 

uomgængeligt aspekt.  

Den globaliserede metropol eller verdensbyen – som London, Paris, New York – er ken-

detegnet ved i meget høj grad både at tiltrække og påvirke omverdenen. Med sine mange forskellige 

nationaliteter og sit omfattende udbud af varer fra hele verden, rummer den hele verden – og som det 

politiske, merkantile og kulturelle kraftcenter, den er, påvirker den hele verden. For verdensbyborgeren 

er det første umiddelbart synligt, det andet knapt så synligt.56 

Globaliseringens makrorelationelle konsekvenser har bevirket, at verdensbyerne i dag på 

mange områder har mere tilfælles med hinanden end med den nation, de tilhører, såvel som med de 

øvrige byer i denne nation. De samarbejder, konkurrerer og ligner hinanden, for så vidt som de alle er 

kendetegnet af kreativitet, nye ideer og udvikling. En newyorker vil typisk føle sig mere hjemme i 

London end i Denver. Verdensbyerne kan betragtes som en form for succesfulde bystater med en særlig 

aura.57 Når eksklusive mærkevarer bryster sig af at høre hjemme i London ♦ Paris ♦ New York (og al-

drig i England ♦ Frankrig ♦ USA) skaber de en forbindelse mellem sig selv og tre verdenssucceser, tre 

globale hovedstæder, som er makrorelationelt forbundet.  

                                                 
56 I World City (2007) problematiserer Doreen Massey den vage bevidsthed om verdensbyens knap så synlige konsekvenser 

ude i verden ud fra et bypolitisk perspektiv. Hun understreger nødvendigheden af en større bevidsthed om sammenhængen 

mellem det lokale og det globale; af at den enkeltes handlinger i verdensbyen her og nu ikke kun har indflydelse på indivi-

dets lokale situation, men på en række faktorer langt væk. ’Verdensby’ har en positiv klang, men begrebet dækker ikke kun 

over et farverigt og multikulturelt byliv, men også over en række mindre positive påvirkninger udadtil. London er ikke kun 

East End og West End i lokal forstand, men også i global: London er også Asien og Sydamerika. Globaliseringen er ikke en 

ydre kraft, som kommer og ’angriber’ os, uden at vi har indflydelse på det, men skal forstås som noget, vi alle i vort daglig-

liv er med til at producere, bl.a. via vores forbrug. Masseys opfordring til større bevidsthed om sammenhængen kan siges at 

manifestere sig i ’tænk globalt, handl lokalt’- kampagnen, der stammer helt tilbage fra en FN-konference i 1972, og som for 

alvor blev søsat globalt i 1992 (af FN). 
57 Se Deyan Sudjic, The Endless City, s. 50 
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En af de mest iøjnefaldende, dagligdags konsekvenser af globaliseringen er oplevelsen af 

at have adgang til alle slags varer; hvis ikke i ens fysiske nærhed, så via nettet. Bor man i en verdensby 

som London, er udvalget enormt; hele verden er til salg her. 

Men hvor nyt er det egentlig? Har verden ikke, relativt set, været til salg i London siden 

1600-tallet? Globalisering, forstået som strømme af varer, kapital, mennesker, teknologier, ideer og 

kulturer, er ikke noget nyt fænomen. Begrebet er udtryk for en oppustning af handelens og markeds-

pladsens logik og for en kraftig forøgelse af det tempo, hvormed strømmene på denne markedsplads 

bevæger sig. Varespektret går i dag fra det dyreste til det billigste, fra det unikke til det masseproduce-

rede. Varemæssigt kommer verden til (verdens)byen dels via de mange udlændinge, der bosætter sig i 

byen og tager deres egne varer med sig, som de sælger på lokale markeder, dels gennem de internatio-

nale brands og kædebutikker, der i stort omfang sætter deres eksklusive mærker på varer, som er billigt 

fremstillet i den tredje verden. Dertil kommer e-handlen, der bringer alverdens varer direkte ind i for-

brugerens stue. Man kan tale om ethno-scapes, finance-scapes og usynlige e-scapes.58 Disse forskellige 

’veje’ fra verden til verdensbyen medfører forskellige konsekvenser i forhold til bylivet. 

 

Ethno-scapes udgøres af enklaver af tilflyttere fra andre nationer, som, hvis de får lov til at blive sam-

men som en gruppe og dermed kan fastholde og udvikle deres medbragte kultur, ofte bidrager med et 

ekstra og værdifuldt urbant lag. Butikkerne og markederne ser anderledes ud i de pakistanske kvarterer, 

dufter anderledes, og maden smager anderledes. De fremmede accenter, toner, farver og salgsformer 

giver en anden stemning. Karakteren er noget iboende, der eksisterer blot i kraft af de pågældende 

menneskers tilstedeværelse og almindelige dagligdag. Det berømte billede af New York som en ’smel-

tedigel’ er misvisende, idet der ikke er tale om en sammensmeltning, men om en sidestilling. Denne 

praksis indebærer i modsætning til ghettoisering en åbenhed, som gør den til en urban gevinst, i hvert 

fald set fra et oplevelsesmæssigt perspektiv. Fornøjelsen ved at gå fra den ene ende af Manhattan til 

den anden ligger således ikke i, at det hele er smeltet sammen til en grå masse, men i at forskellighe-

derne er bevaret på måder, der ikke udelukker, men inviterer indenfor. Chinatowns, tyrkiske basarer, 

jødiske bydele og indiske markeder er eksempler på vellykkede sidestillinger. Den konstante tilflytning 

                                                 
58 Begreberne ethno-scapes og finance-scapes kommer fra Appadurai, Arjun: Modernity At Large: Cultural Dimensions of 

Globalisation (1996). E-scapes er en tilføjelse. 
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er her en af grundstenene i den foranderlighed og sammensathed, der funderer verdensbyens relationel-

le kompleksitet.    

Ikke kun tilflyttere men også særlige fag har tendens til at gruppere sig. Det område, hvor 

kunstnere bosætter sig, får en speciel karakter og tiltrækker særlige butikker og cafeer, som typisk til-

trækker andre mennesker også og efterhånden bliver så populært, at priserne stiger, og kunstnerne må 

flytte. Som sådan kan netop kunstnere ses som en slags byudviklings-fortropper, i hvis kølvand nye, 

attraktive – men i sidste ende også dyre og gentrificerede – kvarterer opstår.  

  

Finance-scapes udgøres af de allestedsnærværende kæde- og mærkevarekoncepter, som er en anden 

side af globaliseringen. I den ene ende af spektret findes de eksklusive brand-zones, hvor Armani, 

Chanel, Gucci osv. ligger side om side i flagskibsforretninger, hvis showrooms tenderer det museale.59 

I den anden ende af spektret ligger lavpris-kæderne: Ingen by uden en H&M, en 7-Eleven, en McDo-

nald’s.  

Spørgsmålet er, hvad kæde- og mærkevarekoncepterne bidrager med. Hvilken slags byer 

skaber de? Bidrager de til at skabe karakter og identitet, eller er de netop så identiske, at deres genken-

delighed er med til at gøre byerne uigenkendelige? De kan kritiseres for at profilere sig under kendte 

logoer, men samtidig udviske (by)navnene omkring sig.60   

Man kan imidlertid også fokusere på deres manifestation af tilstedeværelsen af ’et globalt 

niveau’. McDonald’s kan siges at tilføre en mindre by et internationalt pust, en ’lille bitte smule luft-

havn’, som måske får den mindre by til at føle sig lidt tættere på ’den store verden’. Kæden forbinder 

lillebyen med verden, på en måde som en lokal grillbar ikke ville gøre, og nærheden til det ’internatio-

nale’ og det ’globale’ kan opleves som en urban kvalitet.  

Samtidig kan McDonald’s skabe en fornemmelse af det modsatte af global forbundethed, 

nemlig hjemlighed, sådan som det kan opleves for den, der er langt væk hjemmefra, og midt i det me-

get fremmede ser de velkendte gyldne buer. En følelse af hjemlighed må det også være meningen, at 

                                                 
59 Om forholdet mellem shopping, by, musealisering og kunst, se afsnittene om Iscenesættelse I og II. 
60 Men selv om de – f.eks. McDonald’s – udefra er identiske, kan der selv i et lille land som Danmark være stor forskel på 

interiøret. Nogle er udslidte og på alle måder tarvelige, andre er indrettet af arkitekter med fine, klassiske møbler (som Arne 

Jacobsens stol Ægget). Desuden er der også regionale differencer på menukortet; en af de mere eksklusive er McLobster-

varianten i Nova Scotia. 
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McDonald’s skal tilføre de store amerikanske militærlejre i Afghanistan, hvor der bor op mod 30.000 

mennesker. Således kan kæder siges at forbinde småbyer med den store verden og den store verden 

med det hjemlige (velkendte). Kædeforretningen kan på denne måde anskues som ren relation, mellem 

det globale og det lokale – men bidrager den dermed til at gøre det fremmede nært eller gør den 

tværtimod det nære fremmed?61 

Spørgsmålet om globaliseringens entydigt homogeniserende effekt kan i hvert fald disku-

teres.62 De urbane konsekvenser af kædebutikkerne er knap så enkle og sort/hvide, som de kan fore-

komme og ofte fremstilles i kritiske kulturanalyser.63 Den geografiske, fysiske, sanselige, kulturelle og 

sociale kontekst har stor betydning for virkningen af den enkelte (kæde)butik.  

IKEA i Beijing er et godt eksempel på dette. Den åbnede i 1999 og har udviklet sig til et 

unikt sted, der fungerer som en oase i den forurenede og om sommeren voldsomt varme megapol. Folk 

strømmer til IKEA, ikke nødvendigvis for at købe noget, men for at opleve stedet og blot være der. 

Kineserne er begejstrede for den billige mad, den gratis genopfyldning af sodavand og den tilladte nær-

hed til varerne: børnene må hoppe i møblerne, man må posere i dem, tage billeder af hinanden i dem og 

sove i sengene. IKEA er den eneste store butik i Beijing, hvor vagterne ikke griber ind, hvis der bliver 

fotograferet, og der er, ifølge Los Angeles Times’ udsendte, en afslappet og anderledes, moderne stem-

ning, som kineserne er tiltrukket af. Mange kommer derud og er der hele dagen – de spiser frokost, 

                                                 
61 Dialektikken kan overføres til dagligvarekæden Netto. Bidrager den med nærhed eller anonymitet? Der findes altid én i 

nærheden, men den er ikke nær og lokal på den måde, at man har et nært forhold til de mennesker, der sidder bag kassen. 

Den kan siges at være mangfoldig og fleksibel, i og med at alle typer af mennesker handler i Netto, man kan få både dis-

count, økologi og (ind imellem) luksus, og man kan altid blive overasket af udbuddet på spotvarehylderne. Butikken trives 

både på land og i by, i centre og på gader. Men den enkelte butik er ikke fleksibel i forhold til kæden som helhed; den må 

ikke afvige fra konceptet, hvorfor de alle sammen ligner hinanden.  
62 Hvilket også bliver gjort, bl.a. af økonomen Tyler Crown, der mener, at globalisering har fået et helt ufortjent dårligt ry i 

kulturkredse. Den populære forståelse af globaliseringen som kulturelt ensrettende med laveste standard som fællesnævner 

er, ifølge Crown, for ensidig. Øget globalisering betyder øget udveksling af ideer, teknologi og kultur, og som sådan får den 

diversiteten til at blomstre. Globalisering handler ikke om diversitet versus homogenisering, men om diversitet og homoge-

nisering. Begge dele eksisterer og udvikler sig side om side; vi bliver mere ens, men også mere forskellige. Globalisering 

giver, mener Crown, mere af det dårlige og mere af det gode. Hertil kan man stille spørgsmålet om, i hvor høj grad der reelt 

er tale om global udveksling (der forudsætter en nogenlunde lige byttehandel), eller om der snarere er tale om den vestlige 

verdens påvirkning og dominans af resten af verden. ”National kultur findes ikke” – interview med Tyler Cowen i Politiken, 

24.5.2007 af Esben Kjær. For mere uddybende diskussion se: Cowen, Tyler: Creative Destruction: How Globalization is 

Changing the World’s Cultures (2002)). 
63 Christopher Alexander, PPS, A. L. Huxtable m.fl. Også i artiklen “The Upside of a Down Economy: Going Local“ (af 

Fred Kent, Urban Land, maj 2009) beskrives den alternative udvikler Tony Goldmans metode, når han skal udvælge lejere 

til sine projekter: “Goldman says he deliberately avoids large chain stores in order to cultivate a unique and vibrant feel. 

’Brands do not add to the energy; they suck the uniqueness out of an area,’ he maintains.” 
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tager en lur i sengene og spiser middagsmad, før de tager hjem igen. Nogle er der, udelukkende fordi 

der er effektiv aircondition, men mange tager derud for at få en totaloplevelse.64  

Når kædebutikken placeres i et tilpas fremmedartet miljø sker der således uforudsete 

hændelser. Det samme kan være tilfældet, hvis kædebutikken bliver inddraget i aktiviteter udefra, så-

dan som det foregår i – igen – IKEA, denne gang i Sundsvall nord for Stockholm. Her har en camping-

kultur udviklet sig på p-pladsen foran butikken. Det er blevet en tradition at opholde sig, i op til en hel 

uge, med sin campingvogn/mobile home på vej hjem fra ferie. IKEA er klogeligt – god historie, gratis 

reklame – gået med på legen og kommer rundt med morgenbrød til campisterne og tilbyder sågar guds-

tjenester i butikken(!).65 

Verdensbyerne kan ”tåle” en hel del kædebutikker uden at fremstå som kopier af hinan-

den af den grund. Dette skyldes både deres størrelse, udbud og historie, men også deres specifikke san-

seindtryk. Kædebutikker kan – ligesom f.eks. lufthavne – umiddelbart forekomme ens over hele klo-

den, men når man kommer tættere på, er der sanselige differentieringer. I forskellige dele af verden 

skabes f.eks. forskellige stedsafhængige soundscapes.66 Ethvert samfund er betinget af dets domineren-

de materialer: Man kan tale om bambus-, træ-, metal-, glas- og plastikkulturer, der hver især producerer 

et repertoire af lyde med en speciel resonans, når de berøres af mennesker, vind og vand. På samme 

måde har forskellige lande og byer deres ’egen’ duft.67 Således er man f.eks. ikke i tvivl om at have 

forladt dansk jord, når man træder ud i en sydeuropæisk ankomsthal. Rengøringsmidlet er et andet, og 

akustikken er anderledes hård. 

Selv om kædebutikkerne er med til at gøre visse af gaderne i verdensbyerne meget ens, er 

der stadig så mange forskellige miljøer i byen som helhed, og så mange anderledes sanseindtryk, at det 

er forskellene, der dominerer. Mindre byer kan derimod blive meget nært beslægtede med udbuddet af 

de samme kædebutikker; her er der ikke noget, der udfordrer kopierne. Byer med en særlig topografi 

eller historie har nemmere ved at beholde en form for karakter end de nyere byer.68 Mest udtalt er for-

                                                 
64 Pierson, David: ”Kineserne strømmer til IKEA – men ikke for at handle” in: Politiken, 28.9.2009, oversat fra Los Angeles 

Times. 
65 Oplysningerne om IKEA i Sundsvall er baseret på en svensk dokumentarudsendelse, Mammons tempel, fra 2004, se 

http://www.dr.dk/DR2/kys_krisen/20090325132103.htm. Se også hjemmesiden http://www.positivefanatics.com/tag/IKEA-

sundsvall/  
66 Schafer, R. Murray:”Sound of the City” in: The Endless City s. 118 
67 Se Zardini, Mirko: Sense of the City (2005), s. 21.  
68 Strøget har mistet de fleste af sine gamle, unikke butikker og tilbyder nu næsten udelukkende kædebutikker (hvoraf nogle 

som f.eks. Gucci dog kun har denne ene forretning i Danmark og derfor alligevel er lidt speciel). Men gadens udformning 

http://www.dr.dk/DR2/kys_krisen/20090325132103.htm
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skelsløsheden i shoppingcentrene, som, skønt de alle slår sig op på at være absolut nytænkte og unikke, 

er vanskelige at skelne. Internationale lufthavne, der i meget høj grad minder om og fungerer som 

shoppingcentre, har den fordel, at de a priori kan noget særligt. Forbrugeren er her ikke kun forbruger, 

men også rejsende.  

Konteksten og skalaen er med andre ord afgørende.  

 

E-scapes lever et immaterielt liv i den digitale verden og manifesterer sig kun fysisk i postbilernes 

øgede leverancer. Men jo mere omsiggribende e-handlen bliver, jo større konsekvenser vil den have for 

de fysiske butikker og dermed også for byen. Umiddelbart kan e-handlen siges at have en negativ ind-

flydelse på det fysiske handelsmiljø: Jo flere varer, vi køber på nettet, jo mindre behøver vi at færdes i 

butikkerne. Men den kan også siges at have en positiv indflydelse: Jo mere de fysiske butikker bliver 

presset af e-handlen, desto mere vil de være nødt til at tænke over, hvordan de gør butikkerne og der-

med byerne mere attraktive.69  

Skal man se på globaliseringens indflydelse på vareniveau, er hele verden som sagt til 

salg i en række byer. Det gælder særligt verdensbyerne, men også, i stadigt mere reduceret omfang i de 

mindre storbyer (som København) foruden provinsbyer og forstæder. Eksotiske krydderier og frugter 

kan fås selv i de små forstadscentre. Men mens udvalget er blevet større i bredden, er det også blevet 

mindre i dybden. Nok kan vi få ananasser og mangoer, men vi kan ikke længere få de mange forskelli-

ge sorter af danske æbler og jordbær, som vi kunne engang. Vi kan også kun få én slags mango og ikke 

de mange varianter, som findes på Mauritius’ markeder. Der er sket en horisontalisering på bekostning 

                                                                                                                                                                        
(belægning, bredde, bugtning, pladser), de fine bygninger, dens centrale placering midt i den gamle by og funktion af sam-

menbinder mellem Kongens Nytorv og Rådhuspladsen samt den eksisterende traditionen for strøgture bevirker, at den fort-

sat udøver en stor grad af tiltrækning på folk (især turister). 
69 Vi vil med al sandsynlighed se en stor udvikling indenfor net-handel i de kommende år. I Danmark har man i et samar-

bejde mellem Center for Kulturanalyse (Institut for etnologi, KU), Institut for Fremtidsforskning, COOP Danmark og soft-

ware-udviklings-firmaet Art of Crime fra 2008-2010 forsket i danskernes net-handel. Udgangspunktet for forskningsprojek-

tet med titlen Fremtidens interaktive dagligvarehandel var en undren over, hvorfor vi ikke køber flere dagligvarer på nettet 

(i april 2010 var kun 2 % af alle net-køb dagligvarekøb), og hvordan man kan skabe en netbaseret handelsplatform, så den 

imødekommer brugerens behov. Årsagen til den lave procentsats viste sig at være manglen på nærhed til varen, altså fravæ-

ret af den sanselige dimension. Folk vil røre ved varerne, mærke på avocadoerne, lugte til melonerne. En løsning kunne i 

følge forskningsteamet være udviklingen af software, der gør nethandlen med dagligvarer mere tilgængelig og mere indivi-

dualiseret. Da man ikke digitalt kan udbringe dufte og teksturer, lægger man mere vægt på billeder, historier og informatio-

ner af og om varerne, og giver kunden mulighed for at indlægge sin personlige profil, der sørger for, at han/hun tilbydes det 

billigste, det etisk rigtige, det fedtfattigste el.lign. Se www.iff.dk       

http://www.iff.dk/
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af den vertikale dimension, en udvidelse, der også er en indskrænkning. Mens verdensbyerne får mak-

simalt udbytte af globaliseringen, modtager de mindre byer kun et ekko af udbyttet.  

 

Mikrorelationalitet: Socialitet og didaktik 

 

Det mikrorelationelle omhandler primært de sociale relationer og sanselige påvirkninger. Det handler 

om, hvordan vi agerer i byen og om lysten til at opholde sig i og gøre brug af byens muligheder. I dette 

afsnit vil jeg kort skitsere, hvad der kendetegner den urbane socialitet, og hvilken rolle butikkerne ind-

tager i denne forbindelse: Om de er med til at øge eller mindske den lokale og/eller globale sammen-

hængskraft. Disse spørgsmål vil blive mere indgående behandlet i de typologiske analyser; foreløbig 

skal der blot etableres en ramme omkring de mikrorelationelle forhold. 

 

På gaden: Nærhed og anonymitet 

Storbyen tilbyder en tilgang til omverdenen, hvor man på samme tid betragter verden, agerer og er midt 

i den, og alligevel er gemt væk fra den.70 Det levende (stor)byrums socialitet kan siges at være kende-

tegnet af en blanding af nærvær og anonymitet. Her er man del af en helhed, men samtidig har man sin 

individuelle frihed. Man er ’med’, men på en uforpligtende måde. Man indgår i en række kortvarige 

relationer, hvor man kan være mere eller mindre aktiv, og man kan hele tiden, og uden at skulle forkla-

re sig eller undskylde, frigøre sig af dem. Denne åbenhed og grundlæggende ret til at gå til og fra – at 

være i sin egen verden, men samtidig være del af en større, hvorimellem grænsen er flydende og åben – 

indebærer en frihed, der er grundlæggende ved (stor)byoplevelsen. At være blandt andre mennesker, at 

                                                 
70 Denne storbyoplevelse blev formuleret af Charles Baudelaire tilbage i 1863. ”Pour le parfait flâneur, pour l’observateur 

passionné, c’est une immense jouissance que d’élire domicile dans le nombre, dans l’ondoyant dans le mouvement, dans le 

fugitif et l’infini. Être hors de chez soi, et pourtant se sentir partout chez soi; voir le monde, être au centre du monde et rest-

er caché au monde, tels sont quelques-uns des moindres plaisirs de ces esprits indépendants, passionnés, impartiaux, que la 

langue ne peut que maladroitement définir.” (Baudelaire: Le peintre de la vie moderne, 1863), citeret fra nettet, se: 

http://baudelaire.litteratura.com/?rub=oeuvre&srub=cri&id=480  

http://baudelaire.litteratura.com/?rub=oeuvre&srub=cri&id=480
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sanse og modtage impulser fra mennesker, som man ikke kender, men som man i et kort øjeblik allige-

vel relaterer til, medfører en positiv oplevelse af at deltage.71  

Attraktiviteten ved denne form for kontakt kan tydeligt observeres hos børn. Ifølge Jane 

Jacobs vil børn på over fem-seks år til hver en tid foretrække den virkelige verden på fortovet frem for 

den artificielle på legepladsen. Det ligger ikke i legenes natur ”…to go somewhere formally to do them 

by plan, officially. Part of their charm is the accompanying freedom to roam up and down the side-

walks, a different matter from being boxed into a preserve.”72 Det samme gælder for mange andre akti-

viteter: at de er sjovere, hvis de indebærer en form for frihed, og ikke er bundet til regler, ikke skal fo-

regå særlige steder og ikke er del af tilrettelagte planer. Denne akkompagnerende frihed trives godt i 

den levende – komplekse, multifunktionelle – by, hvor man skiftevis og efter behov, er tilskuer og ak-

tør. Jacobs beskriver, hvordan en fordybning (et tørlagt springvand) på Washington Square i New 

York, blev benyttet som en form for arena, “with complete confusion as to who are spectators and who 

are the show. Everybody is both…”73  

En levende gade/plads kan betegnes som socialt fleksibel; den skaber både relationer og 

kontakt samt mulighed for at undgå begge dele. Det er muligheden for at gå ind og ud af byens scene, 

som er afgørende for fornemmelsen af at være til stede og være fri, og som udgør en essentiel del af 

gadens og byens attraktionsevne – og adskiller det urbane fra det ikke-urbane og dettes opdeling af 

ikke-liv og forskellige grader af udvidet privatliv.74  

Jacobs’ eksempel med legepladsen kan ikke overføres til danske forhold anno 2010. Le-

gepladserne i New York i 1961 lå typisk hengemt på steder, hvor ingen kunne se dem, hvorfor de ofte 

var udsat for kriminalitet og hærværk. De var sandsynligvis heller ikke lige så veludstyrede, som de, 

mange steder i Danmark, er i dag – hvor man på den anden side kun yderst sjældent finder otte-ti meter 

brede fortove. Pointen er imidlertid forskellen mellem at deltage i gadens liv og at deltage i en mere 

ensidig aktivitet på et aflukket område. På gaden er legen ikke prædetermineret af de opstillede redska-

ber; her må redskaberne ’opfindes’ fra gang til gang. Man har et større fysisk rum til sin rådighed og 

kan nemmere deltage aktivt i helheden. På legepladsen er det svært at lave om på indretningen, og man 

                                                 
71 Se Gehl, Jan: Livet mellem husene (1971), s. 11 
72 Jacobs, s. 96 
73 Jacobs, s. 115 
74 I landsbyer hvor alle kender alle, er det anonyme aspekt naturligvis ikke en del af oplevelsen.  
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har ikke den samme mulighed for at gå sine egne veje og opdage ting i det fremmede.75 Til gengæld er 

legepladsen sikrere, og man kan fokusere mere intenst på selve legen. 

 Forskellen på legepladsen og fortovet kan sammelignes med forskellen på shoppingcen-

teret og markedet/gaden. Det første er en lukket enhed, det anden er en del af omverdenen (også det 

urbant integrerede shoppingcenter er typisk en overvejende internaliseret enhed). Den lukkede model 

stimulerer en mere vertikal, fokuseret form for opmærksomhed, den åbne model stimulerer en mere 

horisontal og multirelateret form for opmærksomhed (de to forskellige opmærksomhedsmodi beskrives 

i afsnittet ”To tilgange til omverdenen”).    

Jacobs beskriver endvidere den form for ’urbant bekendtskab’ mellem gadens faste bru-

gere (beboere og butiksejere i den gade hun boede i), der var baseret på tillid og respekt, uden dog at 

overtræde tærsklen til det private. Det urbane bekendtskab udmøntede sig i små nik, udvekslinger, dia-

loger og tjenester; små, daglige og helt trivielle udvekslinger, men, som Jacobs tilføjer, ”the sum is not 

trivial at all […]. The absence of this trust is a disaster to a city street. Its cultivation cannot be instituti-

onalized.”76  

Det urbane bekendtskab såvel som den mere anonyme socialitet, der ligger i den enkle, 

men væsentlige, form for samvær på et ikke krævende plan, fungerer både som inspirationskilde og 

indebærer et didaktisk aspekt. Blot ved at gå på gaden og opleve andre mennesker, modtager man vig-

tige informationer om den sociale omverden.77 På gaden lærer man noget om omverdenens spilleregler 

på en måde, som kun er mulig gennem deltagelse. Hvis folk på gaden udviser et minimum af respekt og 

ansvarlighed, vil børn for eksempel hurtigt gøre det samme. De vil vise vej for fremmede, før de bliver 

spurgt og fortælle den nytilkomne, at han får en parkeringsbøde, hvis han bliver holdende. På samme 

måde lærer man som voksen på rejse hurtigt meget om det fremmede blot ved at opholde sig på gader 

og pladser. 

                                                 
75 - hvilket netop er tilfældet med Jacobs’ eksempler, hvor børn leger på fortovene, alene og i små og store grupper. Her 

indgår de i relationer på kryds og tværs, men samtidig er de en del af en større verden, fordi de befinder sig midt på gaden, 

mellem forskellige mennesker med forskellige ærinder, som de er opmærksomme på, imens de leger. 
76 Jacobs, s. 67. I dag er det urbane bekendtskab til en vis grad blevet digitaliseret og aflokaliseret. En aktuel pendant ligger 

således i den kommunikation, vi i dag fører pr. mobiltelefon, e-mail, sms, på Facebook og Twitter. Her er vi også i konstant 

potentiel kontakt med (en udvalgt og velkendt del af) omverdenen, og kan gå til og fra efter behov. Forskellen er dels den 

sanselige, dels den kollektive dimension, der er til stede på gaden, men ikke i den digitale version. Vi går stadig og nikker 

og hilser og fører små dialoger på gaden, blot ikke med de fysisk tilstedeværende. 
77 Se Gehl, Jan: Livet mellem husene (1971) 
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I butikken: Menneskesyn og didaktik 

 

Ikke kun på gaden, men også indenfor i butikkerne, udfoldes en læreproces, som omfatter både socio-

kulturelle, økonomiske, teknologiske, sundhedsmæssige, håndværksmæssige og etiske aspekter. Som 

det vil fremgå af kapitlet om stormagasinet, har den moderne shoppingkultur sine rødder i verdensud-

stillingerne, som netop med sine fremvisninger af den moderne verdens nyskabelser, kan anskues som 

et didaktisk fænomen.78 Endnu i dag er handelsmiljøet en vigtig kilde til bevidste såvel som ubevidste 

informationer om omverdenen.  

Læreprocessen begynder tidligt; børn helt ned i etårsalderen hjuler tilfredse rundt med de 

små børneindkøbsvogne i supermarkedet og fylder dem med tilfældigt gods. Efterhånden lærer de for-

skel på produkterne og forældrenes grunde til at mene, hvad der er godt og skidt; de lærer, hvordan 

man beslutter sig og vælger det ene produkt frem for det andet, og hvordan man opfører sig i en butik. 

Læreprocessen fortsætter, når man som teenager begynder at shoppe alene med sine venner og begå sig 

i det offentlige rum (hvilket er en del af frigørelsen fra forældrene). Som voksne lærer vi (især kvinder) 

at shoppe for andre – vores børn, partnere og efterhånden vores gamle forældre, hele tiden ud fra de 

værdier og den kultur, vi hver især har med os.   

 Handelsmiljøet kan for så vidt betragtes som et uofficielt undervisningsmiljø, hvilket gør 

det interessant at undersøge, hvilket menneskesyn, der ligger bag. Det kan ligeledes være interessant at 

overveje mulighederne for at udstikke retningslinier for udformningen af disse uofficielle undervis-

ningsmiljøer. Således kan man forestille sig følgende forskydning af paragraffer fra Folkeskoleloven til 

den endnu imaginære ’Lov om handelsmiljøer’: 

 I 2001 blev det æstetiske element i undervisningsmiljøer indskrevet ved lov. I Folkeskole-

lovens § 1, stk. 2, står: ”At folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og 

fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne 

muligheder og baggrund for at tage stilling til at handle.” Og i regeringens Fælles mål, 2003, fortsættes 

i samme stil: ”Det er vigtigt, at skolen medtænker, at verden erkendes med alle sanser. Ved at modtage 

                                                 
78 - hvilket bl.a. er blevet gjort af Pieter van Wesemael: Architecture of Instruction and Delight. A socio-historical analysis 

of World Exhibitions as a didactic phenomenon (2001) 
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indtryk og bearbejde indtrykkene til udtryk, bliver børn bedre til at vælge til og fra i en verden med 

utallige muligheder”.79  

 Hvis man udskifter ordet ’undervisningsmiljø’ med ’handelsmiljø’ og ’børn’ med ’borge-

re’, træder et nyt og tankevækkende manifest frem, som opfordrer til:  

 

 

 

Menneskesynet bag den enkelte butik kan i dag komme til udtryk både på et lokalt og et globalt niveau. 

Kundetilgangen er ét aspekt (det lokale): Behandles kunden som et individ eller som en anonym del af 

massen? Vareudvalget er et andet aspekt (det globale): I hvor høj grad tages der i vareudvalget hensyn 

til etik, miljø, produktionsforhold mv.?  

 I dag er flere og flere virksomheder begyndt at tage et socialt og etisk ansvar i forhold til 

større og mere distancerede mellemmenneskelige anliggender såsom miljø, produktionsforhold, børne-

arbejde m.m. CSR (Corporate Social Responsibility) bliver indarbejdet i stadigt flere detailhandleres 

strategier, og diskussionerne om og forsøgene på at begrænse butikkernes energiforbrug bliver stadig 

mere omfattende. Storbritannien var blandt de første til at udvikle bæredygtige shoppingmalls, og i den 

europæiske afdeling af ICSC (International Council of Shopping Centers) er bæredygtighed (som så 

mange andre steder) et buzz word.80   

  Spørgsmålet er imidlertid, om detailhandlen vil og kan være med til at løfte en opgave, 

der handler om de nære, men ’usynlige’, værdier angående udvikling af vores ”erkendelse, fantasi og 

                                                 
79 Dette og det foregående citat er hentet fra artiklen ”Krop, rum, bevægelse og pædagogik” af Søren Nagbøl in: Arkitekten 

(nr. 3, 2005) 
80 Således var bæredygtighed et vigtigt omdrejningspunkt ved ICSC’s European Conference i Barcelona, april 2009. Der 

kan dog være langt fra ord til handling, og udgangspunktet er typisk et ekstremt højt energiforbrug. Varetransporten (både 

nationalt og internationalt), energiforbruget i selve butikken (varmluftsblæsere ved indgangen, de mange åbne frysere og 

kølediske og de mange spotlights) samt privattransporten ud til butikkerne gør detailhandlen til en af de store miljøsyndere. 

Se: Monbiot, George: Globalt hedeslag (2006) 

 

”At handelsmiljøet må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og for-

dybelse, at borgerne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår 

tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling til at handle” […]. ”Det er 

vigtigt, at handelsmiljøet medtænker, at verden erkendes med alle sanser. Ved at mod-

tage indtryk og bearbejde indtrykkene til udtryk, bliver borgerne bedre til at vælge til 

og fra i en verden med utallige muligheder.” 
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lyst til at lære”? Det er en idealistisk og umiddelbart uhåndgribelig opgave med langsigtede mål, og 

detailhandlen har ikke tradition for at arbejde med hverken det uhåndgribelige eller det langsigtede. 

Kunne man derimod måle, at en sanselig-erkendelsesmæssig opgradering var en god forretning, ville 

situationen givetvis ændre sig.81 

På det lokale plan er det mellemmenneskelige engagement generelt udsat for en redukti-

on. Personlig og professionel betjening er ikke en selvfølge, i hvert fald ikke i hovedstadsområdets kæ-

debutikker. I mindre byer har den enkelte butik stadig et mere lokalt klientel, og er derfor mere synlig; 

her er der – generelt – mere status i at blive butikselev, end tilfældet er i de større byer.82 Jo større kæ-

der og jo mere discount, des mindre omfangsrig er servicen (dette igen sagt som generel tendens; der er 

naturligvis undtagelser). Større kæder betyder typisk mere centralisering af beslutningsprocesserne, 

hvilket fjerner ansvaret og dermed motivationen fra de enkelte medarbejdere, og mere discount betyder 

færre medarbejdere og mindre tid til den enkelte kunde. Man betjenes venligt og hurtigt, men services 

ud over de rent merkantile opleves kun sjældent.83  

Som kontrast til den generelle, nuværende udvikling kan nævnes et eksempel fra omkring 

1960, hvor butiksejerens sociale og lokale engagement kunne mangedoble butikkens evne til at virke 

som urbant ’lim’. Jeg vil gengive et citat fra Jacobs i dets fulde længde, da det er de mange detaljer 

tilsammen, der gør udslaget.  

I Jacobs’ gade (i Greenwich Village i New York) udfører Mr. Jaffe, kioskejeren, følgende 

i løbet af en ganske ordinær vintermorgen:  

 

                                                 
81 Eksempler fra Japan demonstrerer detailhandleres tro på, at skabelsen af social/kulturel velfærd er kompatibel med ønsket 

om profitmaksimering. Allerede i Edo-æraen (1603-1868) udviklede der sig en tradition for, at storkøbmændene tog et soci-

alt og kulturelt ansvar. Folk accepterede/respekterede købmændenes rigdom, såfremt disse gjorde noget for deres nærområ-

de, by og land. Det kulturelle ansvar blev aktuelt igen i 1985, hvor flere stormagasiner netop gav udtryk for et ansvar for at 

inddrage folk i kulturelle, kunstneriske og intellektuelle aktiviteter. Seibu-koncernen (der står bag en række stormagasiner) 

erklærede, at de ikke bare gik målrettet efter profit, men via et levende engagement i kulturelle og kunstneriske aktiviteter 

søgte at skabe en balance mellem fysisk og mentalt velvære og at inspirere mennesker i deres daglige liv. De åbnede bl.a. 

flere uafhængige offentlige museer på et tidspunkt, hvor der ikke var særlig mange offentlige museer i Japan. Ifølge en 

talsmand for Seibu anså man sig som forpligtet til at tage føringen i forhold til sociale behov: ”When social needs develop 

faster than government can respond, the department store must take the lead in meeting these needs. It is part of our social 

responsibility and we aim to make these services pay for themselves in the long term”. Creighton, Millie:”The Seed of Crea-

tive Lifestyle Shopping” in: Sherry, John, F. (ed.): Servicescapes (1998), s. 222. Citatet er taget fra 1982. 
82 Ifølge chefkonsulent Gorm Johansen fra Dansk Erhverv 
83 I analysen af Magasin vil det fremgå, hvorledes den personlige service har udviklet sig til et særskilt ’produkt’, som man 

betaler særskilt for. 
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”[Mr. Jaffe] supervised the small children crossing at the corner (…); lent an um-

brella to one customer and a dollar to another; took custody of two keys; took in 

some packages for people in the next building who were away; lectured two 

youngsters who asked for cigarettes; gave street directions; took custody of a 

watch to give the repair man across the street when he opened later; gave out in-

formation in the range of rents in the neighbourhood to an apartment seeker; lis-

tened to a tale of domestic difficulty and offered reassurance; told some rowdies 

they could not come in unless they behaved and then defined (and got) good be-

haviour; provided an incidental forum for half a dozen conversations among cus-

tomers who dropped in for oddments; set aside certain newly arrived papers and 

magazines for regular customers who would depend on getting them; advised a 

mother who came for a birthday present not to get the ship-model kit because an-

other child going to the same birthday party was giving that…”.84  

 

Lignende praksisser foregik i Danmark, hvor eksempelvis bageren på Strandvejen i Hellerup (i 

1950’erne) ved lukketid åbnede bagdøren og delte de usolgte flødeskumskager ud til gårdens børn. Det 

er en bagatel, men den er udtryk for en hverdagspraksis, der har holdt nærsamfundene sammen, og som 

i dag er forsvundet, i hvert fald fra hovedstadsområdet, med et væsentligt (socialt og sanseligt) tab til 

følge, både for det enkelte individ og for samfundets sammenhængskraft. 

 

Byens ”magiske” muligheder og tiden som afgørende parameter  

 

Byens relationelle kompleksitet, med alle de komponenter og kombinationer som den indebærer, med-

fører et karakteristisk potentiale for det uventede, uplanlagte og overraskende. Jo færre reg-

ler/begrænsninger og jo flere komponenter, desto flere overraskelser. Disse kan være af negativ art 

(overfald, tyveri, trafikalt kaos m.m.) såvel som af positiv art, som Bennetts ”moments of enchant-

ment”. I Danmark er detailhandlen præget af mange regler, både i politisk og corporate forstand85, hvor 

                                                 
84 Jacobs, s. 71 f. 
85 Politisk handler det om regler indenfor f.eks. miljø, arbejdsmiljø, markedsføring, personaleforhold, løn (overenskomstre-

guleret), butiksindretning og størrelse, åbningstider og skiltning (kommunalpolitisk). Der er krav om prisskiltning, informa-

tion og varedeklarationer, og købeloven garanterer visse varers holdbarhed i op til to år. Inden for fødevarer er der endvide-

re en lang række regler om hygiejne, tilsætningsstoffer og køletemperaturer. Alle disse regler kan siges i høj grad at være 

medarbejder- og forbrugerbeskyttende, men de indsnævrer også (på godt og ondt) råderummet for spontane indslag og 

iværksætteri. København betegnes allerede i 1907 (af Gnutzmann og Lind) som en ”af de mest politivedtægtede Byer paa 

Kloden”. Se det fulde citat i afsnittet om ”Et historisk blik på Københavns torvehandel”. 
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de enkelte kæders og handelsmiljøers (især shoppingcentres) egne vedtægter og ensrettende procedurer 

yderligere hæmmer mulighederne for det spontane, varierede, uplanlagte og usædvanlige.86  

I forhold til den relationelle kompleksitet kan regler og begrænsninger naturligvis både 

øge og reducere intensiteten; de ”rigtige” retningslinier (strukturerende, åbne) kan naturligt øge antallet 

af meningsfuldt relaterende komponenter, mens de ”forkerte” regler (overdeterminerende, aflukkende) 

kan gøre det modsatte.87  

De mange komponenter og kombinationer i den relationelt komplekse by kommer til ud-

tryk i en rig variation af sanselige påvirkninger. Den fulde oplevelse af disse forudsætter tid. Fodgæn-

geren må have tid til at sanse og bearbejde sansningerne. Tid er lige så vigtig for stedet og totaloplevel-

sen af det, som stedet selv, og derfor er manglen på tid i en stresset, moderne hverdag en helt grund-

læggende udfordring for den levende by. Det øgede tempo og den evige bevægelse synes at være blevet 

ensbetydende med dét at være i live, men det levende byrum er ikke nødvendigvis dér, hvor tingene går 

hurtigst.    

Tempoet stiller krav om stor mobilitet og let tilgængelighed, og steder, herunder han-

delsmiljøer, der tilhører den ’hurtige’ kategori, tiltrækker folk i kraft af specifikke tilbud om konkrete 

varer og funktioner. I den ’hurtige butik’ ansporer rummet til, at man skynder sig at fylde poserne med 

ugens tilbud, og det er konstrueret ud fra en række kvantitative målsætninger om det største udbytte for 

de færreste ressourcer. Her får man i hast overstået sine opgaver.  

                                                 
86 Om shoppingmall’ens ensrettende konsekvenser i USA skriver kritikeren A. L. Huxtable: ”What has been sacrificed to 

the certainty of the reliable, preset formula is variety, serendipity, and spontaneity. What is outlawed is originality and non-

conforming, creative design and marketing. What is gone is options – those qualities of chance, the unusual, the unpredicta-

ble, the offbeat – and the constant revisions that have always given cities their renewable, changing, variable, cosmopolitan, 

living character. There are no mavericks, no hot young designers, no individualized products or styles, no start-ups or suc-

cesses, nothing unexpected or unusual, nothing to surprise or delight, no opportunity for anything to be nurtured or to grow, 

no creative energy, no new or unconventional ideas. In no way does this controlled set of enterprises supply the interest, 

excitement, and products for which the city is the traditional incubator.” Huxtable, Ada Louise: The Unreal America. Archi-

tecture and Illusion (1997), s. 105 
87 Et eksempel på stor opmærksomhed omkring og vilje til netop at skabe de ’rigtige’ regler synes at være til stede i vinder-

projektet for Carlsberg by. På et seminar understregede Christian Cold, leder af det vindende arkitektfirma Entarsis, projek-

tets betoning af at skabe klare retningslinier, men undgå det overdesignede og overdeterminerede og bearbejde strikse og 

uhensigtsmæssige byggeregulativer. Som i PPS’s forståelse af placemaking, er der i vinderprojektet stor fokus på mødeste-

der, på at skabe forskellige stemninger, på at udvikle dialog og samarbejde mellem mange forskellige arkitekter og bidrag-

ydere og på det procesuelle. “We had to make a complex plan”, udtrykte Cold det i et oplæg (holdt på seminaret Cultural 

Cities – Social Inclusion and Creativity, afholdt af KU d. 9.2.2010).  
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 I modsætning til liv som bevægelse kan man opstille liv som væren. I den ’langsomme’ 

kategori er stedet levende på et mere ’eksistentielt’ niveau, her er der i langt højere grad taget vare på 

stedets (unikke) karakter og atmosfære, og her vil man opholde sig uden nødvendigvis at have nogen 

ærinder, men fordi man har lyst, fordi man har en oplevelse af at være til stede og i live. Det langsom-

me rum virker tiltrækkende i sin helhed. Det opmuntrer til flaneren; til at man dvæler, leger, opdager, 

overraskes. Det er groet organisk frem og kan kaldes besjælet: ”animated but not designed”88.  

Det langsomme og det hurtige rum findes ikke kun i deres ’rene’ former, men i et utal af 

blandingsformer, og refererer henholdsvis til en nærværende og en distanceret socialitet.  

 Tid er som sagt en afgørende parameter for muligheden for at opleve et sted og dermed 

også for de mikrorelationelle forhold og den urbane socialitet. Oplevelsen af et accelererende tempo, af 

bevægelsen som noget fundamentalt og af nyhedsværdien som noget entydigt positivt kan spores tilba-

ge til modernitetens begyndelse, omkring år 1600, men det er først omkring år 1900, at en fornemmelse 

af decideret travlhed synes at trænge sig på (dette uddybes i afsnittet om ”Nyhedsværdien og bevægel-

sen som essentielle kvaliteter”). Jo hurtigere man bevæger sig, desto hurtigere passerer sanseindtrykke-

ne forbi. Tempoforøgelsen kan være årsagen til den urbane blaserthed, som Simmel i 1903 karakterise-

rede og forklarede som en naturlig konsekvens af de mange indtryk, byen giver.89 Han forklarer f.eks. 

den mindre øjenkontakt som et nødvendigt forsvar mod de mange påvirkninger. Den mindskede accept 

af lugte, både den personlige og den rumlige, der slog igennem samtidigt, var også udtryk for et for-

svar. Tendensen er fortsat frem til i dag, hvor den visuelle og aromatiske afstand synes at være udbyg-

get til også at omfatte det auditive.90 De stadigt flere indtryk i 1903 skyldes ikke nødvendigvis et mar-

                                                 
88 Udtrykket “animated but not designed” kommer fra Bennetts beskrivelse af den epikuræiske filosofi. Epikur, der levede i 

Grækenland (ca. 341-271 f. Kr.), udformede en materialistisk-sensualistisk lære og brød med forgængerne ved at sætte 

lysten som det højeste gode for mennesket. Epikuræerne blev hurtigt beskyldt for dyrkelsen af umådeholden fysisk nydelse, 

men ideen var tværtimod, at sand nydelse fordrer mådehold for ikke at medføre ulyst, og at åndelige glæder både er større 

og mere varige og derfor at foretrække. Epikur betragtede ikke lysten som et ledsagefænomen til det gode liv, men som dets 

naturlige drivkraft og mål: Vi søger visdom og lever retfærdigt for at undgå ubehag og opnå størst mulig lyst og glæde for 

os selv (se: Tankens Magt, bd.1, s. 195). Bennetts citat lyder: “Epicurus and Lucretius (…) offered an enchanting but mate-

rialistic explanation for how nature came to have its complexity and patterns, a materialism where matter (the “primordia”) 

is animated but not designed” (Bennett, s. 11). Også den levende by kan siges at have opnået sin kompleksitet og sine møn-

stre ud fra en materialisme, hvor stoffet er ”animated but not designed”. Epikurs lære om mådeholden fysisk nydelse er 

desuden et interessant alternativ til nutidens umådeholdne hedonisme. 
89 Simmel, Georg: ”Storbyerne og det åndelige liv” (1903) 
90 Flere og flere mennesker færdes med iPods, høretelefoner og mobiltelefoner; enten lukker vi af for omverdenens lyde 

med egne soundtracks eller også overdøver vi dem med private samtaler. I stedet for blot at undgå andres blikke, iklæder vi 

os i dag et auditivt, privat netværk som en usynlig kappe. Mobiltelefonen kan dog også siges at kunne bruges til det modsat-
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kant større antal påvirkninger, men kan i høj grad tilskrives det øgede tempo, hvormed de oplevedes – 

samt det faktum, at de nu var mere forskellig- og fremmedartede end før.     

 Flanøren i sidste halvdel af 1800-tallet havde tid til rådighed i et omfang, som er de fær-

reste forundt i dag. Flanørens måde at være i byen beskrives i det følgende af journalisten Victor 

Founel fra Paris 1858. Det er et godt eksempel på det langsomme rum/det langsomme liv; jeg refererer 

hele sekvensen, da det også her er de mange detaljer tilsammen, som gør helheden: 

 

”To make interminable expeditions through streets and promenades; to wander, 

attentive to what may chance, with one’s hands in one’s pockets and an umbrel-

la under one’s arm, like an upright soul; to follow one’s nose, with no haste or 

destination (…); to stop at every store to examine the images, at the corner of 

every street to study the posters, at every book-stall to run a hand over the bind-

ings; to see a crowd gathered round a performing rabbit, and to join it, careless 

of one’s dignity, fascinated, delighted, giving oneself up to the spectacle heart, 

soul and senses; to listen, here to the homily of the soap-seller, there to the poet-

ical pitch of a hawker of watches at twenty-five sous; and further on to the reit-

erated complaints of misunderstood charlatans; if need be, to follow the music 

of a passing regiment for mile upon mile along the quais, or listen in all ear-

nestness to the cooings of the café Morel’s prima donna; to savour the variety of 

the hurdy-gurdies’ tones; to watch the exploits of open-air magician, acrobat 

and hypnotist; to admire the stone-breakers’ performance; to run when one sees 

others running, stop when one wants, sit down whenever one desires, Lord, 

what pleasure!”91  

 

Flanørens oplevelser er et godt eksempel på byens evne til at generere enchantment. Det er en sanselig 

oplevelse, der indebærer tid og åbenhed. Mødet med byens forskellige dynamiske komponenter, dens 

evne til at forny og dog forblive sig selv, dens mange temaer med variationer er tydelige i Fournels 

beskrivelse. Han bevæger sig rundt på må og få, lader sig styre af sine sanser, giver de foranderlige ting 

sin opmærksomhed: det er ikke bygningerne, han kigger på, men butikkens midlertidige billeder, de 

nyopsatte plakater, dagens udvalg af bøger, de her og nu optrædende dyr og mennesker. Han lytter til 

øjeblikkets lyde, de omvandrende sælgeres højlydte tilbud om sæber og ure, han følger i hælene på et 

                                                                                                                                                                        
te, nemlig at gribe omverdenens uforudsigelighed. Har man glemt sin mobiltelefon, kan det medføre enten en følelse af 

frihed eller en følelse af hjemløshed, utryghed og manglende muligheder.  
91 Victor Fournel, fra Ce qu’on voit dans les rues de Paris (1858), Paris, Adolphe Delahays, oversat af Christopher Miller i 

Art in Theory 1815-1900, s. 492.  
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orkester eller står stille for at lytte til cafesangerindens sang eller lirekassemandens toner; sætter sig 

ned, stopper op og løber når han har lyst, han behøver ingen undskyldninger for at være til stede.  

Dagen efter vil han kunne komme tilbage og opleve en anden variation over det tema, der 

hver dag udspiller sig på den levende gade, skabt af forskellige kompositioner af komponenter, mulig-

gjort af (fysisk) nærhed, multisanselighed, mobilitet, fleksibilitet og tid; elementer, der er med til at 

forme ”not a final but an open-ended order” (jf. Lynch). Fournels by er defineret af ”moments of en-

counters” og ”variable events” (jf. Amin & Thrift); det langsomme liv er bestemt ikke ensbetydende 

med stilstand og ensom kontemplation. Blandingen af anonymitet og deltagelse, af den frihed og det 

samvær der smelter sammen i byens kortvarige relationer, er ligeledes tydelig i hans beskrivelse. 

 

Situationen i dag er ganske langt fra flanørens situation i Paris, 1858. Den grundlæggende årsag skal 

findes i det opskruede tempo, der på godt og ondt har ændret spillereglerne for, hvordan vi lever. Sam-

tidig er makrorelationelle elementer i dag i langt højere grad til stede i det mikrorelationelle – med om-

fattende konsekvenser for den enkelte lokalitet.  

Rammerne for hvordan vi sanser, oplever og deltager i verden har ændret sig, men det 

menneskelige behov for at sanse, opleve og deltage har ikke ændret sig.  
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2. kapitel: Stederne og sanserne 

 

’Den levende by’ er i forrige kapitel forsøgt identificeret ved hjælp af begrebet relationel kompleksitet. 

De komplekse relationer mellem menneske og omverden, både den globale og den lokale, er blevet 

eksemplificeret, hele tiden med fokus på varer, butikker og handelsmiljøer. I dette kapitel udbygges 

forståelsen af den levende by med et andet definerende snit, der tager udgangspunkt i erfaringer om 

steders betydning og attraktivitet. Parallelt hermed fremlægges ideen om menneskets to grundlæggen-

de, forskellige tilgange til omverdenen.  

Hensigten er at underbygge og konkretisere betydningen af den fleksibilitet, multifunkti-

onalitet, -relationalitet og -sanselighed, som med den relationelle kompleksitet allerede er blevet defi-

neret som den levende by væsentlige karakteristika.  

Hensigten er også, i forhold til byens butiksindehavere, at understrege potentialet i at bi-

drage til udviklingen af attraktive rum: Gode steder tiltrækker mennesker, der hurtigt bliver til kunder, 

hvis der er butikker i nærheden. I løbet af det 20. århundrede har steder, bl.a. ifølge Thrift & Glennie, 

fået en større og større betydning for varens værdi. En måde at appellere til folk på, måske den eneste 

måde, er i dag at udstyre dem med en slags følelse for stedet, skriver de: ”En ’følelse for stedet’ som 

investerer de kulturelle aktivitetene kjøp og salg av varer med en lokal meningssammenheng.”92 De 

fleste varer er masseproducerede, og glæden ved at eje dem er i højere grad til stede i reklamemandens 

hoved end i konsumentens. ”’Det er ikke nødvendigvis eller alltid objektene som konsumeres, som 

teller i konsumhandling, men snarere den særlige følelsen for stedet.’ Denne følelsen av et distinkt sted 

hvor et spekter av forskjellige sosiale grupperinger har sin tilhørighet (med alle sine forskjellige kon-

sumdiskurser og konsumkulturer), er noe byen med sitt rom for interaksjon med andre fortsatt kan stille 

opp mot det stedløse hyperspace i massemedienes reklamer.”93  

Thrift og Glennie forbigår her den åbenlyse glæde ved at købe billigt og købe meget, som 

i mine øjne i langt højere grad har præget i hvert fald anden halvdel af det 20. århundrede. Først i slut-

ningen af århundredet og frem til i dag synes betydningen af en ”følelse for stedet” at være blevet in-

                                                 
92 Thrift, Nigel & Glennie, Paul: ”Historisk kartlegging av urbant liv og moderne konsum” in: Pløger, John & Aspen, Jonny 

(ed.): På sporet av byen (1997), s. 120.  
93 Thrift & Glennie, s. 121. Citatet i citatet stammer fra: Morris, M. : ”Things to do with Shopping Centers” i: Sheridan, S. 

(ed.): Crafts: Feminist Cultural Criticism (1988) 
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tensiveret, og der er grund til at tro, at den bliver desto vigtigere i det 21. århundrede parallelt med, at 

shopping på internettet øges.  

 

Betydningen af gode steder 

 

Hvad gør et sted til et godt sted? Hvornår oplever vi det som meningsfuldt?  

Det første der sker, når man træder ind i et rum, er, at alle sanseindtrykkene blandes i et 

forsøg på at opfatte rummet (dets størrelse, form, afgrænsning, stof, farver, lys, akustik, atmosfære). 

Allerede her spiller vores erfaringer og følelser ind og giver sanseindtrykkene en tolkning. Føler man 

sig veltilpas eller ej? Virker lukketheden tryg eller knugende, åbenheden befriende eller skræmmende, 

lyset roligt eller voldsomt?94 Man sanser umiddelbart og dømmer hurtigt, og selv om ’førsteindtryk er 

størsteindtryk’, revideres ’dommen’ for hvert nyt møde. 

Selv om sansningerne og tolkningerne er individuelle, deler mennesker (især med samme 

kulturelle baggrund) grundlæggende den samme opfattelse af behagelige og ubehagelige steder og op-

levelser.95  

Når et sted beskrives som godt, er det typisk ikke fordi det indebærer enkelte gode ting, 

men fordi helheden er god, atmosfæren er god, stedet har en karakter, som opleves positivt. Et godt 

sted defineres af E.V. Walter som et sted med integritet, der formidler betydninger. Det er en ”contai-

ner of experience”96, et flertydigt sted, der får tankerne til at flyve, skaber indre billeder, inspiration og 

energi. Jo flere historier, der udgår fra stedet, jo mere energi, og jo bedre/rigere/mere levende er stedet.  

                                                 
94 ”Ud fra en sådan blanding af sansning, fornemmelse og følelse er det, at vi endnu i selve oplevelsesøjeblikket søger at 

knytte det pågældende rum ind i en bestemt forestillings- og tankemæssig sammenhæng, at installere det i et mere omfat-

tende tilværelsesrum”, skriver Lise Bek i: ”Arkitekturen som rum – fra oplevelse til analyse”  in: Bek, Lise & Oxvig, Hen-

rik: Rumanalyser, (1997), s. 12 
95 Denne kollektive opfattelse er udgangspunktet i Kaplan & Kaplans miljøpsykologiske studier, som jeg kommer ind på i 

det følgende. De arbejder ud fra en overbevisning om, at selv om folk er forskellige og får opfyldt deres behov på individu-

elle måder, er behovene i bund og grund de samme. Vi deler alle det vilkår, at vi hele tiden modtager og lagrer store mæng-

der af informationer fra vores omgivelser, og vi er fælles om behovet for at organisere og forstå disse informationer. Se 

Kaplan & Kaplan: The Experience of Nature. A Psychological Perspective (1989), s. 179 
96 E. V. Walter: Placeways. A Theory of the Human Environment (1988), s. 72 
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Det gode sted stimulerer vores sanser tilpas meget, ikke for lidt, ikke for meget, og en-

hver ændring af det optimale antal stimuli medfører, ifølge Tony Hiss, negative konsekvenser for vores 

adfærd.97 

Hiss skelner ikke mellem stedet i sig selv og oplevelsen af stedet. Hvis muligheden for at 

bruge sine sanser og opleve omgivelserne mindskes, er det ensbetydende med en forringelse af stedet. 

Hvis det gennemsigtige vinduesglas i bussen erstattes med mørkt glas, så man næsten ikke kan kigge 

ud – på butiksvinduer på vej hjem fra arbejde – (hans eksempel) opleves det som et tab. Hvis bageren 

på hjørnet får flyttet sin udsugning væk fra gaden, så der ikke længere dufter af kanelsnegle, opleves 

det også som et tab. Der sker noget på det mentale plan, når vi ændrer vores omgivelser, og vi kan hur-

tigt komme til at snyde os selv ved at afskære os fra nogle af de lyde, lugte, teksturer, former eller an-

dre informationer fra et sted, som har hjulpet os med at forme vores forståelse, og som er nødvendige 

for vores trivsel.98  

Ethvert møde med omverdenen bliver gemt i kroppen som somatiske erindringer.99 Hvis 

steder udviser manglende menneskelig omhu, hvor omhu er berettiget, eller hvis de udsender direkte 

fjendtlige budskaber (f.eks. bænke hvor man næsten ikke kan sidde, adgang forbudt- og græsset må 

ikke betrædes-skilte), er der ligeledes tale om et tab, en degradering i oplevelsen og dermed af stedet. 

Som nævnt i indledningen argumenterer Hiss for, at vi ikke uden videre skal acceptere disse tab.  

 At stedsopfattelse og sanseindtryk er to sider af samme sag, argumenterer også professor i 

antropologi og musik Steven Feld for. ”[A]s place is sensed, senses are placed; as places make sense, 

senses make place”.100 Feld refererer til Edward Casey, der i Remembering (1987) beskriver hvordan 

kroppen, idet man bevæger sig gennem et givent rum (place), altid medbringer sin egen ”emplaced 

past”. ’”The body’s local history is literally a history of locales’”. 

                                                 
97 Hiss refererer til studier om sammenhængen mellem adfærd og omgivelser, hvor udviklingen af pattedyrs hjerner forbin-

des med tilpas stimulerende sanselige oplevelser. Undersøgelser viser, at rottens hjerne svinder ind i grimme omgivelser og 

vokser i smukke, stimulerende omgivelser. Også mennesker ændrer markant adfærd, og deres oplevelse af de samme begi-

venheder bliver væsentligt forringet, når de opholder sig ikke bare i decideret grimme omgivelser, men også i helt alminde-

lige, men neutrale og ’kedelige’ rum. Der påpeges derfor en klar sammenhæng mellem vores adfærd/præstationer og graden 

af skønhed i vores omgivelser. Andre undersøgelser viser, at den optimalt indrettede arbejdsplads kan forøge produktivite-

ten med 15 %. Hiss (1990), s. 17, 37. Om behovet for tilpas mange stimulationer, se også Gehl, Jan: Livet mellem husene.  
98 Se Hiss, s. xii 
99 Susan Stewart: ”Remembering the Senses” (opr. 1999), in: Empire of the Senses¸ s. 61 
100 Feld: ”Places Sensed, Senses Placed: Towards a Sensuous Epistemolgy of Environments” in: Empire of the Senses, s. 

179  
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At de fysiske omgivelser er meget afgørende for vores selv- og verdensforståelse, velbe-

findende og ydeevne, synes der ikke at være nogen tvivl om.101 Ifølge Hiss har vores omgivelser en 

umiddelbar og vedvarende indflydelse på alt, lige fra vores følelser, handlinger, helbred og intelligens 

til vores selvopfattelse, tryghedsfølelse, arbejdsindsats og den måde hvorpå vi omgås andre mennesker 

og fungerer som borgere: ”In short, the places where we spend our time affect the people we are and 

can become.”102 

 

Miljøpsykologiske erfaringer 

 

De fysiske omgivelsers indflydelse på psyken er blevet undersøgt både indenfor miljøpsykologien og 

indenfor stedsvidenskaben (inklusive urbane og arkitektoniske studier). Omkring år 1920 begyndte 

man i USA at udvikle gammel arkaisk viden om naturens helende kræfter i forhold til syge mennesker 

(her f.eks. krigsveteraner), og i 1980’erne bredte interessen sig til bl.a. Sverige, hvor man i 2002 åbne-

de en terapihave i Skåne.103 Koblingen mellem landskabsarkitektur, sundhed og livskvalitet har i Dan-

mark længe haft status af et ”kikset 70’er hippiefænomen”104, men den svenske succes har medført åb-

ningen af en lignende terapihave i Hørsholm i 2008. Havens kvalitet ligger i den ”sanselige oplevelse 

af bladenes grønne frodighed, blomsternes farver, duften af muld, vandets rislen, fuglenes kvidren og 

insekternes summen.”105  

Også byen har imidlertid et helende potentiale, og gode urbane steder fyldt med en pas-

sende mængde sanseindtryk kan siges at virke lige så opløftende og stimulerende på raske mennesker, 

som naturen kan virke helbredende på syge. Det levende handelsmiljø har ikke skovens ro, duften af 

muld osv., men synet, duften og den taktile fornemmelse af friske frugter og fisk, farverige blomster, 

nybagte brød og fristende kager, eller af tøjets design, farver og overflader, eller af tings former og ma-

                                                 
101 Se Oliver, Karon: Psychology in Practice. Environment (2002) 
102 Hiss (1990), s. xi 
103 På Alnarp Slot. Det er en 20.000 kvadratmeter stor have med både vild natur og kultiverede haveelementer, hvor stresse-

de, udbrændte og depressive mennesker tilbydes helbredende forløb på tre-fire måneder, der inkluderer havearbejde, af-

spænding, samtale- og tegneterapi. Resultaterne har været uhørt positive, idet over 75 % af de ellers langtidssygemeldte 

mennesker efter forløbet er vendt tilbage til en normal tilværelse med arbejde på halv eller hel tid.  Se ”Grøn terapi”  in: 

Arkfokus (7/2007) 
104 ”Grøn terapi” in: Arkfokus (7/2007), (ingen afsender på artiklen), s. 9 
105 Landskabsarkitekt Ulrikka Stigsdotter i Arkfokus (7/2007), s. 5. Stigsdotter var en af hovedkræfterne bag terapihaven i 

Alnarp og stod siden for udviklingen af Arboretet. 
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terialer, samt den totale oplevelse af at gå rundt i et levende miljø, hvor man interagerer med andre 

mennesker, kan i høj grad være kilde til inspirerende oplevelser og øget livskvalitet. I bogen Window 

Display Above All (1934) skitserer Herbert N. Casson en teori om urban walking som en form for tera-

pi eller adspredelse. ”It may be taken for granted, I think, that most passers-by are walking the streets 

with a sense, more or less, of pleasure…“.106 Professor i litteratur og kultur Rachel Bowlby beskriver 

ligeledes, hvordan “…most people’s lives are habitually loaded down, to be made ‘lighter’ by the dif-

ferences of the street.” (ibid.) 

 

Inden for miljøpsykologien kan gode steder/miljøer, i følge Kaplan og Kaplan, karakteriseres som ste-

der, der tilgodeser både ”connectedness and scope”107 hvor man føler sig som del af en større sammen-

hæng, men samtidig har mulighed for at agere individuelt (hvilket stemmer godt overens med Jacobs’ 

undersøgelser af det levende byrum). Miljøet må være let aflæseligt, idet desorientering skaber stress, 

og selv om manglen på klarhed og aflæselighed er værst for den fremmede, peger psykologiske teorier 

på, at dårligt organiserede miljøer har en næsten lige så skidt indflydelse på en person, der kender ste-

det, som én, der ikke gør.108  

Der skal ikke desto mindre også være et element af ”mysterium” eller udfordring, en mu-

lighed for at udforske og opdage, uden at mysterierne dog bliver så overvældende, at vi mister over-

blikket og fornemmelsen af sikkerhed.109 Mennesker er grundlæggende fascinerede af det uopdagede, 

især når vi selv får lov til at opdage det. Vi foretrækker at lære på en interaktiv måde, trin for trin, frem 

for at blive belært ovenfra. Vi ønsker at være med, interagere og gøre en forskel, og derfor kan man 

observere stærke præferencer ”for scenes high in mystery”, altså omgivelser, hvor man har mulighed 

                                                 
106 Se Bowlby, s. 63  
107 Kaplan & Kaplan: The Experience of Nature, s. 184 
108 Dette konkluderer Christopher Alexander & co. ud fra teoretiske og praktiske erfaringer i A Pattern Language (1977), s. 

481: ”…any environment which requires that a person pay attention to it constantly is as bad for a person that knows it, as 

for a stranger. A good environment is one which is easy to understand, without conscious attention.” A Pattern Language og 

forgængeren The Timeless Way of Building fremstår som et på samme tid komplekst og enkelt, traditionelt og alligevel 

revolutionerende forsøg på at analysere, beskrive og fremlægge redskaber til genskabelsen af levende byer. Mange års un-

dersøgelser af historiske og samtidige rum – fra de små (værelser i huse) til de store (urbane regioner) – får forfatterne til at 

konkludere, at byer og bygninger kun bliver levende, hvis de skabes som led i en kollektiv, organisk proces ved hjælp af et 

levende, fælles pattern language, dvs. en række rumlige og organisatoriske principper.  
109 Også Kevin Lynch understreger vigtigheden af læsbarhed og overblik, kombineret med muligheden for mindre ‘oversku-

elige’ vildfarelser. Lynch, Kevin: The Image of the City (1960), s. 5 
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for at interagere og for at opdage noget ikke umiddelbart synligt. Det delvist tilgængelige tiltrækker 

som bekendt meget mere end det helt åbne eller det helt lukkede.110  

 Positivt stimulerende omgivelser formår med andre ord at kombinere forståelse og udfor-

dringer og finde en balance mellem på den ene side det sammenhængende og aflæselige (hvilket inde-

bærer en form for orden og distinkte kendetegn), og på den anden side det komplekse og det mystiske, 

ikke umiddelbart synlige/tilgængelige. Vi skal både føle os trygge og motiverede til at udforske stedet, 

som således hverken må være for overskueligt (kedeligt) eller for uoverskueligt (uforståeligt, ufrem-

kommeligt). Passende kontraster mellem lys og skygge, det horisontale og det vertikale, mellem farver, 

former og materialer samt topografiske variationer og en fornemmelse af dybde virker inspirerende.111 

Selv små mængder sammenhæng, læsbarhed, kompleksitet og mysterium kan have en afgørende ind-

flydelse på, hvor rart et sted opleves.  

  

Urbane erfaringer 

 

De miljøpsykologiske konklusioner, der primært angår grønne omgivelser, stemmer godt overens med 

undersøgelser af steders tiltrækningskraft i byen. I 1970 nedsatte byforskeren William H. Whyte en lille 

forskningsgruppe, The Street Life Project, der skulle kortlægge The Social Life of Small Urban Spaces 

(som den efterfølgende bog kom til at hedde).112 Observationerne fokuserede på mødesteder i byen 

(New York113), og skulle bruges til at forklare, hvilke elementer der tiltrækker folk og hvorfor.  

 Det overordnede svar på dette spørgsmål er: andre mennesker. Whyte registrerede (i lig-

hed med Jacobs), hvordan børn foretrækker at lege på gaden frem for på legepladsen, fordi der sker 

mere på gaden. Han opdagede, at når bekendte møder hinanden på gaden, søger de ikke hen til et roligt 

sted, hvor de kan tale i fred; de trækker ikke engang ud til siden, men bliver midt i trængslen, eller sø-

ger direkte ind i den, hvis ikke de er der i forvejen. Hvis man spørger folk eller beder dem svare på 

                                                 
110 Derfor er suq’en, som det vil fremgå i analysen, så fascinerende. 
111 Kaplan & Kaplan bygger deres konklusioner på mange hundrede menneskers reaktioner på tusindvis af fotos med for-

skellige landskaber, se Kaplan, Kaplan & Ryan: With People in Mind (1998), s. 7ff. Arbejdet med naturscenarier sker med 

henblik på at udforske hvilke faktorer, der virker stressnedsættende og helende. Se også Kaplan & Kaplan: The Experience 

of Nature. A Psychological Perspective (1989), s. 179 
112 Whyte, William H.: The Social Life of Small Urban Spaces (1980) 
113 Fodgængeres adfærd meldes for øvrigt som stort set identisk i NY, København, Australien og Tokyo – det er byens stør-

relse, der er afgørende, ikke landet og kulturen. 
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spørgeskemaer, vil de fleste svare, at de foretrækker at finde rolige steder, oaser i byen, men i praksis 

foretrækker de fleste at befinde sig midt mellem andre mennesker.114 

 Hvad gode urbane rum angår, så gælder det, at udbud skaber efterspørgsel. Hvis der er 

gode steder, skal de nok blive opdaget og brugt. De mest populære pladser er karakteriseret af stor so-

cialitet, dvs. af mange par, grupper og tilfældige møder, og tiltrækker typisk en højere procentdel af 

kvinder, som er mere sensitive i deres valg af opholdssteder. Det, der gør stederne gode, viste sig hver-

ken (primært) at handle om design, form, størrelse eller en bestemt placering i forhold til solen. Hver-

ken designerne, der håbede, at deres ideer om godt design ville være afgørende, eller miljøaktivisterne, 

der regnede med, at folk ville søge hen til større, åbne rum som en slags modpol til de overfyldte ste-

der, de normalt var henvist til, blev bekræftet i deres teser. 

 Det, der viste sig afgørende for pladsernes popularitet, var deres fleksibilitet samt et højt 

socialt komfortniveau. Valgfrihed omkring siddepladser, muligheden for både at kunne sidde i solen, i 

skyggen, frit til skue eller halvt skjult, i grupper eller alene, viste sig at være det vigtigste.115 Det fysi-

ske komfortniveau var ikke afgørende, så længe der bare var steder at sidde – ikke nødvendigvis kun 

stole og bænke, men også trappetrin o.lign. (man må dog gå ud fra, at ældre, gangbesværede mennesker 

foretrækker rigtige stole). ”People tend to sit most where there are places to sit” (s. 28), konkluderes det 

elementært. Bænke og individuelle sæder er typisk til for at se godt ud på arkitektoniske fotos (som 

Whyte generelt anser som vildledende, fordi de er uden liv og ofte taget fra perspektiver, som folk på 

gaden ikke deler). Bænkene er som regel for smalle og dårlige at sidde på, der er for få, og de står ty-

pisk isoleret fra dér, hvor tingene sker. Helt galt er det, når siddepladserne boltres fast og ikke kan flyt-

tes, for ofte viser det sig, at det sociale liv former sig anderledes, end designerne havde troet. ”Rarely 

will you ever see a plan for a public space that even countenances the possibility that parts of it might 

not work very well: that calls for experiment and testing, and for post-construction evaluation to see 

what does work well and what doesn’t” (s. 34).  

 Alt for åbne rum viste sig ikke særligt attraktive. Folk foretrækker at positionere sig tæt 

på objekter som statuer, trapper og træer; de fleste holder af at sidde beskyttet under et træ med godt 

udsyn. Vand er også et tiltrækkende element, og lyden af vand, også høje lyde helt op til 75 decibel, 

opfattes som rare og afstressende (optaget på bånd kan det lyde som larmende undergrundstog, men når 

                                                 
114 Ifølge Martin Lindstrøm viser undersøgelser med hjernescanninger, at spørgeskemaer generelt er dybt utroværdige. Se 

Buyology. How Everything We Believe About Why We Buy is Wrong, 2008  
115 Se også Alexander, A Pattern Language, s. 558 
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man kan se springvandet, virker lyden blot behageligt afskærmende). På dage hvor springvandet på en 

plads var slukket, blev en trolddom brudt, og stedet mistede sin charme og ikke mindst sin ro. Proble-

met med vand er, at det ofte er forbudt at have kontakt til det, og så forsvinder ideen. ”It’s not right to 

put water before people and then keep them away from it” (s. 48).  

Whytes observationer understøttes af Jan Gehls betragtninger om, hvorledes detaljerig-

dom, et varieret rumforløb og variationer i facaderne m.m. kan betyde konkret inspiration og støtte til 

handling.  

”Det er lettere at foretage sig noget på en broget baggrund, at være på en scene, 

der ikke er tom. Det krumme gadeforløb, hvor alle handlinger ses på en broget 

baggrund, er lettere at være i og at foretage sig noget i, end den lige gade. Det er 

tilsvarende lettere at færdes i et rum med inventar end i et rum uden, og lettere at 

indlede en samtale, når der er en vis baggrundsstøj, f.eks. stemmer, trin eller vand 

der risler. Det er også lettere og mere nærliggende at hoppe eller danse på et 

skakbræt af forskellige fliser eller belægninger end på en asfaltflade. Man får må-

ske ligefrem lyst til det.”116 

 

Et godt sted tilbyder en god og legitim måde at være til stede på; der må være noget, man kan gøre, 

noget man kan beskæftige sig med, noget der kan bistå den enkelte til overfor sig selv og omverdenen 

at motivere, hvorfor han opholder sig netop her. Der må være generatorer for aktivitet.  

 Hvad angår de klimatiske forhold, viste sol og vind sig i Whytes undersøgelser som vigti-

ge faktorer, men også svære at sætte faste retningslinier for. Hvad der er godt og skidt, afhænger af tid 

og sted, hvorfor fleksibilitet og mulighed for både skygge og sol er vigtigt. 

 Endelig er muligheden for at købe mad og drikke en sikker måde at tiltrække folk på. ”If 

you want to seed a place with activity, put out food” (s. 50). Små mobile boder og/eller cafehuse, hvor 

man kan hente frokost, kaffe og kage, der indtages på et selvvalgt sted, virker som magneter. Når mad 

ikke er et fast element på alle small urban spaces, er det typisk fordi, myndighederne er bange for 

manglende hygiejne, affaldsproblemer m.m. og derfor vægrer sig imod det. 

 

Whytes observationer er nyttige i diskussionen og udviklingen af levende byrum. Det er især ordet 

fleksibilitet, der er vigtigt at tage med. Rummet må være fleksibelt, både i fysisk og social forstand. Det 

                                                 
116 Gehl, Livet mellem husene, s. 123 
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må være organiseret sådan, at det giver mulighed for, at folk selv kan interagere og bestemme, hvordan 

de vil bevæge sig, hvor og hvordan de vil sidde, hvad de vil lave, hvor længe de vil være der.  

 

To tilgange til omverdenen 

 

Med udgangspunkt i den relationelle kompleksitet og i ovenstående erfaringer omkring attraktive mil-

jøer, kan det gode sted defineres som ét, der styrker individets fornemmelse af at være i kontakt med 

verden; at være et interagerende individ. 

 Med fokus på relationerne vil jeg i det følgende skitsere de to grundlæggende måder, 

hvorpå mennesker synes at relatere til omverdenen; to forskellige måder at være til stede på og agere 

på, baseret på miljøpsykologiske, stedsvidenskabelige, arkitektoniske og kultursociologiske undersø-

gelser/betragtninger.  

Fælles for disse er en forståelse af den menneskelige omverdenstilgang som tvedelt. For-

skellige fagfolk bruger forskellige begreber, men beskriver, uafhængigt af hinanden, de samme to for-

skellige relationspraksisser, der kendetegner menneskets måde at være til stede på. 

 Den ene måde kan kaldes lineær/vertikal og indebærer en fokuseret, målrettet og pro-

blemorienteret tilgang til verden. Den anden kan kaldes cirkulær/horisontal, og indebærer en åben, op-

levende og multisansende tilgang.  

Inden for miljøpsykologien skelner Kaplan & Kaplan mellem directed attention på den 

ene side og involuntary attention på den anden. Directed attention indebærer, at man bevidst fokuserer 

på det, man er i gang med og aktivt yder en tankemæssig indsats for at forstå noget/løse et problem. 

Her sættes der krav om koncentration og udelukkelse af distraktioner.  

Involuntary attention opstår derimod ud fra ydre stimuli, ved mødet med ”strange things, 

moving things, wild animals, bright things, pretty things, metallic things, words, blows, blood”117 såvel 

som med fængende aktiviteter, smukke omgivelser eller andet, der umiddelbart fascinerer. Her lader 

man sig flyde med, suger til sig og bliver en del af en anden verden, end den man til daglig færdes i.  

 I The Experience of Place skelner Tony Hiss parallelt hermed mellem den simultane per-

ception og den almindelige bevidsthed, der opererer konstant og samtidigt. Den almindelige bevidsthed 

                                                 
117 Citat fra William James (1892), hvis observationer de bygger på.  Kaplan & Kaplan (1989), s. 179 
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har en beskyttende funktion; ved at fokusere på enkelte ting, såsom pludselige og hurtige bevægelser, 

høje lyde og stærke lugte, advarer den os i eventuelle faresituationer. Det er et vilkår for den almindeli-

ge bevidsthed, at den samtidig giver os en fornemmelse af at være adskilt fra resten af verden, af at vi 

udgør en selvstændig enhed, som vi skal passe på. Den arbejder på at forenkle perceptionen for derved 

at give os muligheder for at handle hurtigt, fleksibelt og målrettet i forhold til den foreliggende opgave.  

Simultan perception gør det modsatte. Den er som en sjette sans, der slører grænsen mel-

lem selvet og omgivelserne, udvider vores fornemmelse for tid og rum og får os til at føle, at vi hører 

til, og at verden er meningsfuld/betydningsfuld eller i hvert fald fuld af mening(er) og betydninger. ”It 

broadens and diffuses the beam of attention evenhandedly across all the senses so we can take in wha-

tever is around us – which means sensations of touch and balance, for instance, in addition to all sight, 

sounds, and smells.” (s. xii). Den simultane perception kan sammensætte multisanselige informationer. 

Vi opfatter omverdenen gennem alle sanser på samme tid, og det påvirker os til at bevæge os i omver-

denen og være en del af omgivelserne på en særlig måde.  

 Den simultane perception, gennem hvilken vi kan opleve stedsafhængige, mentale løft, er 

afhængig af steder, der virker sikre, ”where the information presented to each sense is complex but not 

overpowering. If louder signals appear, they will tend to drive simultaneous perception underground.” 

(s. 27) 

Den finske arkitekt, Juhani Pallasmaa, opererer med lignende begreber under navnene fo-

cused vision og peripheral vision. Focused vision er udtryk for en bevidst intentionalitet og perspekti-

visk repræsentation, mens peripheral vision repræsenterer en måde at forholde sig til det omgivende 

rum, hvor man ikke bare, på afstand, iagttager rummets håndgribelige elementer, men i stedet bliver en 

del af det, dvs. indoptager stemningen og bliver ét med rummet. ”A forest context, and richly moulded 

architectural space, provide ample stimuli for peripheral vision, and these settings centre us in the very 

space” (s. 13). For at blive en del af rummet er det nødvendigt at undertrykke det skarpe, fokuserede 

syn (focused vision), som skaber distance og gør os til rene tilskuere.  

Pallasmaa kritiserer den vestlige kultur for dens opprioritering af fjernsanserne (hørelse 

og syn) og nedprioritering af nærsanserne (føle-, lugte- og smagssansen). Negligeringen af kroppen og 

sanserne og dermed også af de minder, forestillinger og drømme, som er indlejret i kroppen, har med-
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ført en moderne arkitektur og byplanlægning karakteriseret ved umenneskelighed.118 Problemet med 

arkitekturen og arkitekturteorien er, ifølge Pallasmaa, at den fortsat marginaliserer det perifere syn til 

fordel for det fokuserede. Arkitekturen skal i højere grad fremme det perifere syn, på samme måde som 

naturen gør det, dvs. således at subjektet bliver indhyllet i rummet og verden. Denne mere ubevidste 

væren i rummet, er lige så eksistentielt vigtig som det fokuserede syn, skriver han og underbygger det 

med, at der er medicinsk bevis for, at det perifere syn betyder mere for vores perceptuelle og mentale 

systemer end det fokuserede.  

 Pallasmaa opfordrer til at arbejde mere med rummets atmosfære og stemning, dets helhed 

og betydningsskabende faktorer i stedet for at fokusere på rummet som kunst/billede/form. I lighed 

med miljøpsykologerne og placemaker’ne understreger han betydningen af at sætte brugen i centrum, 

at gøre arkitektur til et verbum. Det gælder således, kan man sige, om at arkitekture, eftersom menings-

fuld arkitektur ikke blot udgøres af en række billeder på nethinden, men af de møder og oplevelser, der 

interagerer med hukommelsen. ”Architectural space is lived space rather than physical space, and lived 

space always transcends geometry and measurability.”119  

Både Pallasmaa, Kaplan & Kaplan og Hiss beklager undertrykkelsen af det perifere (cir-

kulære, horisontale) syn, ikke fordi det er vigtigere end det fokuserede syn, men fordi det har tendens 

til at blive undertrykt i et samfund, der prioriterer tempo, udvikling, specialisering og vækst. Under-

trykkelsen har afgørende negativ betydning for vores generelle velvære, herunder vores fornemmelse af 

at være i nærkontakt med os selv, vores medmennesker og vores omgivelser.  

 

Taktisk taktilitet 

 

En kultursociologisk vinkel på måden, hvorpå mennesker tilegner sig det omkringliggende rum, finder 

man i Henrik Reehs læsning af udvalgte tekster af den tyske filosof Walter Benjamin. I artiklen ”Blik i 

brug – Walter Benjamin og erfaringens arkitektur” introducerer Reeh begrebet taktisk taktilitet, som er 

                                                 
118 Pallasmaa, Juhani: The Eyes of the Skin. Architecture and the Senses (2005, teksten skrevet ca. 1995).   
119 Pallasmaa, s. 64 



 61 

brugbart i denne afhandlings sammenhæng som redskab til at forstå vores tilgang til og tilegnelse af 

handelsmiljøer.120 

Taktisk taktilitet er udtryk for en arkitektur- og rumopfattelse, der bryder med den syns-

dominerede opfattelse af rummet til fordel for en kropslig, vanebetonet og brugsorienteret oplevelse af 

det. I stedet for primært at fokusere på konstruktionen af rummet, ser Benjamin på konstruktionen som 

en del af ”den levede arkitekturs langt mere omfattende sfære.” (Reeh, s. 85) Han (Benjamin) forstår 

”grundlæggende arkitektur som rammer for praksis og erfaringsdannelse snarere end som genstande 

for blikket eller for formgivning” (Reehs kursivering, ibid.), og han reflekterer over, hvordan vi sanser, 

opfatter og husker rummet. For Benjamin handler arkitektur om liv frem for form, hvilket står i kon-

trast til arkitektur som fag og profession, der primært er orienteret mod konstruktionen af rum. ”Den 

nære, subjektivt reflekterende omgang med disse rum og dermed rummenes betydning for den menne-

skelige hverdag er i vidt omfang fortrængt fra det professionelle arkitektursyn – fokuseret på form og 

funktion, økonomi og livsstil. Benjamin derimod udgør en modvægt hertil ved at fokusere på erfarin-

gen af rum”121. I stedet for blot at bedømme arkitektur eller diskutere arkitekturteori forsøger han at 

forstå bygningskunsten som muligheder for, at kulturelle læreprocesser kan finde sted. 

Benjamins beskrivelse af et parkeringshus fungerer som eksempel på ideen om, at både 

følesansen og brugen – det taktile og det taktiske – sætter deres præg på den visuelle opfattelse af arki-

tektur. ”Synssansen glider diskret ind på en plads bag brugsaspektet.” (s. 103) Når vi bevæger os til 

fods i parkeringshuset, er vi optaget af to ting: ”Vi søger efter vores egen bil og passer på ikke at stå i 

vejen for kørende biler. Rummet selv anskuer vi knap som rum” (Reeh, s. 104). Samme procedure gør 

sig gældende i mange indkøbssituationer. Vi går ind i supermarkedet og navigerer rundt, ofte med det 

mål at komme hurtigst muligt ud igen med det bedst mulige udbytte – rummet selv anskuer vi knap som 

rum.  

 Den taktisk taktile tilgang er karakteriseret ved en (brugsorienteret) målrettet, vanemæs-

sig, indøvet og stiliseret handlen – men også af adspredelse. ”Taktisk reception og adspredelse udeluk-

ker ikke hinanden. Bilisten, der i sine tanker ’er et andet sted henne’, f.eks. ved sin defekte motor, vil 

                                                 
120 Reeh, Henrik: ”Blik i brug – Walter Benjamin og erfaringens arkitektur” in: Thau, Carsten (ed.): Filosofi & Arkitektur 

(2006), s. 102. I Benjamins tekst anvendes ordet ”taktisch” (taktisk), men af Benjamin-udgiverne er dette i den danske over-

sættelse blevet erstattet af ordet taktil, påpeger Reeh, der hermed får rettet op på denne fejl, hvilket lukker op for en ny for-

ståelse.  
121 ”Blik i brug – Walter Benjamin og erfaringens arkitektur”, s. 86 
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bedre vænne sig til en garages moderne form end den kunsthistoriker, der – foran garagen – kun an-

strenger sig for at granske dens stil.”122  

Det er det samme, der sker, når f.eks. en kvinde skal ud og finde en kjole til en særlig be-

givenhed. Her dominerer den taktisk taktile synsmåde. Hun går ind i Magasin og har kun en halv time. 

Det hun ser, eller ikke ser, er den vare, hun leder efter. Hun fokuserer ikke på rummet eller dets indret-

ning eller på andre kunder; måske lader hun sig adsprede af andre varer, tilbudsvarer, men overordnet 

set er hendes opmærksomhed rettet mod den særlige kjole, som hun skal have på til et bryllup den ef-

terfølgende lørdag. Et par gange stopper hun op og overvejer potentielle muligheder, rører ved stoffet, 

ser på designet, samtidig med, at hun forestiller sig, hvordan hun vil se ud i denne kjole, med de nye 

sko, hun allerede har købt, foran kirken, hvor de skal mødes. Hun er i sine tanker således et andet sted 

henne, nøjagtigt som bilisten i p-huset.  

Processen udspiller sig ikke kun i forhold til unikke eller eksklusive varer, men gælder 

ethvert produkt, der er i stand til at skabe associationer og scenarier. Afhængigt af den enkeltes interes-

ser kan forskellige varer være associationsskabende og medføre billeder af én selv i en forestillet frem-

tidig situation og den stemning, som findes dér. Således kan man tale om shopping-rummet som et 

fremtids- eller drømmespejlgalleri, hvor man selv er hovedpersonen.  

Uden nødvendigvis at fokusere på butiksrummet i sig selv, fornemmer man dog stemnin-

gen, bevidst eller ubevidst, stærkt eller svagt, man mærker straks, om den er behagelig eller ej, om man 

føler sig hjemme, inspireret, forvirret, overvældet, iagttaget eller lignende. Rummet og stemningen har 

indflydelse på, hvad og hvor meget vi køber, og det påvirker os til at agere, bevæge os, handle og tæn-

ke på en særlig måde, som vi også tager med ud af butikken.  

I hverdagens bevægelser gøres omgivelserne ikke til objekt på samme reflekterede måde, 

som når man bevidst iagttager dem. Så snart vi har set et rum for første gang, vænner vi os så meget til 

det, at vi holder op med at se det.123 Vi bruger det i stedet for (Reeh). I en anden artikel om rumsans-

ning og Walter Benjamin skriver Reeh: ”Benjamin beklager ikke – som visse repræsentanter for den 

gode smag ville gøre – brugens underordning af blikket. Man registrerer en passant – men denne regi-

streren (Bemerken) indebærer en læreproces: Man indoptager den omgivende virkelighed i sig. Man 

                                                 
122 ”Blik i brug – Walter Benjamin og erfaringens arkitektur”, s. 101 (citat oversat af Reeh fra Benjamin: Gesammelte 

Schriften, Frankfurt am Main, Surhkamp Verlag, 1980, bind 1, s. 1049).  
123 Og dog, kan man indvende, kan oplevelsen af et rum godt revideres hen ad vejen, afhængigt af de oplevelser, man får i 

det. 
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tilegner sig den i en slags mimesis over for noget, som ellers kunne forekomme fjernt og fremmedbe-

stemt. I stedet for at dyrke distance og objektivering lærer massekulturens moderne og adspredte sub-

jekt gennem interiorisering.”124 I modsætning til mange teoretikere, der fokuserer på det bevidste indi-

vids visuelt koncentrerede iagttagelse af verden som et distant objekt, betoner Benjamin, at man lærer 

om rum ved at leve i rum – sammen med andre mennesker. ”Man lærer af at leve i – dvs. inden i – en 

rumlig og social virkelighed. Ikke mindst adspredt og vanebetonet opførsel muliggør læreprocesser af 

kompleks karakter”125. 

Det modsatte af taktisk taktilitet kan defineres som kontemplativ koncentration (bevidst 

iagttagelse).126 Den taktiske taktilitet indeholder en kombination af den målrettede (lineære) og den 

adspredte (cirkulære) tilgang til omverdenen. Det er en målrettethed, som er brugsorienteret, i modsæt-

ning til den kontemplative koncentration, hvor målrettetheden udspiller sig på et tankemæssigt plan. 

Den, der både skal orientere sig, bevæge sig, forholde sig til mange forskellige ting og foretage en ræk-

ke valg (som tilfældet ofte er i supermarkedet), har ikke også overskud til at reflektere dybere over filo-

sofiske problemstillinger (hvordan påvirker rummet mig, hvad er meningen med at indrette det på den-

ne måde, og hvad betyder det for min adfærd?). Begge opgaver, både den taktisk taktile og den kon-

templativt koncentrerede, indebærer imidlertid en aktiv, målrettet indsats: Enten at finde sin bil i p-

huset (eller købe ind) eller at anskue p-huset (eller supermarkedet) fra en æstetisk vinkel.  

I den taktiske taktilitet indebærer målrettetheden således kroppen (men på en vanemæssig 

måde; det er ikke bevidste, men indøvede bevægelser, der iværksættes), mens den koncentrerede kon-

templation indsnævrer optagelsen af informationer til øjet og tanken. Man kan således her tale om to 

forskellige måder at være målrettet på, og ikke om to måder – som tilfældet er med Kaplan & Kaplan, 

Hiss og Pallasmaa – hvoraf den ene er målrettet, og den anden ikke er. De målrettede aspekter ved tak-

tisk taktilitet og kontemplativ koncentration lapper altså over med det afgørende fokuserede element i 

directed attention/den almindelige bevidsthed/focused vision, mens den adspredende dimension ved 

taktisk taktilitet og den eftertænksomme dimension i den kontemplative koncentration hænger sammen 

med involuntary attention/simultan perception/peripheral vision.  

                                                 
124 Reeh, Henrik: ”Rumsansning mellem vane og oplevelse. Walter Benjamin og Steen Eiler Rasmussen”, in: Stjernfelt, 

Tygstrup, Zerlang (ed.): Fejder (2004), s. 236 
125 Ibid. s. 237 
126 Ifølge Reeh knytter Benjamin koncentrationen til kontemplationen, idet han samtidig støder på det problem, at der ikke 

findes noget begreb for taktil koncentration. Se: ”Blik i brug – Walter Benjamin og erfaringens arkitektur”, s. 103 
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 I Reehs læsning af Benjamin optræder således den vanemæssige, indøvede handlen som 

endnu en tilstedeværende og rumtilegnende modus, som de øvrige ikke specifikt har behandlet, men 

som kan siges at indgå i henholdsvis directed attention/den almindelige bevidsthed/focused vision. 

 

De forskellige omverdenstilgange kan, som de er blevet beskrevet i det foregående, anskueliggøres i 

forhold til shoppingsituationen i følgende model: 

 

 

 

 

  

Når vi shopper og køber ind, foregår det med andre ord ud fra en blanding af de fire opmærksomheds-

modi. I forhold til Benjamin kategoriseres det vanebundne, adspredte og målrettede (gruppe 1, 2 og 3) 

under begrebet taktisk taktilitet (men målrettetheden er her som sagt taktisk), mens det koncentrerede 

og kontemplative (gruppe 1 og 4) kategoriseres under begrebet kontemplativ koncentration. Kaplan & 

Kaplan, Hiss og Pallasmaa kategoriserer gruppe 1 (og 2) under ét begreb (directed attention/den almin-

delige bevidsthed/focused vision) og gruppe 3 og 4 under et andet (involuntary attention/simultan per-

ception/peripheral vision).  

Modellen kan være med til at begrebsliggøre vores tilgang til handelsmiljøet. Som en pa-

rallel til Benjamins taktiske taktilitet, beskriver Bowlby den på gaden forbipasserende, potentielle 

shoppers opmærksomhed som værende kendetegnet netop af både eksterne og interne affærer: både af 

                                      2. Det vanemæssige, rutineprægede, indøvede 

 

1.      3. 

Målrettethed      Adspredelse  

Koncentration             INDKØB/SHOPPING  Medrivning 

Fokusering 

 

  

   4. Kontemplation, refleksion, drøm  
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egne tanker og af de ting, der sker på gaden. Den forbipasserende anses hverken som fokuseret eller 

målrettet (directed) i sin adfærd; ikke som rationel, men heller ikke som det modsatte; ikke som helt 

’sig selv’, men heller ikke som ikke sig selv. Den forbipasserendes tilstand ligger et sted midt i mellem, 

han eller hun er ”open to suggestion”, og heri ligger vinduesudstillingens mulighed for at fange op-

mærksomheden. (Bowlby, s. 64) 

I faglitteratur om shoppingkultur, særligt i forbindelse med shoppingmalls, tales også om 

den målrettede indkøber og den adspredte shopper. Man bruger begrebet the Gruen transfer om det 

øjeblik, hvor den målrettede indkøber, ved det sanselige møde med butikkernes fristelser, ’forvandles’ 

til en adspredt shopper, åben for uplanlagte køb, forvandlingen udmøntet i temponedsættelse og søgen-

de blikke.  

”The Gruen transfer … refers to a threshold, the moment when a shopper’s purpos-

ive behaviour and directed, coherent bodily movements break down under the bar-

rage of excessive, narrow-spectrum stimulation and continual interruption of atten-

tion. The unconsciously bewildered shopper, rendered docile, cannot help but drift 

into the prepared pathways and patterns of externally induced consumer activity, 

unfocused yet exquisitively suggestible to gentle but firm environmental cues.”127 

 

Butikker og handelsmiljøer kan siges mere eller mindre bevidst at bearbejde og aktivere den målrette-

de, adspredte, vanemæssige og kontemplative opmærksomhedsmodus. Mange steder udtrykker modsat-

rettede signaler, der på samme tid henvender sig til flere af kategorierne og gerne vil være både ”hurti-

ge” og ”langsomme” rum. Discountkæden Faktas slogan siger det helt præcist: ”Det ta’r kun fem mi-

nutter at handle i Fakta, men vi vil så gerne ha’, at du bli’r lidt længere.” I Netto lægger rummet også 

op til, at man skynder sig igennem; gangene er smalle og rummet i sig selv uinspirerende – men spot-

varehylderne får den målrettede indkøber til at stoppe op og scanne tilbuddene for varer af interesse. 

Den taktiske taktilitets fokuserede, rutineprægede men også adspredte tilgang dominerer her – med 

anstrøg også af, om ikke kontemplation, så i hvert fald drøm, idet selv Nettos varer, om end i lille må-

lestok, kan siges at være drømmeansporende.  

Skal det kontemplative element fylde lige så meget som de øvrige, fordres et rum, der i 

højere grad lægger op til ophold og/eller stimulerer flere/alle sanser, samt at folk har tid til at udnytte 

                                                 
127 Kwinter, Sanford: “Virtual City or The Wiring and Waning of the World”, Assemblage 29 (April 1996), s. 96, citeret fra 

Herman, Daniel:“Jerde Transfer” in: Harvard Design School Guide to Shopping, s. 404. Begrebet the Gruen transfer er 

opkaldt efter Victor Gruen, manden bag den første overdækkede shoppingmall i Minneapolis, 1956. Se i øvrigt det typolo-

giske afsnit om shoppingmall’en. 
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dette. Menneskets behov for fleksible omgivelser, der tillader interaktion, og som stimulerer både den 

lineære og den cirkulære perceptionsform, understøtter behovet for at skabe multisanselige, -

funktionelle og –relationelle byer, herunder handelsmiljøer.  

    

Sansernes egenskaber 

 

Rumopfattelsen (og dermed indretningen af (handelsmiljøer i) byer) og tidsforståelsen i en given kultur 

er resultatet af en særlig verdensopfattelse, der bunder i en specifik sansemodel. Den vestlige verdens 

synsdominerede kultur har medført en dualistisk tankegang med særlige konsekvenser for arkitekturen, 

kulturen og videnskaben til følge. Den vestlige model har rødder i antikkens Grækenland, hvor Aristo-

teles ’opfandt’ begrebet om de fem sanser og introducerede synet som den fineste og mest noble, efter-

fulgt af høre-, dufte-, smags- og til sidst følesansen.128  

Det følgende afsnit tilegnes sanserne og den vestlige sansemodel, både pga. modellens 

generelle betydning og fordi sanserne fungerer som bindeled mellem menneske og omverden og der-

med som fikspunkter i den relationelle kompleksitet. Meningen er at understrege betydningen af samt-

lige sanser for vores forståelse af omverdenen og vores oplevelse af at være tilstedeværende og delta-

gende – med henblik på at bevidstgøre betydningen af at stimulere alle sanser i handelsrummet. 

Rækkefølgen i det vestlige sansehierarki er udtryk for et subjektivt/kulturbestemt valg, 

ikke for en objektiv forklaring på hvilke sanser, der er de vigtigste for vores erkendelse af omverde-

nen.129 Ganske vist er synssansen den sans, der optager mest plads i menneskehjernen, idet op imod 

halvdelen af hjernen er viet til behandling af synsindtryk. Men den taktile sans er næsten lige så velud-

viklet som synssansen og helt grundlæggende for vores forhold til og forståelse af verden. ”The culture 

of touch involves all of culture”130. Følesansen er den sans, der er mindst modtagelig for bedrag og 

                                                 
128 Se Constance Classen: ”McLuhan in the Rainforest. The Sensory Worlds of Oral Cultures”, in: Empire of the Senses, s. 

147ff. 
129 Ser man nærmere på selve ordet at sanse, viser det sig at dække over mere end blot den fysiologiske evne til at se, høre, 

smage, lugte og føle. Sans kommer af sensus, som betyder både følelse og fornuft, to ting, der i dag populært opfattes som 

modsætninger, men som oprindeligt var samlet i ét og samme begreb. Den zoologiske betegnelse for mennesket, homo 

sapiens, afslører, at man har defineret mennesket ud fra både dets sanselige og dets intellektuelle evner – hvilket tyder på, at 

dualismen ikke har været altdominerende. Sapiens kommer af sapere, der både betyder at smage og at være forstandig. Vo-

res evne til at sanse verden og drage meningsfuld (kulturbetinget) viden ud af den ligger altså til grund for (betegnelsen af) 

vores art.  
130 Classen, Constance (ed.): The Book of Touch (2005), s. 1 
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følgelig den, vi har mest tillid til. Virkeligheden er i sidste ende dét, vi kan røre ved; den direkte kon-

takt er grundlaget for enhver relation til verden og vores endelige garanti for, at noget er virkeligt.131  

Men synet kan nemt fremstå som den skarpeste af sanserne, dén, der mest objektivt kan 

overskue mest muligt. Ifølge hjerneforsker Morten L. Kringelbach står alle detaljer i synsfeltet imidler-

tid ikke skarpt på samme tid; vi har en blind plet i hvert øje, der gør, at vi kun ser skarpt i fire grader af 

synsfeltet.132 At synet påvirkes af tolkninger understreger også neurologen Oliver Sacks. Vi bruger 

vores øjne så umiddelbart, at det virker som om, vi ser virkeligheden ’i sig selv’, men der ligger et 

enormt analyse- og syntesearbejde bag.133  

Hvad smagssansen angår, har den været grundlæggende i hele livets opståen på jorden i 

kraft af dens evne til at finde den rigtige ernæring. Smagssansens historie går således helt tilbage til de 

første organismer, og den har stadig et tæt forhold til hukommelsen i menneskets hjerne. Smags- og 

duftindtryk har en særlig evne til at vække levende og stærke minder fra fortiden. De intense smags- og 

duftoplevelser, vi får som børn, hænger godt fast i hukommelsen og kan senere åbne for fortidsminder 

på en helt anden kraftfuld måde, end synet af et barndomslandskab kan. Landskabet har sandsynligvis 

ændret sig i mellemtiden, og vi ser det fra et andet perspektiv, der måske endda gør os direkte frem-

medgjorte overfor det. Dufte og smage fra fortiden opleves derimod som de samme134; der kan gemme 

sig en hel verden i en smag eller duft. Når disse indtryk hænger så godt fast, skyldes det bl.a., at hjer-

nebarken, hvor hukommelsen sidder, har udviklet sig fra den del af hjernen, der oprindeligt hang sam-

men med lugtesansen.135  

Høresansen er ikke meget fint udviklet hos mennesker, men til gengæld berører den os 

desto mere. Musik er for de fleste en større emotionel oplevelse end et billede. Der er meget informati-

on i lyde, og det kan have lige så alvorlige psykologiske konsekvenser at miste hørelsen som at miste 

                                                 
131 Tuan: “The Pleasures of Touch” in: Classen, Constance (ed.): The Book of Touch (2005), s. 78 
132 Synet er meget ressourcekrævende for hjernen, idet venstre hjernehalvdel behandler indtryk fra højre øje og omvendt, og 

de visuelle indtryk er vendt på hovedet, således at de billeder hjernen skal behandle både er spejlvendte og omvendte i for-

hold til de sansninger nethinden modtager. Kringelbach, Morten L.: ”Fra sans til samling. Følelsernes rationalitet” in: Kritik, 

nr. 174, 2005, s. 15 
133 Sacks, Oliver: ”The Mind’s Eye. What the Blind See” (skrevet i 2003), in: Empire of the Senses, s. 34. Sacks er neurolog 

men kalder sig neuroantropolog, idet han er meget opmærksom på kulturens indflydelse på biologien. Sacks kritiserer de 

kognitive videnskaber for ikke at fokusere på følelser, men kun på det kvantificerbare. 
134 Et berømt eksempel fra litteraturens verden på, hvordan smagsindtryk kan fremkalde hele erindringsverdener, finder man 

i Marcel Prousts værk À la recherche du temps perdu, hvor hovedpersonen smager en madeleinekage dyppet i lindete, hvor-

efter han pludselig klart husker en barndomsepisode, der bliver begyndelsen på en lang beretning om hans barn- og ung-

dom. 
135 Yi-Fu Tuan: Topophilia (1974), s. 9 
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synet. Lyde har desuden stor indflydelse, bevidst eller ubevidst, på præstationer, humør og adfærd. Selv 

om vi har individuelle/kulturelle tærskler for larm, er vi fælles om at reagere negativt på uønskede lyd-

niveauer, ligesom vi også er fælles om at reagere positivt på behagelige lyde.   

Når hverken føle- eller smagssansen har været genstand for videre analytisk opmærksom-

hed, kan det både skyldes deres bundplaceringer i det vestlige sansehierarki og det faktum, at begge 

disse sanser forekommer meget individuelle. Vi bestemmer selv, hvad vi vil røre ved, og hvad vi vil 

putte i munden, mens man ikke kan undgå lugte, lyde og synsindtryk. Disse kan således virke mere 

kollektive og mere objektive, selv om vi i virkeligheden opfatter lugte, lyde og synsindtryk på lige så 

differentierede måder.  

 Argumenterne for at bryde med dualismen (som diskuteres nedenfor) finder genklang i 

hjerneforskningens verden. Kringelbach kritiserer den vestlige tradition for opdelingen af bevidsthed 

og krop (eller med Kringelbachs formulering: kognition og emotion). Men i modsætning til hvad Pla-

ton i sin tid foreslog, er emotion136 ifølge den nyeste hjerneforskning ikke en hindring for intelligent 

adfærd, men derimod en central faktor for vores evne til overlevelse og reproduktion. ”Sanseindtryk er 

essentielle for, at hjernen kan danne omverdensrepræsentationer og for at dette kan medføre den læring, 

hukommelse og forudsigelse, der er afgørende for intelligent adfærd”137. Kringelbach bruger ikke selv 

ordet kultur, men det er oplagt at gøre det. Intelligent adfærd er ikke en entydig størrelse, men er netop 

kulturelt betinget – ligesom det vi lærer, og måden vi lærer det på, det vi husker og grunden til, at vi 

husker netop dette, samt måden vi forudser og planlægger på, er kulturelt betinget.  

Ifølge Kringelbach tager stort set alle de valg, vi træffer, og som ligger til grund for vores 

adfærd, afsæt i sanseindtryk. Det gælder således også vores forbrugsvalg og vores shoppingadfærd. 

Vores såkaldt frie vilje synes at udspringe af ikke-bevidste hjerneprocesser, hvilket ikke betyder, at de 

nødvendigvis er ufrie, men blot at de ikke er bevidst frie. Det betyder, at bevidst fri vilje er en illusion, 

og at de ubevidste hjerneprocesser – der ’fodres’ af sanserne og integreres af emotioner – styrer større 

dele af vores handlinger, end vi almindeligvis oplever, og dermed spiller de en væsentlig rolle i kon-

struktionen af selvet. Med andre ord er vores valg påvirket ”af information fra sanserne, der ikke nor-

                                                 
136 Emotioner defineres her som følelsesmæssige tilstande, der kan måles som fysiologiske ændringer i f.eks. blodtryk, hjer-

teslag m.m. Kringelbach, Morten L.: ”Fra sans til samling. Følelsernes rationalitet”, in: Kritik, nr.174 (2005), s. 16 
137 ”Fra sans til samling. Følelsernes rationalitet”, in: Kritik, nr.174 (2005), s. 20 
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malt er tilgængelige for bevidstheden, som for eksempel subliminale visuelle stimuli af meget kort va-

righed.”138  

 Pointen er, at alle vores valg er resultatet af mere eller mindre bevidste sanselige påvirk-

ninger. Vi modtager hele tiden indtryk fra omverdenen, og alle sanserne er med til at afgøre, hvordan vi 

oplever rummet omkring os – hvilke følelser, der tændes for, hvilke refleksioner, der sættes i gang.  

 

De rumlige og arkitektoniske konsekvenser 

 

At leve i en synsdomineret kultur er ensbetydende med at respondere på verden på en mere abstrakt og 

distanceret måde, end tilfældet er i kulturer domineret af de øvrige sanser. At se involverer ikke vores 

følelser så dybt: Vi ser slummen gennem busruden og registrerer også dens hæslighed, men vi fatter 

alligevel ikke omfanget, før vi åbner vinduet og får stanken i hovedet. Den, der (kun) ser, er en tilskuer, 

på sightseeing (Tuan).  

 Den synsdominerede kultur medfører en rumopfattelse, hvor rummet ikke har værdi i sig 

selv, men kun som ramme og matrix for objekter. Rum for det moderne, vestlige menneske er afgræn-

set og statisk, og uden genstande og grænser er rummet tomt. Selv om det er fyldt med f.eks. vind, duf-

te eller lyde er det tomt, fordi der ikke er noget at se – der er ingenting, ingen objekter. For bl.a. eski-

moer er rum derimod ikke noget indrammet og objektbundet, men noget i konstant bevægelse, noget 

som skaber og genskaber sine dimensioner hele tiden. Eskimoen lærer at orientere sig med alle sanser 

åbne – det er han nødt til i snestormen, når himmel og hav står i et. Her må han kende de forskellige 

snefnug, vind- og lufttyper for at kunne orientere sig. På horisontløse dage lever han i et rum defineret 

af lyde, lugte og taktile fornemmelser.139 

Aristoteles’ sansehierarki udgør en grundsten i udviklingen af den vestlige civilisation, 

fordi prioriteringen af synet har så grundlæggende og omfattende konsekvenser. Udviklingen tog fart i 

renæssancen, hvor opfattelsen af synet som den centrale sans blev genoptaget og kraftigt styrket. Op-

findelsen af perspektivet gjorde øjet til det absolutte centrum for perceptionen både af omverdenen og 

af selvet. Det indebar en opfattelse af rummet som tredimensionalt, hvor de enkelte genstande ses i 

                                                 
138 ”Fra sans til samling. Følelsernes rationalitet”, in: Kritik, nr.174 (2005), s. 20. 
139 Tuan, Yi-Fu: Topophilia (1974), s. 10ff 
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forhold til hinanden.140 Perspektivet er i dag en så indgroet del af vores måde at opfatte omverdenen på, 

at vi betragter det som naturligt og ikke som kulturelt betinget.141 Fjernsanserne (syn og hørelse) er 

siden blevet styrket af den teknologiske udvikling, der dermed har bidraget til en nedprioritering af 

nærsanserne.142  

At traditionen for rumanalyse, der betoner den kropslige dimension, ikke går ret langt til-

bage i tiden i den vestlige arkitektur og bykultur kan forklares med den gældende sansemodel. Det vi-

suelles forrang i arkitektur- og rumanalyser, og det faktum at mange fagfolk har betragtet rum som bil-

ledkunst, bunder i en overbevisning om, at de øvrige sanser er mindre objektive end synssansen; og at 

objektivitet er vejen til sandheden.143 Ved kun at involvere synssansen og kun have to dimensioner er 

billedkunsten desuden mere tilgængelig. Samtidig har man bedre redskaber til at behandle den, efter-

som erfaringen på det visuelle felt, grundet de kulturhistoriske prioriteringer, er meget større end på det 

rumlige felt.144  

Problemet ligger delvist i, at rummets multisanselighed dårligt kan repræsenteres. Når vi 

planlægger, diskuterer og dokumenterer rum, gør vi det med ord og linier på papir.  

”We have trouble representing odours in space, essentially because they are invisi-

ble. Only the visual data of architecture can be represented. Since space, where we 

live, consists of air, light, humidity, temperature, and smells – all of which are in-

visible, transparent things – it cannot be drawn. In short, we represent only the ma-

teriality of things, that which is solid and visible, and space is not material. We 

draw the boundaries of space, the walls, but not space itself, the living environment 

                                                 
140 Bek, Lise: Arkitektur og livsmønster (1983), s. 13ff. 
141 Men blandt andre ikke-vestlige kulturer er tilgangen til rummet en helt anden. I Tzotzil-kulturen i Mexico opfatter man 

f.eks. ikke omverdenen perspektivisk og i forhold til objekter, men ud fra varme og kulde; hos Ongee-folket fra Andaman 

Island defineres tid og rum ud fra lugte, mens Desana-folket i Columbia fortolker omverdenen ud fra farver. De sidste er 

således også visuelt orienterede, men i stedet for at fokusere på objekter og perspektiver – eller som Classen skriver: ”on 

linearity, detached observation and surface appearance”– fokuserer Desana-folket på at integrere og animere farveenergier. 

Classen: ”McLuhan in the Rainforest: The Sensory Worlds of Oral Cultures” in: Empire of the Senses, s. 161 
142 At hierarkiet stadig er aktuelt er tydeligt i et konkret fænomen som ulykkesforsikringer. Her får man meget mere for at 

miste et øje end for at miste en legemsdel eller evnen til at høre – og tabt smags- eller lugtesans får man ikke en krone for. 

(Susan Stewards pointe i: ”Remembering the Senses”, Empire of the Senses, opr. ”Prologue: From the Museum of Touch” 

in: Material memories: Design and Evocation, (1999)) 
143 Bek, Lise: Rumanalyser, s. 12-14 
144 I bogen Rumanalyser (Bek & Oxvig) gør Lise Bek rede for de vanskeligheder, der er forbundet med at behandle rum 

som billeder. På trods af hendes indsigt i disse vanskeligheder og på trods af bestræbelsen på at gøre noget andet, nemlig at 

udvikle en model på rummets egne præmisser, behandler hun og Oxvig alligevel – og helt bevidst – rummet på basis af en 

kunstvidenskabelig analysetradition. De vil ”udvikle en model på rummets egne præmisser, dvs. som visuelt fænomen” 

(min kursivering) – og deri ligger, i mine øjne, hele miseren, eftersom pointen med rumanalyse, som jeg forstår den, er, at 

den inddrager hele kroppen, dvs. både sanser og bevægelser, og ikke kun er baseret på det visuelle. 
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in the centre. If we consider space to be a true living environment and all of its 

components to be important, then we should represent smells and sounds, air tem-

perature and humidity.”145  

 

Da den multisanselige repræsentation ikke er mulig i praksis, synes et vigtigt alternativ at være en øget 

bevidsthed om og anerkendelse af sanseindtrykkenes virkning og betydning i forskellige sammenhæn-

ge. En stærk fortaler for en mere nærsanselig arkitektur er Juhani Pallasmaa. Ifølge ham har fjernsan-

sernes dominans medført en ubalance i vores sansesystem, som har tendens til at gøre os distancerede, 

isolerede og fremmedgjorte. Fokuseringen på syn og hørelse har svækket vores evne for empati, liden-

skab og deltagelse i verden, og arkitekturen i de sidste årtier af det tyvende århundrede udtrykker både 

nihilisme og narcissisme ved henholdsvis at isolere og udelukke kroppen (hvilket medfører mental 

fremmedgjorthed) og ved at anskue arkitekturen som et redskab til selvudfoldelse og som et intellektu-

elt-kunstnerisk spil uden forbindelse til det mentale og samfundsmæssige. Fortrængningen af nærsan-

serne, som den teknologiske udvikling hele tiden udbygger, har tendens til at gøre tilværelsen til en 

hedonistisk, men meningsløs, visuel rejse, mener Pallasmaa i overensstemmelse med Tuan. Også Pal-

lasmaa forbinder fokuseringen på det visuelle med den vestlige selvbevidstheds udvikling og adskillel-

sen af selv og verden.146  

Den dualistiske opdeling mellem det logiske og rationelle på den ene side og det betyd-

ningsmæssige på den anden (følelser, symbolik, moral) har, også i følge E. V. Walter, medført en uba-

lance i tilgangen til omgivelserne. ”Preoccupations with the logic of space tend to suppress the feeling 

of place”147, skriver han. ”The expressive dimension gets lost in systems of design and management. 

Places, therefore, tend to lose an old kind of meaning: expressive intelligibility” (der defineres som: 

”Making sense through a whole experience of perceptions, ideas, images, dramatic encounters, and 

                                                 
145 Crunelle, Marc, citat (2004) i The Endless City, s. 304. Dog, kan man tilføje, er lydniveauet genstand for megen diskus-

sion (og også lovgivning) både i forbindelse med f.eks. børnehaver, koncertsale og diskoteker/spillesteder.  
146 Med en række citater fra le Corbusier og Gropius underbygger Pallasmaa synets centrale rolle i den modernistiske tanke-

gang. Samtidig understreger han dog den reelle sanselige værdi i både Corbusiers og Mies van der Rohes værker (dog ikke 

Corbusiers byplaner), og dermed fremhæver han uoverensstemmelsen mellem teori og praksis. I sin kritik henviser han til 

Michel de Certeau, Heidegger, Foucault og Derrida, som, hver på deres måde, har beskrevet synets historiske dominans og 

dettes negative konsekvenser. Samtidig nævner han dog også en række kunstnere og kunstretninger – fra hollandske 1600-

tals malere til Turner og impressionisterne, Cézanne og kubismen, Frank Lloyd Wright, Alvar Alto og Louis Kahn – der er 

gået imod det hegemoniske øjes dominerende perspektivisme. Pallasmaa, Juhani: The Eyes of the Skin. Architecture and the 

Senses (2005; teksten er oprindeligt skrevet i 1995). 
147 E. V. Walter, Placeways (1988), s. 2 
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stories; knowledge with its center in the life of feeling”).148 Problemet er, at vores tekniske sprog ikke 

formår at udtrykke den holistiske oplevelse. Helheden opdeles i geografi, historie, arkitektur, byplan-

lægning, sociologi osv., og den fragmenterede tilgang medfører fragmenterede byer og bygninger. Re-

sultatet er, ifølge Walter, et massivt betydningstab: ”For the first time in human history, people are sys-

tematically building meaningless places”149. Tesen er, at vi ikke får bedre steder/byer, før vi formår at 

arbejde holistisk med stedernes karakter og identitet.150  

   

Akademisk kritik af den visuelle kultur 

 

Den synsdominerede og dualistiske kultur har inden for den akademiske verden ført til en generel ide 

om, at udvidelsen af sanselig bevidsthed fører til en mindskning af intellektuel aktivitet. I rum- og kul-

turanalytiske kredse er dualismen dog jævnligt blevet kritiseret for at overse erkendelsens multisanseli-

ge karakter og den konstante vekselvirkende bevægelse mellem sanseindtryk og viden, krop og reflek-

sion.151 Blandt de seneste kritikere er akademikere fra en række forskellige felter, der i antologien Em-

pire of the Senses (2005), forsøger at genforene krop og bevidsthed, følelser og fornuft, det sanselige 

og det intellektuelle.  

Uden egentlig at referere til fænomenologien, er Empire of the Senses til dels ude i sam-

me ærinde, nemlig at slå videnskaben fast som en kulturel formation og at opgradere forståelsen for 

                                                 
148 Se Walter, s. 215. Walter understreger, at et steds kvalitet ikke ligger i dets elegance eller mangel på samme, men i dets 

aktiviteter og de følelser, det vækker. 
149 E. V. Walter, Placeways, s. 2  
150 Det kan, med Steen Eiler Rasmussens beskrivelse af udviklingen indenfor rumakustik, siges, at betydningstabet satte ind 

i anden halvdel af 1800-tallet. Middelalderen og renæssancens store bygningsværker, kirker og herskabspalæer, var f.eks. i 

akustisk henseende fint differentierede og skabt i henhold til funktionen. ”[Kirke]rummet har for de gamle været et instru-

ment, som man har forstaaet at spille på.”150 Man arbejdede med rummet, noterede sig dets rumklang og genlydsperiode og 

skabte musik, sang og prædiken (messen), der havde sit optimale udtryk netop under de givne forhold. Akustikken i rum-

mene var så speciel, at den medførte nye typer musik/lyde, som hele tiden blev forædlet.  

 Men med historicismen forsvandt den sanselige sensitivitet i arkitekturen: ”I stilefterligningsperioden slog 

man i stykker, alt hvad man før havde vundet. Arkitekturen blev mere tegnet end fornemmet. Man mistede føling med de 

rum, man skabte, tænkte ikke paa deres akustiske funktion eller deres akustiske virkning, forstod ikke at bruge dem som 

instrumenter. Kirkerne blev nogle korrekte modeller, klassiske eller gotiske, men ikke rum til en bestemt oratorisk og mu-

sikmæssig udfoldelse. Hvor de gamle teatre havde et fladt loft fik de nye et svagt buet og dermed en akustik, man ikke kun-

ne beherske. Ligegyldigheden over for stofvirkninger førte ogsaa til ligegyldighed overfor lydabsorption”.150 Om sin samtid 

skriver Steen Eiler Rasmussen i 1957: ”Man bryder sig ikke om at skabe huse med mange forskellige rumvirkninger, vil 

blot have omtrent den samme lydakustik overalt.”150 
151 Kritikken har dog aldrig været massiv nok til at medføre grundlæggende ændringer af tingenes tilstand. 
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sanseindtrykkenes betydning samt for forskellige sansemodellers indflydelse på et samfunds verdens-

opfattelse. Således genintroduceres sanserne som mere end bare objektive informations-samlere og 

neutrale perceptionssystemer, nemlig som kulturelle systemer og som fælles sociale fænomener med en 

historie og en politik, der kun kan forstås i en kulturel ramme.152 Ifølge antropolog og redaktør David 

Howes er bogen del af en ideologisk omvæltning, en såkaldt sanselig revolution, der også gør op med 

fokuseringen på sprogspil, på ’kulturen som diskurs’ og på ’verden som tekst’ til fordel for en kropslig 

forståelse af kultur og erfaring. Sanserne er ikke blot endnu et potentielt studiefelt, men udgør det me-

dium gennem hvilket vi erfarer og forstår forskellige studiefelter. 

På trods af stigende opmærksomhed på sanserne indenfor humaniora, er der, ifølge Ho-

wes, dog stadig megen mistro blandt forskere, der frygter, at fokuseringen på sanser vil bevirke et tab 

af kritisk bevidsthed og er udtryk for en glidebane ind i et morads af følelser. Howes er imidlertid forta-

ler for nøjagtigt det modsatte og konkluderer retorisk, at ”a focus on perceptual life is not a matter of 

losing our minds but of coming to our senses” (s. 7).  

I The Book of Touch (2005) understreger Classen, at vores visuelle kultur i meget høj grad 

appellerer til følesansen, men kun gennem ører og øjne. Den taktile berøring følger ikke med, hvilket 

har gjort følesansen til den måske mest ’sultne’ sans i det postmoderne samfund. Umuligheden af at 

røre de ting, vi hele tiden ser og hører, skaber en fornemmelse af fremmedgjorthed, ”the feeling of be-

ing out of touch with one’s society, one’s environment, one’s cosmos – an isolated fragment in an in-

different universe. Perhaps this explains in part the contemporary practice of cocooning, the creation of 

a safe, enclosed microcosm in which comfort compensates both for the seeming hostility and the ap-

parent indifference of the outside world.” Hun kritiserer også den akademiske verden for dens objekti-

ve distance. Akademikere griber ikke fat om emner, de belyser dem. De tager ikke et standpunkt, men 

har et synspunkt. ”The use of such visual metaphors for the pursuit of knowledge discourages an active 

involvement with the subject matter and promotes a science-based model of detached observation.”153   

I The Craftsman diskuterer Sennett den moderne adskillelse af hånd og hoved, og maski-

nernes dominans i tidligere håndværksmæssige fag. Han har et eksempel med computersystemet CAD 

(Computer Aided Design), der sætter ingeniører i stand til at designe fysiske genstande og arkitekter til 

at skabe billeder af bygninger på skærmen. CAD tilfører en lang række muligheder, men også faren for 

                                                 
152 Som den amerikanske neurolog Oliver Sacks udtrykker det: Det er kulturen, der stemmer vores neuroner - ”culture tunes 

our neurons”. Se ”The Mind’s Eye: What the Blind See”, in: Empire of the Senses, s. 25ff. 
153 Classen, Constance: The Book of Touch (2005), s. 2ff. 
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misbrug. Systemet erstatter den manuelle tegning af planer og snit og kan rotere, ændre og opdele ting i 

løbet af milisekunder. Sennett refererer en ung arkitekts bemærkning om, at dette indebærer et tab: Når 

man tegner en bygning igen og igen kommer man til at kende terrænet på en helt anden måde, end når 

computeren bare leverer stoffet. ”This is not nostalgia: her observation addresses what gets lost mental-

ly when screen work replaces physical drawing.”154 Når man tegner i hånden, ”ætser” stedet og projek-

tet sig ind i hukommelsen. Enhver handling overvejes mere omhyggeligt, end når man arbejder på 

computeren. CAD kan desuden manipulere sin genstand, så der opstår sammenhænge og perspektiver, 

som den fysiske betragter aldrig vil kunne opleve. Maskinen vinkler tingene på en måde, som ikke gen-

skabes i virkeligheden.  

Adskillelsen af hånd og hoved hænger sammen med den moderne ide om, at bygninger 

kan tænkes til bunds, før de bliver bygget; plantegningerne var således første skridt på vejen mod den 

adskillelse, som computeren siden har forstærket. Resultatet er ofte overdeterminerede bygninger, der 

mangler de taktile, relationelle og ufuldstændige elementer, som i sidste ende er med til at gøre steder 

levende.155 Før plantegningen havde håndværkerne meget større indflydelse på udformningen af byg-

ninger, som i mange tilfælde blev udformet på baggrund af samtaler mellem bygherre og håndværker. 

Således foregik genopbygningen af Piazza del Popolo i Rom i slutningen af 1500-tallet ved, at hånd-

værkere og ingeniører arbejdede ud fra pave Sixtus 5.s beskrivelse af de bygninger og det offentlige 

rum, han forestillede sig. Den sproglige instruks gav håndværkerne og ingeniørerne stor frihed til at 

arbejde frit og fleksibelt med området. ”Hands-off design […] disables a certain kind of relational un-

derstanding” (s. 43) skriver Sennett, der påpeger, at det vanskelige og det ufuldstændige i vores omver-

densforståelse bør være positive egenskaber, eftersom det stimulerer på en anden måde end simulatio-

ner og manipulationer. Det er ikke et spørgsmål om hånd kontra maskine: En af de store udfordringer 

for det moderne samfund er, hvordan man tænker håndværksmæssigt og samtidig udnytter teknologien 

bedst muligt (hvilket også er Città Slows opgave, se afsnittet om Città Slow). 

 

Som forbindelsesled mellem menneske og omverden har sanserne som nævnt en vigtig rolle i den rela-

tionelle kompleksitet. En rig variation af forskellige, sammenhængende sanseindtryk, der hver især 

                                                 
154 Sennett, Richard: The Craftsman (2008), s. 40 
155 Sennett nævner som eksempel Peachtree Center, et megakompleks på 550.000 m2 i udkanten af Atlanta, Georgia. Plan-

læggerne er stolte af bygningernes blandede udnyttelse – men blandingerne er beregnet ned til sidste kvadratmeter. De 

overdeterminerede bygninger udelukker fleksibilitet og muligheden for at små, nye forretninger kan åbne.  
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fremstår som en ’nøgle’ til en mikrohistorie – som man kender en flig af, eller kommer til at lære at 

kende efterhånden, eller kender til fulde, eller måske aldrig kommer til at kende (men alligevel for-

nemmer eksistensen af) – giver det enkelte individ mulighed for at møde verden i en række af dens 

afskygninger og reflektere over disse møder. Det handler ikke om sanseindtryk blot for sanseindtryk-

kenes skyld (det nytter ikke noget at bombardere os med lys, lyd, billeder m.m.), men om sanseindtryk 

som fortæller små historier, afgiver spor af mennesker, og dermed er med til at øge den relationelle 

kompleksitet. 

I forhold til shopping påpeger Paco Underhill sansningens afgørende betydning for køb 

eller ikke køb:  

“[Shopping] involves experiencing that portion of the world that has been 

deemed for sale, using our senses – sight, touch, smell, taste, hearing – as the ba-

sis for choosing this or rejecting that. It’s the sensory aspect of the decision-

making process that’s most intriguing because how else do we experience any-

thing? But it’s especially crucial in this context because virtually all unplanned 

purchases – and many planned ones, too – come as a result of the shopper seeing, 

touching, smelling or tasting something that promises pleasure, if not total fulfil-

ment.”156  

 

Sansningens betydning generelt og i særdeleshed i forhold til varekøb (som jeg kommer nærmere ind 

på i afsnittet ”Om betydningen af sanselig og menneskelig kontakt” i kapitlet om shoppingmall’en) gør 

emnet om sansernes kulturhistorie særligt relevant i denne afhandlings sammenhæng. 

                                                 
156 Underhill, Paco: Why We Shop, s. 161. Underhill påpeger, at manglen på sanselige finesser i butikker er ensbetydende 

med at give afkald på store indtjeningsmuligheder. 
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3. kapitel: Byens udvikling i et sanseligt perspektiv 

 

Afhandlingens første kapitler har koncentreret sig dels om den by- og stedsteoretiske dimension, dels 

om den æstetiske (sanselige) dimension. I 3. kapitel er fokus på de (by)kulturhistoriske og (shop-

ping)kulturanalytiske aspekter. Først foretages et historisk snit gennem den europæiske byudvikling i 

en sanselig optik. Der er, som nævnt i indledningen, ikke tale om en på nogen måde udtømmende rede-

gørelse for byudviklingen generelt, men om en skitsering, der har den sanselige oplevelse som omdrej-

ningspunkt. Hensigten er at understrege de helt overordnede paradigmeskift, der finder sted, og som 

danner baggrund for den organisatoriske og sanselige situation, som butikker og urbane handelsmiljøer 

befinder sig i i dag. 

Med afsæt i et ultrakort rids af middelalderbyen, trækkes de for afhandlingen væsentlige 

sanselige og udviklingsmæssige tematikker op, hvilket tegner et billede af en gradvis forbedring af de 

komfortmæssige og hygiejniske forhold i takt med en faldende grad af sammenhæng og multisanselig-

hed. Den første kurve er steget i samme tempo, som den anden er faldet, og det sanselige perspektiv 

demonstrerer den stadig øgede distance mellem forskellige individer og forskellige aktiviteter og funk-

tioner. 157  

Behovet for mere plads, komfort og hygiejne og for mere personlig frihed og mobilitet 

har – samtidig med et øget tempo i samfundet generelt og en udpræget visuel kultur – siden 2. Ver-

denskrig medført en øget opmærksomhed på, hvordan ting, heriblandt byer, bygninger, butikker og 

varer, ser ud og præsenterer sig for beskueren. Denne tendens berøres (overfladisk) til slut i kapitlet 

med enkelte eksempler og synspunkter vedrørende ’sammenblandingen’ af (visuel) kunst (kunst der 

skal ’se (godt) ud’) med henholdsvis det urbane og det merkantile. 

 

                                                 
157 Komfort, der tidligere hang sammen med det indre, emotionelle og spirituelle, fik fra starten af 1700-tallet en ny fysisk 

betydning. Ændringen havde sit udspring i den anglo-amerikanske verden, hvor økonomer, moralfilosoffer, videnskabs-

mænd og romanforfattere begyndte at interessere sig for den fysiske komfort, hvilket medførte nye værdier, nye designs og 

nye adfærdsformer. Crowley, John E.: “Homely Pleasures. The pursuit of Comfort in the Eighteenth Century” in: Classen: 

The Book of Touch, s. 82ff.  
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Middelalderbyens sanselighed 

 

Middelalderbyens sanselighed bestod i en fortætning og blanding dels af landlivets og dels af markeds-

pladsens aromatiske, akustiske, visuelle og taktile udtryk. Således blandede dyrelyde sig i middelalder-

byen i kakofonien fra håndværkere, sælgere og kirkeklokker158, og lugtmæssigt blandede stærke aro-

maer fra dyr og mennesker sig med lugten fra bagerier, garverier, slagterier osv. Lugten af dødt kød og 

blod, blomster og frugt, brænderøg og røgelse, madlavning og råddenskab vidnede om dagens og årets 

gang. Man kan forestille sig, hvordan middelaldermennesket må have kunnet finde rundt i byen med 

næsen alene. 

Materialemæssigt, og dermed taktilt, fremstod byen som en intensivering af det allerede 

eksisterende. Materialerne til bybygningen var de forhåndenværende, hvilket gjorde byerne særdeles 

velintegrerede i det omkringliggende landskab og dermed lige så karakterfulde. De centrale gader var 

belagt med brosten, mens de øvrige blot var dækket af jord og småsten, hvilket gjorde dem smattede på 

våde dage og støvede på tørre. Skellet mellem gade og hus var svævende; ukrudt slyngede sig ud fra 

husmurene, som havde samme farve som gaden. Byen var en integreret del af naturen, ligesom boligen 

var en integreret del af gaden. 

Gaderne var ofte så smalle, at fodgængere måtte presse sig op mod murene for at lade ryt-

tere passere. En bredt anlagt gade kunne hurtigt blive indsnævret af midlertidige boder, der forvandlede 

gaden til endnu en kommerciel skueplads, og reklamer (store butiksskilte med simple symboler) fyldte 

yderligere op på tværs af gaderne (især i større byer med stor konkurrence). Ideen om veje som effekti-

ve gennemgange var endnu ikke slået igennem i Vesten; gaderne var lige så meget steder, centre for 

aktivitet, som de var passager.159  

Richard Sennett betegner byen i det 11. århundrede som én stor handelsplads, hvor folk 

købte og solgte varer overalt – på gaden, i husene, på de åbne pladser. Torvepladser var sjældent udtryk 

for planlægning, men opstod som forlængelser af den udveksling, købslåen og varetransport, som hver 

                                                 
158 Dertil kom almindelig snak og, en kuriøs detalje: sang. De handlende sang om deres varer, husmødrene sang, mens de 

fejede gulvet, folk på gennemrejse ikke bare fortalte, men sang om deres oplevelser på vejen, og arbejderne sang deres tra-

ditionelle sange, hvis rytmer passede til håndværkets bevægelser. Se Classen, Constance: ”The Sensuous City From the 

Middle Ages to Modernity”, foredrag. Se: http://alcor.concordia.ca~senses/sensing-the-city-lecture-ConstanceClassen.htm 
159 Tuan, Yi-Fu: Landscapes of Fear (1979), s. 151. I dag kan det modsatte siges at være tilfældet. I dag er mange (især 

nordeuropæiske) pladser lige så meget transit- og gennemgangsrum, som de er opholdssteder. 

http://alcor.concordia.ca~senses/sensing-the-city-lecture-ConstanceClassen.htm
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en krog i byen summede af.160 Butikkerne var enten integreret i værkstederne eller bestod af åbne bo-

der, som blev foldet sammen om natten.  

Visuelt lå det interessante i middelalderbyen ikke så meget i bygningerne som i aktivite-

terne imellem dem. Når vejret tillod det, foregik alt udenfor, hvor luften og lyset var betydeligt bedre 

end indenfor. De smalle gader henlå i skygge, og husene selv var mørke inden døre; det kostbare glas 

betød små vinduer (window: af wind-eye).  

Middelalderbyens sanselige liv bestod ikke blot i en fortætning af ydre stimuli, men i en 

kompleks konstruktion af overbevisninger og praksisser, som involverede sanserne. Lyde og lugte var 

anset som medier for gode og onde kræfter. Lyden af kirkeklokker markerede ikke blot messeindkal-

delsen, men blev også tiltroet evnen til at rense luften og bortmane onde ånder. Ildelugt var ikke blot 

ubehagelig, men også sygdoms- og dæmonfremkaldende. Sanseindtryk var tæt forbundet med betyd-

ninger og kraft, og derfor (og pga. den analfabetiske agrokultur) var folk desto mere afhængige af lug-

te-, høre- og følesansen. 

Byerne ændrede jævnligt karakter, både med negativt fortegn i form af krige, epidemier, 

ildebrande og oversvømmelser, og i positiv forstand: Festivaler transformerede byen til sted for spekta-

kulære ceremonier, der involverede alle indbyggere. Handlende udefra og rejsende artister medbragte 

fremmede varer, nyheder og underholdning. Ukendte tungemål, eksotiske varer og duften af krydderier 

indtog byen, og gaderne kunne på festlige dage nå en intensitet af liv og udgøre et angreb på sanserne, 

som det moderne menneske, ifølge Tuan, knap kan fatte.161 På festdage bevægede store processioner 

sig gennem byen med røgelse, trommer og trompeter i kølvandet. 

Middelalderbyen udviklede sig organisk, med fokus på de aktiviteter og begivenheder, 

der (overvejende) foregik i rummet mellem husene. Den voksede frem som udtryk for borgernes behov, 

og den langsommelige proces tillod konstante justeringer. Byen var ikke et mål i sig selv, men et red-

skab for brugerne. De nære relationer mellem mennesker og mellem mennesker og omgivelser (og alt, 

materielt såvel som immaterielt, i disse omgivelser) resulterede i en tæt, lokal sammenhæng, en relatio-

nel kompleksitet baseret på mikrorelationer, der kun blev fodret udefra af gennemrejsendes historier fra 

den omkringliggende verden.  

                                                 
160 Sennett: Øjets Vidnesbyrd (1990), s. 29ff 
161 Tuan: Topophilia, s. 185ff 
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Reminiscenser af middelalderbyens nærhed, sammenhæng og multisanselighed er svære 

at finde i dagens Danmark, men lever fortsat på bl.a. markeder i resten af Europa (og i høj grad i store 

dele af resten af verden).  

 

Den moderne bys sanselighed 

 

I takt med den stigende tilflytning til byen, steg behovet for boliger, og byen begyndte at vokse både i 

højden og i bredden. Frugthaver og småenge måtte vige pladsen for nye bygninger, og den urbane op-

levelse fjernede sig mere og mere fra den landlige. I middelalderbyen sad voksne ofte på jorden, kaste-

de sig rundt på jorden i latter og lagde øret mod jorden for at opfange fjerne lyde.162 Denne meget kon-

krete jordforbindelse ophørte med moderniteten. De landlige lugte og lugten af brænderøg blev efter-

hånden erstattet af den forurenende og ildelugtende røg fra den kulafbrænding, der foregik også i priva-

te hjem.  

Også akustikken ændrede karakter. I 1700-tallet blev man ikke længere vækket af hanegal 

og kirkeklokker, men af avissælgerens nyhedsråb, af butikkerne, der åbnede under stort postyr, og af 

kareter der rullede gennem gaden. Mange butiksejere havde en lærling stående i døren, der råbte ud til 

de forbipasserende og skabte opmærksomhed omkring varer og tilbud.163 Selv butiksfri gader med pri-

vate huse blev invaderet af sælgere, der udbasunerede deres tilbud tidligt og silde. Stephen Coleridge 

(1854-1936) genkalder sig trafikkens brølen og skriver: ”(…) in any shop in Oxford Street, if the door 

was opened no one could make himself heard till it was shut again”164.  

Gaderne blev efterhånden bredere for at kunne gøre plads til flere vogne og kareter. Store, 

flade sten afløste brosten som gadebelægning. Prisen på glas faldt, hvilket ændrede byens praksisser; 

                                                 
162 Classen, Constance: ”The Sensuous City From the Middle Ages to Modernity”, foredrag, se 

http://alcor.concordia.ca~senses/sensing-the-city-lecture-ConstanceClassen.htm 
163 Tuan, Yi-Fu: Landscapes of Fear (1979), s. 148. Tuan betegner byens auditive kaos som mere frygtindgydende og des-

orienterede end dens visuelle kaos, fordi lyde vækker flere følelser end det sete. Med tiden lærer man at leve med lydene, 

men de bliver ved med at ligge som en angstfremkaldende baggrundsmelodi, skriver han. Det modsatte kan dog, vil jeg 

tilføje, være lige så frygtindgydende. Hovedstaden i Turkmenistan, Asjkabad, er karakteriseret af en unaturlig og ildevars-

lende stilhed. Stilheden, der hersker selv i markedshallerne, er netop resultatet af frygt (for stikkere), der i en diktaturstat er 

potentielt til stede overalt. I Turkmenistan opfattes larm derfor som noget trygt, og det første turkmeneren gør, når han 

kommer ind i et privat rum, er at tænde for en tilfældig tv-kanal og skrue helt op for volumen. Først da kan man samtale i 

sikkerhed. Se: Glinvad, Simon: ”Turkmenske spøgelser” in: Lettres nr. 16, 2007 
164 Tuan, Yi-Fu: Landscapes of Fear (1979), s. 149 

http://alcor.concordia.ca~senses/sensing-the-city-lecture-ConstanceClassen.htm
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større vinduer tillod, at man i højere grad arbejdede inden døre, og bedre skorstene betød mindre røg 

indenfor, hvilket ligeledes mindskede motivationen til at gå ud. Nye opfindelser og opdagelser medfør-

te løbende ændringer af byens liv. Trykkemaskinen og den gradvise reduktion af analfabetismen betød 

nye formidlingsmuligheder. Plakater med nyheder blev hængt op i byen. Opdagelsen af nye verdensde-

le og en regelmæssig import af nye varer betød samtidig introduktionen af nye madvarer, nydelsesmid-

ler og sociale kutymer.  

En moderne urban æstetik blev for alvor forankret i 1700-tallet. Oplysningstiden forka-

stede middelalderens dunkle, slyngede og aflukkede urbane design til fordel for en æstetik, der priorite-

rede øjet. Brede, lige gader med åbent udsyn og promenader, hvor man kunne se og blive set (og hvor 

magthaverne nemmere og mere synligt kunne præsentere og udfolde deres magt), blev anlagt. Nye og 

klare grænser mellem det private og det offentlige afløste middelalderens slørede overgange, og de 

gamle muromkransede haver, der havde dyrket lyde og lugte på bekostning af åbent udsyn, blev erstat-

tet af haveparker, der tillod øjet frit lejde, men opløste den intense akustik og aroma. 

Med fabrikkernes opståen i byerne blev larm og ildelugt yderligere intensiveret, men den 

hygiejniske infrastruktur fulgte imidlertid ikke med. I midten af det 19. århundrede formulerede den 

franske filosof og utopist Charles Fourier en kritik af samfundet, der gik på dets manglende evne til at 

tilfredsstille og udvikle borgernes sanser. Det var Fouriers opfattelse, at enhver kritik af byen og arki-

tekturen måtte begynde med en sanselig kritik, og ifølge Fourier blev sanserne forfladiget af den kon-

stante konfrontation med ubehagelige sanseindtryk i form af f.eks. stanken fra skraldet på gaden. Også 

Karl Marx beskyldte samfundet og det kapitalistiske system for at forringe folks sanser. Fabrikkens 

larm, støv og varme ødelagde arbejderens sanser, indtil enhver nuance var væk, og han ikke kendte 

andre behov end behovet for at spise. Borgerskabets sanser derimod var sløvede, fordi bourgeoisiet kun 

fokuserede på kapitalen og fandt større nydelse i at akkumulere endnu mere rigdom end ved at nyde 

den, de i forvejen rådede over.165  

Marx tog imidlertid ikke højde for den anden side af medaljen. Han glemte den sanselige 

nydelse og det begær, der opstod, ikke bare blandt borgerskabet, men også i fabriksarbejderen, foran de 

glitrende, masseproducerede varer i stormagasinernes forførende udstillinger (se afsnittet om stormaga-

siner).  

 

                                                 
165 Howes, David: ”Hyperesthesia, or, The Sensual Logic of Late Capitalism” in: Empire of the Senses 
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Fokus på hygiejne 

 

Manglen på hygiejne og den deraf følgende udbredelse af epidemiske sygdomme medførte en ny og 

omfattende opmærksomhed på de urbane hygiejneforhold. Omkring 1850 blev byplanlægningen mo-

derne, dvs. at den nu blev genstand for en offentlig debat, der systematisk inddrog videnskabelige ar-

gumenter, i stedet for at være underlagt den enevældige magts militære og repræsentative strategier.166 

Hygiejne blev et af de centrale omdrejningspunkter i samfundet, og på byplanlægningens område vandt 

den miasmatiske teori terræn.167 Behovet for åbne arealer, lys og luft blev formuleret ikke med sanse-

forfladigende, men med medicinske bevæggrunde.168 

Lugtesansen blev ikke bare den afgørende hygiejniske sans, men også en æstetisk, mo-

ralsk og social sans. Ildelugt og mangel på renlighed blev knyttet sammen med mangel på moral, og 

”[a]fstanden mellem det lugtende og det lugtfri bliver altså forskellen på det disciplinerede, kultiverede 

og dannede bymenneske på den ene side og det kriminelle, umoralske og sygdomsbefængte på den 

anden.”169 Renæssancens videnskabelige forståelse af verden havde medført, at sanselige fænomener 

som farver, lugte og lyde blev anskuet som simple biprodukter af fysikkens love og ikke som menings-

fulde i sig selv. Nu (i sidste halvdel af 1800-tallet) blev lugte imidlertid igen forbundet med betydnin-

ger, men nu på et mere jordisk/privat, og ikke på middelalderens metafysisk/kollektive, niveau. 

Det var både på det kulturelle, arkitektoniske og urbane plan, at opmærksomheden på lug-

te og lugtfrihed steg omkring år 1850. Georg Simmel diskuterer emnet i sin artikel ”Ekskurs om san-

sernes sociologi” fra 1908, hvor han tillægger lugte og lugtesansen meget stor betydning.170 Han fore-

slår de forskellige menneskeracers og klassers forskellige kropslugte eller ”kropsatmosfærer” som år-

                                                 
166 Jes Fabricius Møller: Biologismer. Naturvidenskab og politik ca. 1850-1930, s. 116 ff  (ph.d.-afhandling, KU, 2002. 

Downloades på www.staff.hum.ku/jesfab/biologismer.pdf) 
167 Miasme = overførelse af smitte gennem forurening af luften. Den stadig brugte metafor for parkanlæg som ’byens lun-

ger’ har sin forankring i miasmeteorien. 
168 I 1890’erne blev miasmeteorien opgivet til fordel for den bakteriologiske teori, og den offentlige hygiejne koncentrerede 

sig herefter om vandforsyning, kloakering og vask af hænder og krop. Den friske luft blev et sekundært mål for medicinen, 

men for byplanlæggere og borgere havde den friske luft fortsat afgørende betydning, og som retorisk argument for at an-

lægge parker levede den videre i fin stil (Biologismer, s. 134 ff.)    
169 Jes Fabricius Møller, s. 140. Kun de meget dannede kunne tillade sig at eksperimentere med grænserne og næsten værd-

sætte lugtene. Den 21-årige Herman Bang skriver i et brev til en veninde i Sorø (1878), hvordan han for så vidt foretrækker 

den friske luft på Midtsjælland, men samtidig ikke kan undvære storbyen: ”Hvis jeg skal blive til noget, maa det være i 

denne Luft. Man dør maaske af denne Atmosfære af Gas, Sved, Parfümer, Aande og Vindunst, men man lever i den”. Cite-

ret fra Biologismer, s. 138 
170 Georg Simmel: ”Ekskurs om sansernes sociologi” i: Hvordan er samfundet muligt? Udvalgte sociologiske skrifter (1998, 

opr. 1908) 
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sag til grundlæggende antipatier, klassedelinger og manglende integration. I takt med civilisationens 

udvikling, øges sensibiliteten overfor lugtindtryk, hvilket ifølge Simmel medfører mere lidelse end for-

nøjelse. Den indsnævrede accept af lugte har afgørende betydning for den sociale kultur. Lugte er ’kol-

lektive’, men også meget intime. Med næsen suger vi omgivelserne, heriblandt andre mennesker, helt 

ned i lungerne, ”og det er klart, at dette, med en stigende irritabilitet over for lugtindtryk overhovedet, 

må føre til en udvælgelse og en distanceret holdning, der på sin vis danner et af de sanselige grundlag 

for det moderne individs sociologiske reservation”.171  

Også rummet fik tillagt en aromatisk dimension. Man blev bevidst om lugtes afgørende 

indflydelse på perceptionen af rum.172 Den bevidste brug af lugte kunne bruges som et magtredskab, 

hvilket museerne, ifølge kunstskribent Jim Drobnick, tilbage i 1800-tallet var nogle af de første til at 

udnytte. Her var det et udtalt mål at modvirke enhver lugt for at desinficere og derigennem disciplinere 

borgerne, særligt underklassen.173 ”The rationale of hygiene as a tool for social engineering and/or ex-

clusion is one that continues to this day”.174 Ved at (forsøge at) udradere enhver lugt ville man udtrykke 

objektivitet, universalitet og autoritet. I museets tilfælde gjaldt det, ifølge Drobnick, om at skabe ”a 

mythic fundament out of which art objects emerge ex nihilo” (s. 267). Ved at fortrænge alle sanser ud-

over synssansen blev kunsten på museet gjort til en arena for træning af gode manerer og civiliserede 

omgangsformer.175 Orden i det offentlige rum blev generelt et centralt emne. Den visuelle overvågning 

af folk på gaden blev med udbredelsen af gadelygterne mere og mere udbredt i løbet af 1800-tallet; de 

nye brede, lige gader var desuden nemmere at kontrollere, og optøjer kunne nemt slås ned. 

Lys, luft, god hygiejne og komfort var både nødvendige og ønskværdige kvaliteter i den 

moderne storby. Kontrol og effektivitet var midler, der bidrog til realiseringen af dem, og reduktionen 

af middelalderens multisanselighed og fysiske nærhed til omgivelserne fulgte med som en konsekvens 

af udviklingen.  

                                                 
171 Simmel, s. 87 
172 Jim Drobnick: ”Volatile Effects. Olfactory Dimensions of Art and Architecture” in: Empire of the Senses, s. 265ff 
173 Ifølge Orvar Löfgren var også det 19. århundredes park et instrument til brug for disciplineringen af borgeren. Parken 

vækkede gode og harmoniske følelser og havde både en fysisk og mentalt lægende kraft, og som sådan udgjorde den en 

moralsk ressource (Biologismer, s. 121, opr. i ”Parkvandringer” i Hastrup, K. (ed.): Den nordiske verden, Kbh. 1992, s. 

140). 
174 Jim Drobnick, Empire of the Senses, s. 267 
175 Drobnick citerer kurator og forfatter Christoph Grunenberg for i 1994 at beskylde Museum of Modern Art (teksten er fra 

2002, så det er det gamle MOMA, der er tale om) i New York for, også med sin arkitektur, at ’befri’ moderne kunst fra 

enhver association med  ”decadence, insanity, sensuality and feminine frivolity” og i stedet afsløre ”the inherent masculinity 

and authoritarian character of formalist aesthetics” (Empire of the Senses, s. 267). 
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Forholdet mellem komfort og nærheden til verden kan anskues som centralt for moderniteten. ”[T]he 

price of comfort was in effect the exclusion of the world”, skriver Tuan om behovet for at lukke skod-

derne om natten i det gamle Rom. Larmen i byen var øredøvende, ikke bare om dagen men også om 

natten. En lov forbød vogne at køre ind i byen fra solopgang til solnedgang, så når mørket faldt på, væl-

tede det ind med enhver form for transportmidler, hvilket henviste sensitive romere til evig søvnløs-

hed.176 For at mindske larmen i de private hjem måtte man lukke skodderne, hvilket havde den ulempe, 

at ikke kun lyde, men også lys, blev udelukket fra stuerne. The price of comfort was in effect the exclu-

sion of the world. Bemærkningen uddybes ikke videre i Tuans tekst, men kan opfattes som en essentiel 

betragtning i udviklingen af det moderne forbrugersamfund, hvor komfortniveauet på flere måder netop 

har betydet udelukkelsen af verden eller i hvert fald et tab af nærhed til den fysiske verden (jf. også 

Classens bemærkning om tendensen til ”cocooning”, dvs. skabelsen af aflukkede, sikre miljøer, hvor 

komfort kompenserer for den manglende nærhed til verden; se afsnittet ”Akademisk kritik af den visu-

elle kultur”).   

 

Fra organisk udvikling til planlægning 

 

Med renæssancen skete det første brud med middelalderens organiske udvikling. Professionelle plan-

læggere begyndte nu at udvikle teorier om den perfekte by – byen som kunstværk – og rettede op-

mærksomheden mod det visuelle udtryk, den smukke geometri, de enkelte bygninger og de kunstnere, 

der havde tegnet dem. Byen som redskab, byen som rum, byen som sted for dagligdags aktiviteter og 

sociale begivenheder udgjorde ikke længere det naturlige udgangspunkt for byudviklingen. Orden, fy-

sisk skønhed og enkelte funktionelle aspekter (vedr. forsvar, transport samt muligheder for formalise-

rede parader og processioner) kom nu i centrum.177 Man byggede for øjet og for overblikket. 

Det andet – og langt mere radikale – brud med den organiske byudvikling (mere radikalt 

idet teorierne nu i meget større omfang blev omsat til praksis) kom med funktionalismen i de første 

                                                 
176 Tuan: Topophilia, s. 180 
177 Denne tilgang til byen har man, ifølge Jan Gehl, på mange måder holdt fast i helt op til vore dage. I 1971 skriver Gehl: 

”Den bevidstgørelse, der i denne periode [renæssancen] fandt sted omkring arbejdet med de fysiske oplevelsestilbud, og den 

æstetik, der i denne forbindelse blev formuleret, har siden i al væsentlighed dannet grundlag for den arkitektoniske behand-

ling af disse problemer.” Gehl, Jan: Livet mellem husene, s. 35 
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årtier af det 20. århundrede. Som udgangspunkt handlede visionerne bl.a. om fleksibilitet, åbenhed og 

selvbestemmelse. Man ville sprænge perspektivet og det klassiske lineære tidsforløb til fordel for sam-

tidighed og for en dynamisk relation mellem planer set fra forskellige synsvinkler. Forsøget på at skabe 

et antiperspektivisk rum kan, ifølge kunsthistoriker Lise Bek, ses som en reaktion mod den herskende 

materialistiske ideologi og den genstandsfikserede syns- og opfattelsesmåde af verden som tingsverden 

og forbrugsgode. Man ville stille en ny måde at se og opleve verden på til rådighed og ”… gøre op med 

fortidens stivnede arkitektur, hvor den geometriske planløsning og dens bevægelsesdeterminerede li-

neære aksialitet havde lagt sig som et jerngreb, også over det liv, der blev levet i arkitekturen”178. For-

søget lykkedes i lille skala, hvor enkelte værker af Le Corbusier, Mies van der Rohe m.fl. blev udnævnt 

til pragtværker, men det mislykkedes i stor skala. De store idealer overlevede ikke den masseprodukti-

on og standardisering, som de senere blev udsat for.179  

Det var opmærksomheden på hygiejne og fysiologi, ikke på en kronologisk og perspek-

tivmæssig sprængning af rummet, der udgjorde arven fra modernismen, særligt blandt byplanlæggere. 

Udgangspunktet forblev den nye medicinske viden om behovet for boliger med lys og luft med henblik 

på at sikre det enkelte menneske gode fysiologiske forhold. Det var i denne forbindelse, at man formu-

lerede kravene om lave udnyttelsesgrader, fritliggende bygninger orienteret mod solen (og ikke mod 

gaden) samt adskillelse af bolig- og arbejdsområder.  

Opmærksomheden på de fysiske og fysiologiske forhold har imidlertid betydet en (util-

sigtet) nedprioritering af de sociale og sanselige forhold; med Gehls ord af ”menneskets oplevelses- og 

handlemuligheder”. Ud fra overbevisningen om, at det fysiske og det sociale må fylde lige meget, er 

udviklingen af byer, ifølge Gehl, i mange årtier foregået på et ufuldstændigt grundlag.180  

  

                                                 
178 Lise Bek: Arkitektur og livsmønster (1983), s. 220 
179 Projektet mislykkedes, ifølge Bek, fordi modernisterne overså, at folks evne til at strukturere deres omgivelser er bundet 

til traditionen, og at nye synsmåder/opfattelsesmåder og rum skal tillæres gennem generationer. Desuden, kan man tilføje, 

kan arkitekturen ikke alene ændre verden. Det nytter ikke noget, at den spejler noget, som ikke er der, og det er kun i vek-

selvirkningen med andre – samfundsorganisatoriske og kulturelle – elementer, at den for alvor kan bidrage til grundlæggen-

de fornyelse og udvikling.  
180 Gehl: Livet mellem husene (1971), s. 39 
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Iscenesættelse 1: Om forholdet mellem byen og kunsten   

 

Moderniseringen af byen, butikken og varen havde forskellige konsekvenser i forhold til den æstetisk-

sanselige dimension. Der opstod en adskillelse af menneske og omverden; man var ikke længere blot 

midt i verden, men stillede sig op og betragtede den. Den taktiske taktilitet (eller rettere: den taktiske 

multisanselighed) blev (delvist) erstattet af den kontemplative koncentration. I takt med at ”all that was 

solid melted into air”181 anskuede man i stadig højere grad verden på en mere distanceret måde, og ting 

– varer såvel som bygninger – blev udstillet med henblik på, at man netop bedre skulle kunne se dem. 

Den visuelle æstetiseringstendens bidrog til, at både ting, bygninger og byer i højere grad blev anskuet 

som både kunstobjekter og som varer. Iscenesættelse blev et stadig mere centralt nøglebegreb. Men 

mens den enkelte ting (skoen, skålen, stolen) med held kunne bære transformationen fra funktionelt 

objekt til (også at være et bevidst) ”kunst”objekt, var det selvsagt betragteligt mere kompliceret med 

byen. Iscenesættelsen af varen og musealiseringen af butikken ender nemmere lykkeligt end iscenesæt-

telsen af byen. 

Opmærksomheden på det visuelle indenfor byplanlægning og de deraf følgende bymæssi-

ge iscenesættelser slog f.eks. igennem i en række byprojekter udenfor London i 1950’erne.  

I sin bog London (1973) beskriver Steen Eiler Rasmussen, hvordan de såkaldte New 

Towns i Londons omegn blev bygget med udgangspunkt i en på forhånd bestemt æstetik og ikke i det 

enkelte sted med dets specifikke funktioner, indbyggere og behov. Et nyt butikscenter i byen Stevenage 

blev f.eks. anlagt med en torveplads, smalle fodgængerstrøg og toetagers boliger ovenpå butikkerne, 

således at stedet ikke skulle virke dødt om aftenen. Men boligerne havde ikke adgang til rummet mel-

lem butikkerne – børnene måtte kun lege i de trange cementbelagte baggårde. Gadebilledets visuelle 

æstetik blev med andre ord sat over beboernes trivsel.182  

                                                 
181 Med et citat fra Karl Marx (opr. Shakespeare) gjorde Marshall Berman sætningen ”all that is solid melts into air” til et 

”motto” for udviklingen af det moderne samfund. Se Berman, Marshall: All That Is Solid Melts Into Air (1982) 
182 I modsætning hertil nævner han et mindre rationelt, mere organisk udviklet butiksmiljø i Hemel Hempstead med en 

plads, hvor der på torvedage var fyldt med boder og i forlængelse heraf en hovedgade med butikker og andre funktioner for 

både biler og gående. Han beskriver mylderet af mennesker og fortsætter: ”Det hele er ufornuftigt – men det har karakter og 

charme.” Rasmussen, Steen Eiler: London (1973), s. 558 
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De engelske byplanlæggere havde som primært mål at skabe ”interessante oplevelser” 

(Steen Eiler Rasmussens kursivering). Frygten for ikke at gøre byerne interessante nok kom af, at man i 

visse engelske arkitektkredse tidligt havde kritiseret de nye byer for ikke at være urbane nok (ikke 

kompakte nok og ikke med det myldrende liv, man f.eks. finder i Paris). Steen Eiler Rasmussen beskri-

ver, hvordan englænderne rejser til kontinentet og kommer hjem med mindreværdskomplekser183, og 

han kritiserer dem for efterfølgende at tage udgangspunkt i en middelalderlig byæstetik (krogede gader, 

kontraster, gavle, tårne og fremspring), men ikke i middelalderens funktioner og aktiviteter. Uoverens-

stemmelsen resulterer, som det fremgår i følgende uddrag, i en iscenesættelse, hvis malplacering sær-

ligt understreges af den moderne, homogeniserede butiks- og vareudvikling: 

 

”Centrene er formet som assymetriske ansamlinger af større og mindre pladser og 

gader. Mens professionelle butiksmontører plejer at bortskaffe alle trin og alt andet, 

der kan hindre menneskestrømmene i at flyde ubesværet lige ind i butikkerne, har 

planlæggerne af de Nye Byers shopping centre undertiden arbejdet baade med trap-

per og med ramper (…). Bygningerne virker ved frem- og tilbagespring, ved veks-

lende højder og materialer; der er skulpturer, springvand, bænke, træer og blomster. 

Men alle disse anstrengelser for at undgaa monotoni og ensartethed kommer til at 

staa i den mest skærende modsætning til selve butikkerne med deres massefremstil-

lede varer, disse supermarkeder og kædebutikker, der er aldeles ens i de forskellige 

byer, og som paa samme tid har nøjagtigt de samme udstillinger i den ene som i den 

anden by. Det er svært at finde det lille værksted eller den personligt ledede butik. 

Planlæggeren har ikke udtrykt byens liv, men prøvet at iscenesætte det som var det 

til markedsscenen fra operaen Faust med kor og optrin.”184 

 

Steen Eiler Rasmussens iagttagelser eksemplificerer, hvordan det tilstræbt interessante ofte kan ende 

med det modsatte.  

Også Jane Jacobs advarer kraftigt mod at planlægge for øjet alene. ”It is futile to plan a 

city’s appearance, or speculate on how to endow it with a pleasing appearance of order, without know-

ing what sort of innate, functioning order it has. To seek for the look of things as a primary purpose or 

                                                 
183 ”De ser på alt det fremmede med en turists øjne, lærer sig ikke sproget, sætter sig ikke ind i livet dér, men bliver bare 

imponeret af storheden, charmeret af livet i det fremmede. For dem bliver saa den hjemlige forkærlighed for enfamiliehuset, 

for the cottage noget underligt landsbyagtigt og uciviliseret, som de skammer sig over, noget der er uforeneligt med begre-

bet by som de har lært det at kende ude i den store verden. Selv vil de næppe bo i en étagelejlighed, hvis de ikke tillige har 

en cottage at ty ud til. Men de synes alligevel, at almindelige mennesker virkelig burde bo i store huse ligesom de gør i 

Kontinentets byer, bo tæt sammen og derved skabe et rigere byliv.” Rasmussen, Steen Eiler: London (1973), s. 552  
184 Rasmussen, s. 558 
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as the main drama is apt to make nothing but trouble.”185 Ifølge Jacobs ligger problemet i en grundlæg-

gende forvirring omkring begreberne kunst og liv. ”When we deal with cities we are dealing with life at 

its most complex and intense. Because this is so, there is a basic aesthetic limitation on what can be 

done with cities: a city cannot be a work of art.”186 Vi har brug for kunsten, men selv om livet og kun-

sten er vævet sammen, er de ikke det samme. Kunsten har sin egen orden, her udvælges, organiseres og 

fortolkes elementer fra livet.187  

Middelalderbyerne i f.eks. Sydeuropa kan, som Jacobs selv er inde på, umiddelbart synes 

at være et argument imod afvisningen af byen som kunstværk. Men disse byer er resultatet af særlige 

omstændigheder, som vi ikke i dag kunstigt kan pålægge os selv. I lukkede, teknologisk uudviklede 

samfund, kan enten nødvendighed eller tradition tvinge alle til at begrænse sig til særlige materialer, 

fremstillingsmetoder og formål, hvorved en disciplineret kontrol over formerne fremkommer. Sådanne 

samfund kan producere byer, der fremtræder for os som en slags kunstværker i deres fysiske totalitet. 

Vi kan kigge beundrende på dem i dag og tænke: Hvorfor bygger vi ikke sådan?  

Ifølge Jacobs gør vi ikke det, fordi det ville være ”an unnecessary and intolerable stulti-

fication of life […]. For all our conformity, we are too adventurous, inquisitive, egoistic, and competi-

tive to be a harmonious society of artists by consensus, and, what is more, we place a high value upon 

the vary traits that prevent us from being so” (s. 387). Byer i dag er ikke værdifulde pga. deres evne til 

at holde fast i traditionerne og fastfryse en harmonisk konsensus. Tværtimod er det evnen til at tænke 

nyt, være kreativ og udvikle, der er de bærende urbane værdier.188  

                                                 
185 Jacobs, s. 24 
186 Jacobs, s. 386 ff. I den forbindelse bemærker Jacobs det problematiske i, at arkitekter uddannes til at være kunstnere. De 

ser sig selv som og arbejder som kunstnere; det er det, de kan, den strategi, de har lært. De mangler en strategi, som vil 

hjælpe byerne, dvs. en strategi, der kan oplyse og klarlægge (by)livet og hjælpe os med at forstå dets betydninger og orden. 
187 ”In relation to the inclusiveness and the literally endless intricacy of life, art is arbitrary, symbolic, and abstracted. This is 

its true value and the source of its own kind of order and coherence. To approach a city, or even a city neighbourhood, as if 

it were a larger architectural problem, capable of being given order by converting it into a disciplined work of art, is to make 

the mistake of attempting to substitute art for life. The result of such profound confusion between art and life are neither life 

nor art. They are taxidermy.” Jacobs, s. 386  
188 Città Slow-bevægelsen (som jeg kommer nærmere ind på senere) kritiseres for at være et nostalgisk projekt; man kan 

sige, at der her bliver opstillet rammer og regler, som kan lamme eller bremse nytænkningen. På den anden side kan man 

også argumentere for det modsatte: at de langsomme rammer netop er udtryk for gentænkning og (re)kreativitet. Et nutidigt 

eksempel på en new town er derimod svenske Jakriborg, en ”by” grundlagt i 1998 i hansestad-stil, hvor huse med høje tag-

rejsninger vender farverige gavle ud mod bilfri, brostensbelagte gader. Jakriborg er udstyret med gammeldags gadelygter, 

små pladser og et stort torv i midten foruden et stykke med bymur (vendt mod jernbanen og det konventionelle parcelhus-

kvarter på den anden side af skinnerne). Men der er ingen mennesker på gaden det meste af dagen. Jakriborg er en æstetise-

ret udgave af parcelhuskvarteret, en pendler-forstad, som så mange andre, og visionen om et rigt butiksliv og i alt 30.000 

m2 detailhandel er langt fra blevet til virkelighed. Der er omsider kommet en købmand til ”byen”, men det store, specialise-
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Eksempler på konforme byudviklingstiltag og en fastfrysning af en vedtaget harmonisk 

konsensus kan man i dag finde i det meste af den udviklede verden. Et genkommende tema i bogen 

Market Tales – A Geopolyphony (2009)189 er diskussionen om regler, reguleringer, byfornyelser og 

æstetisering i forbindelse med gademarkeder. Det konkluderes i et af kapitlerne, at myndigheder-

nes/udviklernes forsøg på at forskønne og rydde op i byrummet resulterer i, at man tager initiativet fra 

de lokale og dermed fjerner livet fra området. Ifølge professor i urbanitet, AbdouMalique Simone 

(2002), er forskønnelsesindgrebene udtryk for en global og homogeniserende tendens, der tvinger en 

række statiske og generelle ’behov’ ned over byen, ”instead of taking what people are actually doing – 

their initiatives, desires, and ways of organising themselves – as the material through which urban life 

is to be developed there is a static sense of what the city ’needs’”.190 

 

Iscenesættelse 2: Om forholdet mellem butikken og kunsten 

 

Hvad angår iscensættelsen af ting og varer, er denne transformation som sagt forløbet langt mere har-

monisk og smertefrit. Lige siden man begyndte at fremstille og udveksle fint forarbejdede ting (kunst-

håndværk), har kunst og vare været i berøring med hinanden. Med udviklingen af vareudstillingen i 

butiksvinduer og af kunst i glasmontrer på museer, blev vare- og kunstverden i 1800-tallet yderligere 

beslægtet. Varen blev i butikken indrammet af vinduet, hvor den fungerede som fokuspunkt for den 

forbipasserendes blik. Her optrådte den samtidigt som vare og som kunst (dvs. kunst forstået som det 

skønne og uden et kritisk potentiale). Bowlby formulerer varens dobbelte identitet: ”[The window dis-

play] is a setting for stylish modern art; and it simply shows the object itself. It is framed, aesthetic, for 

                                                                                                                                                                        
rede udbud af forretninger glimrer ved sit fravær, og sanseligt begrænser stimulationen sig til den visuelle. Man vækkes 

hverken af hanegal, kirkeklokker, kareter, avissælgere eller butikker der åbner, og man ville på ingen måde kunne finde 

rundt i Jakriborg blot ved hjælp af sin næse. Antallet af aktiviteter på gaden er det samme som i enhver anden forstad. Jakri-

borg bygger på myten om hansestaden uden for alvor at tilføje andet end et råb om hjælp: Hvad skal vi stille op i dag? 

Hvordan skal vi bygge, hvordan skal vi bo? De tydeligste ’signaler’, der udgår fra Jakriborg synes at være S-O-S, hvilket 

selvsagt ikke er nok til at skabe en form for relationel kompleksitet. Fakta: Jakriborg ligger seks km fra Lund og 10 km fra 

Malmø. ”Byen” har ikke eget postnummer, og stationen lige ved siden af hedder Hjärup. Planen er, at der frem til omkring 

2020 skal opføres 3.500 boliger, hver på 35-135 m², og bo omkring 7.000 mennesker. Se: 

http://www.sydsverige.dk/?pageID=726 [30.6.2010] 
189 Market Tales – a Geopolyphony er en samling af undersøgelser af markedets integrerende og kreative potentiale foreta-

get af studerende på Goldsmith College i London, 
190 Lobb, Alice & Allen, Charlie: ”A Goaded Spirit”, Market Tales, s. 18. citat: AbdouMaliq, Simone: ”Globalizing Urban 

Economies”, in: Documenta 11_Platform 5: Exhibition (2002), s. 115 

http://www.sydsverige.dk/?pageID=726
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looking at; and it is just the things as they are, making a direct appeal to the potential purchaser. It is for 

contemplation and it is for action. You can admire it at a distance, and you can go in and get it right 

now.”191 Den moderne vare taler både til handling/handlen og til beskuen. 

 Verdensudstillingernes varefremvisninger i stort format var tilløbsstykker af dimensio-

ner, og med stormagasinernes overtagelse af verdensudstillingernes æstetik, nu med prissedler på tin-

gene, blev varerne både tilgængelige og iscenesat som aldrig før – bl.a. ved hjælp af moderne kunst (se 

afsnittet om stormagasiner). Med reklamen nærmede kunst- og vareverden sig yderligere hinanden.

 Forholdet mellem kunst og vare blev i 1960’erne taget op af en række popkunstnere med 

Andy Warhol i spidsen. ”All department stores will become museums and all museums will become 

department stores”192, spåede han, og den 6. oktober 1964 åbnede udstillingen The American Super-

market på Manhattan. Mellem almindelige fødevarer stod signerede Cambell’s-suppedåser, meloner af 

krom og falske mørbrader som udtryk for popkunstens ambitioner om at sløre grænsen mellem kunst 

og hverdagsliv. Udstillingen tiltrak stor opmærksomhed med sin hyldest af shopping og forbrug, hvor 

shopping hævedes til en kunstform, idet kunsthandleren blev til købmand, og seriøse kunstsamlere blev 

ordinære indkøbere i supermarkedet. Warhols spådom kan til dels siges at have været en realitet allere-

de før 1964, idet stormagasinet for så vidt allerede var en samtidsudstilling over den moderne verdens 

mirakler. Den anden kombination – museet som stormagasin – begyndte for alvor at folde sig ud i 

1990’erne, hvor museumsbutikker over hele verden eksploderede i størrelse og udvalg. Spådommen 

gik i opfyldelse.       

     I dag bringes kunsten ikke på samme måde ind i butikkerne, som den gjorde, da Picas-

so hang i stormagasinernes foyerer, men til gengæld ophøjer flere mærker deres egne varer til stor 

kunst. Når Armani, Moschino og Prada åbner nye flagskibsforretninger behandles det f.eks. af New 

York Times som nyhedsbegivenheder på linie med åbningen af nye, toneangivende museer. Da Prada i 

2001 åbnede en ny Rem Koolhaas-designet butik på Manhattan (tilfældigvis i lokaler udlejet af Gug-

genheim SoHo, som bor oppe på 1. sal), fremstod den i lige så høj grad som museum.  

Det gjorde den også under mit første besøg i maj 2003 (og mit andet besøg i oktober 

2007), hvor man trådte ind i det store rum og blev mødt af et spektakulært interiør: En hær af tætståen-

                                                 
191 Bowlby, s. 61 
192 Mark C. Taylor: “Duty-Free Shopping“ in: Grunenberg & Hollein (ed.) Shopping. A Century of Art and Consumer Cul-

ture, s. 42  
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de mannequiner var på vej op ad en bakkeformation, hvor dalsænkningen gjorde det ud for podium ved 

diverse modeopvisninger. En rund stål- og glaskonstruktion midt i det hele viste sig at være en elevator, 

der lydløst gik ned til underetagen, hvor sko, tasker og tøj blev udstillet. Varerne kunne prøves i futuri-

stiske omklædningsrum med glasdøre, der blev matte ved et tryk på en knap. Indenfor havde man et 

traditionelt spejl foran sig, men bagved hang en skærm, der viste sekundgamle optagelser af én bagfra, 

således at oplevelsen fik noget sært slowmotion-agtigt over sig. Rundt om i butikken, side om side med 

skjorter og jakker, hang flere skærme på bøjler, der afspillede optagelser fra gader i forskellige storby-

er. På et stort elektronisk verdenskort kunne man med svingende håndbevægelser finde frem til Pradas 

globale afdelinger.  

Alt i alt udstrålede butikken en hypermoderne aura af et mærke, der var på forkant med ti-

den og verden – med teknologien, moden, kunsten og arkitekturen – og til stede i hele denne verdens 

brændpunkter på samme tid, her og nu. Det var en særegen, interaktiv og museumsblandet ikke-

shoppingoplevelse at gå rundt i denne butik, hvor man ikke – med mindre man var samler – gik ind for 

at købe noget (et par sko kostede 5000 kr.), men udelukkende kom ind (og kom tilbage) for at kigge. 

Som Koolhaas skriver i det til åbningen medfølgende ’katalog’ på 1200 sider: ”In a world where eve-

rything is shopping...and shopping is everything...What is luxury? Luxury is NOT shopping.”193 Ikke at 

shoppe er nøjagtigt hvad almindelige lønmodtagere må gøre. Masserne går hellere på museer og køber 

salatsæt og lysestager, end de går i butikker og køber sko til kunstpriser.  

 

I dag kan muligheden for at vælge fairtrade, økologi m.m. siges at have udvidet vareverdenen med et 

vist kritisk potentiale, som tidligere, i en anderledes medieret og reflekteret form, var forbeholdt kun-

sten. Også på den måde kan vare og kunst siges at have nærmet sig hinanden. 

Med fokus på det visuelle og ikke på det multifunktionelle, multisanselige og dermed 

multirelationelle, resulterer iscenesættelsen af byen hurtigt, ikke i kunst, men i kunstighed. Der er nødt 

til at være gode (funktionelle) grunde såvel som gode historier bag de visuelt æstetiske valg.  

Musealiseringen af butikken og æstetiseringen af varen (forstået som et æstetisk/kritisk 

supplement til funktionaliteten) kan derimod bidrage positivt til graden af både enchantment og sam-

menhæng. Enchantment fordi det ganske enkelt er fascinerende at komme ind i en butik, der i så høj 

                                                 
193 Se Koolhaas, Rem: Project for Prada (2001) 
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grad gør sig umage for at skabe en særlig stemning; og (en fornemmelse af) sammenhæng i kraft af 

lokalt producerede/fairtradeproducerede/økologisk producerede varer.  
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4. kapitel: Tiden, tempoet og shoppingkulturen 

 

I tredje kapitel spillede byen hovedrollen og butikkerne birollen. Fokus var på udviklingen fra det mul-

tisanselige til det visuelle, fra byen (og varen) som brugsobjekter til æstetiseringen/iscenesættelsen af 

begge dele og på hygiejnens rolle i denne udvikling. I fjerde kapitel foretages endnu et hop tilbage i 

tiden, og nu spiller butikkerne og shoppingkulturen hovedrollen, mens byen spiller birollen.  

 

Nyhedsværdien og bevægelsen som essentielle kvaliteter 

 

I London begyndte den middelalderlige åbne butik med integreret værksted lige så stille at forsvinde 

allerede omkring år 1700 til fordel for en ny type med glasvinduer, og en mere fornem æstetik udvikle-

de sig fra nu af i forretninger med lidt finere varer. Ifølge Daniel Defoe (1660-1731) var det ikke 

ualmindeligt, at butiksindehaveren lagde 2/3 af sin formue i indretningen af butikken. ”To fit up a pas-

trycook’s shop with plate glass windows and pier glasses and glass lanterns and twenty-five sconces for 

candles and six large silver salvers, and to paint the ceiling and carve the coloums and gild the lanterns 

took a pretty sum.”194 Fra omkring år 1700 (i København først omkring 1830) blev der lagt mere og 

mere vægt på udstillingen af varer, den visuelle tiltrækning blev den primære, og shopping blev mere 

og mere almindeligt. Dog lader shopping-aktiviteten endnu i 1720’erne, hvor Defoe skriver følgende, 

til at være en usædvanlig praksis: ”I have heard, that some ladies, and these, too, persons of good note, 

have taken their coaches and spent a whole afternoon in Ludgate Street or Covent Garden, only to di-

vert themselves in going from one mercer’s shop to another, to look upon their fine silks and to rattle 

and banter the shopkeepers, having not so much as the least occasion, much less intention, to buy any-

thing.”195  

Men efterhånden tog ”the ritual of conspicuous waste” sin begyndelse, og der kom presti-

ge i at bruge, ikke passende, men mange penge.196 Ønsket om et grådigt forbrug blev en mere og mere 

                                                 
194 Defoe, Daniel: The Complete English Tradesman. Fourth Ed. London: 1738 (opr. 1725-27), citeret fra Mumford, s. 99 
195 Ibid. 
196 Mumford, s. 98 
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respektabel attitude, og det stationære liv, hvor man var tilfreds med det, man havde og ikke ønskede 

mere, blev en blasfemisk fornægtelse af de nye varer og den nye tid.197 

 Det nye og behovet for det nye udviklede sig fra omkring år 1700 til at blive et helt cen-

tralt omdrejningspunkt for det moderne samfund, med et stadigt stigende forbrug som motor. Nyheds-

værdien blev det væsentlige element i de nye konsumdiskurser, som brød frem i kølvandet på ankom-

sten af eksotiske varer som kaffe, te, chokolade m.m. Omkring år 1750 var de nye varer og de deraf 

følgende sociale aktiviteter f.eks. i England blevet udstyret med samfundsmæssig betydning; det var 

blevet fint at drikke kaffe på cafeer og te i tehuse, og det smittede af på forbruget generelt. At noget var 

nyt, betød at det også var godt. Nyheden blev en egen kvalitet også ved velkendte produkter. For han-

delsmænd og producenter blev en vares evne til at fremstå som en nyhed afgørende, og nyhedsdiskur-

sen fik udviklingen af (masse)moden til at eksplodere.  

 Byerne, hvori de nye konsummønstre voksede frem, spillede en meget vigtig rolle for 

forbruget (Thrift & Glennie). Generelt anslås masseproduktionen og ikke mindst reklamen som årsa-

gerne til det moderne forbrug, men de håndværksmæssige produktionsformer forud for dette og de ur-

bane sammenhænge var lige så centrale for udviklingen. Denne havde sit udspring i England, hvor ur-

baniseringsprocessen foregik hurtigere end i resten af Europa. Markedsøkonomien prægede selv den 

landlige del af befolkningen, og levestandarden var generelt højere end på kontinentet. Forbrugsmøn-

strene var tilsvarende anderledes, idet man prioriterede en større produktion af mere dagligdags varer 

frem for en lille produktion af meget fornemme varer. Bysamfundene voksede, og i takt hermed øgedes 

også anonymiteten mellem borgerne. Efterhånden som de gamle kulturformer gik i opløsning, og de 

særlige konsummønstre blev til kulturelle markører, fik den enkelte større mulighed for at udtrykke sig 

selv via sit forbrug. Den urbane kontekst var afgørende for tillæringen af de nye konsummønstre: 

”Kunnskab om konsum var i all vesentlighet praktisk kunnskab. Den ble ikke tileg-

net gjennom reklamer eller veiledning, men kom fra egne erfaringer hentet fra del-

tagelse i aktiviteter som sprang ut av det urbane livets tette interaksjons- og kunn-

skabsnettverk. For mange mennesker i det tidlige moderne England utgjorde kon-

takter av kvasipersonlig art og observasjoner av folkemengden de viktigste måtene 

å lære på (Clark 1983, Fawcett 1990). Iakttagelser som man gjorde seg på markedet 

eller torvet, i vertshuset eller i butikken, mens man deltok i underholdnings- og fri-

                                                 
197 Mumford, s. 259 
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tidsaktiviteter, i gata som hjemme, ga et grunnlag for å kunne fortolke individer ved 

hjelp av hint og bruddstykker av bilder.”198 

 

Nyheden og bevægelsen udgjorde snart afgørende kvaliteter i de moderne vestlige samfund. Det gjaldt 

om at være med på den nyeste mode, at læse nyhederne først, at komme på de nye, smarte steder i by-

en. En fiktiv dagbog udgivet i 1913 (Valéry Larbaud: Journal Intime d’ O. A. Barnabooth) tegner et 

billede af shopping som essensen af at være moderne, mobil og fri.199 Bogen handler om den ekstremt 

rige amerikaner Barnabooth, der har solgt alle sine ejendomme for at rejse rundt og shoppe i Europa på 

ubestemt tid. Han shopper for shoppingens egen skyld, ikke for tingenes. Han er forført af selve hand-

lingen, af at vælge, få tingene pakket fint ind i silkepapir og derefter pakke dem ud igen i sin hotelsuite. 

Dagen efter forærer han tingene væk til hotellets personale og begynder forfra.  

Journal Intime d’ O. A. Barnabooth fremstiller ifølge Rachel Bowlby den evige bevægel-

se, dét at være i fremdrift, at være på vej videre, som noget absolut moderne og absolut positivt.200 ”To 

remain the same, to stay put, is to be stuck, or fixed, or blocked, or sad, or just boring”, konkluderer 

Bowlby.201  

Det opskruede tempo er også emnet for en artikel fra 1927, hvor parallellen mellem fod-

gængerens opskruede tempo på gaden og livets generelle tempoforøgelse diskuteres. Hvor man tidlige-

re gik tur for sin fornøjelses skyld og stoppede foran samtlige butiksvinduer for at granske alle detaljer, 

går man nu (1927) hastigt af sted med det ene formål at komme fra A til B, og der skal meget til for at 

få den forbipasserende til at stoppe op. ”Whether we like it or not, we live fast. Our activity pushes us 

into relishing straightforward images that are rapidly readable.”202  

Bevægelsen i sig selv bliver efterhånden mere meningsfuld end opholdet. Sartre beskriver 

i 1940’erne New York som en by halvt for fodgængere, halvt for biler. Det er en by i bevægelse. ”If I 

walk rapidly, I am relaxed; if I stop, I get flustered and wonder: ’Why am I in this street rather than one 

of the hundreds like it? Why in front of this drugstore, in front of this branch of Schrafft’s or Wool-

                                                 
198 Thrift, Nigel & Glennie, Paul: ”Historisk kartlegging av urbant liv og moderne konsum” i: Pløger, John & Aspen, Jonny 

(ed.): På sporet av byen (1997), s. 111 
199 Bowlby, Rachel: Carried Away. The Invention of Modern Shopping (2000), s. 21 
200 Allerede fra omkring år 1500 ses indenfor billedkunsten, kunstteorien, arkitekturen og musikken en fokusering på bevæ-

gelsen som mål. I forlængelse af det nye heliocentriske verdensbillede kom der fokus på den manglende stabilitet, altings 

bevægelighed, det enkelte individ og det tidsbestemte. Se Tankens Magt, bind 1, s. 591 ff. 
201 Bowlby, Rachel: Carried Away. The Invention of Modern Shopping (2000), s. 23 
202 Artiklen skrevet af Jean Fouquet i magasinet Parade, se Bowlby, s. 74 
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worth’s rather than in front of any other branch, any other one of these millions of drugstores, all the 

same?’”203 

 

Selvbetjeningen og den tavse sælger 

 

Det nye, det mobile, det hurtige, det hygiejniske og det komfortable er grundlæggende nøgleord for de 

moderne, urbane samfund, som udviklede sig i Europa/USA fra midten af 1800-tallet. Som for byerne 

betød det også for butikkerne en udvikling henimod det distancerede, harmoniserede og kontrollerede. 

Denne udvikling tog for alvor fart omkring 1930, hvor den levende købmand begyndte at blive erstattet 

af den tavse sælger.204 I Danmark bibeholdt man den levende sælger og lod hovedparten af varer blive 

liggende på hylder bag diske helt frem til ca. 1950205, men i Frankrig, England og USA begyndte varen 

og butikken allerede i mellemkrigstiden at ændre karakter. Den tavse sælger trådte ind i butikken, da 

varen som noget helt nyt nu blev emballeret direkte af afsenderen. I stedet for at købmanden skulle 

afveje mindre portioner af hver vare til hver enkelt kunde, blev den solgt i allerede færdigpakkede por-

tioner, hvilket medførte en grundlæggende ændring i forholdet mellem kunde, købmand og vare. Hvor 

det før var detailhandlerens opgave at anbefale varen, vendte forbrugertilliden sig nu mod fabrikanten 

og mærket. Købmandens rolle som connaisseur blev udfaset, og produktet blev i stadig højere grad 

købt på navn, ikke på gavn. Det blev mindre vigtigt at kende sin købmand personligt, og med tiden 

forstummede den levende dialog i butikken. 

Overvejelserne bag moderniseringen af butikkerne, som foregik fra 1930-50, er bl.a. do-

kumenteret af den amerikanske skribent Carl Dipman, der som udgangspunkt opfordrede til udviklin-

gen af en moderne købmandsbutik karakteriseret af både det effektive og det rekreative. På den ene 

side måtte butikken være et videnskabeligt salgslokale og købmanden den moderne salgsingeniør.206 

                                                 
203 Citat fra Bowlby, s. 75, opr. Sartre, Jean-Paul: Situations III (Paris: Gallimard, 1949), s. 117-18 
204 Begrebet ”the silent salesman” anvendes af Bowlby om alle de moderne, materielle midler, butikken nu anvender for at 

få solgt varerne, dvs. reklamer, emballage, vinduesudstillinger og dekorationer. Se Bowlby (2000), s. 35 
205 Magasin tog forskud på fremtiden ved allerede i 1918 at tage bøgerne i bogafdelingen ned fra de utilnærmeligt høje hyl-

der og lægge dem frit til skue, således at enhver kunne gå hen og bladre i dem. Det var første gang, at en vare var frit til-

gængelig, og det var noget af en sensation, der skabte stor debat i aviser og blade.  
206 Dipman, Carl: The Modern Grocery Store (1931), citeret i Bowlby, s. 144. Dipman var handelsjournalist på magasinet 

Progressive Grocer og skrev i 1930’erne en række bøger om mulighederne i de nye salgsmetoder. 
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Det gamle, antikverede inventar måtte ud til fordel for et nyt og rent interiør, der lod kunden møde va-

rerne direkte.  

På den anden side var Dipman meget opmærksom på, at butikken skulle være indtagende, 

attraktiv og charmerende. Han foreslog (1931), at der i hver butik etableredes en lille lounge eller et 

hyggehjørne med borde og stole, magasiner, papir og blyant, endda en telefon, en radio og en kanarie-

fugl. Området skulle placeres centralt, således at folk kunne sidde og slappe af og samtidig have frit 

udsyn over de handlende og butikkens aktiviteter generelt – ”… for people like to watch others at work 

or play” (s. 149). Pastorale billeder og falske (spejl)vinduer på væggene skulle skabe hyggelige land-

køkkenkonnotationer. Det attraktive rum måtte også være synligt udefra: ”Your store front, to be prof-

itable, must attract people – must make passers-by feel ‘this looks like a nice store for me to trade 

with’” (s. 147).   

I 1931 beskrev Dipman kunden, den amerikanske husmor, som et menneske med behov 

for pæne, rene og ordentlige omgivelser. Dette behov måtte respekteres og imødekommes af butikken. 

Men allerede fire år senere har hans syn på kunden ændret sig. I Modern Food Stores fra 1935 beskri-

ves kunden ikke længere som en person med særlige behov, men som ”a bundle of sales possibilities”. 

Generelt beskrives handelspsykologien ellers helt op i 1940’erne som et forhold mellem to mennesker, 

hvor sælgeren må forsøge at sætte sig i den enkelte kundes sted. I 50’erne overtager behaviourismen, 

som antager, at alle kunder vil reagere på de samme stimuli på samme måde.  

Dipmans forslag om en kombination af det sanselige, rekreative og effektive kom ikke til 

at skabe præcedens. Det rekreative indslag, en arv fra stormagasinet, og muligheden for at kigge på 

mennesker, blev forkastet til fordel for det effektive, hvor det eneste, man kigger på, er varer. Den ene-

ste form for menneskekigning, der blev organiseret, var af en ganske anden type. I 1960-erne indførte 

man kundeovervågning, både for at forhindre tyveri, men også for at observere kundens adfærd. Man 

ser med andre ord en udvikling af synet på kunden fra at være et menneske, et (uforudsigeligt) individ 

og næsten en gæst til at være en del af en forudsigelig, masseproduceret, homogen masse, hvis adfærd 

undersøges på afstand, og hvor individet udsættes for potentiel mistanke.207 

                                                 
207 Bowlby, s. 168. I 1980’erne ser man en tilbagevenden til et syn på kunden som et individ, denne gang en effektiv, velin-

formeret person, der deler visse træk med den computer, der samtidig kommer ind i butikken. Kunden er ikke længere en 

ubevidst robot, men en intelligent og præcis maskine, der er i stand til at bearbejde store mængder af information, ligesom 

den scanner, der nu aflæser stregkoderne i butikken. Som Bowlby understreger, sker transformationen af kunden fra zombie 

til geni parallelt med, at kunden ikke længere pr. automatik er en kvinde. (s. 245) 



 97 

Selvbetjeningspraksissen kan siges at eksistere i et spænd mellem uafhængighed og en-

somhed, mellem subjektivering og objektivering, mellem effektivitet og mangel på samme, mellem 

rationalitet og drømmeskabelse. Som kunde kan man gå rundt mellem hylderne, kigge på varerne, tage 

dem ud og sætte dem tilbage uden at være forpligtet til at købe. Men man kan også gå efter specifikke, 

på forhånd udvalgte varer og hurtigt få overstået sine indkøb. Muligheden for selv at tage og vælge sine 

varer blandt mange forskellige slags giver både mulighed for autonomi, men øger også risikoen for 

forvirring, for at man tager for meget, og for at det tager lang tid. Man skal ikke i kontakt med nogen; 

det kan både føles befriende og isolerende. Man udvælger i princippet selv hvilke varer, der kommer i 

kurven, men valget er påvirket af reklamer, opstillinger og tilbud.   

 

Begejstring og kritik 

 

Den tavse sælger blev umiddelbart mødt af begejstring. Helt frem til 1960’erne herskede der en positiv 

stemning og retorik omkring den nye indpakning. Fraværet af mennesket var her ensbetydende med 

fraværet af fejl, tilfældigheder, rod, snavs, skidt og spild – spild af tid (alting skulle vejes og prisen reg-

nes ud for hver enkelt kunde) og af mad (der røg altid lidt ved siden af vægten). Fraværet af mennesket 

blev i den positive version af historien også en befrielse fra en sælger, som han kunne opleves, når han 

var værst: som en storskrydende og påtrængende person, der overfaldt sin kunde med indsmigrende 

tale og et kommercielt smil på læben.  

Den nye emballage og den deraf følgende tavshed blev associeret med renlighed og orden 

som kontrast til tidligere tiders larm, snavs og rod. Med den tavse sælger opstår en anden, mere civili-

seret og rolig verden væk fra gadens støj og larm. De flotte og indtagende reklamebilleder og den per-

fekt designede emballage skærper forbindelsen mellem varer og kunst. Den moderne butik har lagt den 

kaotiske gadehandel og den primitive markedsstadeplads bag sig og hævet sig op på et nyt, mere pro-

fessionelt stadie, hvor ro og rene linier danner rammen om moderne salgsmetoder. 

Ikke bare emballagen, men også vinduesudstillingen blev i denne tid anset som eksempler 

på en ny kommerciel æstetik, der satsede på det visuelle i modsætning til det orale – dog var både lugt 

og berøring også lejlighedsvist associeret med indpakningen. Både vinduet og indpakningen manede til 

kontemplation på samme måde, som man kan beskue et billede eller en skulptur. 
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Den nye tavshed udelukkede dog ikke det sproglige. Tekster fik nu så meget desto større 

betydning, og det skrevne ord bidrog med et touch af raffinement. Brugen af tekster indikerede samti-

dig, at køberen forventedes at være én, der kunne læse, og som sådan kunne supermarkedet fortolkes, 

ikke som udnyttende overfor den svage, men som informerende overfor den intelligente. Den tavse 

sælger kunne forstås som udtryk for et veluddannet demokrati.208 Den nye emballage havde umiddel-

bart stor troværdighed, idet man ikke anså dens udtryk og tekst som påtrængende på samme måde som 

sælgeren af kød og blod.  

Senere blev man mere kritisk overfor emballagens potentielle upålidelighed. I 1960’erne 

var termen ’forbrugersamfund’ alment udbredt, og supermarkedet og alle dets indpakkede varer kom – 

primært i USA – til at stå for alt, hvad der var dårligt ved det: at det var overfladisk, bedragerisk, råd-

dent.209 Emballagen blev ikke længere anerkendt for sin kommunikationsform og ikke engang for sin 

beskyttende funktion, men ansås udelukkende som camouflage for råddenskaben indeni. De raffineret 

indpakkede varer var erstattet af store, klodsede pakker med store skrifttyper, der blot fortalte, at de var 

netop det: Store! Nye! Billige! ”GIANT”, JUMBO”, ”NEW”, ”ECONOMY” stod der; pakkerne var 

begyndt at råbe til kunderne, den tavse sælger var blevet til visuel larm.210 

I den negative version af historien om udviklingen i detailhandlen fra det personlige til 

det upersonlige, fremstår købmanden ikke som en skrydende tåbe, men som en vidende, venlig og 

varmhjertet person. Denne version vandt frem i efterkrigstidens udvikling af supermarkedet, hvor køb-

manden blev til kassedamer, der var lige så tavse som de plastikindpakkede varer, de skubbede hen af 

disken. 

Det første supermarked åbnede i USA (N.Y.) i 1930, i Frankrig i 1957 og i Danmark i 

1960. I Danmark begyndte moderniseringen af butikkerne med Marshallhjælpen efter krigen, hvor 

købmændene oplevede en storhedstid med etableringen af de topmoderne tempobutikker; en mellem-

ting mellem en traditionel diskbutik og et supermarked. Som noget helt nyt kom der frostvarer i butik-

kerne, og købmændene gik på indpakningskurser, hvor de lærte at pakke varerne ind i plastik og cello-

fan, så de hurtigt kunne tages ned fra hylden.211 I 1960 åbnede Herman Salling den første Føtex efter 

                                                 
208 Bowlby, s.38 
209 Begrebet “forbrugersamfund” dukker første gang op i 1920’erne, men populariseres først i 1950-60’erne. Se Lipovetsky: 

Le bonheur paradoxal (2006), s. 21 
210 Bowlby, s. 168 
211 Mørch, Søren og Buk-Swienty, Tom: Købmændenes historie (2007), s. 185ff 
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inspiration (både fødevarer og non-food) fra USA, og herefter åbnede supermarkeder i hele landet. I 

1964 gik Salling i partnerskab med A. P. Møller og grundlagde Dansk Supermarked A/S; de åbnede i 

1970 det første kæmpestore lavprisvarehus i landet (Bilka), og i 1982 grundlagde de Netto; begge dele 

med stor succes.212 Overgangen fra købmand til supermarked synes i Danmark at være foregået langt 

mere smertefrit end i USA og uden den samme efterfølgende forbrugerkritik og –mistillid. 

 

Paradoksernes tid 

 

De store linier i tiden efter 2. Verdenskrig tegner generelt et billede af en tid, hvor kvantitetens tanke-

gang dominerer. Perioden fra ca. 1945-1980 er præget af øget produktion, øget standardisering, stigen-

de lønninger og en generel økonomisk optimisme og tillid. De mange nye, billigere varer følges op af 

modens logik og af et stadig stigende antal reklamer. Helt ens varer bliver paradoksalt nok midlet til 

målet helt unikke mennesker. Samfundet mobiliseres om projektet at blive lykkelig, og vejen dertil går 

via opbygningen af et komfortabelt liv. Ifølge Gilles Lipovetsky (fransk professor i filosofi) erstattes 

tvang med forførelse, pligt med nydelse, sparsommelighed med forbrug, alvor med fornøjelse, for-

trængning med frihed og løfter om en bedre fremtid med fokus på nuet. 213 Alt i alt undergår samfundet 

en fundamental kulturel mutation, hvor man pludselig opfordres til kredit og til at udleve sine drømme 

her og nu.  

 I efterkrigstiden handler forbruget i høj grad om statussymboler, men allerede fra 1950-

60’erne ser man også en anden tendens, nemlig forbrug som led i en personlig søgen efter nydelse og 

komfort. Det er denne tendens, der for alvor slår igennem fra omkring 1980, hvor vi går ind i en fase, 

som Lipovetsky kalder hyperforbruget.  

 Hvor man før skulle synliggøre sin økonomiske og sociale identitet gennem de ting man 

købte, skal man nu meddele sin personlige smag og præferencer, sin kulturelle identitet og sin sær-

egenhed. Alle køber ganske vist møbler i IKEA, men vi arrangerer og blander dem med andre ting i 

overensstemmelse med vores helt personlige stil. Mantraet helt ens varer til helt unikke mennesker hol-

                                                 
212 Mørch, Søren og Buk-Swienty, Tom: Købmændenes historie (2007), s. 44 ff 
213 Lipovetsky, Gilles: Le bonheur paradoxal. Essai sur la société d’hyperconsommation (2006). Lipovetsky står i oppositi-

on til Foucault og den almindelige modernitetskritik, der kritiserer den moderne teknologi og markedsliberalisme for at gøre 

samfundet til et udelukkende fremmedgørende, disciplinerende og standardiserende projekt. 
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der stadig, men i modsætning til tidligere er hyperforbruget emotionelt funderet; varer sælges ikke på 

funktioner, men på følelser: nostalgi, myter, ideer og oplevelser.  

For Barnabooth i 1913 var shoppingorgierne og muligheden for konstant personlig mobi-

litet en ekstrem situation. I dag er mulighederne for evig forandring og udvikling en helt almindelig og 

fuldt integreret del af ideen om det gode liv. Nøgleordene: det nye, det mobile og det hurtige er nu fuldt 

ud funderede. Vore dages hypermoderne samfund fungerer på modens præmisser: nyheden, bevægel-

sen, flygtigheden, foranderligheden og valgmulighederne er betegnende for hele samfundet.214 At være 

i bevægelse er at være levende, jf. Sartres bemærkning (”If I walk rapidly, I am relaxed; if I stop, I get 

flustered…”). Med forbruget i en helt essentiel rolle, er vi spundet ind i en endeløs bevægelse, hvor vi 

er nødt til konstant at udvikle os og accelerere. Vi prøver hele tiden at nå målet, men der findes ikke 

længere et ideelt endemål.  

Det øgede tempo har skabt øget travlhed samt en ændret opfattelse af tid. Vi er næsten 

sygeligt optaget af tid og har aldrig før haft så travlt. Jo flere muligheder vi præsenteres for, desto mere 

optaget bliver vi af at prioritere rigtigt, men samtidig vil vi alt på samme tid. Jo sværere fremtiden bli-

ver at forudse, des mere nødvendigt er det at være mobil, fleksibel, klar til at handle. Følelsen af at væ-

re slave af tiden optræder paradoksalt nok parallelt med det enkelte menneskes voksende mulighed for 

selv at organisere sit liv.  

Ønsket om bestandigt at begynde forfra, bestandigt at forny sig selv og øjeblikket er 

fremtrædende. Man køber nyt for også selv at blive en lille smule ny. Nuet fylder ekstremt meget i dag, 

men også denne tendens bærer sin egen modsætning i sig. For samtidig ser vi en ’hukommelses-bølge’ 

skylle ind over os. Vi dyrker fortiden. Vi køber antikviteter og vintage, vi køber nye møbler, der ser 

gamle ud, vi åbner flere og flere museer for at få hukommelsen bag glas og ramme, vi holder store 

bryllupper, som var vi fordums konger og dronninger (mens 50 % bliver skilt igen – for at begynde 

forfra med en anden), og vi elsker alt, hvad der har smag af de gode, gamle dage. Inden for gastrono-

mien ser vi i Danmark en renæssance for de gamle nordiske traditioner og fødevarer. Alt skal huskes, 

bevares og gøres profitabelt på samme tid. Gamle bygninger genopstår som kulturcentre, museer, hotel-

ler, teatre, kontorer; historiske bycentre piftes op og forvandles til produkter for kultur- og turistfor-

brug. Lipovetsky nævner en række museer i Sydeuropa med historiske shows på plakaten, og blandt 

                                                 
214 Sammenligningen med moden går tilbage til Walter Benjamin i: ”Paris, det 19. århundredes hovedstad” i: Passagevær-

ket, Rævens Sorte Bibliotek, 2007 (på tysk 1982) og hos Lipovetsky i: Lipovetsky & Sébastian: Hypermodern Times (2005, 

opr. 1988).  
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Roms ruiner vises virtuelle simuleringer, der bringer fortiden til live. Hukommelsesturismen har stor 

succes. 

 Paradokset kan, som Lipovetsky gør, anses som et nøglebegreb for det moderne og i end-

nu højere grad det post- og hypermoderne samfund. Paradokset er et fundamentalt vilkår for samtiden, 

et vilkår der er en konsekvens af individualismen og masseforbruget, og paradokserne er åbenlyst til 

stede overalt i vores dagligdag: 

Vi er mere informerede, men også mere ustrukturerede. Vi bliver hurtigere voksne og an-

svarlige, men forbliver samtidig barnlige og uansvarlige i længere tid. Vi er mere effektive, men oftere 

udsat for depressioner og udbrændthed. Vi er mere frie, men også mere låste. Fedme er en folkesyg-

dom, og aldrig har helse, sundhed og slankhed været så vigtigt. I det hypermoderne samfund er be-

vidstheden mindre fasttømret, men mere modtagelig overfor kritik; mindre stabil, men mere tolerant; 

usikrere på sig selv, men mere åben overfor forandringer og fremmedhed. Paradoksale kombinationer 

af løssluppenhed og angst, eufori og sårbarhed, legesyge og skræk kommer til udtryk i vores forbrug. 

Vi overforbruger, overspiser, dyrker ekstremsport, afsøger grænser og vænner os så hurtigt til ekstremi-

teterne, at de næsten øjeblikkeligt opleves som trivielle og kedelige. Og vi gør det, tilsyneladende, af 

egen fri vilje. Disciplineringsmetoderne har forskubbet sig og er blevet mindre synlige. I stedet for at 

regler og kontrol pålægges os ovenfra, er vi frie og oplyste nok til at pålægge os selv dem.  

Parallelt med den øgede frihed opleves en stigende følelse af usikkerhed, mistillid og 

angst. Begrebet frygtkultur har gjort sit indtog, og vi oplever frygt på alle niveauer, fra terror og klima-

ændringer til nye sygdomme, kriminalitet og alderdom (selv om det er tvivlsomt, hvorvidt vi reelt har 

grund til denne øgede frygt). 215 Angsten for bakterier, sygdomme og hormonforstyrrende kemikalier 

fremkalder et behov for hele tiden at være informeret, at konsultere de professionelle, at begrænse risi-

ci, at sikre sig produkternes kvalitet, ændre sine dårlige vaner og udskyde alderdommens virkninger. 

Dette sker samtidigt med udviklingen af stadig mere manipulerede fødevarer, af mange menneskers 

fortsat uhensigtsmæssige livsstil og af den stadig voksende mængde af sommetider selvmodsigende 

informationer, der blot øger forvirringen. 

Hvor moderniteten negerede fortiden, integrerer hypermoderniteten den og reformulerer 

den i rammen omkring markedets, forbrugets og individualitetens logik. Hvor all that was solid melted 

                                                 
215 Risikosamfundet som begreb blev taget op af Ulrick Beck i 1986, og med bogen The Culture of Fear (1999, skrevet af 

Barry Glassner) blev frygtkulturen som begreb slået fast. 
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into air i det moderne samfund, forsøger vi i hypermoderniteten at fiksere det flydende igen; funda-

menterne (identiteten, historien/historierne og nærheden) er til salg i fragmentform, oplevelsen af at 

være en lykkelig familie, af at være del af en konkret og afgrænset helhed, af at være et individ med en 

egen identitet, kan nu købes, brudstykke for brudstykke og sættes sammen til personlige collager. Vi 

betaler for varen med stor fornøjelse, hvilket er fidusen med det hele. I de sidste 300 år har mennesker i 

Vesten, ifølge Thrift & Glennie (s. 121) bygget deres identitet på måden de har konsumeret på, men i 

dag er forbruget som identitetsskabende element stærkere end nogensinde før.  

Med opkomsten af oplevelsesøkonomien omkring årtusindskiftet blev behovet for at blive 

levende igen (få en identitet, en historie, en fornemmelse af sammenhæng og helhed) kapitaliseret. Før 

jeg kort udfolder og kritisk vurderer oplevelsesøkonomien, vil jeg imidlertid indkredse oplevelsen af at 

købe ind og shoppe, sådan som den forekommer i dag. Hvad er det egentlig, der sker, når man går ud 

og køber ting? 

 

Shopping som god og dårlig oplevelse 

 

I shopping ligger et potentiale for personlig udvikling, profilering og komfort, som vi dyrker med stor 

(og til tider knap så stor) fornøjelse. I dette afsnit opsummeres de positive og derefter de mindre positi-

ve aspekter ved shopping som en social og individuel aktivitet:  

At købe ting kan være en sanseligt og socialt berigende oplevelse. Varer kan medføre 

diskussioner, overvejelser, forestillinger og drømme, og de kan udvide vores viden om verden og om 

andre mennesker. Når man køber, er man selv i centrum, men man deltager samtidig i en række både 

brede og smalle fællesskaber. Man går i IKEA og Netto og ved, at det gør alle andre også; her kan alle 

være med, her dyrkes de brede fællesskaber, demokratiet, normaliteten (men man gør det som sagt på 

sin egen måde; kun jeg får netop denne kombination af varer med hjem, kun jeg anvender de indkøbte 

varer på netop min måde).  

I specialbutikkerne optræder man derimod som medlem af særlige vare-klubber eller livs-

stilsgrupper. Her kan et tættere og mere personligt fællesskab eksistere, hvor både de sociale og sanse-

lige aspekter er intenst til stede; hvor man bruger tid på at dufte, smage, lytte, føle og samtale. Et godt 

eksempel er journalist Marcus Rubins beskrivelse af sin lokale delikatessebutik i Jerusalem:   



 103 

 

”For selv om det moderne Jerusalem er en storby på størrelse med København, er 

der meget mere personlig kontakt og langt mindre anonymitet. Alle kender alle i 

de enkelte kvarterer på en måde, man – jeg – ikke har oplevet det andre steder. 

Mindst et par timer om ugen har jeg tilbragt i den lokale delikatessebutik. Et vid-

underligt sted, hvor man for fyrstelige summer kan få de mest fantastiske italien-

ske oste, vanedannende pølser og ravioli og endda bacon og andre syndige grise-

produkter. Et mekka af mad, hvor jeg har tilbragt endeløse stunder med at indånde 

de gode dufte og drøfte, om det helt særlige og hundedyre lyserøde iranske salt nu 

virkelig også er pengene værd.  

      Men delikatessen er også et herligt sted at foretage et realitycheck af den poli-

tiske debat, for trods sin glæde ved bacon bor ejeren i bosættelsen Gilo lige ved 

Betlehem, og uden at være militant har han altid et forfriskende nøgternt syn på 

’situationen’, som konflikten kaldes i det daglige. Krigen i Libanon i 2006 tabte 

Israel efter hans mening klart. Hizbollah var ganske enkelt dygtigere, og han har 

også respekt for Hamasgruppen, der regerer Gaza. Palæstinensiske Fatah er til 

gengæld værdiløs, og Israels ledere mangler visioner, og ideen om, at Barack 

Obama skulle skabe fred – glem det. 

      Alt sammen sagt med et smil og charme, så uanset hvor uenig eller ophidset 

over Israels politik og overgreb man er, går man altid både kulinarisk og politisk 

beriget derfra.”216  

 

Både den involverende nær-oplevelse i specialbutikken og den mere uforpligtende oplevelse i kædebu-

tikken kan på berigende og/eller beroligende vis skabe en positiv følelse af at deltage i et meningsfyldt 

og bekræftende fællesskab.217 Butikker er miniverdener med særlige rum, ting og ritualer, og deres ind-

flydelsespotentiale på mennesker og steder er stort. Delikatessen i Jerusalem er en nutidig pendant til 

Jane Jacobs’ kioskmand, Mr. Jaffe (se sidst i afsnittet om mikrorelationalitet i butikken), dvs. et eksem-

pel på butikken som social institution og debatforum, præget af passion, engagement og imødekom-

menhed. Passion smitter, og en butik med en positiv atmosfære inspirerer og glæder. Både på et indivi-

duelt og et bymæssigt plan er dette en kvalitet med stor attraktionsværdi. Sådan en butik får folk ud af 

deres huse og sender dem tilbage på gaden i godt humør.  

Fra det sociale til det individuelle: Når man køber, får man ikke blot stillet sine sociale 

behov, man skærper også i høj grad sin individualitet. Shopping giver os mulighed for at raffinere vores 

                                                 
216 Marcus Rubin: ”Jerusalems mirakel”, kroniken i Politiken, 21. juni 2009.  
217 En undersøgelse af kæden Target i USA viste, at folk generelt blev gladere af at gå derind. Som en kunde sagde: 

”[W]hen you go into Target you think, ’Yeah, maybe this is the perfect world. It’s like the sun shines. Things are where 

they’re supposed to be, people want to help you, they’re friendly to you’. Moss: Shopping as an Entertainment Experience 

(2007), s. 72 
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dømmekraft og foretage de ’rigtige’ valg. Man får stivet sine værdier af og profileret sig selv klarere. 

De ting man køber er budskaber til omverdenen, ligesom vi aflæser andre gennem deres materielle 

fremtoning. Mellem fremmede foregår der en nonverbal dialog, mens samtalen om nyindkøbte ting og 

forbrugsvaner mellem bekendte ofte foregår livligt; når man taler om sit forbrug, taler man om det em-

ne, der i sidste instans interesserer én mest, nemlig sig selv. (Zukin) 

Indkøb og shopping giver mulighed for at være kreativ og finde det helt rigtige. Det giver 

os et emotionelt løft at finde noget, der enten er helt rigtigt i sig selv, eller hvor prisen er den helt rigti-

ge. Også de belønninger, vi tildeler os selv, giver et løft. Selvbelønningen efter en hård arbejdsdag eller 

bare en hård indkøbstur er en af de vigtigste, men, ifølge Jim Pooler (professor i geografi), mindst for-

ståede aspekter ved shopping. Vi belønner os selv med små og store luksusvarer, fordi vi mener, at vi 

fortjener det. Ifølge en beretning om torvehandelen i København fra 1907, er denne selvbelønning ikke 

noget nyt. Det skildres, hvordan den sparsommelige husmoder står tidligt op om morgenen for at gøre 

sine indkøb på Ørstedparkens Grønttorv (Israels Plads) for at spare 25 øre; hvordan hun bruger lang tid 

på at finde de bedste varer til den bedste pris, og hvordan hun så til sidst alligevel spenderer ” – for at 

det ikke skal være Prosa alt sammen – en Tiøre paa et Knippe afjaskede Margueriter…”218. Belønnin-

ger, komfort og velvære er i høj grad blandt de behov vi søger at dække, når vi shopper. 

Shopping lukker desuden op for et spekter af forskellige roller: den spontane, den uan-

svarlige, den rationelle, den forførte, den skeptiske, den gavmilde, den sundhedsbevidste, den etiske, 

den travle – og så videre. Dette rollespekter kan man zappe rundt i efter behov og omstændigheder.  

Endelig er der tilfredsstillelsen ved at have magten og kontrollen i en situation – eller i 

hvert fald tro, at man har den. Selv en person, der i høj grad er afmægtig i resten af sit liv, får med pen-

ge på lommen magt i en butik. Tænk på barnet, der for første gang skal ned og købe slik for sine lom-

mepenge. Den voksne ekspedient må respondere på barnets ønsker og bøje sig for dets krav. Penge er 

som bekendt magt, og shopping er det felt, hvor man kan udøve denne magt. Ligeledes kan et godt til-

bud føles som en sejr over producenten, systemet og de andre fjolser, der har købt produktet til fuld 

pris. Det får os til at føle os klogere, mere snedige og heldigere end de andre.  

 

Shopping kan være noget af det mest opløftende og berigende. Men det kan også være noget af det 

mest frustrerende, belastende og trættende. 

                                                 
218 Gnutzmann, A. & Lind, H.: Stor-København (1907), s. 12 
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At skulle købe ting kan opleves som både tidskrævende, udmattende og ofte demoralise-

rende. Man kæmper sig vej gennem masserne kun for at finde ud af, at butikken ikke har det, man ville 

have. Folk skubber, der er ikke nogen ekspedienter (eller også aner de ikke noget om varerne), og hvis 

man endelig finder det, man søger, har de det ikke i den rigtige størrelse. Omklædningsrummene er for 

små, der er ikke noget sted, man kan hænge sin jakke, og der er nullermænd på gulvet. Belysningen er 

uhensigtsmæssig og understreger de mindst flatterende ting ved ens fysiske fremtræden. På spejlet er et 

klistermærke: ”Butikstyveri anmeldes”, og man får udleveret skilte med tal, der passer til antallet af 

valgte beklædningsdele. Mistænkeliggørelsen skaber dårlig karma.  

Beslutter man sig for at købe, kan man stille op i køen, hvor ventetiden opleves som uen-

delig, og som sædvanlig vælger man den forkerte kø. Oplevelsen, når man endelig kommer frem til 

kassen, er ubehagelig, her giver man sine hårdt tjente penge ud for varer, som måske, i bund og grund, 

ikke var helt det, man ønskede sig. Bedre bliver det ikke, når man kommer hjem og erkender, at købet 

var et fejlkøb, og at varen skal byttes. Så er det tilbage i køen.  

Mulighederne for dårlige oplevelser er mange: Man kan føle sig snydt ved at købe en vare 

og kort tid efter opdage den til halv pris i en anden forretning. Man kan føle sig overtalt eller presset af 

sælgeren til at købe noget, man egentlig ikke ville have, og fortryde købet efter at have taget det i brug. 

Man kan brændende ønske sig noget, man ikke har råd til. Man kan blive mødt af choice fatique og 

ikke få købt dét, man egentlig havde brug for, fordi udvalget simpelthen var for stort, for ens og for 

uoverskueligt. Man kan købe en fortryllet vare og allerede på tredjedagen se magien forsvinde og efter-

lade én desillusioneret: Håbet om at blive et ”bedre og smukkere menneske” gøres til skamme igen og 

igen.  

Den positive shoppingoplevelse afhænger således af følelsen af selv at kunne bestemme 

og kontrollere situationen samt af, at man føler sig velkommen og i en eller anden forstand går beriget 

ud af butikken.  

 

Shopping og frihed 

 

At have penge og råd til at købe hvad hjertet begærer, opleves typisk som frihed. Men friheden i shop-

ping kan diskuteres. Shopping eksisterer i spændet mellem frihed og tvang, forførelse og fremmedgø-
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relse, kreativitet og kontrol (og dermed fletter det fint ind i rækken af paradokser). De mange varer, det 

store udvalg og de billige priser tildeler os én form for frihed: friheden til at vælge, friheden til at forny 

samt den form for frihed, der ligger i det uforpligtende.219 

Men valgfrihed er ikke det samme som frihed, og da vores indkøbsmønstre konstant gen-

nemanalyseres, er det måske også så som så med valg’friheden’ – vores valg er forudbestemt af desig-

nere, reklamer og forretninger. Ifølge Zukin oplever vi en frihed ved at kunne vælge mellem så mange 

varer, men samtidig udgør indkøbssteder en form for foranderlige landscapes of power, der discipline-

rer både krop og sind. Forretninger, også virtuelle, er totaliserende institutioner, der begrænser os og 

’fanger’ os med tilbud, medlemsfordele m.m.220 En butik er et venligere og mere imødekommende sted 

end et fængsel, en skole, en hær eller et sindssygehospital, men så snart vi accepterer dens værdier, er 

vi dens fanger (Foucault).221  

Spørgsmålet er, om de da har ret, de mange (især marxistisk orienterede) sociologer og fi-

losoffer, der har fortolket shopping som opium for folket, som en trøst i et trivielt liv og som et udtryk 

for ensomhed og fremmedgørelse i det moderne samfund? Ja og nej. Shopping kan betragtes som en 

mulighed for at slippe ud af den ramme (fængsel eller ej), som forbrugersamfundet selv skaber. ”As we 

enjoy the freedom and opportunities that shopping offers, we find ourselves captured by it and its 

entrepreneurial manipulations.”222 Købefriheden er en frihed i nuet, en øjeblikkets frihed. Billige priser 

og frit valg på alle hylder kan medføre en oplevelse af frihed, men, som nævnt ovenfor, også af choice 

fatique. Nutidens enorme udvalg kan skabe lige så meget tvivl, magtesløshed og forvirring som friheds-

fornemmelse og begejstring. At se nuancerne og kende betydningsdifferencerne mellem de mange, og i 

stort omfang ret ens, produkter, kræver en betragtelig og hele tiden opdateret indsigt i vareverdenen. 

Udvalget af f.eks. morgenmadsprodukter i et amerikansk supermarked vidner om forbrugersamfundets 

evne til at kombinere multiplikation med trivialisering: Flere valgmuligheder, færre forskelle. Men 

samtidig er spektret, især i kraft af fair trade og økologiske produkter, også udvidet i dybden. 

Friheden i shopping fremstår som en illusion, når individets drømme og håb gang på gang 

gøres til skamme af virkeligheden (”jeg blev alligevel ikke et ’nyt menneske’, fordi jeg købte de sko”) 

                                                 
219 Oplevelsen af de velkendte, upersonlige og store butikker, hvor dørene altid er åbne og ingen lægger mærke til, om man 

kommer eller går, kan være forbundet med noget positivt uforpligtende.  
220 Zukin, s. 28, med henvisning til Erving Goffmann 
221 Foucault, Overvågning og straf (1975) – se Zukin 
222 Satterthwaite, s. 6 
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– hvilket dog ikke forhindrer os i troen på, at vi blot var uheldige denne gang, og at næste gang vi kø-

ber sko, vil det virkelig være vejen til lykken. Håbet er lysegrønt; trængslerne ved shopping overgås af 

glæderne og mulighederne. ”Shopping is consuming our lives – but bringing us less satisfaction. More 

goods are for sale – but we can never find exactly what we want. Each store promises happiness, every 

label guarantees high quality – but we’re still dreaming of the virtuous ideal: Truth. Beauty. Value.”223  

 

Oplevelsesøkonomien 

 

Drømmen om det gode, det sande og det skønne forsøges med oplevelsesøkonomien solgt i form af 

gode minder. Oplevelsesøkonomien kan som nævnt ses som en konceptualisering og kapitalisering af 

det behov for at blive levende igen, som den paradoksale hypermodernitet har modnet. Begrebet ople-

velsesøkonomi har rødder i bogen The Experience Economy. Work is Theatre & Every Business a Stage 

(Pine & Gilmore, 1999), som er skrevet på grundlag af en række virksomhedseksempler i USA. Bogen 

fremstår som en overordnet vejledning til erhvervslivet i en ny måde at tænke forretning på. Oplevel-

sesøkonomien beskrives som det fjerde trin i en evolutionær handelsudvikling, hvor den simple råvare 

(f.eks. sukkerrøret), den fremstillede færdigvare (to kilo melis) og serviceydelsen (et stykke Othello-

lagkage på konditoriet) udgør den primære vare på de tre forrige trin, der svarer til henholdsvis land-

brugssamfundet, industrisamfundet og servicesamfundet. I oplevelsessamfundet er det selvsagt ople-

velsen, det handler om (kom og lav dine egne bolsjer).  

Det nye i oplevelsesøkonomien ligger i, at den ikke primært tilbyder hverken en fysisk 

vare eller en serviceydelse, men en oplevelse, et minde, en erfaring, immaterielle værdier, som forbru-

geren selv er med til at skabe, og som dermed aldrig kan standardiseres. Virksomheden kan tilbyde de 

optimale rammer for oplevelser, men kun forbrugeren selv kan skabe det personlige minde, som er den 

primære ’vare’ i oplevelsesøkonomien. Det er i mindets langtidsholdbarhed, ikke i varens eller ydel-

sens konkrete omfang, at værdien ligger. Familien tager ikke til Disneyland, blot fordi det er sjovt de to 

dage, det står på, men fordi det giver dem nogle fælles oplevelser og minder og (måske) erfaringen af at 

være en (lykkelig) familie. 

                                                 
223 Zukin, Point of Purchase, s. 7 
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 Enhver forretning i oplevelsesøkonomien skal som Disneyland fungere som en destinati-

on, der i princippet er så værdifuld, at man vil betale entré for at komme ind.224 På vareniveau handler 

oplevelsesøkonomi om at tænke brug af varer i stedet for bare varer; at sælge verber i stedet for sub-

stantiver, fordi der ligger flere oplevelser i handlinger end i ting. Opskriften på succes ligger i inddra-

gelsen af oplevelsesøkonomiens fire grundlæggende elementer: Æstetik (sanserne skal inddrages og en 

behagelig og stimulerende atmosfære skabes), eskapisme (kunden (eller gæsten som det hedder på op-

levelsesøkonomisk) skal fordybe sig og blive en aktiv deltager), læring og endelig underholdning.  

Nøgleord er desuden individuel tilpasning af varen/oplevelsen, personlig opmærksomhed 

og en skarp tematisering/rød tråd i iscenesættelsen, der helst skal indebære noget (planlagt) uventet. 

Den fysiske iscenesættelse kræver arkitektonisk ekspertise og skarp opmærksomhed omkring alle de 

indtryk, som den betalende gæst får. Intet bør overlades til tilfældighederne.225 

Den stimulerende atmosfære, sanseinddragelsen, interaktionsmulighederne, fordybelsen 

og fleksibiliteten (den individuelle tilpasning) er umiddelbart velkendte elementer i tråd med miljøpsy-

kologien, sanseteorien og stedsvidenskaben. Forskellen ligger i to afgørende elementer: kontrol og til-

gængelighed. Oplevelsesøkonomien er baseret, ikke bare på det designede, men på det overdesignede, 

hvor hver en detalje, hver en replik følger et nøje tilrettelagt manuskript. Det er et grundlæggende para-

doks i oplevelsesøkonomien, at den er baseret på koncepter, der er planlagt ned til mindste detalje, når 

nu den stærke oplevelse eller den hændelsesrige dag ofte bygger på det uplanlagte og uforudsigelige.  

På én måde indebærer dét at ville gøre oplevelser til økonomi uvægerligt en risiko for tri-

vialisering.226 På den anden side opleves jo også den planlagte oplevelse som en oplevelse for den be-

søgende – som jo ikke kender til det planlagte på forhånd. Teaterstykker, bøger, film osv. er også plan-

lagte og dog i høj grad årsag til oplevelser. Ligheden mellem disse medier og oplevelserne i oplevel-

sesøkonomien ligger i, at den besøgende/beskuende begge steder er udenfor fysisk fare. Når man fysisk 

tager del i noget, er man i den virkelige verden potentielt udsat for ubehageligheder; disse ubehagelig-

heder fritages man fra i oplevelsesøkonomien, hvor oplevelser forstås som noget entydigt behageligt; 

                                                 
224 Pine & Gilmore forudsiger, at alle shoppingmalls og større forretninger vil tage entré i fremtiden. Og når banker, super-

markeder og forsikringsselskaber ikke kan (eller overvejer at kunne) sælge souvenirs, er det fordi, de ikke tilbyder noget, 

som nogen har lyst til at huske. Det er dét, det gælder om i oplevelsesøkonomien. 
225 Således spiller alle træer i Disneyland f.eks. en særlig rolle, og hvis de ikke spiller den godt nok, må de væk. Som Walt 

Disney sagde om et træ: Fæld det. It’s out of character (se The Experience Economy, s. 150) 
226 Kritik af oplevelsesøkonomien, se Orvar Löfgren: ”Kultur och ekonomi” in: Nordnytt (2005). Löfgren kritiserer oplevel-

sesøkonomien for at være udtryk for en midlertidig økonomisk ophedning, i hvis kølvand der, som før i den slags situatio-

ner, er opstået en nervøs energi, som forsøger at kolonisere fremtiden vha. koncepter og visioner. 
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det er lige så ufarligt for kroppen at deltage fysisk i oplevelsesuniverserne, som det er at ligge på sofaen 

og læse om krig, død og ødelæggelse. Eventyret bliver til underholdning.  

Hvad det andet afgørende element, tilgængeligheden, angår, er den i oplevelsesøkonomi-

en forbeholdt dem, der kan betale. Gode oplevelser koster. Man planlægger, hvornår de skal finde sted, 

betaler ved indgangen og lægger mindet ind i scrapbogen, med flueben ved ”gode oplevelser”, når man 

kommer ud på den anden side.  

De gode oplevelser kommer med oplevelsesøkonomien til fysisk at eksistere som lukkede 

enklaver i landskabet, og zoneopdelingen medfører en reduktion af byens relationelle kompleksitet. I 

den forbindelse er det interessant at huske på Jane Jacobs’ bemærkning om, at børn til hver en tid vil 

foretrække at lege på den levende gade frem for på den aflukkede, planlagte legeplads, hvor man, 

”boxed into a preserve” giver afkald på at være en del af helheden med de muligheder for (gratis) læ-

ring og deltagelse, som ligger heri. Den levende gade/bys elementer sigtes i oplevelsesøkonomien fri 

for eventuelle ubehageligheder, og det behagelige restprodukt placeres bag lukkede døre og åbnes kun 

for den, der kan betale prisen. Indenfor er den kontrollerede gode oplevelse lige til at tage og spise. Det 

er den fokuserede, vertikale dimension, der øges på bekostning af den horisontale og integrerende. 

Teoretisk set ville de negative konsekvenser af oplevelsesøkonomien, såfremt den blev 

udviklet fuldt ud i henhold til Pine & Gilmores retningslinier (til en verden af Disneylande), være me-

get omfattende.227 På et individuelt niveau ville det betyde eventyr, som sjældent var særlig eventyrli-

ge, men snarere blot overstimulerende. På et urbant niveau ville det betyde en styrkelse af strategier – 

overdesignede, privatiserede, segregerende, passiviserende og afvisende – der går stik imod udviklin-

gen af levende byer.  

I praksis er en langt mindre omfattende og mere positiv konsekvens mere sandsynlig. Op-

levelsesøkonomien anskuet som en række af ideer og muligheder, hvorfra man kan plukke efter behov, 

er et koncept, der kan bruges til at genoplive debatten om f.eks. butikkers potentiale, funktion og vir-

ke.228  

                                                 
227 Med sine mange kæmpemæssige shoppingmalls og udviklingen af gated communities og andre lukkede enheder er USA 

allerede på nogle måder en verden af Disneylande. 
228 En gruppe forskere på Aalborg Universitet (Christian Jantzen, Tove Arendt Rasmussen, Jens F. Jensen m.fl.) kritiserer 

oplevelsesøkonomien for at antage, at oplevelser er simple responser på producenters velvalgte stimuli. De ser et potentiale i 

oplevelsesøkonomien og hele fokuseringen på oplevelser, men hvor Pine & Gilmore tager udgangspunkt i virksomheden, 

tager Jantzen & co. udgangspunkt i forbrugeren. I stedet for at anskue oplevelsesøkonomien ud fra dens (natio-

nal)økonomiske muligheder, foreslås her en fokusering på de mere beskedne dagligdags forbrugsoplevelser; dem, som fyl-
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Inden for den danske detailhandel har den ellers meget omdiskuterede oplevelsesøkonomi imidlertid 

ikke sat sig meget mærkbare spor. Dette kan begrundes med tre ting: For det første begrebets flyvskhed 

og vanskeligheden ved at omsætte det til praksis; for det andet detailhandlernes generelle konservatis-

me og lave risikovillighed; og for det tredje den ’velkomst’ konceptet fik i Danmark. I bogen The Ex-

perience Economy anskues begrebet på virksomhedsplan, men i Danmark blev det modtaget fra oven 

med meget stor politisk og følgelig forskningsmæssig interesse.229 Bemærkelsesværdigt er det imidler-

tid, at de officielle, politisk definerede oplevelsesøkonomiske områder ikke dækker detailhandlen, men 

kun områder som design, arkitektur, musik, forlystelser m.v., der i forvejen har lange traditioner for at 

være oplevelsesskabende.  

Opmærksomhed fik begrebet dog også på detailhandelsniveau, men eksemplerne på for-

retninger, der begyndte at praktisere det, forblev få. Bamsebutikken Build-a-Bear Workshop blev ty-

pisk nævnt som eksemplet. Her samler barnet selv sin lille bamse (”vækker den til live” som det hedder 

på hjemmesiden), og får således ikke en hvilken som helst teddybjørn med hjem, men en ganske unik 

én. Med de jævnligt skiftende udstyrskollektioner, der har barbieficeret plysbjørnene (og gjort Build-a-

bear relevant på enhver ønskeseddel), kan man vedligeholde unika-kvaliteten, og være den lykkelige 

ejer af en bamse, der er med på beatet. Bag Build-a-Bear succesen ligger en kapitalisering af den 

kendsgerning, at børn altid har haft meget personlige bamser – ikke nødvendigvis unikke i objektiv 

forstand, men afgjort i oplevelsesmæssig (tegneseriefiguren Steen og hans plystiger Stoffer er et leven-

de bevis på dette). Før i tiden opstod det specielle ved bamsen som tiden gik (og ’forholdet’ fik lov til 

at udvikle sig), mens det unikke nu står klart fra første øjeblik. Historien og øjeblikket smelter sammen 

i en ”kærlighed-ved-første-blik-oplevelse”. 

                                                                                                                                                                        
der hos forbrugeren, men ikke ”i skåltalerne for oplevelsesøkonomien, hvor fokus i stedet synes at være på de få ekstraordi-

nære oplevelser, der kan transformere forbrugerens liv” (s. 13). I Aalborg-gruppens trilogi om oplevelsesorienteret forbrug 

anlægges således et sociologisk perspektiv på en erhvervsøkonomisk opskrift, idet det understreges, at ”… den oplevelses-

økonomiske agendas største værdi […] netop ikke [er], at den begejstrer forretnings- og forvaltningslivet med nye perspek-

tiver på den økonomiske udvikling. Det oplevelsesøkonomiske fokus har tværtimod værdi, fordi den gør opmærksom på 

oplevelsernes rolle i hverdagens forbrugeradfærd og på den kendsgerning, at værdiskabelsen starter og slutter med forbru-

gernes aktive bidrag.” (s. 45). Se: Jantzen, Christian og Rasmussen, Tove Arendt (ed.): Oplevelsesøkonomi. Vinkler på 

forbrug (2007) 
229 Oplevelsesøkonomien vakte usædvanligt stor politisk begejstring, da begrebet omkring år 2001 blev præsenteret for den 

på det tidspunkt nye borgerlige regering. Måske, som Orvar Löfgren påpeger, i håbet om at koble kultur- og erhvervsliv og 

disciplinere det i regeringens øjne alt for venstreorienterede kulturliv. Som følge af den politisk varme velkomst blev der 

afsat store summer til at studere fænomenet nærmere, og forskningscentre åbnede på de fleste af landets universiteter. Også 

blandt private konsulenter, i kommunale sammenhænge og på kulturinstitutioner har emnet været meget ombejlet. 
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I Build-a-bear er forældre-kvalitetstid en integreret del af pakken. Det tager tid at udstop-

pe bjørneskindet med fyld og hjerte og netop dette, at skabe tid og rum for samvær, er en vigtig del af 

oplevelsesøkonomiens agenda. 230 Build-a-Bear er et eksempel, som tydeligt demonstrerer, hvorledes 

det økonomiske fremskridts historie består i at tage sig betalt for, hvad der tidligere var gratis. Varer er 

igennem historien kommet tættere og tættere på det enkelte individ, og når produktet til sidst bliver 

kunden selv, vil individualiseringsprocessen have nået sit endemål. 231 

 

En alternativ hedonisme og behovet for langsomhed 

 

Behovet for nærvær, oplevelser og tid er konsekvensen af et samfund, hvor konstant vækst, et stadig 

forøget tempo og et evigt stigende forbrug lige siden industrialiseringens opkomst har udgjort de 

grundlæggende værdier. Det gode liv er stadig tæt forbundet med materielle goder og med at komme 

videre, men i den vestlige verden er forbrugerismen begyndt at generere indre spændinger, i takt med at 

dens negative konsekvenser bliver tydeligere. Dagligt rapporteres der om stress, fedme og dårligt hel-

bred, om problemer i relation til miljø og klima og om elendige forhold for de dyr og mennesker, der 

står bag mere-hurtigere-billigere-samfundet. Shopping handler mere og mere om etik og bæredygtig-

hed – eller manglen på samme.232 

Men paradoksalt nok kommunikeres og udvikles vores viden og bevidsthed om disse ting 

parallelt med en stadig tro på evig vækst og en fortsat vilje til mere forbrug og lavere priser233 - også 

selv om det gang på gang slås fast, at man ikke bliver lykkeligere af mange flere penge og større for-

                                                 
230 Det kan tage op til to en halv time, når butikken er fuldstændig proppet, og man skal stå i kø tre gange… 
231 Hvilket sker på det femte og sidste udviklingstrin, af Pine & Gilmore kaldet the transformation economy, som de over-

fladisk beskriver som en perspektivering af oplevelsesøkonomien. 
232 Selv om det i praksis går langsomt. De billige priser er svære at slå, og selv hårrejsende skandaler om elendige forhold 

for mennesker og overudnytttelse af naturen bliver hurtigt glemt. De holder kun til næste slagtilbud – ifølge chefkonsulent 

Mette Feifer fra Dansk Erhverv. Hun påpeger i øvrigt, at det er uhyre vanskeligt for butikkerne at kontrollere alle implicere-

de instanser og dermed kunne garantere, at alt er sket under tilfredsstillende omstændigheder. En stor dansk butikskæde 

forsøgte at spore ti forskellige beklædningsgenstandes fuldstændige veje fra producent til forbruger. De nåede op på ca. 

tusind led i kæden, altså hundrede led pr. stykke tøj; det er resultatet, når alt regnes med, og man også skal kunne garantere 

de menneskelige forhold i den mine hvorfra metallet til en lille nitte i bukserne kommer fra, transporten fra denne mine til 

forarbejdningsstedet, forholdene for den person, der syr tråden på, trådens ophav osv. Så længe de laveste omkostninger er 

det vigtigste, kan processen ikke kontrolleres. 
233 Sammenhængen mellem værdierne og problemerne er tydelig, men alligevel sjældent eksplicit. Der bliver bygget flere 

motorveje og større lufthavne, samtidig med at der føres kampagner om at formindske CO2-forbruget. Vækstpakker iværk-

sættes med det formål at få forbruget til at stige igen, samtidig med at undersøgelser viser, at økonomisk vækst ikke direkte 

korrelerer med højere levestandard. 
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brug, og at ”… much of our current consumption is turning out to be a very inadequate surrogate for 

meeting human needs in a more satisfying, durable way.”234  

 Opmærksomheden på forbrugerismens negative konsekvenser og samfundets paradoksale 

måde at håndtere emnet på, har skabt fornyet akademisk interesse for feltet. Behovet for alternative 

modeller for det gode liv og for en gentænkning af den økonomiske orden i en mere bæredygtig retning 

har skabt debat om emnet.235 Netop dette behov ligger til grund for Kate Sopers begreb om ”alternative 

hedonism”, der i stedet for kun at pege på kommende miljøkriser og katastrofer, fokuserer på nye for-

mer for begær som den mest motiverende faktor i en ændring af den vestlige livsstil. I stedet for kun at 

fokusere på de altruistiske bevæggrunde (red verden!), kommer den alternative hedonisme tidens indi-

vidualistiske tendenser i møde ved også at fokusere på individets egeninteresse (red dig selv!). Sam-

menhængen er for så vidt indlysende, men tilsyneladende svær at administrere i praksis. Indforstået 

med at forbud og bedrevidenhed ikke vil have den store effekt, definerer Soper målet med en alternativ 

forbrugeretik som: udvikling og formidling af  ”a new erotics of consumption or hedonist ’imaginary’” 

(s. 4). Det handler ikke om at retfærdiggøre visse former for forbrug som sandere, rigtigere og mere 

autentiske: ”The concern is not to prove that consumers ’really’ need something quite other than what 

they profess to need (or want) – a procedure which is paternalistic and undemocratic – but to reflect on 

the hedonist aspirations prompting changes in experienced or imagined need and their implications for 

the development of more sustainable modes of consumption”. Med Sopers begreb om en alternativ 

hedonisme synes ideerne om at gøre butikkerne/varerne/ shoppingkulturen sjovere og mere bæredygti-

ge at gå op i en højere enhed. 

Økologi, biodynamik og fair trade er tiltag, der fremstår som modsvar på forbrugerismens 

negative konsekvenser og som forsøg på at imødekomme et stadig stigende behov for bæredygtighed 

på alle niveauer.  

På det private plan har man siden midten af 1990’erne kunnet registrere et ønske om en 

livsstilsændring, der på bekostning af lavere indkomst og dermed mindre forbrug, frigør mere tid, især 

til familien. Nationale undersøgelser viser, at i aldersgruppen 30-59 år er 25 % i Storbritannien, 23 % i 

                                                 
234 Ifølge The Sustainable Development Commission (den britiske regerings uafhængige tænketank om bæredygtig udvi-

kling), 2003, in: Soper, Kate: “Introduction: The Mainstreaming of Counter-Consumerist Concern” in: Soper, Kate & Ryle, 

Martin & Thomas, Lyn (ed.): The Politics and Pleasures of Consuming Differently (2009) 
235 Se også: Parkins, Wendy og Craig, Geoffrey: Slow Living (2006) 
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Australien og 19 % i USA gået ned i tid, og disse tal går på tværs af køn, demografi og indkomst.236 

Behovet for et enklere liv med mere tid er kommet til udtryk i sociale bevægelser som Voluntary Sim-

plicity og Slow Movement, herunder Slow Food og Città Slow, som det følgende afsnit skal handle om. 

Città Slow-bevægelsen er interessant i nærværende sammenhæng på grund af sit alternative og holisti-

ske syn på by, forbrug, hverdag, lokalitet og globalisering.  

 

Città Slow 

 

Città Slow-bevægelsen opstod i Italien i 1999 med det formål at udvide slow food-filosofien til alle 

aspekter af det urbane liv.237  

Ud over at beskytte og udvikle den lokale fødevareproduktion, arbejder Città Slow med at 

skabe kvalitet i byrummet bl.a. gennem øget miljøbevidsthed og en øget historisk bevidsthed. Kvalitet, 

lokalitet, historie, erfaringer, respekt (for naturen såvel som for menneskene), gæstfrihed, nærhed, glæ-

de i hverdagen og god tid udgør de centrale værdier i Città Slow. Bevægelsen repræsenterer et ændret 

syn på tid og rum, hvor et langsommere tempo, en bevidsthed om stedet og en økologisk levevis væg-

tes højere end produktivitet, hurtighed og konstant vækst. En oplevelse af, at tingene går for hurtigt og i 

en forkert retning, og at livskvaliteten daler som følge heraf, kan siges at ligge til grund for Città Slow-

filosofien. 

Fænomenet kan ses både som en reaktion på og som en del af den globaliserede verden. 

Der ligger et ønske om at gå imod den standardisering, som globaliseringen har tendens til at medføre, 

både kulturelt, fødevaremæssigt og rumligt, men samtidig kan man også argumentere for Città Slow 

som en del af den globaliserede verden i pluralistisk forstand (globalisering forstået som en stadig mere 

kompliceret sameksistens af forskellige temporaliteter og rumligheder). Der ligger ikke noget ønske om 

at gå tilbage i tiden og leve som i middelalderen, og der ligger heller ikke noget bud om en asketisk 

levevis (man skal f.eks. spise og drikke godt), men om et mere bevidst forhold til forbrug.  

                                                 
236 Slow Living, s. 45 
237 Det er en uafhængig organisation, styret af en valgt forsamling af ti borgmestre, en præsident og tre vicepræsidenter. 

Byer fra 1500-50.000 indbyggere kan søge om optagelse, og i dag er der over 50 certificerede byer i Europa, Australien, 

New Zealand og Sydkorea, foruden en del, der er i gang med at søge om optagelse. Svendborg blev i 2008 den første danske 

Città Slow-by. For at blive optaget, skal man kunne dokumentere en vilje til og muligheder for at kunne efterleve Citta-

slow-charteret, der indeholder 55 punkter, der handler om at implementere de væsentlige aspekter i byplanlægningen.  
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Città Slow er bygget på et ønske om at værne om brugbare erfaringer (i forhold til f.eks. 

håndværk, jorddyrkning, byplanlægning) og have respekt for historien og for det enkelte, specifikke 

sted, samtidig med at udnytte den moderne teknologi på en måde, der tilgodeser konceptet. Det gælder 

for så vidt ganske enkelt om at tænke globalt ved at handle lokalt (og således tilgodese både naturen og 

kulturen). På den måde er det langsomme liv ikke en flugt fra virkeligheden, men en del af den, eller 

måske snarere et forsøg på at komme tilbage/frem til den. Generobringen af traditionen kan ses som en 

del af et vedholdende engagement i samtidens hverdagsproblemer, i og med at det kan genoplive net-

værk og skabe udveksling på flere niveauer i samtiden. 

Città Slow kan også ses som udtryk for en branding- og turiststrategi. Bevægelsen aner-

kender risikoen i, at Città Slow bare tages som marketingstrategi, men understreger den stringente kva-

lificeringsproces og review-procedure hvert 3. år – (alle certificerede byer får besøg fra hovedkontoret 

hvert tredje år, hvor man gennemgår udviklingen og ser på, om byen nu også ”overholder” værdierne). 

Det vigtigste ved f.eks. at skabe en levende markedsplads er, at den skaber sammenhæng i lokalsam-

fundet – ikke at den tiltrækker turister; turisterne udgør en form for merværdi, mens de lokalt produce-

rede varer og kontakten mellem producent og forbruger er den egentlige værdi. Hvis den ikke er der, 

bliver pladsen til en kulisse og dermed taber den sin tiltrækningskraft. Città Slows identitet ligger såle-

des i genskabelsen af nogle hverdagspraksisser, der har rødder i dé materielle og immaterielle værdier, 

der er karakteristiske for stedet. 

Città Slow manifestet indeholder ikke nogen opskrift på, hvordan man når frem til de øn-

skede kvaliteter. Den udgør en ramme for nogle værdier, der hele tiden skal være til stede, når noget 

skal besluttes, optimalt set både på kommunalt plan og individuelt plan. Som sådan er det et meget am-

bitiøst og vidtgående projekt, der ikke lader sig implementere på et øjeblik. Det berører alt fra maden, 

kulturen og byplanlægningen til erhvervsliv, jordbrug, miljø, transport, turisme, uddannelse og sund-

hed. Det kræver langtidsplanlægning og kan indebære en afvisning af hurtige indtægter. I den toscan-

ske by Greve-in-Chianti er flere nye store byggeprojekter og supermarkeder blevet afvist eller nedska-

lerede – hvilket umiddelbart betyder et nej til øgede indtægter, men måske ja til mere langtidsholdbare 

kvaliteter. 

At bygge en by på langsomhed, sanselig nydelse og livsglæde er en idé, der i sig selv er 

provokerende i en tid, hvor fart, tempo, effektivitet, evig udvikling og konstant vækst udgør de helt 

grundlæggende samfundsværdier. Modellen kan kritiseres (og bliver det) for at være virkelighedsfjern 
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på grænsen til det nostalgiske, for at henvende sig til en kulturel elite og for at være vanskelig at opera-

tionalisere. Fortalerne forsvarer sig med, at Città Slow ikke lukker sig inde og ikke ekskluderer nogen; 

den eksisterer som en enhed, fordi den form for liv, som Città Slow udfolder, selv er ekskluderet fra 

den almindelige, moderne urbane kontekst (Parkins & Craig, s. 82). ”Città Slow represents not a refusal 

of contemporary global life but an active and critical interrogation of its values, practices, and ideologi-

es…” (s. 83).  

Det ’hurtige liv’ med stress og overforbrug, der karakteriserer den vestlige verden, har 

gjort spørgsmålet om livskvalitet og alternative livsmåder til stadig mere presserende anliggender. 

Hverdagen har fået en ny og vigtig betydning, både i den offentlige diskurs og i den sociale praksis 

(Craig & Parkins, s. 3), og værdierne bag både Città Slow og placemaking er udtryk for eksempler på 

positioner, der står i kontrast til tidens dominerende værdier.  
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ANDEN DEL 

Opsummering og indledning til anden del 

 

Med begrebet relationel kompleksitet har jeg i afhandlingens første del understreget den levende bys 

multifunktionelle, multirelationelle og multisanselige egenskaber; jeg har fremhævet møderne og mu-

lighederne og den organiske bevægelse/gradvise fornyelse som konstituerende elementer. Endvidere 

har jeg betonet den holistiske tilgang og fokuseringen på det menneskeligt meningsfulde i diskussionen 

om, hvordan vi fastholder udviklingen af levende byer. 

Butikkernes potentiale for at gøre byerne mere levende ligger i deres mulighed for at for-

stærke (udvide, nuancere) de sanselige og sociale relationer mellem menneske og omverden. Det hand-

ler primært om at styrke den lokale ’jordforbindelse’, forstået som forbindelsen med den fysiske virke-

lighed: de steder vi befinder os, inklusive de mennesker vi befinder os sammen med og de ting, vi om-

giver os med, og som i deres fysiske materialitet og i deres funktion af potentielle historiebærere udgør 

et vigtigt mellemled. Sekundært handler det også, i en globaliseret og digitaliseret verden, om eksisten-

sen af de ’luftbårne’ forbindelser, der ligger i globale brands, international æstetik og ny teknologi.  

Tingenes (varernes) funktion som historiebærere finder man i De usynlige byer et godt 

eksempel på. Rammefortællingen omkring beretningerne om de 55 usynlige byer er en samtale mellem 

den italienske opdagelsesrejsende Marco Polo og Kublai Khan, kejseren af Kina. I denne samtale ind-

går overvejelser om kejserens skakbræt, eller rettere et enkelt felt på dette skakbræt. Er det blot et felt 

på et høvlet bræt, sådan som det med ét forekommer kejseren? 

 

”Så talte Marco Polo omsider: - Dit skakbræt, Herre, er indlagt med to slags træ, 

ibenholt og ahorn. Det felt, som dit ophøjede blik hviler på, er skåret ud af en ring 

i en stamme, som blev dannet et tørkeår; se hvordan årerne ligger. Her kan man 

ane en lille knast; en knop forsøgte at bryde frem i det tidlige forår, men nattens 

rimfrost tvang den til at opgive. […] – Ser du den pore, der er lidt mere åben? 

Måske har der boet en larve der. Ikke en træormelarve, den ville have gnavet vi-

dere, så snart den kom frem, men en kålormelarve, der har ædt bladene af træet, 

så det derfor blev udvalgt til at fældes… Læg mærke til kanten her, som ibenholt-
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skæreren har rundet svagt, for at den skulle passe til kvadratet ved siden af, hvis 

kant er en smule fremspringende.  

Den mængde ting man kunne læse i et nøgent, glat stykke træ overvældede Kub-

lai. Polo var allerede begyndt at tale om ibenholtskove, om tømmerflåders flodsej-

lads, om landingen, kvinderne i vinduerne…”238  
 

 

Det fysisk-sanselige, relationelle perspektiv er tæt forbundet med en fokusering på det nære og på sted-

kvaliteten, der igen er forbundet med karakterfuldhed; karakter funderet på mange menneskers interak-

tion, mange funktioner, mange sanselige indtryk, mange historier. Fokuseringen på det nære og på den 

stedsbundne karakter sker ud fra en overbevisning om dettes afgørende og langsigtede værdi, menne-

skeligt og (derfor også) økonomisk. Accentueringen af stedets kvalitet og karakter og af ”incorporating 

humanity into space” sker ud fra den kendsgerning, at disse ting ikke kommer af sig selv, og at pla-

cemaking har vanskelige kår i det aktuelle vestlige samfund.  

De globale brands har også karakter: de kan genkendes overalt. I sig selv indebærer de 

ikke en stedsbunden, men en mobil og global karakter. Den kontekst, hvori de placerer sig, kan imidler-

tid skabe særlige omstændigheder, der forlener dem med en lokal, stedsbunden karakter. Samtidig har 

de som nævnt evnen til, gennem sanserne, at skabe en følelse af hjemlighed (velkendthed) i det frem-

mede. Brandet alene har således en virtuel, luftbåren form for karakter, der kan dukke op og manifeste-

re sig fysisk hvor som helst; det er den specifikke kontekst, der bestemmer omfanget af bidraget til den 

relationelle kompleksitet.  

Et andet æterisk lag er det digitale, der kun manifesterer sig fysisk i form af de mobiltele-

foner og computere, der tillader os at være i konstant forbindelse med hinanden og verden, også når vi 

går på gaden. Brandet og digitaliseringen er supplementer; ud fra et fysisk-sanseligt perspektiv lever 

den levende by fint også uden brands, mobiltelefoni og internet.  

 Grundlæggende for den fysisk-sanselige, relationelle tilgang er som sagt et holistisk syn 

på stedet, som har rødder i det arkaiske begreb theoria, der betegner en altomfattende tilgang til verden. 

Det kan defineres som ”[a]n ancient way of grasping experience that involves all the senses and feel-

ings”239. Oprindeligt betød theoria ”at se seværdighederne”, ”at se selv”, ”at få et verdenssyn”; synet 

involverede ikke kun øjnene, men alle sanser og følelser. De første teoretikere var turister, kloge 

                                                 
238 Calvino, Italo: De usynlige byer, s. 115 
239 Walter, E. V.: Placeways (1988), s. 215 
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mænd, der rejste rundt for at se verden, ikke blot i optisk forstand, men på en multirelationel måde, der 

både inkluderede væren og refleksion.240 Med genoptagelsen af grækernes theoria fremhæves betyd-

ningen af steder som ”containers of experience”, og en fornyelse eller genoplivning af en alternativ 

måde at tænke og gå til steder på iværksættes. 

Det er med det græske theoria i baghovedet og den arkaiske ’turist’ i ryggen, at jeg går til 

de konkrete analysesteder. Også 1800-tallets flanør er, med sine åbne sanser, med i bagagen. Denne 

’bagage’ synes velanbragt, når emnet er helheden og dens virkninger, stemningen, potentialet for en-

chantment, fornemmelsen af at føle sig i live: til stede, inspireret, berørt. Bag om dette findes det multi-

ple som en forudsætning, og heri ligger den væsentlige kilde til udvikling og eftertanke.  

 

Med den relationelle kompleksitet som begrebslig ramme for undersøgelsen af butikkers potentielle 

bidrag til levende byer forsøger jeg at etablere et tværsnit gennem en række fagligheder, og de katego-

rier – det fysiske, det sociale og det sanselige – med hvilke jeg strukturerer de fænomenologiske obser-

vationer, dækker ikke over særskilte, konkrete elementer. Hvad kategorierne dækker, er derimod dis-

kussioner af følgende overlappende aspekter241:  

 Det fysiske handler om skala, kontekst, variationer, aflæselighed/mysterium, fleksibilitet, 

linearitet/cirkularitet, udvikling (organisk eller planlagt) og tid (udviklingstempo). Den relationelle 

kompleksitet arbejder med den menneskelige krop som målestok og understreger kontekstens betyd-

ning (jf. f.eks. IKEAs forskellige signaler i Gentofte, Sundsvall og Beijing). Med afsæt i miljøpsykolo-

giske, urbane og stedsvidenskabelige erfaringer er også betydningen af variationer over et tema blevet 

fremhævet; den relationelle kompleksitet bygger på en helhed med en afbalanceret mængde af sam-

menhæng og kompleksitet, læsbarhed og mysterium. Variationen – og den afgørende fleksibilitet – 

ligger ikke kun i de fysiske elementer, men i en kombination af de fysiske, sanselige og sociale aspek-

ter. Det er også kombinationen af aspekter, der er bestemmende for, hvorvidt et sted opfordrer til den 

lineære eller cirkulære omverdenstilgang.   

Det sanselige handler om mængden og typen af sanselige informationer, stimulationer og 

overraskelser – dvs. igen om variationer over et tema. Hverken for mange eller for få, men derimod et 

                                                 
240 Walter, E. V., s. 18  
241 Kategorierne forholder sig således primært til den første (fysisk-æstetiske) og tredje (individuelle/intersubjektive) sfære 

som beskrevet i begyndelsen af afsnittet om relationel kompleksitet. 
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passende antal multisensoriske stimulationer, der hver især har rødder i en mikrohistorie, viser sig, som 

det fremgår, at være ideelt. 

 Det sociale handler om sammenhængskraft, inklusion/eksklusion, interaktion (adfærd, 

aktiviteter, traditioner m.m.), menneskesyn, individualitet, fleksibilitet og tid (tid til at opleve, sanse, 

tænke). 

Som det fremgår, overlapper flere af aspekterne i de forskellige kategorier, hvilket er en 

pointe i sig selv. Kategorierne kan og skal ikke adskilles, og den analytiske styrke skal findes netop i 

det ikke adskilte. Heri ligger en åbning for den ønskede fokusering på stedernes identitet og karakter, 

deres historier, møder, sammenhænge og stemninger, på signalerne der udgår fra alle de tilstedeværen-

de elementer, inklusive menneskene.  

Opmærksomheden er i henhold til dette rettet mod, i hvor høj grad stedet er ”animated, 

but not designed”242. Gode steder er ikke designet for designets (eller designerens) egen skyld, men er 

æstetiske i betydningen multisanselige, med fokus på muligheden for fleksibilitet, oplevelser og inter-

aktion – hvilket typisk indebærer, at mange forskellige mennesker får lov til og gør sig umage for at 

bidrage (positivt) til det. 

Væsentligt for (oplevelsen af) den levende by er med andre ord antallet af spor efter men-

nesker; det handler om variationen af menneskelige aktiviteter, kundskaber og talenter samt oplevelsen 

af at være til stede som en del af denne helhed. En by kan være stor, stinkende og kaotisk, men hvis den 

er fuld af mikrohistorier, vil man (med tid og lyst til at opleve den) et langt stykke af vejen være parat 

til at tilgive den dens stinkende kaos.243   

Spor efter mennesker på global skala finder man som beskrevet i forskellige udgaver i 

ethno-scapes, finance-scapes og e-scapes. Ethno-scapes gør det fremmede nært, finance-scapes under-

streger relationen mellem det fremmede og det nære, e-scapes ophæver forskellen mellem det fremme-

de og det nære ved at bringe hvad som helst – hvor som helst fra – direkte ind i stuen uden videre fysi-

ske mellemregninger.  

                                                 
242 Ikke forstået således at design ikke kan være besjælet. 
243 I et interview på P1 fortæller den dansk-palæstinensiske filminstruktør Omar Shargawi om sin fascination af Cairo, en 

yderst forurenet by, netop stinkende, kaotisk og fattig, men som han siger: ”Er jeg i min lejlighed i København i to-tre timer, 

bliver jeg kulret og føler, at jeg spilder min tid. I min lejlighed i Cairo kan jeg være i to-tre dage og føle mig inspireret og 

føle, at jeg lever. Bare ved at have vinduerne åbne – ja, det behøver jeg ikke engang, jeg kan bare høre lydene nede på ga-

den. Bare det at gå ned og købe en pakke cigaretter er et eventyr i sig selv. De mange dufte, de mange mennesker, der er så 

meget at komme efter…”. Interview tilrettelagt af Trine Jul Bastrup i programmet Vita, P1, 4.3.2010. 
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Spor efter mennesker på lokal skala findes i det mikrorelationelle, hvor Jane Jacobs’ ki-

oskmand Mr. Jaffe og Marcus Rubins delikatesse-mand i Jerusalem fremstår som eksemplariske, når 

det gælder om at fungere som karakterfulde livgivere i en lokal urban shopping-sammenhæng.  

Med de tre kategorier fokuseres på handelsmiljøet som en ”container of experience”, med 

dén høje grad af relationel kompleksitet, som dette indebærer. De tre kategorier vil i forlængelse af 

ovennævnte ikke blive behandlet i rigide, separate afsnit, men i sammenhængende, overlappende pas-

sager. Intentionen er at give et levende indtryk af, hvordan stedet virker i sin helhed i forhold til den 

relationelle kompleksitet, altså at gøre stedet nærværende med henblik på specifikt at diskutere butik-

kernes bidrag til den levende by. I sidste ende skal diskussionen gøres operationel og åbne for formgiv-

ningen af tværgående – topophilistiske – byplanlægningsredskaber.244  

 

Videnskabsteoretisk går jeg som sagt fænomenologisk til værks, idet jeg baserer mine analyser på det 

umiddelbare møde med de udvalgte handelsmiljøer. Hermed mimer jeg shopperens tilgang, men i mod-

sætning til shopperen, bevidstgør og begrebsliggør jeg mødet og oplevelsen med udgangspunkt i den 

inddragede urbane, miljøpsykologiske, steds- og kulturanalytiske teori – både den generelle og den 

typologisk specifikke.  

 Det umiddelbare møde indebærer et friskt blik på de valgte steder; jeg har primært rollen 

som besøgende, ikke som ’indfødt’. Jeg bor ikke og har ikke min daglige gang i nogen af de valgte 

områder, om end jeg naturligvis har besøgt Magasin og Værnedamsvej oftere end f.eks. Djema el’Fna 

og Damaskus. Således er nu engang vilkårene.  

Den besøgende og den indfødte fokuserer på forskellige aspekter ved omgivelserne, og 

’turisttilgangen’ har både fordele og ulemper. Den indfødte er en indgroet del af omgivelserne og har 

en mere kompleks attitude til dem, men har også vænnet sig så meget til dem, at de ikke længere sanses 

klart; han/hun kan have tendens til at vende det blinde øje til realiteterne, hvis ikke de lever op til idea-

lerne. Den besøgende kan omvendt risikere at lade sig charmere og imponere af det fremmede og 

kommer ikke på samme måde i dybden med stedet, men ankommer til gengæld med åbne sanser og kan 

                                                 
244 Topophilia kalder Yi-Fu Tuan videnskaben om/studiet af den følelsesmæssige relation mellem menneske og sted, der 

fremstår diffust som koncept, men levende og konkret som personlig oplevelse. Emnet er vanskeligt at videnskabeliggøre i 

klassisk forstand, men ikke desto mindre (eller netop derfor) er det væsentligt at udvikle begreber/redskaber, der kan gøre os 

i stand til at tale om/behandle det. 
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lettere formulere et klart og kritisk indtryk.245 Dybden former sig således ikke i forhold til stedet selv, 

men i kraft af mødet med den teoretiske balast. Argumentet for den besøgendes blik er desuden troen 

på fornyelse og viljen til udvikling. 

 

                                                 
245 Se Tuan: Topophilia, s. 63 
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1. kapitel: Markedet  

 

Arkitektur og handel har ikke tradition for at høre sammen. Mens arkitekturen har rødder i kunsten (og 

magtudfoldelsen) og er forbundet med varighed, planlægning og præcision, har de fysiske rammer for 

handel historisk set orienteret sig mod det mobile og foranderlige i form af boder og telte, sadeltasker 

og vogne.246 Handelens historie, og dermed også den moderne shoppingkulturs rødder, har snarere my-

tiske end kunstneriske aner. Silkevejen smager af eventyr, karavaner og kostbare skatte: krydderier og 

ædelstene, silke og sandeltræ, moskus og myrra. Middelalderlige markedspladser har også, med deres 

buldrende, brogede leben, en eventyrlig aura, og de mellemøstlige basarer er altid (af europæerne) ble-

vet opfattet som fortættede Aladdin-huler.  

I kraft af sin varighed hører arkitektur sammen med de livslange og ubevidste processer, 

som er med til at forme vores mentalitet og handlinger. Bygninger efterlader spor på mennesker, giver 

os særlige vaner og får os til at se ting på særlige måder. Det er et spørgsmål om socialisation på lang 

sigt. Handel derimod er i sin essens noget bevægeligt, uden stabile rammer, der flytter og ændrer sig 

hele tiden, og derfor handler om socialisation på kort sigt. Selve det fysiske territorium – markedsplad-

sen f.eks. – har naturligvis været stabil, ligesom man kan tale om en nogenlunde stabil organisatorisk 

enhed bag, men det er ikke de fysiske, byggede rammer, der oprindeligt har defineret handelens rum. 

Det har derimod varerne, den sociale interaktion og ideudvekslingen. Fra tidernes morgen har han-

delsmænd været rejsende, fra land til by, fra by til by og fra nation til nation. Fra Skovshoved til Gam-

mel Torv og fra Shanghai til Venedig har købmænd, dyr, varer og ideer bevæget sig frem og tilbage og 

skabt midlertidige, tætte og sansemættede rum for udveksling af enhver art. 

Betydningen af de immaterielle udvekslinger knyttet til handel afspejles i en af Italo Cal-

vinos byer: 

 

”Efter firs mils sejlads op mod nordvestenvinden, når han til byen Eufemia, 

hvor handlende fra syv nationer mødes hvert solhverv og hvert jævndøgn. Den 

båd der lægger til med en last af ingefær og bomuld, sejler derfra med lasten 

fuld af pistacienødder og valmuefrø, og den karavane der er ankommet med 

sække med muskatnødder og zibobbodruer, er allerede ved at fylde paksadlerne 

                                                 
246 Eller der har været tale om en gradvis udvikling fra mobile til permanente strukturer, sådan som det er tilfældet med 

f.eks. suq’en (basaren) i Damaskus og Aleppo.  
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med ruller af gyldent musselin. Men det der får folk til at sejle op ad floder og 

vandre gennem ørkener for at komme hertil, er ikke blot udvekslingen af varer. 

Du finder de samme varer i alle basarer i og uden for Stor-Khanens rige, spredt 

ud for dine fødder på de samme gule måtter, bag de samme fluenets skygge, 

falbudt med de samme afslag på fiktive priser. Man kommer ikke til Eufemia 

kun for at købe og sælge, men også fordi, når folk om natten sidder ved bålene 

omkring markedspladsen, anbragt på sække eller tønder eller liggende på dyn-

ger af tæpper, så er der ved hvert ord der bliver sagt – som ’ulv’, ’søster’, ’skjult 

skat’, ’slag’, ’fnat’, ’elskende’, - straks andre der hver især fortæller deres histo-

rier om ulve, søstre, skatte, fnat, elskende, slag, og du ved, at på den lange rejse 

som venter dig, når du for at holde dig vågen på trods af kamelens eller bådens 

gyngen, giver dig til at tænke på alle dine oplevelser, den ene efter den anden, 

så er din ulv blevet til en anden ulv, din søster er blevet en anden søster, dine 

slag er blevet til andre slag, på hjemturen fra Eufemia, den by hvor man hvert 

solhverv og hvert jævndøgn bytter erindringer.”247  
 

 

Ser man bort fra de gamle romeres smukt opførte ’butikscentre’, kom arkitekterne først i nærkontakt 

med handelsstanden i kraft af (først passagerne og siden) de stormagasiner, der fra 1852 opstod som en 

ny tids paladser. Andre mindre og eksklusive forretninger fulgte trop (Mies van der Rohe lavede mindst 

én boutique), og i dag ser vi verdenskendte arkitekter lægge navn både til eksklusive flagskibsbutikker 

og shoppingcentre.248 

  

I det følgende skal det handle om markedspladsen/basaren, som begge er arketypiske handelsrum med 

en række grundlæggende kvaliteter til fælles. Pladser (der har fungeret som opholdspladser) har altid 

virket som urbane magneter; her stopper man op, sætter sig, mødes eller overvejer sin videre færd. 

Handel har også altid, med sit liv og sine tilbud om varer, underholdning og samvær haft en stor til-

trækningskraft. Tilsammen udgør pladsen og handelen en attraktiv og tillokkende enhed.  

For at få et levende billede af den ’oprindelige’ middelaldermarkedsstemning, vil jeg bru-

ge den store plads, Djema el’Fna, i Marrakesh, som et nutidigt eksempel på de gamle markedspladsers 

struktur, organisering og atmosfære.249 Derefter fortsætter turen til den tusind år gamle suq i Syrien, 

                                                 
247 Calvino, Italo: De usynlige byer, s. 34 
248 I Danmark f.eks. Hammer, Schmidt og Lassen (Bryggen (Vejle), Bruun’s Galleri (Århus) m.m.), Vilhelm Lauritzen 

(Waterfront Shopping, Hellerup), i Schweiz: Daniel Libeskind (Westside Shopping and Leisure Center, Bern), Jean Nouvel 

(Lafayette, Berlin), Frank Gehry (Santa Monica Place, Californien) 
249 Beskrivelsen stammer fra en rejse, jeg foretog i januar 2004.  
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som også fremstår i meget oprindelig stand. Tilsammen demonstrerer pladsen og suq’en tydeligt de 

ældste handelsrums karakteristika. 

 

Djema el’Fna 

 

Ankommer man med nattoget fra Tanger, kan man nå at opleve Djema el’Fna om morgenen, mens der 

endnu er øde og stille. Først ved ottetiden ruller appelsinboderne ind, den ene efter den anden, trukket 

på vogne af deres ejermænd. Mindst tredive små boder, hver med bjerge af appelsiner, dukker op og 

placerer sig som en ydre ramme omkring markedsrummet. Juicesælgerne falbyder højlydt deres varer, 

og dermed er scenen sat, både fysisk og verbalt. 

I løbet af dagen fyldes pladsen op med både optrædende og handlende. Slangetæmmere, 

der spiller oud for dansende kobraer, historiefortællere, der holder folk fænget med fagter og ord, en 

tandlæge blandt spåkoner, en cykelhandler blandt musikere, artister og dansere, aber i snor og musku-

løse dværge, der løfter jern. Kvinder sælger hennamønstre på hænder, mænd i spraglede dragter sælger 

vand pr. kop. De regulære handelsboder med ting og tekstiler stilles op i forlængelse af juiceboderne, 

og afslutter indramningen af markedspladsen ned mod indgangen til den overdækkede medina (suq).  

I skumringstimen begynder pladsen at ændre karakter. Juiceboderne forsvinder og de rul-

lende køkkener gør deres indtog. Djema el’Fna begynder lige så stille at koge af spisende mennesker 

og mad, dufte og lyde. De rullende køkkener står på rad og række, alle omgivet af bænke til de spisen-

de, og snart ligger grillspyd, grøntsager og fisk appetitligt til skue. Kød og små pølser steges over en 

sagte ild i de 10-15 m2 store køkkener, og man koger små snegle i kolossale gryder over store gasblus. 

Små, grå fårehjerner, netop skåret fri af hovedskallerne, ligger tæt og venter på at blive kastet ned i 

skoldhed suppe af en hvidklædt kok. Når mørket falder på, tændes elpærerne over spisestederne, og 

kaster lys på grillrøgen, der kommer op af små hjemmelavede skorstene, så det på afstand ser ud, som 

om pladsen står i flammer.  

Som de sidste dukker ’dessert’-boderne op og danner en yderste flanke rundt om mar-

kedsrummet. Her bydes på hvinende søde kager og kanel-te fra 50-liters kobberkedler, så brændende 

stærk at man skulle tro, der var alkohol i.  
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 Omkring midnat begynder Djema el’Fna at lukke ned, blussene slukkes, varerne pakkes 

væk, og folk går hjem. Den øde plads står tilbage. Let ildelugtende og uden dagens aktiviteter lever den 

næsten op til sit navn, der betyder ’de dødes plads’, fordi man indtil for hundrede år siden henrettede 

folk her og udstillede deres hoveder på pæle. Om natten dominerer den store moske, arkitekturens vari-

ge repræsentant, i den ene ende af pladsen. 

 

Djema el’Fna er ikke skabt for turister. Turisterne kommer der, og de tager også billeder af poserende 

slangetæmmere, men det er ikke en forlystelsespark. Pladsen lever sit eget hverdagsliv og spiller en 

rolle for indbyggerne i Marrakesh: Det er voksne mænd, der står, midt på dagen og lytter til historiefor-

tællerne (sproget er arabisk hvilket naturligt udelukker mange turister), og det er de lokale, der om af-

tenen samles om musikerne og spiser aftensmad ved boderne. Og midt mellem festlighederne går de 

grumme skæbner rundt i form af tiggere; gamle krogede mennesker, blinde og handicappede, unge 

mødre med meget stille småbørn.  

Djema’en er ikke nogen fin eller pæn plads. Den er ikke hyggelig og har hverken smukke 

træer, belægning eller fontæner.250 Bygningerne omkring er diskrete, upyntede og lave, der er hverken 

blomster eller bænke, og den er ganske blottet (eller befriet) for idyl. Den er kaotisk og uregelmæssig 

og buldrer af liv, og dog har den sin egen logik og orden. Hver stadepladsholder har sin faste plads og 

kommer på samme tidspunkt hver dag, og de først ankomne (appelsinjuice-boderne) sørger for indram-

ningen af markedet, således at der bliver plads til den ellers ikke markerede vej, hvor hestevogne, scoo-

tere, æselkærrer, taxier og cykler jævnligt kommer forbi. Der er ingen trafiklys, ingen fodgængerover-

gange, ingen synligt styret regulering af aktiviteterne.  

 Djema el’Fna er på UNESCOs liste over Masterpieces of the Oral and Intangible Herit-

age of Humanity. Denne liste supplerer den almindelige liste over verdens (fysiske) kulturarv og blev 

etableret i 2001 netop på baggrund af Djema el’Fna, hvis traditionelle aktiviteter og liv på det tidspunkt 

var truet af private udviklere. I kampen for at beskytte pladsen som et levende kulturcenter bad beboer-

ne om hjælp på et internationalt niveau. Opråbet resulterede i institutionaliseringen af Menneskehedens 

Arv af Mundtlige og Uhåndgribelige Mesterværker, i form af både kultursteder (cultural spaces) og 

andre former for kulturelle udtryk. UNESCO opfordrer herigennem folk til at identificere, dokumente-

                                                 
250 I 2004 var den asfalteret, men på nyere fotos på internettet ser det ud som om, at den faktisk er blevet belagt med fliser. 
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re, beskytte, promovere og revitalisere den usynlige arv, der anses som en essentiel del af klodens kul-

turelle diversitet.251 

Djema el’Fna er et tydeligt eksempel på handelens fleksible folde-ud-arkitektur, og på en 

plads, der ikke er styret oppefra af én instans, men eksisterer som summen af mange hundrede menne-

skers livsnødvendige engagement.  

 For den traditionelle markedsplads gælder det, at dens udvikling er kendetegnet ved at ske 

organisk, langsomt, efter behov og på grundlag af mange forskellige personer og interesser. Resultatet 

er et kogende, broget liv, der hver dag udfolder sig som en variation over et ældgammelt tema. 

  

Den syriske suq 

 

Ikke alle steder har handelen, som på Djema el’Fna og andre markedspladser, bibeholdt sin midlertidi-

ge, mobile folde-ud-struktur. I Mellemøsten blev suq’en som nævnt gradvist murfast. I bl.a. Damaskus 

og Aleppo fungerer de gamle strukturer endnu, efter tusind år, som ramme for et levende handelsliv. 

Historien om suq’ens udvikling er endnu et eksempel på, hvordan fraværet af en overordnet planlæg-

ning samtidig med tilstedeværelsen af en række (nødvendigvis) fælles værdier og principper angående 

æstetik, materialevalg og organisation kan medføre meget levende og levedygtige urbane handelsmiljø-

er, som både er ordnede og labyrintiske, harmoniske og varierede, fleksible og permanente. 

Både Damaskus og Aleppo opstod som handelsbyer. Begge steder udviklede suq’en sig 

som følge af, at de handlende under islams opblomstring i 700-tallet blev forvist fra de romersk anlagte 

pladser, eftersom der her skulle gøres plads til nye, store moskeer. Handelsboderne blev flyttet ud til de 

romerske boulevarder og stillet op under arkaderne. Muslimerne brugte imidlertid ikke hestevogne i 

samme udstrækning som deres tidligere besættere, og der var derfor ikke noget behov for at bevare de 

brede boulevarder. Snart blev de naturligt splittet op af parallelle rækker af små boder, hvor der kun 

akkurat var plads til indehaveren og varerne. For at udvide opholdsrummet en anelse opstillede mange 

handlende små markiser foran disken, og efterhånden udviklede de sammenvoksede markiser sig til 

overdækkede gange, hvor folk kunne mødes, tale og handle. Suq’en transformerede således den åbne 

                                                 
251 Se: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=EN&pg=home. Listen er på de forløbne ni år blevet meget omfat-

tende, og en lang række lande er repræsenteret (ikke Danmark).  

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=EN&pg=home
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gade til et overdækket og beskyttet (fortrinsvist mandligt) socialt mødested, hvor man ikke bare ud-

vekslede varer, men alle former for nyheder. Det i starten improviserede markedsarrangement blev 

efterhånden permanent, idet man som anerkendelse af suq’ens offentlige funktion byggede stenhvæl-

vinger hen over de smalle stræder.252  

Boderne kunne grundet deres enkle, celleagtige udformning fungere både individuelt i 

lineære strukturer langs de smalle gader og kollektivt i vinkelrette konstruktioner rundt om overdække-

de atriumgårde. Blandingen af de smalle, lineære, overdækkede gange og de åbne, rumlige ’lommer’ i 

form af atriumgårde, de såkaldte karavanseraier, der blev brugt til lager, engrossalg, produktion og 

overnatning for gennemrejsende karavaner, udgjorde den typiske suq-struktur. Sammensætningen af de 

identiske enheder i en individuel og varieret helhed, gav byen et afvekslende, men alligevel harmonisk 

præg.  

Fælles for suq’en i de forskellige byer var en grundlæggende handelsgeografi, der gjor-

de det let for fremmede at orientere sig. Tæt på moskeen blev kostbare varer som smykker, parfume, 

krydderier og bøger solgt, og derfra blev tingene billigere og grovere, jo længere ud man kom. De for-

skellige brancher samlede sig specifikke steder, og selv om der ikke dannedes laug som i Europa, eksi-

sterede de som social realitet (og det gør de stadig253). 

Bortset fra anlæggelsen af moskeer og enkelte hovedfærdselsårer er historien bag Da-

maskus og Aleppo som sagt karakteriseret af et udpræget fravær af offentlig byplanlægning. Romernes 

retvinklede gadenetværk blev gradvist omformet til et mere irregulært mønster, idet udvalgte rigmænd 

fik ansvaret for dele af byen, som de snart fyldte ud med boliger, bedehuse, badeanstalter og skoler. 

Koordineringen af de byggede enheder skete ikke ud fra et fastlagt, geometrisk princip, men udviklede 

sig som følge af familiebånd og voksende indbyggertal.  

 

Suq’en både i Damaskus og Aleppo fremstår endnu i dag som et tæt, levende og i høj grad multisanse-

ligt handelsmiljø. Både øjne, ører, næse, mund og hud angribes, når man nærmer sig Den Lige Gade i 

Damaskus, hvor en overvældende duft af kardemommekaffe fylder luften. Drejer man ned og ind i sel-

                                                 
252 Bianca, Stefano: Urban Form in the Arab World (2000), s. 125 ff 
253 I Damaskus fortalte den danske digter og tæppehandler Jesper Berg (der i 2003 havde boet i byen i fire år og i Mellem-

østen i over ti), at der stadig, på trods af skarp konkurrence og dårlige tider, er stor solidaritet mellem boderne. Bliver én 

alvorligt syg, samler hans konkurrenter penge ind til ham. Solidariteten er nødvendig i et land uden socialt sikkerhedsnet af 

nogen art. 
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ve suq’en erstattes kaffeduften af dufte fra chokolade, nougat, mandler, kandiserede frugter m.m., som i 

farvestrålende indpakningspapir lyser op i halvmørket. Bjerge af fyldt chokolade frister den forbipasse-

rende, og man får ikke lov til at slippe med synet og duften alene; indehaveren byder meget gerne på 

smagsprøver. I Krydderisuq’en fremstår krydderiboderne som store farvelader med de kværnede varer i 

alle nuancer, side om side i et fintformet bakkelandskab; nøddebutikkerne tilbyder alskens blandinger, 

nyristede, nykrydrede i store larmende centrifuger; slagterbutikkerne har fårehoveder hængende på 

stribe og kameltrædepuder i store kar.   

Lyden af det arabiske sprog og den arabiske musik i de snævre, overdækkede gader, synet 

af de arabiske tegn, alt sammen uforståeligt for den ukyndige, er, sammen med det lejlighedsvise halv-

mørke og de passerende æsler, med til at intensivere den specielle atmosfære. Fornemmelsen af at være 

faret en lille smule vild, opløsningen af tid og sted, som halvmørket og det fremmede sprog forstærker, 

de manglende prisskilte og den deraf følgende dialog og forhandling, er med til at forføre dén (turist), 

som gerne vil det.  

 Enkelte steder bliver man budt på te, hvis man udviser en rimelig interesse for varerne, og 

alverdens historier om stedet og varerne følger med i købet. Det er svært at forlade suq’en uden et fint 

indpakket fad, adskillige silketørklæder og kræmmerhuse med nødder. Det er ikke sært, at basaren, 

denne Aladdins hule i europæerens øjne, lige siden den moderne europæiske shoppingkulturs barndom, 

har fungeret som en vigtig inspirationskilde for stormagasiner og sidenhen også for shoppingmalls.  

 

Mobiliteten på Djema el’Fna og suq’ens immobilitet adskiller (oplevelsen af) de to steder. Pladsen er 

åbent, udadvendt, selvstyrende, ”show-præget”; det er et øjeblikkets sted, det lever her og nu, men øje-

blikket og nu’et gentages dag efter dag og får dermed sin egen form for permanens. Suq’en er mere 

intim og afgiver ikke sine hemmeligheder på én gang, men lokker med sine farver, dufte og varer folk 

længere og længere ind i labyrinten. Djemaen har desuden et lille udvalg af varer i forhold til suq’en, 

hvor man kan få alt. 

 Hvad der imidlertid forener de to steder er ikke kun deres baggrund som arketypiske han-

delsrum, men også den nærhed, mangfoldighed og sanselighed samt det engagement, der kendetegner 

dem begge. Både på Djemaen og i suq’en er stemningen intens, man føler sig ’tæt på verden’, berørt af 

den i bogstavelig forstand, når man befinder sig midt i det mangfoldige udbud af varer, mennesker og 
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aktiviteter. Det er dette grundlæggende og essentielle potentiale, dette væsentlige bidrag til byens rela-

tionelle kompleksitet, som jeg, med sammenstillingen af de to steder, gerne vil understrege. 

 

I det følgende vil jeg, nu med fokus på København – før, nu og fremtidigt – yderligere behandle mar-

kedets fysiognomi og urbane potentiale. 

 

Et historisk blik på Københavns torvehandel  

 

Markedet har spillet en historisk central rolle som urban generator. Som tusindvis af andre byer opstod 

også København omkring en markedsplads (Gammel Torv), og markedspladser i hele verden har fun-

geret (og fungerer) som naturlige centre og menneskemagneter. Som sådan kan de med rette kaldes 

essentielt urbane.  

Omvendt fremstår markeder også som oaser i byen. Markedet har en dobbelt-identitet 

som oase og ’urban essens’, som er tydelig i en beskrivelse fra København tilbage i 1907, hvor der i 

bogen Stor-København (en essayistisk beretning om hovedstaden) skildres følgende møde mellem den 

nytilkomne, storbyen og markedet: (jeg citerer hele beskrivelsen, da den giver et godt generelt billede 

af den sanselige oplevelse af byen i1907).  

 

”Vilde man give den, der fremmed kom til København, et første Indtryk af Byen, skulde 

man en Sensommerdags Formiddag føre ham til Højbroplads. Han skulde komme fra en af 

de smaa Sidegader, hvor Solen bager ned mellem smudsig-graa Husfacader, hvor Luften er 

stille, tung af Støv og fedtet af Mad- og Menneskedunst, og hvor hver anden Kælderhals 

udaander sin Parfume af Ost og Pølser, af ram Sildelage og brændt Kaffe, han skulde plud-

selig staa midt for Torvet, forvirret af Larmen omkring sig, Cyklernes irriterende Kimen, 

Omnibussernes Rumlen over Stenbroen, Kuskenes Raab, mange Menneskers summende 

Stemmer, forsmægtende i al den Sol, der vældede ned over ham og steg op igen fra de glø-

dende Sten under hans Fødder. Og saa skulde hans Øjne falde paa den smilende Oase midt 

paa Stentorvet, hvor Sommerens mest brogede Blomster har fundet hinanden og mødes i et 

stort højrøstet Farvekor, og ved Blomsternes Side Aarets tidlige Frugter i store Kurve, ru-

binfarvede Ribs og voxgule Kirsebær og dugblaa Blommer og skinnende Tomater i festligt 

Overflod. Den unge Fremmede vilde drage Vejret befriet, og i et langt Blik vilde han suge 

denne uventede Herlighed ind til sig; han vilde strax føle sig hjemligere til mode i det dø-

vende Virvar ved denne Hilsen fra Landet, han havde forladt, fra den lille Provinsby med 

dens Haver, som her kom igen til ham i mangedobbelt Pragt. For ham vilde dette altid blive 
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det stærkeste Indtryk af Byen, han vilde ikke kunne tænke sig den uden dette klare farve-

mættede Lys og denne søde Duft af moden Sommer” (min kursivering). 254   

 

Paradokset er klart: På grund af sin kontrast til byen, bliver markedet det væsentligste ved den. 

 

København havde en blomstrende torvehandel endnu for hundrede år siden. På Ørstedsparkens Grønt-

torv (Israels Plads) lå det største, men også mest uorganiserede marked. I modsætning til markedet på 

Djema el’Fna var der ingen faste pladser. Vogne fra oplandet kom kørende om natten og stillede op i 

den rækkefølge, hvori de ankom. Enhver kunne byde sine varer til, og det var vanskeligt at klage over 

evt. dårlige produkter, både fordi det var svært at finde rette vedkommende (som hver dag stod et nyt 

sted), og fordi denne til enhver tid kunne benægte beskyldningerne. Uden en fast stadeplads behøvede 

man ikke at værne omkring sit navn og rygte. Påbudet om kun at måtte sælge danske varer var desuden 

umuligt at kontrollere. 

Udviklingen gik dog generelt i modsat retning – fra det ukontrollerede til det kontrollere-

de og fra meget lidt komfort til stadig mere komfort, mere regulering. Allerede i starten af 1900-tallet 

begyndte torvehandlen i hovedstaden at ændre karakter og blive reduceret i omfang. Udover Ørsteds-

parkens Grønttorv havde der været markeder både på Gammel Torv og Nytorv, Højbro Plads og Gam-

mel Strand, Nikolaj Plads, Kvægtorvet, Kultorvet og Hauserplads. Men Kultorvet og Hauserplads var 

allerede i 1907 ”degraderede til ganske almindelige Holdepladser”(s. 25). Antallet af blomsterkoner på 

gammel Torv var halveret fra 38 til 17 på ti år, fordi de hårde arbejdsbetingelser gjorde det svært at 

finde piger, der ville overtage boderne efter de gamle koner. Fiskekonerne, ”Gammelstrandskællinger-

ne”, var holdt op med at ”daske til hinanden med Torsken”, når de var uenige og talte i stedet bare om 

tingene. ”Det er Tidens nivellerende Tendenser, der ogsaa her gør sig gældende. Ogsaa Fiskehandlen 

civiliseres” (s. 21).   

 Gadesælgerne, eller prangerne, der gik rundt i gader og stræder og falbød varer fra deres 

vogne, var ligeledes i gang med at regulere og soignere deres handel. Antallet af forretninger med et 

stadig mere fristende og mangfoldigt udbud steg, og konkurrencen fulgte med. ”Selv Prangerne er ikke, 

hvad de har været før”; nu var de nødt til at gøre noget ud af både varerne og ”’Serveringen’”; de måtte 

fikse deres vogne op, holde deres udstyr pænt, lægge deres frugter i fint silkepapir. 

                                                 
254 Gnudtzmann, Albert og Lind, Helmer: Stor-København (1907), s. 9  

 



 131 

 ”Kun paa et Punkt er Københavns Gadehandel endnu under Konservatismens Tegn, - det 

er Kagekonerne”, konkluderer Gnutzmann og Lind. Kagekonerne sad endnu i deres små træhytter på 

udvalgte steder i byen. ”Dog, de forsvinder vel sagtens, eftersom Byens Knytnæve lægger sig fast i 

Bordet til Fordel for Udviklingen, og den store Regulering skal finde Sted. Men de dukker vel op igen 

under nye Former, i moderne Kiosker som Confitures-Forretninger, der med dyrere Priser henvender 

sig til det højtærede Publikum”255.  

 Som det fremgår, beklager Gnudtzmann og Lind torvehandlens tilbagegang. I takt hermed 

beklager de også den generelle mangel på gadeliv i København. De beskriver byen som: 

 

”en af de mest politivedtægtede Byer paa Kloden. Saa godt som intet, der ikke strængt taget 

hører Gadens Færdsel til, faar lov at vove sig ud paa den. Alt det, der liver op i andre Stor-

byer, hvor Gadelivet dog rører sig anderledes mægtigt, og hvor Trængslen er nogle Hund-

rede Gange større, kender København kun lidet til, alle de smaa, muntre Intermezzoer, der 

sætter Kulør og bryder den glidende Ensformighed, lidt Gøgl, der samler Ungdommen, lidt 

Geschæft, der giver sin Mand et nødtørftigt Brød, Butikkernes Udstillinger forlænger ud 

over Fortougene, saaledes som det er Skik længere sydpaa – alt det er Helligbrøde mod 

Gadens ukrænkelighed.”256  

 

Forfatterne fortsætter med et dystopisk blik på udviklingen: ”Og naturligvis ender det med, at Køben-

havn en Gang faar sin store overdækkede Torvehalle for Grønt, Blomster, Frugt og Fisk, et stort grimt 

Skur, hvor den Smule Gadens Poesi, der er tilbage, vil blive jaget ind og skjult for alles Blikke. I den 

hellige Hygiejnes Navn!”.  

Beskrivelsen passer temmelig præcist, ikke på én overdækket torvehal, men på de mange 

supermarkeder og senere discountforretninger, der fra omkring 1960 – på godt og ondt – påbegyndte 

deres massive indtog. København bibeholdt ikke den traditionelle markedsplads-handel med sin mid-

lertidige folde-ud-arkitektur, og man gjorde heller ikke boderne murfaste som i Syrien. I stedet ryddede 

man pladserne for handel, én efter én; udviklingen begyndte som sagt omkring år 1900 og i 1958 for-

svandt det sidste, da byens store (en gros)frugt- og grøntmarked flyttede fra Israels Plads til Valby – 

                                                 
255 s. 27. I dag er spådommen gået i opfyldelse. Nutidens kagekoner holder i dag til i eksklusive chokoladeforretninger som 

Peter Beier og Summerbird. 
256 Stor-København, s. 10. I dag er der blødt lidt op på denne ukrænkelighed. Tilbudsskilte og stativer med udsalgsvarer 

fylder op i gågaderne (uden at det dog er nogen ubetinget gevinst), og med de rette tilladelser er det også muligt at optræde. 

Til gengæld er forbudene mod ”smaa, muntre Intermezzoer”, ”Gøgl” og ”Geschæft” flyttet ind i centre og varehuse, der 

med egne vedtægter og underholdningsstrategier enevældigt bestyrer gøgleriets omfang.  
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dog efterladende et mindre stykke marked på Israels Plads, der var led i et socialt, kommunalt støttet 

projekt.  

 

København i dag 

 

Bortset fra denne markedsrest på Israels Plads og ganske få andre markedsindslag har København, i 

modsætning til stort set alle andre hovedstæder i verden, i mange år været præget af en eklatant mangel 

på torvehandel.257 Mens markedskulturen generelt har været meget levende i resten af Europa, og sta-

dig er det, har Danmark satset på den amerikanske model, dvs. på supermarkeder med standardvarer på 

bekostning af lokale torveudbud, og med nogen forsinkelse går vi tilsyneladende stadig i amerikanernes 

fodspor.258 I USA forsvandt markedspladserne i stort omfang i 1920’erne, men i løbet af de sidste 30 år 

har man genopfundet markedet, nu med fokus på kvalitet og lokale produkter, og i dag findes der over 

4000 markeder fordelt over hele landet. 

 Denne udvikling synes nu så småt (meget småt) at vinde frem også i Danmark, hvor man 

kan se en begyndende opblomstring af torvekulturen og en efterspørgsel efter lokale (overvejende øko-

logiske) varer af høj og frisk kvalitet. Farmer’s Market i Ebeltoft var startskuddet på et nyt torvekon-

cept, der i mindre skala er blevet kopieret flere andre steder, bl.a. på Jægersborggade i København. 259 

Her er der lørdagsmarked i juni, august og starten af september, typisk med fem-ti boder, der sælger 

frugt og grønt, diverse delikatesser og non-food. Et besøg på markedet giver indblik i det trendy mar-

ked anno 2010 og i et forsøg på at revitalisere en gade som handelsgade: 

 

 

 

                                                 
257 Der er dog en del lokale loppemarkeder rundt omkring, og i mange provinsbyer har der været mindre markeder, typisk 

onsdag og/eller lørdag. 
258 Man kunne pege på de klimatiske forhold som en hindring for torvehandel, men på den anden side forhindrer det ikke 

markeder i at eksistere i f.eks. Sverige, Finland og Irland. De meget strenge danske regler angående hygiejne, udstyr og 

tilladelser bærer sandsynligvis en væsentlig del af ansvaret for manglen på lokale initiativer. Fødevarekontrollens besøg i en 

hal på Amager få dage før en stort anlagt etnisk basar i januar 2010 satte f.eks. en stopper for tilberedning og servering af 

mad. Dette var selvsagt noget af en streg i regningen for de mange frivillige, der havde lagt en stor indsats i arrangementet 

(arrangementet var organiseret af frivillige fra Amager Øst i et forsøg på at styrke kendskabet mellem de mange forskellige 

folkeslag, der bor tæt sammen i området).  
259 Desuden på Bornholm og i Sorø, Odense, Svendborg og på Frederiksberg. 
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- Jægersborggade og Nørrebrogade 

 

På ’det store åbningsmarked’ 29.5.2010, en solrig, men kold lørdag, var der 13 stande fordelt på det 

lille stykke af Hørsholmgade, der går ind til Jægersborggade. To kæder var repræsenteret: Meyers deli 

og Emmerys, begge med et lille udvalg af brød og kager. Dertil kom en kartoffelavler med nye danske 

kartofler, en bod med rabarber, to med blandet grønt, en med økologisk olivenolie, en honning- og 

mjødsælger, en bod med håndvævede ægyptiske viskestykker, én med fåre- og lammeskind, én med 

hjemmelavede smykker og én med økologiske cremer, sæber, saft m.m. Desuden et ægtepar fra Vest-

sjælland med en passion for italienske olier og vin og en nørrebro-italiener med et lille udvalg af itali-

enske delikatesser. Både ægteparret og italieneren var der for hyggens skyld; fortjenesten ved markeds-

salget er minimal og kræver fuldtidsarbejde ved siden af.  

Grøntboderne kunne byde på dugfriske kartofler og andre grøntsager fra bl.a. Lamme-

fjorden, men rabarberne var ikke fra rabarberkvarteret (som Nørrebro blev kaldt omkring år 1900 grun-

det stor produktion af rabarber og andre grøntsager). De mange italienske varer og tilstedeværelsen af 

Meyers deli og Emmery reducerede den fornemmelse af lokalitet, man ellers kunne have haft. Det me-

get begrænsede udvalg og en til dagen hyret dj med kraftige højttalere bidrog til at gøre markedet til en 

event, en gadefest, et sted, hvor folk kom for at hygge sig, mere end for at få klaret deres indkøb. ”Ga-

defesten” var et tilløbsstykke; det 30 meter lange markeds’stræde’ mellem boderne var fyldt af folk 

(hvilket der heller ikke skal så forfærdeligt mange mennesker til). Mange var forældre i 30’erne med 

små børn, alle med hvid hudfarve.  

Markeds-eventen i Jægersborggade kan ses som udtryk for et stigende behov for kvalitet, 

nærhed og autenticitet, både på vare- og på gadeniveau. Markedet er del af en større plan om at gøre 

Jægersborggade til en levende handelsgade med små, lækre og alternative butikker, værksteder, spise-

steder m.m. Gaden promoveres på nettet som et sted med iværksætterånd og bæredygtighed, hvor man 

finder det uventede, det rå, det kvalitetsbevidste.260 Gadens forvandling fra rocker-gade til ’lækker-

gade’ begyndte med en relanceringsplan i 2001, hvor den største af andelsforeningerne besluttede at 

udleje lokalerne i kælder-stue-etagen i samtlige ejendomme til selvstændige erhvervsdrivende. I dag er 

der mere end 40 små enheder, og selv om de ikke fylder hele gaden ud, ofte udskiftes og ikke formår at 

trække de store folkemasser til i hverdagen, vidner konstant nye etablissementer samt en række begi-

                                                 
260 Se: http://www.jaegersborggade.dk/site/gaden 
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venheder (som farmer-markedet, loppemarkeder og ’late night hunting’) om dynamik og vilje til at 

gøre gaden levende igen.  

På Jægersborggade er det den levende gade som destination, der arbejdes med. Folk ude-

fra kommer der ikke naturligt, som led i almindelige daglige gøremål og funktioner, og derfor må man 

gøre den til noget særligt – med særlige begivenheder og overraskende input af kunstnerisk karakter.261  

Få hundrede meter fra det eksklusive Farmer’s market udfolder et helt anderledes gade-

marked sig. Langs med Nørrebrogade, op ad den gule mur ind til Assistens Kirkegården, står en lang 

række af sælgere, primært med anden etnisk baggrund, og byder på brugte ting i temmelig udslidt stand 

– brugt elektronik, skårne kopper, udtrådte sko, gammelt legetøj. Loppemarkedet har en del kun-

der/forbipasserende, også de primært med anden etnisk baggrund. Her betales ikke 125 kr. kiloet for 

eksklusive hvide asparges, men tinges om priserne på brugte mobiltelefoner og gamle armbåndsure. 

Det er ikke dj’ens musik, der fylder luften her, men trafikstøj og fremmede sprog. Få hundrede meter 

fra hinanden indrammer to markeder således to meget forskellige verdener. 

 

- Torvehaller på Israels Plads 

 

Markedet på Nørrebrogade er ét blandt en række af københavnske loppemarkeder – den eneste form for 

marked, som har været jævnt repræsenteret i hovedstaden. Tanker om markedshaller med fødevarer i 

København har været fremme med jævne mellemrum siden 1958; konkret forsøgte man sig med Kok-

kenes Torvehal i midten af 1980’erne, men det holdt kun i få år.262  

Efter 12 års kommunalpolitiske og økonomiske tovtrækkerier gennemføres nu Torvelau-

gets ide om at etablere torvehaller på Israels Plads.  

Faktum er, at der på den 6500 m2 store plads fra sommeren 2011 vil være plads til mak-

simalt 150 forskellige stadeholdere, hvoraf halvdelen vil kunne få permanent plads i de to overdækkede 

haller, mens den anden halvdel etableres med boder under åben himmel. Disse udlejes for en måned, en 

                                                 
261 I maj 2010 var der f.eks. opsat tekst på plakater og skilte med overvejelser omkring, hvad en gade er, og hvordan sproget 

og det talte ord også er en – usynlig – del af en gade; projektet var lavet af undervisere og studerende fra Moderne Kultur, 

KU. 
262 Det lå i det, der nu hedder Pistolstræde i indre København, og var finansieret af Birger Christensen. Konceptet var meget 

eksklusivt, og alt personale var ansat (ingen ejere) – to faktorer man senere anså som væsentlige årsager til, at det ikke gik. 

Kartoffelkuren i 1986 gik heller ikke godt i spænd med de meget kostbare varer, og stedet lukkede i forlængelse af denne.   
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uge eller sågar en dag ad gangen (for dem, der vil sælge selvplukkede skovsvampe, jordbær fra haven, 

hjemmelavet limonade). Dertil kommer op til 20 mobile enheder.  

De overdækkede haller bliver fleksibelt konstrueret og består af 50 m2 store moduler, der 

kan deles op i én til fire boder med helt åbne, semiåbne eller lukkede facader. 

 Ideen bag markedet, som den er formuleret af Torvelauget af 1998 i en rapport fra 2006, 

er baseret på fleksibilitet, variation, diversitet og kvalitet både i forhold til de arkitektoniske rammer, 

produkterne, atmosfæren og begivenhederne.263 Produkterne skal variere fra basisvarer til luksusvarer, 

producenterne skal komme fra hele landet såvel som fra andre lande, og boderne skal optimalt set be-

tjenes dagligt af ejerne selv. Meningen med markedet er på samme tid at sikre bedre produkter til for-

brugerne, støtte små producenter og håndværk og skabe mere liv på pladsen, både gennem handelen, 

spisestederne og organiseringen af arrangementer (”kom og malk en ko”, ”kom og lav din egen ost”) 

og sociale begivenheder (f.eks. fællesspisning af spidstegt lam på langborde om sommeren). Desuden 

er kunstinstallationer, både permanente og midlertidige, en del af planen. 

 En bevidst identitets- og kommunikationsstrategi, der gør brug af så mange medier som 

muligt, skal sikre en løbende og allestedsnærværende formidling af aktiviteterne på pladsen.  

 Torvelaugets beskrivelse er en næsten eventyrlig, måske utopisk, forestilling om et frem-

tidigt vibrerende, mangfoldigt liv på Israels Plads. Hvad der karakteriserer visionen er det altomfatten-

de; man vil det hele. Markedet skal både være lokalt, nationalt og globalt i sit udbud, både stationært og 

mobilt i sin struktur, det skal henvende sig til både daglig- og luksusindkøbet, det skal både være folke-

ligt og mere finkulturelt, det skal både have nærheden og den digitale dimension, de personlige profiler 

og den store forkromede branding. Det skal med andre ord principielt set henvende sig til alle slags 

mennesker og have både den traditionelle markedsstemning og en designet identitet.  

 I hvilket omfang det vil lykkes at realisere visionen, må tiden vise. Umiddelbart synes 

ideen om den designede branding- og kommunikationsstrategi at udgøre en fare for at gøre projektet 

for ’livsstilsorienteret’, for reguleret og netop for designet. Den traditionelle markedsstemning baserer 

sig på producenterne/sælgerne og produkterne selv og har ikke tradition for at hænge sammen med 

kunst og planlagte events. Djema el’fna er ganske vist karakteriseret af historiefortællere og artister, 

men her er der tale om mere spontane indslag. Historiefortælleren begynder sin historie, når der er nok 

                                                 
263 Se: ”Konceptbeskrivelse af torvehallernes dagligdag”, 

http://www.hallerne.dk/W_Frames/Torvehallerne/Torvehallerne_Tekstfelt.htm 
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tilhørere, og ingen ved, hvilken historie han vil fortælle i dag. De forskellige optrædender finder også 

sted uden forud fastlagte programmer, og spontaniteten giver en anden dynamik, en anden stemning. 

En af de gode ting ved markeder er, at de ikke har brug for programmer, dekorationer og manuskripter, 

men (når de fungerer) udgør en form for show i sig selv; ”forestillingen”, der ligger i menneskerne, 

møderne, sanseligheden og varerne, er en integreret og naturlig del af markedet. Kunsten og de billeder 

af varer, som i Torvelaugets materiale hænger ned fra tagene (store massive ’gardiner’, der illustrerer, 

at her er der fisk, her er der grønt, her er der brød, lidt i stil med visse supermarkeder), vil sandsynligvis 

skabe et anderledes marked. De sociale begivenheder og didaktiske elementer vil kunne give en ekstra, 

positiv dimension til markedet, så længe de ikke dominerer og bevirker, at folk bliver skuffede, når der 

ikke sker noget specielt.  

Hvis stedet først og fremmest skal være et marked, og ikke et sted for fødevarerelaterede 

events, skal det kunne leve i kraft af det liv, som boderne og varerne er i stand til at skabe. Derfor er det 

afgørende at insistere på Torvelaugets vision om individuelle stadeholdere og på generelt at holde pri-

serne på et leje, så de fleste mennesker kan være med. Desuden er det væsentligt ikke at overregulere 

stedet; alle tre præmisser bliver sandsynligvis vanskelige at overholde i praksis.  

 

Markedets økonomiske, sociokulturelle og sundhedsmæssige fordele 

 

Før jeg fortsætter med analyser af eksisterende markeder, vil jeg kort sammenfatte de fordele, som man 

i forskellige sammenhænge har gjort angående markeder. Både de mobile og de stationære viser sig at 

være en særdeles god investering, både økonomisk, socialt/kulturelt og sundhedsmæssigt. Project for 

Public Spaces har opstillet en række fordele ved markedet, som Institute of Municipal Markets of Bar-

celona (IMMB) bakker op om264:  

 

Sundhedsmæssigt/miljømæssigt er markedet en gevinst, idet leveringen af friske, lokalt producerede 

varer mindsker varetransporten, bidrager til at bevare små familielandbrug og åbent land og medvirker 

til at skabe kompakte kvarterer, hvor funktionerne er indenfor gå-afstand. 

                                                 
264 IMMB blev etableret i 1991 og består af både repræsentanter fra stadeholderne og kommunen, der i fællesskab arbejder 

med at optimere salget og facilitere administrationen af markederne (byrådet har stadig den overordnede kontrol). 
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Økonomisk virker markeder som ankre for lokale forretninger. De smitter positivt af på 

de omkringliggende butikker og fremmer udviklingen af spin-off projekter, og mange markeder støtter 

lokale haveprojekter og andre urbane agrikulturprojekter. Markedet øger skatteindtægterne og fasthol-

der pengene i lokalområdet, hvorved byens økonomi styrkes. Desuden forøger de ejendomsværdien på 

bygninger i nærheden265 og genererer flere jobs og større økonomisk vækst end almindelige supermar-

keder.266 

 Erfaringer fra PPS, IMMB, nye studier fra London og globale studier fra 1970’erne viser 

meget entydigt, at markeder er en sociokulturel gevinst for byer. De fungerer som socialt mødested, 

giver fornyet liv til byen og har et integrerende og kreativt potentiale. Markeder fremmer blandingen af 

forskellige kulturer og aldersgrupper og medvirker til at skabe lokalt engagement og stolthed. Den per-

sonlige betjening og den intime atmosfære fostrer dialog og styrker relationerne mellem mennesker. 

Markedet siges at reducere både fordomme, isolation og depression.  

På grund af de relativt lave omkostninger, der er forbundet med at have en stand (på et 

mobilt marked), fungerer markedet som et udrugningssted for iværksættere og små forretninger. Det er 

desuden en god mulighed for immigranter for at komme ind i samfundet, og også andre udsatte grupper 

kan med markedet som omdrejningspunkt ’komme ind i samfundet’. I USA er der eksempler på, at 

sociale tiltag overfor utilpassede unge sættes i værk i forbindelse med markeder og/eller produktionen 

af varer til markeder. I New York råder sammenslutningen Greenmarket f.eks. over et areal, som unge 

                                                 
265 Union Square midt på Manhattan var eksempelvis et trist og skummelt sted i 1970-erne. Fødevaremarkedet Greenmar-

ket’s opståen i 1976 var en helt afgørende faktor for udviklingen af pladsen, der siden blev fyldt med liv. Fashionable re-

stauranter i området kreerer nu deres menuer i forhold til det årstidsbestemte udbud på Greenmarket, og hele 26 markeder er 

opstået i kølvandet på Union Square-succesen, og bidrager nu til revitaliseringen af områder i hele New York. Ligesom 

ejendommene rundt om Union Square er blevet mondæne, viser mange eksempler, at investeringer i konstruktionen og 

administrationen af et marked er en investering i at bevare og forøge de omkringliggende bygningers værdi langt ud i frem-

tiden. Af det samlede antal nyetablerede markeder er det ca. 50 %, der overlever. Procentdelen er den samme, som gælder 

alm. butikker og restauranter m.m. How to turn a Place Around (Project for Public Spaces, (2005 (2000)), s. 15 
266 En rapport fra 2006 fra New Economics Foundation i London viser de økonomiske fordele ved Queens Market (et mar-

ked med både udendørs og overdækkede boder i London). For hver £10 brugt på markedet bliver der genereret yderligere 

£25 i økonomisk aktivitet. I sammenligning giver et almindeligt supermarked kun £14 ekstra. Desuden skaber det lokale 

marked dobbelt så mange jobs per kvadratfod handelsrum som de nærliggende supermarkeder, og de helt store markeder 

som f.eks. Pike Place Market i Seattle genererer op mod $100 mio. i årlige bruttoindtægter og virker som store turistattrak-

tioner. En undersøgelse fra 2002 med 800 kunder fra forskellige indendørs og udendørs markeder over hele USA demon-

strerer, at 60 % også besøgte butikker i nærområdet i forbindelse med deres markedsindkøb. Heraf besøgte 60 % kun disse 

butikker på dage, hvor de skulle på markedet. Undersøgelsen bakkes op af en canadisk undersøgelse fra 2006, der viser det 

samme. Fordelene ved velfungerende markedspladser er således mange. Ifølge Project for Public Spaces har kineserne, i 

modsætning til amerikanerne, forstået den nationaløkonomiske betydning af markeder. Den kinesiske stat har investeret 

over $1 mia. i lokale markeder, mens den amerikanske kun satser få millioner. 



 138 

har ansvaret for at dyrke med henblik på at afsætte de økologiske grøntsager på markederne.267 Forlø-

bet har været en succes for alle. 

IMMB går så vidt som til at argumentere for markedet som et af de fundamenter, hvorpå 

et godt samfund hviler. Markedets økonomiske, sociale og miljømæssige potentiale gør det til et ikke 

uvæsentligt led i IMMBs ambitiøse mål om at bidrage til folks almene sundhed, livskvalitet og lykke. 

Byer med markeder er byer med større social sammenhængskraft og højere livskvalitet, idet markeder 

skaber relationer mellem mennesker: ”The markets are spaces for relations and co-existence.”268 

Markedets integrerende og kreative potentiale udbygges af studier foretaget af studerende 

på Goldsmith College i London, samlet i bogen Market Tales – a Geopolyphony (2009). Alle de under-

søgte markeder (i London) er åbne og mobile, og fælles for iagttagelserne er en oplevelse af de mange 

forskellige markeder som steder, der kan noget andet. De udgør alternative og levende rum, hvor nye 

møder, ideer og måder at være til stede på opstår og udvikles.  

Jeg har udvalgt fire citater fra bogen, der på baggrund af forskellige studerendes iagtta-

gelser af forskellige markeder, beskriver de samme usynlige, mellemmenneskelige relationer og meka-

nismer på markedspladsen. 

 

”At play in the market are social forces from different ideological backgrounds, the 

site allows them to freely engage and unify organically, creating opportunity for a 

shared and lived collective experience, even if it is just for one moment. The market 

is a site of real encounters, conversations between strangers, the convivial loitering 

around and the fleeting of people produce new possibilities and potential is creat-

ed.”269 

 

”The market is a place where bricoleurs materialise their claims, where the rules, 

uses and architectures of space are reinvented; a place where people come to play 

with the notions of value and transaction, to evade pre-existing norms and defini-

tions, to join a performance and produce alternative exchange forms, new relation-

alities, new meanings. Informal markets, through a ‘distributed network structure’ 

generate ‘immaterial goods’ such as ideas, information and communication, they 

                                                 
267 Jorden ligger i Brooklyn midt i bymæssige omgivelser, og før Greenmarket fik gang i det kommunale samarbejde, lå det 

hen som et stort ubenyttet asfaltareal.  
268 Se IMMBs hjemmeside: http://www.mercatsbcn.com/home/index.php  
269 Om Deptford Market, et gademarked i London Lobb, Alice & Allen, Charlie: ”A Goaded Spirit” in: Market Tales 

(2009), s. 11 

http://www.mercatsbcn.com/home/index.php


 139 

create new subjectivities and a different type of knowledge, a polyphonic enacted 

knowledge; they produce ‘bio-political alternatives’”.270 

    

”…the trading activity appears as a way to access the economy, the citizenship, and 

as a social engine for the communities to imbricate. The concentration of these 

products acts as a metonomy for many sorts of cultural engagements and perfor-

mances, and constructs the market as a place for encounters: not only commodities 

have a social life, but they are a trigger for sociality. The market reveals itself to be 

a fundamental element of the social and urban palimpsest it is embedded in”.271 

 

”[Ridley Road Market is] (…) a platform from which to navigate to yet unknown 

geographies, a node where new engagements are produced, an intensity from which 

to explore new knowledge and new forms of knowing.”272 

 

Det alternative rums evne til nyskabelse og re-kreering underbygger markedets essentielt urbane karak-

ter. 

I modsætning til verdensbyen Londons alternative og nyskabende markeder, hvor forskel-

lige nationaliteter mødes og skaber nye betydninger og relationer – og i modsætning også til nyetable-

rede, mere mondæne markeder – findes fortsat en lang, lang række helt almindelige og traditionelle 

markeder, hvor kvinderne stadig går ned om formiddagen for at købe ind til dagens måltider. Disse 

traditionelle markeder, i Europa fortrinsvist beliggende i syd, eksisterer hverken for at integrere udlæn-

dinge eller utilpassede unge eller som ramme for ”new possibilities and potential”, men som en stabil, 

vigtig og bevarende instans i byen og borgernes liv. Markedets centrale rolle afspejles helt bogstaveligt 

i mange, især franske byer, hvor man ved ankomsten til en ny by mødes af skilte med de tilsyneladende 

vigtigste informationer: byens navn samt hvilken dag/hvilke dage, der er markedsdag(e).273  

Et godt eksempel på et traditionelt marked finder man i øvrigt i den norditalienske by 

Chiavari, en gammel, klassisk by med et uhyre velfungerende handelsliv:274 

 

                                                 
270 Om gademarkeder og car boot sales (markeder hvor varerne er placeret i bagsmækken af en bil) i London generelt. San-

taguistina, Elena: ”Fragments: Voices, objects, flows and paths from an eluding economy” in: Market Tales (2009), s. 87. 

Citaterne i kursiv er fra Hardt, Michael & Negri, Antonio: Multitude: War and Democracy in the Age of Empire, New York, 

The Penguin Press, 2004, s. 79-95  
271 Om Dalston Market, London; området og markedet har siden 1950’erne været kendetegnet af en lang række forskellige 

nationaliteter. Morandeira, Julia: ”Market intensity” in: Market Tales, s. 124 
272 Ibid., s. 127 
273 Her eksisterer de såkaldt rejsende markeder, der på faste ugedage er i forskellige byer. 
274 Jeg boede i udkanten af byen fra 12.-23.5.2010 
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Chiavari, Italien  

 

Byen 

 

Chiavari ligger ved den italienske riviera, 40 km. øst for Genova. Den har 28.000 indbyggere (med 

opland: 50.000) og en lang historie bag sig med bosættelser siden år 700 f. Kr. Det velbevarede histori-

ske centrum er fra middelalderen, med bygninger fra 11-1700-tallet. 

I modsætning til de andre byer på kysten vender Chiavaris gamle centrum ikke ud mod 

vandet, men ind mod bjergene, ca. 200 meter fra Middelhavet. Det bjergvendte centrum synes at have 

’reddet’ byen fra en mere massiv turisme, som i meget høj grad præger de øvrige kystbyer.275 Den 

fremstår som en lidt overset perle på den ellers mondæne riviera; antallet af turister kunne i løbet af 11 

dage i maj tælles på én hånd (dog vidner kvadratmeterprisen på boliger i centrum om, at man befinder 

sig i en yderst velhavende og ikke overset del af Italien).276  

Byen adskiller sig fra det traditionelle snørklede middelalderbymønster ved at være base-

ret på et (om end irregulært) gridmønster. Set oppefra ligner den mere en moderne forstad end en 

gammel middelalderby. 

Chiavaris historiske centrum er usædvanligt vellykket. Man får et umiddelbart fysisk vel-

være af at opholde sig på stedet. Kernen i centrum, der overvejende er bilfri, dækker et område på ca. 

200 x 700 meter. Hovedgaden, Via Martiri della Liberazione, krydses af ti vinkelrette gader og brydes 

dels af den (begrænset) trafikerede Piazza Giacomo Matteotto og af Piazza Mazzini, den plads, der 

mandag til lørdag forvandles til markedsplads. Parallelt med hovedgaden, men kun i ca. halve, forskud-

te længder, går syv andre gader, der indimellem også brydes af pladser.277 

                                                 
275 Anlæggelsen af en ny og større havn samt en meget bred strandpromenade med store springvandsanlæg vidner dog om et 

nutidigt ønske om at udnytte vandet mere og få byen til at vende ansigtet udad. Men bygningerne på den anden side af kyst-

vejen er kedelige, grå betonbyggerier, der har meget svært ved at hamle op med de smukke, gamle, okkerfarvede huse på 

strandpromenaderne i nabobyer som Camogli, Portofino og Sestri Levante. 
276 Antallet af turister i juli og august er i de øvrige byer ekstremt højt. I denne periode blokeres vejen til Portofino fuld-

stændigt af tæt trafik. Lykkes det at få bilen med til byen, ledes man af en p-vagt direkte ind i et parkeringshus, hvor man 

kan parkere til en pris af fem euro i timen, hvorefter man kan gå ned på havnepromenaden og betale 15 euro for stedets 

specialitet, en Bellini Cocktail, eller shoppe i de eksklusive forretninger (Armani, Gucci m.fl.).    
277 Den logiske struktur, der ikke gemmer på sære blindgyder og snørklede stræder, ledsages til gengæld af store, integrere-

de kirker. I udkanten af det historiske centrum, lige ud til en parkeringsplads, ligger den imposante, marmorbelagte indgang 

til, hvad der viser sig at være en enorm katedral. Selve bygningen kan ikke ses fra gaden, men et kig ind ad døren afslører et 

enormt, barokt udsmykket kirkerum.   
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 Bygningerne er typisk to-fire etager høje, og med et par enkelte undtagelser er alle mini-

mum 300 år gamle. Facaderne i okker, orange og rød har grønne eller gule skodder, og en stor del af 

bygningerne er desuden bemalet i traditionel genovenisk stil, dels med blomsterarrangementer og bor-

ter, dels med trompe l’oeil-effekter, der får de glatte mure til at fremstå, som var de opbygget af store, 

tilhuggede sten. Nogle af bemalingerne er helt nye, andre fremstår gamle og nedslidte, og på enkelte 

bygninger afsløres historiens forskellige stilarter i lag på lag. Indbyggerne er (ifølge oste- og skinke-

sælgeren på markedet) stolte af de kunstfærdige udsmykninger, som foretages af særligt uddannede 

kunstnere. 

Skodderne er bemærkelsesværdigt ofte tillukkede, de relativt få balkoner er tomme – 

uden blomster, møbler og mennesker – og det eventuelle liv på de beplantede tagterrasser har ingen 

forbindelse til livet på gaden. Grænsen mellem inde og ude, privat og offentligt, er således helt skarp. 

På gadeplan har de allestedsnærværende arkader/hvælvede buegange imidlertid den modsatte effekt. 

Her sløres grænsen mellem inde og ude. Under hvælvingerne befinder man sig på tærsklen mellem det 

offentlige gaderum og det semi-private butiksrum. Man er beskyttet mod den værste sol, regn og blæst, 

og man går på stenmosaikker så fine som tæpper, under lamper, forbi bænke og blomsteropsatser, det 

er som at være indenfor udenfor. De mange buegange, som er specielt karakteristiske for Chiavari, har 

givet det historiske centrum kaldenavnet ’salotto pedonale’278, fodgænger-salonen eller dagligstuen for 

fodgængere. Betegnelsen er ganske præcis, for det er netop sådan man oplever det: At man træder ind i 

en stue, eller en række af stuer, hvor man føler sig velkommen, fordi nogen tydeligvis har gjort sig 

umage for, at der skulle være rart at være. Også akustikken er blød som i et hjem fyldt med tæpper og 

bøger. Lydene er differentierede, man hører stemmer og skridt, men i en dæmpet udgave. Man oplever 

at deltage i et rum med andre mennesker på en ikke-intimiderende måde, og der er ingen susen fra kø-

leanlæg og aircondition. 

 Der er mennesker på gaden fra tidligt om morgenen (før kl. syv), og bænkene på gader og 

pladser er altid optaget; også om søndagen og mandag formiddag, hvor de fleste butikker er lukket, er 

der mange folk i alle aldre.  

  

                                                 
278 se: http://it.wikipedia.org/wiki/Chiavari#Urbanistica 

http://it.wikipedia.org/wiki/Chiavari#Urbanistica
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Butiksgaderne 

 

Handelen er centreret i det historiske centrum. Butikkerne ligger tæt, og der er omkring 250-300 per-

manente enheder (butikker, cafeer, apoteker, banker m.m.) på det centrale 200x700 meter store område. 

Dertil kommer ca. 70 mobile enheder om fredagen på det store marked, placeret i gaderne. Tøj, tasker 

og sko, fødevarer, delikatesser og convenience food (der her er indbegrebet af høj, høj kvalitet), kio-

sker, barer og cafeer, isenkram, boligudstyr og antikviteter, apotekervarer, helsevarer og parfumer, 

smykker, briller, legetøj, blomster, rejser, forsikringer og ejendomme kan erhverves i stort udvalg fra 

mindre og helt små butikker. I sidegaderne findes endnu mørke, tætte værksteder med gamle skomage-

re, stolemagere og sågar en af de sidste pastastempel-magere, foruden en række frisører, barberer m.m. 

Facaderne i centrum er smalle og skiltningen minimal. Nogle steder er det svært overho-

vedet at se, hvad butikken hedder. Butikker med mærkevarer og ikke-mærke-varer blander sig med 

hinanden, men alt i alt vidner butikkerne om et stærkt lokalt/nationalt islæt, iblandet enkelte globale 

input. På fødevarefronten er det lokale og nationale klart dominerende; en enkelt lille mexicansk og 

indisk restaurant er der plads til, men ellers er alt traditionelt ligurisk/italiensk, og der er ingen thai-

takeaway-steder, ingen sushi-barer, man kan næppe opdrive en burger i denne by. Til gengæld ligger 

der med kun 100 meters afstand to små forretninger, der udelukkende sælger frisk, hjemmelavet pasta. 

Flere steder overraskes man af synet af ild i de ellers mørke lokaler. Stenovne og åbne ildsteder leverer 

pizzaer og stegte kyllinger.    

Placeringen bag de hvælvede buegange, og de omtrentligt lige smalle facader og små en-

heder gør, at butikkerne indgår harmonisk i helheden. De forskellige materialer, udsmykninger og ind-

retninger på facader og indenfor i butikkerne giver de variationer, som gør helheden interessant. De 

ofte overordentligt smukke vareudstillinger bidrager yderligere til indtrykket af stor personlig omhu.  

Alene udformningen af indgangspartier er i høj grad med til at sikre den vigtige variation; de nedenfor 

skitserede er kun et udvalg:  
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Planskitser af butiksindgange: 

 

At nogle af butikkerne har en lang historie giver en ekstra dimension til helhedsoplevelsen; når man 

står og drikker kaffe i baren på Pasticceria Copello (kager, chokolade, kaffe, spiritus) fra 1826, er det 

som at være på museum. På Gran Caffé Defilla fra 1914 ved Piazza Matteotti er stemningen præget af 

lige dele historie og nutid. Kendt som litterær ’fritænkercafé’ og neutralitetszone under 2. Verdenskrig 

(pga. schweizisk ejerskab), fremstår den nu som et alsidigt og karakterfuldt etablissement med både 

cafe, thé-salon, enoteca, vinafdeling, slik- og kageudsalg. Også her er hver en bestilling, hver en opsats, 

hver en vare præget af stor personlig omhu; selv slikket er opsat på sølvfade og sælges pr. gram; pe-

bermyntepastiller fås i kostbare, perlebesatte pilleæsker. 

De mange specialbutikker i Chiavari suppleres af hele 14 supermarkeder. Heraf ligger to 

helt inde i centrum, syv ligger i umiddelbar nærhed af centrum og fem ligger et stykke fra centrum. På 

nær det store supermarked COOP er der tale om små supermarkeder (lidt over købmandsstørrelse) med 

et specialiseret udvalg, og selv om de er små, er det umiddelbart overraskende, at der er plads til så 

mange.279  

 

Markedet 

 

Chiavari vågner som sagt tidligt. Kl. syv om morgenen er der overraskende mange mennesker på gaden 

foruden varevogne og fejemænd. På markedet har stadeholderne været i gang siden halv seks. Der er 

                                                 
279 COOP ligger lidt uden for centrum og kræver bil, men som det er typisk for sydeuropæiske supermarkeder eksisterer den 

varemæssige specialisering også her; der er en stor afdeling med frisk fisk på is, en slagter og en bemandet charcuteriafde-

ling. Grøntafdelingen bugner af varer – tilsyneladende de samme varer, som man finder på markedet (nogle gange til en lidt 

lavere pris). Man har forladt byens udadvendte, multifunktionelle og komplekse kombinationer af små enheder til fordel for 

en internaliseret alt-i-en-løsning, men der findes et ekko af flerheden i de bemandede specialafdelinger.   
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otte frugt- og grønthandlere, fire ost-charcuteri-m.m.-handlere, hver betjenes af tre-fire mennesker, og 

endelig er der en enmands-betjent slikbod. Frugt- og grønthandlernes vogne og grej er opmagasineret 

på et lager tæt ved, og det er tydeligvis et omfattende stykke arbejde at stille det hele frem. Kasser skal 

stilles ovenpå hinanden, bordplader lægges på, stativer slås op, teltduge spændes ud, parasoller placeres 

strategisk. Tunge kasser med frugt og grønt rulles ind og arrangeres; alle boder har omtrent det samme 

store, flotte og overvejende italienske udbud. På snore mellem stængerne hænges bananer, hvidløg, 

skalotteløg, plasticposer. Den tykke slikdame får bugseret sine vogne og varer på plads, og klokken 

halv otte er de fire store varevogne ved at være forvandlet til butikker med oste, skinker, pølser, rote-

rende kyllinger m.m. Forvandlingen foregår lynhurtigt; bilerne kører ind, og på et øjeblik er vognenes 

sider blevet til udhængende tage, og det store udvalg ligger frit til skue. Hele parmesanoste rulles ud på 

fortovet og stables til små, tunge tårne. Helt færdige er de først kl. otte, men allerede nu er der kunder. 

 Fredag er store markedsdag i Chiavari. Her suppleres madmarkedet med ting og tøj fra 

boder i de centrale gader omkring Piazza Mazzini. Ved sekstiden ruller varevognene ind, parkeres med 

millimeterpræcision i gaderne, hvorefter særlige tagkonstruktioner, jernstænger med teltduge, monteret 

øverst på varevognene, drejes ud, og således overdækkes det meste af den åbne gade mellem de buede 

hvælvinger. Derefter stilles bordene op. Varerne hentes frem fra de tætpakkede vogne, tøj på bøjler 

hænges ved hjælp af stænger op på wirer; køkkengrej, sygrej, tekstiler, sko, kosmetik m.m. stilles op, 

sælgerne taler på kryds og tværs mellem boderne, mens de arbejder, og der er allerede mange menne-

sker imellem dem. Børn på vej til skole, mødre med småbørn, mænd og kvinder i alle aldre, flest kvin-

der. På sommerdage er der tæt, tæt pakket med folk hele dagen. Varerne er billige, udvalget enormt. 

Det er som et stormagasin, der foldes ud i ét plan, integreres i byen en enkelt dag og derefter forsvinder 

uden at efterlade sig spor, som et cirkus.  

Næste dag, lørdag, og også søndag, er der blomstermarked i byen. Gaderne fyldes af ci-

trontræer og bourgainvilleaer, og stormagasinet fra dagen før er således blevet erstattet af en stor plan-

teskole, der på samme vis foldes ud, foldes sammen og er væk igen. Om søndagen suppleres blomster-

markedet af en stor udendørs vinfestival. Den følgende søndag vil gaderne, som den sidste søndag i 

hver eneste måned, blive fyldt med antikviteter. Sådan sker det konstant, at nye varer kommer til byen, 

nye butiksejere flytter for et øjeblik ind i gaden, og tiltrækker endnu flere folk end normalt, til gavn 

også for de stationære butikker og byens liv generelt.  
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At en by har brug for både permanente og midlertidige elementer – og at ’cirkuslogikken’ 

er en forudsætning for, at et fuldstændigt liv kan udfolde sig – afspejles i Calvinos beskrivelse af den 

usynlige by Sofronia: 

 

”Byen Sofronia består af to halve byer. I den ene ligger rutschebanen med de stej-

le pukler, karrusellen med sin krans af drejende kæder, dødsdromen hvor motor-

cyklisterne kører med hovedet nedad, cirkusbygningen med en klynge trapezer 

hængende i midten. Den anden halvdel af byen er af sten, marmor og cement. Her 

ligger banken, fabrikkerne, de store ejendomme, slagtehuset, skolen og al den 

slags. Den ene af byens halvdele er fast og bestandig, den anden er midlertidig. 

Når tiden for dens ophold her er udløbet, bliver den taget ned og pakket sammen 

og kørt væk for derefter at blive rejst i en anden halv bys udefinerede omkreds. 

 Hvert år kommer den dag hvor håndværkerne tager marmorfacaderne ned, de-

monterer mure og cementsokler, pakker ministeriet, monumentet, dokkerne, olie-

raffinaderiet og hospitalet sammen, læsser dem på lastvogne og starter den årlige 

turné fra bytorv til bytorv. Tilbage bliver det halve Sofronia med skydetelte og 

karruseller, og de halvkvalte skrig fra rutschebanen, når vognene styrtdykker ned-

ad. Man begynder at regne ud, hvor mange måneder, hvor mange dage man må 

vente før karavanen kommer tilbage og et fuldstændigt liv igen kan begynde.”280 
 

Mobilitet og transformation 

 

I stedet for at det er forbrugeren, der skal sætte sig ind i sin bil og køre ud til storcentret, planteskolen 

eller lagerbygningen med antikviteter, kommer varerne i Chiavari ind til forbrugeren. Her er det ikke 

det enkelte individ, men butikken, der er mobil. Det har en centraliserende effekt i stedet for det mod-

satte. Det samler funktionerne, samler folk og styrker byen (og mindsker desuden biltrafikken og foru-

reningen). Den ældgamle markedsmodel er indbegrebet af den mobilitet, vi ellers – men på et individu-

elt plan – forbinder med det hypermoderne. Et af de nyeste butikskoncepter er pop-up-stores, hvor 

mondæne, delvist subkulturelle butikker popper op i al ubemærkethed og lukker igen efter en måned, et 

halvt eller helt år.281 Det nyeste nye er en gentænkning af et af de allerældste handelsprincipper, nu i en 

meget eksklusiv udgave.  

                                                 
280 Calvino, Italo: De usynlige byer, s. 57 
281 Kun ’særligt udvalgte’ kender til pop-up-butikkens eksistens, og kendskabet spredes ikke pr. reklame, men med mund-

til-mund-metoden. Mere officielt foregår det på større shoppingområder eller ligefrem shoppingmalls, specifikt dedikeret til 

butikker med et begrænset lejemål. Shoppingmall’en Delay no mall i Hong Kong indeholder f.eks mange pop-up-butikker 

(med de mest hotte, unge designere, som man ikke finder andre steder), og i Space15Twenty i LA er kædebutikken Urban 
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 ’Cirkuslogikken’ gælder ikke kun endagsmarkederne, men også fødevaremarkedet, blot 

gentages ’forestillingen’ her dag efter dag. Fra kl. 16 er Piazza Mazzini en solvarm plads med legende 

børn og uden det mindste spor af marked; før det er der fyldt med boder, og stemningen og stedet er 

helt anderledes. Lyset er anderledes, tempoet mere målrettet, og der er fyldt med ting at se på, undersø-

ge, mærke på, lugte til; der er mere larm, flere stemmer, men ingen salgsråb, og, overraskende nok, 

heller ingen smagsprøver.  

 Mellem kl. et og to om eftermiddagen begynder markedet at lukke ned. Det tager igen et 

par timer, og derefter kommer skralde- og fejebilerne og rydder op, indtil det sidste kålblad og den sid-

ste kasse er væk, og granitstenene igen fremstår så rene, at man gerne sætter sig ned og spiser en is (ef-

tersom bænkene altid er okkuperet af ældre mænd). Eftermiddagslys og en vis ro sænker sig over plad-

sen. 

Det mobile markeds evne til at forvandle byen er markant og fascinerende. Det folder sig 

ud og skaber sine egne rum i rummet, hvorefter det pakker sammen og efterlader en anden stemning, 

en anden by. Chiavaris fiskemarked - som nævnt i indledningen – består af fire forretninger og holdt 

indtil 2002 til i en gade tæt på Piazza Mazzini. Siden flyttede de ind i en gård overfor, hvor de hygiejni-

ske og praktiske forhold var bedre. Her står de på rad og række, med stålsøjler imellem sig og et mo-

derne byggeri ovenover. Det er ikke et sted man kommer, med mindre man vil købe fisk. Efter lukketid 

er der tomt. Ved at flytte fiskemarkedet ind i en aflukket gård uden andre funktioner end boliger, i stue-

etagen på en blank og kølig stål- og glasbygning, i stationære boder, har man reduceret dets ’deltagelse’ 

i byens liv, dets signaler. Det er ikke længere med til at forvandle byen i lige så høj grad som før, det er 

ikke i samme grad en del af den aktive bymasse, men lever sit eget liv i et lille appendix. Det kan siges 

at tilføre endnu en variation over temaet handelsrum, og for den førstegangsbesøgende har det en vis 

overraskelseseffekt: Man kan ikke se markedet fra gaden, men må lige ind gennem porten først. Udval-

get er flot, men stedet indbyder ikke til ophold. Man kommer, man køber, man går.  

Butikkens grad af deltagelse i byens liv afhænger af dens evne til at sætte en stemning, 

skabe variationer og forandringer og relatere til andre levende enheder (butikker, cafeer, legepladser 

el.lign. hvor der er mennesker) i umiddelbar nærhed. Det liv, de signaler, som fiskeforretningerne 

’smider af sig’, ender i de døde mure på den anden side.    

                                                                                                                                                                        
Outfitters ’vært’ for en række unge designere, pop-up-butikker og kulturelle begivenheder, der er med til at kaste et trendy 

lys på værten.  
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I modsætning til i Danmark, er handelen i Chiavari spredt på mange forskellige, individuelle hænder. 

Ejermæssigt er der tale om en decentralisering, geografisk om en centralisering. I Danmark er det om-

vendt; her er handelen i meget højere grad præget af færre hænder, flere kæder, færre markeder og flere 

big-boxes i udkanten af byerne – dvs. en ejermæssig centralisering og geografisk decentralisering.  

 Den menneskelige dimension er, som det fremgår, til stede overalt i Chiavari. Byen har 

en helt klar og lokal karakter, baseret på en historisk struktur og historiske bygninger, der i sin skala, 

sine materialer og sin fremtoning prioriterer detaljer, variationer og nærhed, og karakteren holdes ved 

lige og i live af den levende handel, den daglige transformation og den allestedsnærværende personlige 

omhu. Byen gør ikke noget stort nummer ud af sig selv, den ligner et utal af andre sydeuropæiske byer 

og har ikke brug for nogen event-strategi. Den tilbyder netop så mange sanselige stimuli, at man altid 

oplever noget, men aldrig overlæsses af informationer. Det er en by for bevægelse, men også for op-

hold, der tilgodeser både den lineære og den cirkulære omverdenstilgang, og takket være den historiske 

baggrund og den aktuelle omhyggelige varetagelse/videreudbygning af den, er det et sted med et utal af 

historier – som dels er umiddelbart synlige og dels skal opsøges. Aflæselighed og kompleksitet følges 

ad. Således demonstrerer Chiavari på mange måder den relationelle kompleksitets kvaliteter på et lokalt 

plan.  

 

Markeder i Barcelona 

 

Også Barcelona er et godt eksempel på en relationelt kompleks by, denne gang i et større, mere interna-

tionalt format, der ikke desto mindre har bevaret sin karakter af lokalitet, dvs. af en række forskellige 

lokaliteter. Jeg vil, af omfangsmæssige årsager, ikke gå ind i en detaljeret gennemgang af byen, men 

blot formidle et besøg på et traditionelt, overdækket marked og samtidig knytte enkelte kommentarer til 

den høje prioritet, markeder generelt har i byen, og den vilje til at følge med tiden og være omstillings-

parat, som byens markedsorganisation giver udtryk for. 

I Barcelona (1,6 mio. indbyggere) er der 46 markedshaller, heraf 40 fødevarehaller – alle 

overdækkede, permanente og åbne mandag til lørdag.282 To tredjedele af byens indbyggere køber re-

                                                 
282 I alt dækker 3600 markedsenheder (boder, butikker) et område på 36000 m2 og der er 3.500 ansatte.  
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gelmæssigt deres fødevarer på markederne, som således udgør et prominent led i byens fødevaredistri-

bution.283 Markederne er som nævnt organiseret i IMMB, der har stor politisk opbakning i byen.  

Barcelona er den by i Europa, der har flest urbane handels-akser, dvs. områder hvor han-

delen er særligt koncentreret. Koncentrationen kommer til udtryk i en symbiose mellem butiksgader og 

markeder, hvor markedet fungerer som motor. På IMMBs hjemmeside udtrykkes som nævnt stor be-

vidsthed omkring markedets værdi, både for samfundet, byen som helhed og det enkelte individ, og for 

stor vilje til at bevare den værdi, der ligger i et tæt netværk og en praksis, der prioriterer de menneske-

lige relationer.284  

Man er desuden meget opmærksom på, at markedet skal følge med tiden. Det må ikke 

miste sine kvalitative kendetegn, de friske varer, det specialiserede udbud, stadepladsstrukturen og den 

personlige betjening, men det skal samtidig kunne inkorporere nye vaner, kulturer, teknologier og kon-

cepter. 285  

Endnu eksisterer en del af markederne dog på traditionelle præmisser. I det gamle arbej-

derkvarter Gracia (der nu er ved at blive et fashionabelt kvarter for den ’kreative klasse’), ca. tre km 

nordøst for centrum, ligger blandt flere andre markeder Mercat de l’Abaceria Central. Det blev etable-

ret i 1892 som ét i en række af nye overdækkede markeder, bygget af jern og glas, hvad der på opførel-

sestidspunktet gjorde det til en markant, moderne og imponerende stor og lys bygning.286  

På l’Abaceria Central finder man et stort og udvalg af dagligvarer og specialiteter: Fisk 

og skaldyr i alle udformninger (mindst ti forskellige slags muslinger), kød i alle udskæringer og alle 

tænkelige grøntsager (f.eks. otte forskellige svampe og dertil de tørrede). Slagterne står tæt med store 

knive og skærer kød ud, udenfor en slagterbod hænger en kvart okse, endnu bloddryppende. Oste, pøl-

ser og skinker hænger og står fint udstillet, grønthandlerne har nænsomt stablet deres varer op, jordbær 

                                                 
283 Oplysningen kommer fra formanden for IMMB, Jordi Portabellos, tale ved stiftelsen af EMPORION Association i 2006, 

http://www.mercatsbcn.com/arxius/relacionats/discursbru.pdf. EMPORION er en sammenslutning af europæiske markeder, 

der, i troen på fødevaremarkedet som et samfundsmæssigt fundament, arbejder på at udvikle, udvide og modernisere de 

traditionelle markeder. 
284 Se http://www.mercatsbcn.com/noticies/index.php?fuseaction=noticia&id_noticia=514  
285 I 2004 iværksatte IMMB en treårig handlingsplan, der inkluderede 50 mio. euro til investeringer i moderniseringen af 

markedshallernes infrastruktur. Meningen var at imødekomme en række af den moderne forbrugers behov ved at indarbejde 

services fra supermarkeder og shoppingcentre (kundekort, informationsskranker, overvågede legeområder for børn, hjem-

mesider og udvidede parkeringsmuligheder) samt større opmærksomhed på bæredygtighed (genbrug, solenergi m.m.).   
286 Ifølge IMMB’s hjemmeside var en af de væsentlige grunde til overdækningen sandsynligvis naboklager. Folk var trætte 

af lugtene og larmen fra de åbne markeder. Det første marked, der blev overdækket, var Santa Catarina i 1844 og fra år 

1900 blev alle nye markeder bygget under tag. I 1940’erne og 1950’erne blev de sidste åbne markeder overdækket, og i 

1960’erne og 1970’erne blev hele 18 nye markeder opført i takt med byens stigende vækst. Se http://www.mercatsbcn.com 

http://www.mercatsbcn.com/arxius/relacionats/discursbru.pdf
http://www.mercatsbcn.com/noticies/index.php?fuseaction=noticia&id_noticia=514
http://www.mercatsbcn.com/
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for jordbær, og der er mange forskellige tomater, hver slags til sit formål. En bod sælger klipfisk på 

hundrede forskellige måder og ikke andet. Damer sælger æg og kun æg, andre kun kartofler og løg. En 

mand sælger bønner, mange forskellige slags, en anden har specialiseret sig i marinerede oliven og 

artiskokker. Pasta laves i hånden, mens man venter. Ved indgangen til markedet sælger en ældre mand 

hvidløg og citroner fra et åg over skuldrene. Der er både økologiske og konventionelle varer, flest loka-

le, men også importerede specialiteter. Mellem boderne er et par cafeer, en sushibar og tapasrestauran-

ter, hvor mand og kone står og tilbereder dagens menu.   

Fælles for standene er, at de på få kvadratmeter kan levere et utroligt udvalg og en god 

betjening. Der er fra en til fem ekspedienter, ofte to eller tre selv på meget små steder. Der er åbent fra 

mandag til lørdag fra klokken seks eller syv om morgenen til halv tre og så igen fra halv seks til halv 

ni. Der kommer ikke meget dagslys ind, det er neonlyset, der dominerer. I hverdagen er det fortrinsvist 

ældre mennesker, der kommer og køber, men lørdag er der fyldt med unge familier; klipfiske-manden 

tror på markedets fremtid, og han bakkes op af undersøgelser foretaget af IMMB viser, at det i høj og 

stigende grad også er de unge, der køber ind på markedet. 

Købsoplevelsen på markedet kan have mere eller mindre social karakter – man kan få 

forklaringer og historier, eller det kan gå kvikt uden så meget snak. Der er mulighed for social interak-

tion, men ikke tvang; et minimum af kommunikation og umage er dog påkrævet fra begge sider. 

  Overdækningen af markedet betyder mere komfort for alle parter. Færre gener for nabo-

erne, mere beskyttelse i forhold til vejret, mindre arbejde for stadepladsholderne, der ikke skal montere 

og demontere en butik hver dag (men sikkert også højere leje). Men transformationen af byen udebli-

ver, og dørene til markedet lukkes om aftenen. I åbningstiden er det et tæt og nærsanseligt rum med et 

væld af dufte, syns- og smagsindtryk og af aktiviteter, som man kan følge med i: udskæringer af kød, 

tilberedningen af oksehaler i tomatsovs, fremstillingen af pasta og sushi. Men i siestaen og om natten er 

markedshallen en lukket klods.  

 

Konkluderende bemærkninger 

 

Det er menneskene, varerne, møderne, sanseligheden og intimiteten, der giver markedet dets stærke 

karakter. Fraværet af en overordnet styrende (profitorienteret) instans giver plads til større individuali-
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tet og fleksibilitet, og nærheden til varer og mennesker på markedet resulterer i en intenst levende at-

mosfære. Ejerens tilstedeværelse medfører et andet engagement, end tilfældet er med ansatte ekspedi-

enter (der naturligvis kan være både dygtige og engagerede, men alligevel sjældent er det i helt samme 

grad).287 Ejerens daglige umage skaber en personlig og indbydende atmosfære, der gør brugen af spek-

takulær arkitektur og design overflødig. Markedet lever i kraft af grundsubstansen: købmændene og 

varerne. Atmosfæren er forankret i de mennesker (købmænd), der er der hver eneste dag, og som derfor 

kan skabe liv i form af små daglige variationer og tilpasninger på en helt anden måde end indretnings-

arkitekter og dekoratører i designede handelsmiljøer kan.288  

En særlig egenskab ved det ikke overdækkede marked er dets absolutte urbane integrati-

on. Markedsoasen er en del af byen; når man køber ind på markedet, sker det, uden at man behøver 

’forlade’ byen og verden. Temperaturen, akustikken og taktiliteten er den samme, man går ikke på 

gulv, men på jord. Det er byens lyde, man hører, ikke muzakken i vakuummet. Samtidig adskiller mar-

kedet, som i eksemplet fra København 1907, sig også væsentligt fra byen, og dermed bliver det et sær-

ligt sted, et sted man husker.289   

For den travle, måske stressede, kunde, kan markedet virke uoverskueligt. Markedsplad-

ser opererer ikke med underjordiske p-anlæg og store indkøbsvogne, og toilet (herunder pusle-

)forholdene er begrænsede. For den, der er vant til en større grad af komfort, kan dette virke hæmmen-

de. At handle på et marked indebærer at man udsætter sig for både regn og sne, at man bærer sine varer 

i hånden, ikke i vognen, står i kø flere steder og (måske) bruger mere tid på sine indkøb.290 Det indebæ-

rer typisk flere, men mindre indkøb, da man dårligt kan have bilen med sig. Det indebærer endvidere et 

fravalg af de tilbudsaviser, som danskerne har verdensrekord i at læse; et fravær af sikkerhed: Man ved 

                                                 
287 Hos Project for Public Spaces anser man gode købmænd, defineret som individuelle trækplastre pga. deres gode produk-

ter, gode historier og gode kommunikationsevner, som fundamentet for et godt marked. En god sælger opfatter kundeser-

vice som en kunstform, der omfatter hele tilgangen til forretningen: Hvordan man præsenterer varerne på en indbydende 

måde og dermed formår at fange kundens opmærksomhed indenfor de afgørende første tre sekunder; hvordan man taler til 

kunden, på hvilken måde man giver penge tilbage osv. Hver eneste bod må virke som et selvstændigt trækplaster, et ’vin-

due’ til ’ukendt land’ med en særlig historie, tradition el.lign.  
288 Nærheden kan dog i visse tilfælde også virke distancerende. Dialogen kan (især i andre kulturer) opleves som påtræn-

gende for den, der ikke er vant til den, og man kan få fornemmelsen af at forstyrre, hvis man mest kommer for at kigge. Den 

personlige involvering gør, at man bliver genstand for en større opmærksomhed, som således kan virke imod sin hensigt. 
289 Dette stemmer godt overens med PPS’s erfaring med betydningen af en indbydende indgang til markedet. Der må være 

”a sense of entry”, hvor man føler, at man går ind i en anden og bedre verden, hvor folk tager sig af hinanden, deres kunder,  

varer og stedet som helhed.  
290 Man skal dog ikke undervurdere tidsforbruget i en kæmpebutik som f.eks. Bilka. Man kan få det meste, og skal kun stå i 

kø én gang, og som sådan kan den fremstå effektiv - men det tager lang tid at komme igennem. 
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ikke præcis, hvad man kan finde, man kender ikke tilbuddet på forhånd og kan ikke sidde og sammen-

ligne de forskellige butikkers rabatter.  

Til gengæld får man en helt anden form for nærkontakt med verden. Gevinsten ved den 

manglende komfort kan siges at være en inkludering af verden.   

For den der, som flanøren, har tiden og sanserne med sig, er et marked et givtigt og inspi-

rerende sted. For mennesket betragtet som et væsen med behov for sanselig stimulation, pirring af nys-

gerrigheden, social kontakt, inspiration, historier og deltagelse har markedet meget at byde på.  

 I sine meget omfattende undersøgelser af, hvad man under ét kan kalde det levende urba-

ne miljø, peger Christopher Alexander på markedet som den form for handelsmiljø, der bedst tilgodeser 

skabelsen af en menneskevenlig by. ”When shops are too large, or controlled by absentee owners, they 

become plastic, bland, and abstract.”291 Jo større butikkerne er, jo mindre personlig er deres service. 

Christopher Alexander anser franchise-butikkerne som værende dobbelt ondartede, idet de giver ind-

tryk af at være privatejede, mens alt i virkeligheden er styret oppefra. Resultatet er butikker uden karak-

ter og identitet, og Alexanders radikale forslag går ud på ganske enkelt at forbyde franchising og kæde-

butikker, fastsætte grænser for butiksstørrelsen, sænke lejen og risici for selvstændige erhvervsdrivende 

samt påbyde, at ejeren altid er til stede i den enkelte butik. Supermarkedets store udbud giver han ikke 

meget for: 

 

”It is true that the large supermarkets do have a great variety of foods. But this ”variety” is still central-

ly purchased, centrally warehoused, and still has the staleness of mass merchandise. In addition, there 

is no human contact left, only rows of shelves and then a harried encounter with the check-out man 

who takes your money. 

 The only way to get the human contact back, and the variety of food, and all the love and 

care and wisdom about individual foods which shopkeepers who know what they are selling can bring 

to it, is to create these markets once again in which individual owners sell different goods, from tiny 

stalls, under a common roof. 

 As it stands, supermarkets are likely to get bigger and bigger, to conglomerate with other 

industries, and to go to all lengths to dehumanize the experience of the marketplace.”292 

                                                 
291 A Pattern Language, s. 433 
292 Alexander, Christopher m.fl.: A Pattern Language. Towns, Buildings, Construction (1977), s. 247 
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Hvad man forsøger nu, bl.a. i Barcelona og på Israels Plads i København, er en anden, mere moderni-

tetsvenlig, markedsstrategi end Alexanders, hvor man uden at miste de gamle dyder vil integrere mo-

derne teknologi, kultur og behov (f.eks. de miljømæssige) samt øge komfortniveauet for både købere 

og sælgere (i Barcelona f.eks. med større lagerrum, aircondition m.m.). I modsætning hertil står de tra-

ditionelle mobile markeder, som fortsat fungerer på ’originale’ præmisser. Spørgsmålet er, hvor kom-

fortable og designede markederne kan blive uden at miste deres funktion som traditionelle eller alterna-

tive rum.  
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2. kapitel: Butiksgaden 

 

”Streets and their sidewalks, the main public places of a city, are its most vital organs.”293  

 

Gaden og ikke mindst fortovet spiller en afgørende rolle for byens liv. Gader optager det meste af by-

ens offentlige rum og er derfor bylivets vigtigste ansigt udadtil; hvis gaderne ser interessante ud, gør 

byen det umiddelbart også. I dag er gader og veje mange steder mest et spørgsmål om cirkulation af 

biler og mennesker, mens de i middelalderbyerne lige så meget fungerede som steder (for ophold) som 

gennemgange. Ifølge både Jacobs og Alexander bør man arbejde på reetableringen af dette: ”Streets 

should be for staying in, and not just for moving through, the way they are today”.294 For at opnå dette 

må rummet mellem bygningerne igen begynde at opfordre til pauser og ophold: Det skal være nemt og 

naturligt – og ikke suspekt sådan som det næsten er i dag – at holde pause uden at have en synlig grund 

til det.295 Den evige bevægelse som det almindelige og ’rigtige’ understreges i mistænkeliggørelsen af 

opholdet – som er endnu mere tydelig i butikkerne end på gaden. Står man stille ved køledisken i Netto 

i bare tre minutter, tror andre, at der er noget galt.296 

 

Sikkerhed 

 

En forudsætning for levende gader er en følelse af sikkerhed. Sikkerhed synes i dag at være et altover-

skyggende emne; gader, pladser og fælles rum er blevet til ”spaces of fear”, som vi forsøger at kontrol-

lere med lys, afspærringer og videoovervågning.297 Privatiseringen af gader og hele kvarterer (gated 

communities) breder sig, men resultatet er ofte en dyrekøbt og falsk sikkerhed.  

                                                 
293 Jacobs, s. 39 
294 Alexander, Christopher (m.fl.): A Pattern Language (1977), s. 590.  
295 I USA kan det at gå på fortovet i en forstad, hvor alle ellers kun kører i biler, være så suspekt, at det giver anledning til, 

at man bliver stoppet af politiet. Carl Honoré: In Praise of Slowness: Challenging the Cult of Speed (2005) 
296 Da jeg en dag gjorde dette, medførte det i hvert fald en let bekymret forespørgsel fra en af medarbejderne: ”Er der noget 

jeg kan hjælpe med?”  
297 Zardini, Mirko (ed.): Sense of the City (2005), s. 19 
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Allerede i 1961 påpegede Jacobs, at det ikke nytter at specialsikre et område – ”no normal 

person can spend his life in some artificial haven” (s. 45). Sikkerheden må derimod være indbygget i 

gaden selv, i kraft af gadens øjne.  

Både kvantiteten og kvaliteten af disse øjne er vigtig. Mange mennesker på gaden, helst 

det meste af døgnet, er befordrende for (oplevelsen af) sikkerhed. Blandt de mange må være et mindre 

antal, der kigger særligt godt efter: de daglige brugere, beboerne og butiksindehaverne. Den bedste 

måde at sikre øjne på gaden er, ifølge Jacobs, ved at have et substantielt antal butikker, barer og restau-

ranter. ”[S]torekeepers and other small businessmen are typically strong proponents of peace and order 

themselves; they hate broken windows and holdups; they hate having customers made nervous about 

safety. They are great watchers and sidewalk guardians if present in sufficient numbers.”298  

Butikkerne må tilvejebringe både mange og gode øjne. Mange, små butikker vil give flere 

ejer-øjne end få, store. Et stort supermarked, der optager mange, ofte uigennemsigtige facademeter, vil 

bidrage med mange kunde-øjne, men få ejer-øjne. Optimalt set bør der derfor ligge store supermarkeder 

med smalle facader blandt mange mindre butikker.  

Smalle facader er generelt af stor værdi, når det gælder om at optimere butiksgadens at-

traktivitet. Tæthed og smalle facader betyder typisk mange sanseindtryk, mange forskellige tilbud og 

funktioner og dermed mange mennesker. Der er meget mere at hente for sanserne i mange, små forret-

ninger end i få, store, og butikker med store arealkrav kan med fordel brede sig ud bagtil – sådan som 

det f.eks. er tilfældet med supermarkeder i Spanien. Her kan en enkelt dør med et lille skilt lukke op til 

en større købmandsgrotte bagved. Fire eller fem facademeter kan dække over en meget stor forretning 

bagtil; og supermarkeder har alligevel ikke brug for vinduespladsen, som tilsyneladende kun er til gene 

for dem.  

 

 

 

                                                 
298 Jacobs, s. 46. Zygmunt Bauman genoptager i 2004 Jacobs’ pointer, idet han understreger, at sikkerhed ikke bør ske gen-

nem kontrol ovenfra, men gennem multifunktionalitet, gennem ”mixophilia”-redskaber, dvs. forskelligheder, mange stimu-

lanser, åbne, inviterende rum, som enhver føler sig fristet til at bruge. Se Zardini, Sense of the City, s. 20 
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Skala 

 

Ifølge Alexander er individuelt ejede butikker i mindre skala generelt i langt højere grad end store kon-

ceptbutikker med til at skabe en menneskelig by med identitet og personlighed. Jo større en bygning er, 

des mere mekanisk og mindre menneskelig bliver den:    

 

 ”[T]he more monolithic a building is, and the less differentiated, the more it pre-

sents itself as an inhuman, mechanical factory. And when human organizations are 

housed in enormous, undifferentiated buildings, people stop identifying with the 

staff who work there as personalities and think only of the institution as an imper-

sonal monolith, staffed by personel. In short, the more monolithic the building is, the 

more it prevents people from being personal, and from making human contact with 

the other people in the building.” (s. 469) 

 

Beskrivelsen er ikke møntet specifikt på butikker, men kunne lige så godt have været det. Store butik-

ker som f.eks. Bilka og H&M er bestemt monolitter, bestyret af personale, ikke personligheder. Man 

indgår typisk ikke i dialog med dem, og det er ikke den menneskelige kontakt, der præger indkøbet. 

Det er de billige priser, det brede udvalg og tilgængeligheden, der trækker. 

Disse egenskaber er imidlertid ikke værdifulde i Alexanders optik. Spørgsmålet er dog, 

om man, selv når det gælder om at menneskeliggøre byen og skabe mening og sammenhæng, kan se 

helt bort fra den tilfredsstillelse, som de nævnte ting skaber. Der er ganske vist tale om en kortvarig og 

kortsigtet tilfredsstillelse, der set fra et miljø- og produktionssynspunkt er uhensigtsmæssig, fordi det 

betyder overforbrug, overudnyttelse af verdens ressourcer samt udnyttelse af billig arbejdskraft. På lang 

og global sigt er monolitterne ikke ønskværdige, så længe antallet af varer, der ikke tilgodeser den store 

sammenhæng, er meget, meget større end antallet af varer, der gør. På kort og lokal sigt skaber mono-

litterne imidlertid en momentan glæde (en stegepande til 17 kr., fantastisk! (eksempel fra IKEA)) og i 

kraft af dette får de folk ud i byen (undtagen når monolitterne er så enorme, at de ikke må ligge i byen, 

og derfor trækker folk ud til motorvejene i stedet).299  

Kvaliteten ved små (butiks)enheder gør sig, ifølge Alexander, gældende både overfor kø-

ber, sælger og forbipasserende. For alle parter gælder det, at de i højere grad vil føle sig som individer i 

                                                 
299 Endnu et perspektiv handler om, hvor længe de vil kunne få folk ud af deres hjem. Billige varer er standardvarer, som 

nemt kan købes over nettet. Nethandlen eksploderer i disse år, og det vil sandsynligvis have en markant effekt både på mo-

nolitter og mindre butikker i byens gader.  
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en specifik, meningsfuld kontekst frem for som fragmenter i en udifferentieret masse, når enhederne 

omkring dem er små og individuelle. Ansvarlighed og forståelse for helheden i det arbejde man vareta-

ger, er afgørende for det enkelte menneskes oplevelse af arbejdet som meningsfuldt, og dette er kun 

muligt i små, selvstyrende enheder. ”No one enjoys his work if he is a cog in a machine”, konstaterer 

Alexander (s. 399). 

 Med mindre det faktisk giver mening at være en møtrik i en meget stor, men også meget 

betydningsfuld maskine, eller i hvert fald i en maskine fuld af betydninger. De store brands, som står 

bag flere af de monolit-agtige, upersonlige butikker, har i dag opnået en helt anden betydning, end de 

havde, da Alexander skrev sine bøger i 1970’erne. Varer kan give mening på en anden måde i dag end 

dengang; de er bærere af en betydning, som ikke er kontrolleret oppefra, men som det enkelte individ 

eller den enkelte kultur er med til at påvirke. Mærkerne er i kraft af globaliseringen blevet levende på 

en ny måde, som både forbrugeren og sælgeren kan opleve som meningsfuld. Der er forskel på bare at 

være en møtrik og så at være en meningsfuld møtrik i et levende maskineri.300  

 

Gadens sammenbindere 

 

Den menneskelige skala, sammenhæng og variation er gennemgående temaer i Alexanders undersøgel-

ser af velfungerende, meningsfulde (by)rum. ”Isolated buildings are symptoms of a disconnected sick 

society.” (s. 532) Dette kan også siges at gælde butikker, som, integreret i en større helhed f.eks. i en 

gade, virker integrerende, mens de alene, omgivet af p-pladser, virker segregerende. I lighed med Gehl 

understreger Alexander, at i det gode byrum tager det fysiske rum afsæt i det sociale rum: ”No building 

ever feels right to the people in it unless the physical spaces (defined by columns, walls, and ceilings) 

are congruent with the social spaces (defined by activities and human groups).”  

Sammenhængende bygninger og sammenhæng mellem det fysiske og det sociale samt 

åbenhed mellem indre og ydre er vigtige aspekter i det gode rum. Cafeer ud til gaden er et vigtigt sam-

menbindende element, idet de stiller en særlig social mulighed til rådighed. Her kan man sidde, afslap-

pet, legitimt og synlig og se verden passere forbi. “The most humane cities are always full of street 

cafes.” (s. 437). Også små, individuelle og gerne mobile madboder er en gevinst for gadelivet, 

                                                 
300 For en grundig diskussion af dette emne, se Lash, Scott & Lury, Celia: Global Culture Industry, Polity Press, 2007 
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konkluderer Alexander. ”The food stands which make the best food, and which contribute most to city 

life, are the smallest shacks and carts from which individual vendors sell their wares.”(s. 455) I 

modsætning hertil anser Alexander fastfoodkæderne for at generere ”a shabby quality of life around 

them. They are built to attract the eye of a person driving; the signs are huge; the light is bright neon. 

They are insensitive to the fabric of the community." Men: På den anden side leverer de en form for 

sammenhæng med den store verden. Som diskuteret tidligere forbinder McDonald’s lillebyen med ver-

den på en måde, som en lokal grillbar ikke ville gøre.  

For at skabe så stor sammenhæng og så meget liv som muligt, må bygningerne i gaden 

være udadvendte og indbydende, og det gælder også butikkerne. Tagterrasser, balkoner, bænke, hjørner 

og trappetrin, hvor man kan sidde, er med til at gøre bygningens ydre til et positivt rum, der hænger 

sammen med byen og livet på gaden. Bare, glatte mure er døde, og det omgivende rum bliver ubruge-

ligt med den effekt, at bygningen i det lange løb bliver socialt isoleret. Der må være noget – nogle fysi-

ske attributter – som man kan gribe fat i: Noget man kan læne sig op af, sætte sig på, gå i ly bag, stille 

sig op på, gå imellem, lege med; som skaber grunde til ophold. Der må desuden være en ’åben-dør-

politik’, der sikrer forbindelse mellem ude og inde. ”The sight of action is an incentive for action. 

When people can see into spaces from the street their world is enlarged and made richer, there is more 

understanding; and there is the possibility for communication, learning.” (s. 774)  

En bygning der går helt ud til gaden og har en facade af glas skaber en relativt passiv 

form for involvering. I The Endless City diskuterer Sennett murens/grænsens potentiale, idet han argu-

menterer for vigtigheden af at skabe mure, der som cellemembraner både er porøse og resistente. “That 

dual quality of the membrane is, I believe, an important principle for visualizing more modern living 

urban forms. Whenever we construct a barrier, we have to equally make the barrier porous; the distinc-

tion between inside and outside has to be breachable, if not ambiguous.” (s. 294) Nutidens anvendelse 

af pladeglas gør ikke dette. Man kan ganske vist, på gadeplan, se hvad der er inde i bygningen, men 

man kan ikke røre, lugte eller høre noget som helst; man kan ikke skabe kontakt til den anden side. 

Resultatet er, at intet udvikler sig på barrierens sider, og at der er dødt rum både indenfor og udenfor.301 

 En porøs mur eller en facade der kan åbnes helt eller delvist, f.eks. ind til en butik eller 

café virker tiltrækkende og nysgerrighedsskabende og skaber en værdifuld og involverende sammen-

                                                 
301 I modsætning hertil brugte f.eks. Louis Sullivan mere primitive former for pladeglas på mere fleksible måder, der virke-

de som invitationer til at samles, gå indenfor eller blot være på grænsen mellem inde og ude. Hans pladeglaspaneler funge-

rede ifølge Sennett som porøse mure. 
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hæng. Det kan ske med enkle greb; dufte der strømmer ud på gaden, varer på fortovet, borde udenfor, 

et tag, der fortsætter ud over fortovet. Det, der gælder om, er at udstille aktiviteten indenfor ”[in] a way 

that invites people passing to take it in and have some relationship, however modest, to it.”302  

Hvis der foregår arbejdsprocesser i butikken, kan synliggørelsen af disse være af stor 

værdi for gaden, simpelthen fordi det er sjovt at se folk arbejde og ting tage form.  

 

Arkader kan, hvis de er hensigtsmæssigt udformet, spille en positiv rolle for samspillet mellem inde og 

ude, og dermed for folks interaktion med bygningerne (sådan som det f.eks. sker i Chiavari). Ved at 

skabe et intimt mellemrum kan de være med til at trække folk ind i f.eks. butikkerne, som med arka-

dens klimaskærmende effekt kan åbne facaden og invitere folk indenfor. I et koldt klima er arkader dog 

ikke nok til at holde kulden ude, og det kan være nødvendigt at supplere med overdækkede gader.  

Så snart man overdækker, selv med glas, skifter gaden imidlertid karakter, den får en an-

derledes social økologi og begynder at fungere anderledes. Den bliver steriliseret i sin isolation fra ver-

den – der lugter anderledes, akustikken er anderledes, man overraskes ikke af vindpust, solglimt, visne 

blade, udsprungne grene, vandpytter osv., og man kan ikke ’gemme’ sig på samme måde som udenfor. 

For at gøre den overdækkede gade så attraktiv som muligt må den fungere som genvej mellem forskel-

lige dele af byen. Den må desuden være fyldt med attraktive og nødvendige elementer og være udfor-

met sådan, at den indbyder til ophold, ikke kun til gennemgang.303 

Ligesom Gehl (1971) tillægger Alexander gågader stor værdi og betydning. ”The simple 

social intercourse created when people rub shoulders in public is one of the most essential kinds of so-

cial ‘glue’ in society.” (s. 489) Trafikken og antallet af biler i byerne skal begrænses, mener han, selv 

om han dog anerkender bilernes bidrag til byens dynamik. 

Denne dynamik er, viser eksempler, ganske betydningsfuld. Cykler, biler og busser er i 

høj grad med til at skabe byens puls og bringe kunder til butikkerne. Værnedamsvej, som måske er 

Københavns mest levende indkøbsgade, udmærker sig ved sin blandede trafik. Blågårdsgade var en-

gang en lignende tæt og blomstrende gade med trafik og handel af enhver art; da den i 1970’erne blev 

                                                 
302 Alexander, s. 774 
303 Alexander, s. 493ff 
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omlagt til gågade, ændrede den i løbet af kort tid karakter, trængslen blev reduceret og butikkerne luk-

kede på stribe og efterlod kun en håndfuld caféer m.m.304  

 Problemet med gågader er, at der med udelukkelsen af køretøjer kappes mulige forbindel-

ser. Den relationelle kompleksitet reduceres, hvis man ikke lige kan cykle eller køre forbi, og der ska-

bes ensrettede zoner. Mennesker her, biler dér og cykler et helt tredje sted. Den afgørende blanding går 

tabt, og resultatet kan hurtigt blive trygt, komfortabelt og kedsommeligt, med mindre andre elementer i 

gaden kompenserer for tabet. Jeg argumenter ikke her for tæt trafik i alle gader, men for et opgør med 

zoneopdelingen og ideen om gågaden som noget entydigt positivt. 

 

Elementerne ind i byen 

 

En anden form for sammenhæng i byen kunne udvikles ved at skabe en tættere forbindelse mellem 

menneskene og de fire elementer, vand, ild, jord og luft. Som Alexander påpeger, har mennesker et 

fundamentalt behov for at være tæt på elementerne. Butikkerne kunne med fordel knytte bedre an til 

disse elementer, til glæde både for miljø, by, børn og voksne.  

Luften er der ikke så meget at gøre ved; den er der, så frisk som den nu kan blive (i mod-

sætning til indkøbscentrene, hvor den typisk er dårlig og årsag til hovedpine – og hvor den i særlige 

(amerikanske) tilfælde kan være tilsat købestimulerende partikler). Butikkerne kan dog aromatisere 

luften, også på gaden, med dufte af brød, kaffe, mad. I eksklusive forretninger arbejder man desuden 

bevidst med duften som en del af forretningens brand. 

Vand indgår ofte i mange byudviklingsprojekter. Ingen gågade uden et springvand af en 

eller anden art. Ild derimod ser man sjældent inddraget; smedenes tid er passé, og i Danmark er det de 

færreste pizzabagere, der har en brændeopvarmet stenovn. I decembermørket stiller nogle butikker fak-

ler op, men generelt stiller faren ved ild sig i vejen for en bredere inddragelse af dette element.  

Jorden (og generelt naturen i bredere forstand, således også dyr), kunne man til gengæld 

godt synliggøre bedre i byen. Man kan forestille sig (måske utopiske) tiltag som køkkenhaver på grønt-

handlernes tage, så man kunne plukke sine egne tomater; slagteren kunne have en julegris i baggården, 

                                                 
304 I artiklen “Bilen ind i byen” argumenterer Frederik Stjernfelt og Søren Ulrik Thomsen varmt for trafikkens beståen i 

byen. Artiklen er en reaktion på ideen om at lukke de fire store brogader i København af for trafik; en ide som mødte stor 

opbakning på rådhuset. Weekendavisen, nr. 4, 25.1.2008 
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som blev slagtet og stegt over åben ild foran hans butik i december. Skolens 3. klasser kunne passe 

grisen – dette ville passe godt ind i Alexanders glimrende ide om at decentralisere læringsprocesserne 

og få børnene ud af klasselokalerne en gang imellem. Det ville skabe en forståelse for sammenhæng 

hos skolebørnene, være et tilløbsstykke for børnefamilier og generelt passe godt ind i ideen om både et 

oplevelsesøkonomisk og økologisk samfund.  

 

Orden og kaos   

 

Antallet, typen, størrelsen og beliggenheden af butikker har betydning for graden af henholdsvis orden 

og kaos i en gade. For at skabe den rette balance mellem sammenhæng, læsbarhed, kompleksitet og 

mysterium må butikkerne bidrage til at skabe indtryk af variation, men også af overskuelige enheder. 

Kopiering synes mange steder at skulle udtrykke orden, hvilket også kan være resultatet i en grafisk 

optik, men fra en sanselig vinkel opleves det kopierede snarere som kaotisk pga. manglen på retninger 

og vartegn. En form for visuel orden er vigtig i et komplekst system, men for meget orden og for man-

ge gentagelser dræber kompleksiteten. Kædebutikker, hvis adelsmærke det er, at den ene ligner den 

anden, skaber typisk mere gentagelse og dermed retningsløst kaos, end de skaber differentiering. Denne 

tendens mildnes, hvis de ligger i en multifunktionel og varieret gade med en historie bag sig, men for-

stærkes, når de, som tilfældet ofte er, placeres i et shoppingcenter, der hverken er det ene eller det an-

det. Her forsøger man derfor at skabe variation ad kunstig vej – med farver, lys, musik og dynamiske 

bevægelseslinier. Men, som den amerikanske arkitekt og professor ved Columbia University, Eugene 

Raskin, på sin egen måde har udtrykt det, nytter det ikke at forsøge at differentiere det, der ikke funkti-

onelt er differentieret (formuleringen gælder et shoppingcenter i USA): ”[T]hough slabs, towers, circ-

les, and flying stairs bound and abound all over the lot, the result has the appalling sameness of the 

tortures of hell. They may poke you with different instruments, but it’s all pain…”305.  

Multifunktionaliteten er grundlaget for de variationer og detaljer og for den helhed, alt i 

alt for den karakter, der ligger bag en levende gade/et levende handelsmiljø. Hvis området er stort, er 

der brug for afbrydelser, så det endeløse vue bliver afbrudt og en form for aflukning og overskuelighed 

                                                 
305 Jacobs, s. 237 
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opstår. Som Jacobs påpeger, må afbrydelserne imidlertid være unikke og karakterfulde eye-catchers; 

hvis de er banale, indholdsløse eller bare rodede, er det bedre, at de ikke er der.306   

Både Alexander og Jacobs understreger sammenhængen mellem den levende by og de 

mange små enheder. ”Wherever lively and popular parts of cities are found, the small much outnumber 

the large” (Jacobs). Selv om lille skala og diversitet ikke er synonymer, betragter Jacobs mange små og 

tætbeliggende enheder som grundlaget for diversiteten. ”A lively city scene is lively largely by virtue 

of its enormous collection of small elements.” (s. 159) Store byer, der har den diversitet og tæthed af 

folk, der skal til for at understøtte specielle ting, skaber rum for små enheder, mens små byer og for-

stæder som regel skaber rum for store enheder: supermarkedet og mainstream-filmen. 

I mange tilfælde gælder disse observationer stadig i dag. Storbyer danner stadig grobund 

for en helt anden mangfoldighed af små specialbutikker end småbyer og forstæder. Men storbyers han-

delsmiljøer er også afhængige af monolitterne; H&M tiltrækker mange mennesker, og i mange tilfælde 

er det samspillet mellem store og små, der skaber den afgørende attraktivitet. Samtidig er der også ek-

sempler på specialbutikker ude på landet og i ganske små byer. Økologiske gårdbutikker kan have et 

bredt udvalg af varer og fungere som små supermarkeder, og unikke specialbutikker kan eksistere langt 

fra enhver storby, sådan som det f.eks. er tilfældet med den lille butik i Voldby, en meget lille by mel-

lem Århus og Viborg, der har Danmarks største udvalg af specialøl. Det helt unikke kan tiltrække folk 

langvejs fra; sådanne enheder fungerer som individuelle destinationer for aficionados, der gerne afsæt-

ter tid til deres passioner.307  

Under alle omstændigheder er butikken i Voldby – og Købmand Meyer i Haderslev, der 

pga. sin insisteren på kvalitet og udsøgt betjening kunne tiltrække kunder langvejs fra – og Hansens 

Ismejeri på en lille landevej 5 km. fra Jægerspris – og adskillige andre små etablissementer rundt om i 

landet stadig undtagelser fra reglen. Kigger man ned af de danske provinsgågader og indkøbscentre 

generelt, er det stadig kædebutikkerne, som dominerer. København er stadig den by, der klart giver 

mest plads til små individuelle forretninger. Men undtagelserne er der, og vores øgede mobilitet (og 

                                                 
306 En eye-catcher kan f.eks. være en plads, en arkade el.lign. Se Jacobs, s. 392ff. 
307 Langdistancedestinationerne der nås pr. motoriseret køretøj har gjort rejsen til et transitrum, en passage, hvor det primært 

gælder om at nå frem, ikke om at nyde rejsen i sig selv. Kontrasten finder man i Venedig, hvor folk går til alt. Her er det 

konventionen at komme for sent til aftalte mødetidspunkter, fordi man altid møder venner og bekendte på vejen eller over-

værer optrin, som kræver opmærksomhed. I Venedig styrkes relationerne hver gang folk går ud af døren, mens det modsatte 

er tilfældet, når man kører i bil.  
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destinationskultur) samt udbredelsen af den urbane forbrugskultur (der favoriserer specialvarerne) ska-

ber bedre betingelser for dem. 

Som et eksempel på at mange små og tætbeliggende enheder er et godt grundlag for di-

versiteten, fungerer gaden Carrer d’Astùries i Barcelona forbilledligt: 

 

Carrer d’Astùries, Barcelona 

 

I Barcelona er gaden Carrer d’Astùries i kvarteret Gracia lidt nord for det gamle centrum ikke nogen 

usædvanlig gade. Men i forhold til danske standarder er den speciel pga. sin høje grad af variation, dy-

namik, karakter og intimitet.308  

 Carrer d’Astùries er ca. 450 meter lang, halvt gågade, halvt med meget sparsom trafik. 

Den strækker sig fra metrostationen Fontana til kirken Sant Joan og er gennemskåret af fire mindre 

veje, hvorpå der kører ensrettet trafik. Midtvejs i gaden ligger pladsen, Placa del Diamant, og foran 

kirken en anden plads, Placa de la Virreina. Gaden er syv-otte meter bred, men opdelt enten af træer 

eller lave pæle i tre ’baner’, to lidt smallere i siden og en bred i midten, med forskellige former for be-

lægning i henholdsvis sider og midte. Bygningerne på hver side er alle individuelle, forskellige i højder 

(tre-fem etager), bredder, stilarter og renoveringsgrader. Nogle er gamle og fint ornamenterede, andre 

er nyere, af bar, afskallet beton. De mindre smukke bygninger skaber kontrast og gør de fine endnu 

finere (og de forskellige typer har formodentlig også forskellige huslejesatser, hvilket giver plads til 

forskellige typer af mennesker309).  

På gadeplan er der fyldt med butikker, ovenover ligger der lejligheder, hvoraf de fleste 

har altaner. Opdelingen af gaden får den til at synes smallere og mere intim end den er, og de mange 

altaner får siderne til at mødes, så der opstår et komfortabelt og ikke for stort rum. Den krydsende trafik 

skaber yderligere opdeling, hvilket gør, at gaden ikke fremstår som uendelig lang, og da bilisterne er 

                                                 
308 Jeg boede i en lejlighed i gaden i en uge i april 2009. 
309 At bygningerne i en gade/et kvarter har forskellig alder, stand og dermed pris, således at forskellige mennesker har råd til 

at slå sig ned, er ifølge Jacobs, et af de grundlæggende elementer for den levende by. Blandingen må være finmasket, såle-

des at både nyåbnede og veletablerede forretninger kan etableres. Dette er i alles interesse, for ellers bliver området for 

homogent og dermed ikke i stand til at tiltrække nok mennesker til, at stedet bliver levende. ”Large swatches of construction 

built at one time are inherently inefficient for sheltering wide ranges of cultural, population, and business diversity. They are 

even insufficient for sheltering much range of mere commercial diversity.” (s. 204)  
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yderst opmærksomme på fodgængerne, er trafikken ikke kilde til irritation, men virker kun som et dy-

namisk indslag. Endelig er også pladserne vigtige bidragydere til et varieret byrum. De fremstår som 

hvilesteder midt i bevægelsen, og med deres areal på 4-500m2 fremstår de store og åbne, men også 

overskuelige og intime. På mange af hustagene er der tagterrasser; man kan se, at de er der, men ikke 

hvad der sker. Det giver et ekstra bylivslag, ikke mindst for de heldige brugere, der kan sidde afskær-

met, men alligevel med udsyn og forbindelse til byen. 

Carrer d’Astùries er ikke bredere end, at man snildt kan se på butiksvinduer i begge sider, 

hvis man går i midten. Facaderne er smalle og uden dominerende (neon)skilte, en del er så afdæmpede, 

at man slet ikke kan se, at der ligger en butik. En simpel graffitibemalet garageport viser sig at dække 

over en meget velassorteret vinhandler. Nogle steder er butiksfacaderne en anelse forskudt fra hinan-

den, og nogle er lidt højere end andre. De små variationer giver karakter og afveksling. Dørene ind til 

butikkerne er ofte åbne, hvis ikke hele facaden i sig selv er åben – som det f.eks. er tilfældet med de 

smalle købmandsforretninger, hvor kassen ligger helt ud til gaden. Overalt er det nemt at kigge ind, 

ligesom det også virker mindre forpligtende at gå ind over tærsklen, når man ikke skal åbne en dør. 

Carrer d’Astùries byder både på tøj, isenkram, dagligvarer og små spisesteder. Af dagligvarebutikker er 

der, udover to små købmandsforretninger/minisupermarkeder (den ene en Spar-købmand, men derud-

over så jeg ingen globale kæder i gaden), et økologisk supermarked kombineret med et wok-takeaway-

sted med et åbent køkken helt ud til gaden og desuden en lidt større forretning udelukkende med kød 

(ikke en slagter men en form for supermarked udenlukkende med kød), foruden diverse bagere og spe-

cialbutikker med oste, skinker og vin. 

Det i forhold til danske handelsmiljøer særlige ved Carrer d’Astùries er ikke bare tæthe-

den, variationen og fraværet af kæder, men også samspillet mellem inde og ude, som både butikker og 

boliger bidrager til; butikkerne ved at have åbne døre/facader og boligerne qua de mange altaner og 

tagterrasser, der fungerer som bindeled mellem privat og offentligt. Derudover, og det er måske det 

mest bemærkelsesværdige, har gaden en meget anderledes cyklus end danske handelsgader. I Danmark 

åbner bageren tidligt, mens alle de øvrige butikker åbner og lukker ca. samtidig. I Carrer d’Astùries er 

der mange forskellige åbningstider. Det betyder, at gaden ændrer udtryk i løbet af dagen. Enkelte åbner 

tidligt, men lukker, når siestaen begynder. Andre åbner først efter siestaen, mens andre igen har åbent 

fra 11-23. Købmandsbutikkerne kører igennem fra 9 morgen til 11 aften, mens flertallet åbner om for-

middagen, holder siesta fra 14-17 og har derefter åbent til ud på aftenen.   
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Bag det, der ligner en ligegyldig indgang til en p-kælder, viser der sig at ligge en meget 

populær lille tapasrestaurant – men man opdager den kun, hvis man går forbi efter klokken otte om 

aftenen. På samme måde passerede jeg en række ikke bemærkelsesværdige skodder flere gange, før jeg 

tilfældigvis gik forbi, mens butikken var åben, og således opdagede, at der var en butik.  

Grundet de individuelle åbningstider og de tillukkede facader bliver man som nytilkom-

men overrasket de første mange gange, man kommer i gaden. Den holder længere på sine ’hemmelig-

heder’ end en dansk handelsgade. Den spanske døgnrytme er tydelig på gaden, idet der stort set ikke er 

et øje før kl. otte, mens det til gengæld myldrer med mennesker sent om aftenen. 

Generelt har man indtryk af, at folk passer på stedet. Der bliver konstant gjort rent og fe-

jet, og mange af altanerne er pyntet med blomster. Der er mange forskellige slags mennesker, børnefa-

milier, gamle, unge, hjemløse, folk på vej på arbejde, der lige stopper op og tager en croissant og en 

kaffe ved bagerens disk. Støjniveauet er passende. Der er masser af lyde, men man kan høre dem en-

keltvis, de går ikke op i en udifferentieret masse af larm. 

 

Værnedamsvej 

 

Skal man finde en gade i Danmark, der i udtryk og indtryk blot nærmer sig niveauet på Carrer 

d’Astùries, er Værnedamsvej, beliggende mellem Vesterbrogade og Gammel Kongevej i København, 

en mulighed; måske endda muligheden. Berømmet som Københavns ’lille Paris’, udmærker den sig 

med sin tæthed af små, individuelle butikker, mange fortovsrestauranter, fødevarebutikker og uregle-

menterede trafik. Mange cyklister, parkering i begge sider og kørsel i begge retninger, skønt der reelt 

ikke er plads til dette, gør gaden til hjemsted for trafikpropper og –skænderier i et for København sjæl-

dent omfang. Den franske skole midt i gaden giver den et yderligere fransk anslag; man hører franske 

stemmer, og selv om den franske bager på Værnedamsvej er lukket, mødes de franske ’signaler’ af det 

meget franske konditori et minuts gang væk, lige i begyndelsen af Oehlenschlägersgade. 
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Værnedamsvej er knap 200 meter lang og brydes midt på den ene side af Tulinsgade.310 

De nuværende bygninger er alle fra omkring år 1900, og hver bygning adskiller sig en smule fra nabo-

bygningen; nok til, at de alle er individuelle, og ikke mere end, at helheden er harmonisk: tre-fire etager 

høje, i forskellige farver, en del med karnapper.  

Værnedamsvej er en (for København anno 2010) usædvanligt tæt og levende handelsgade 

med en lang kontinuerlig merkantil historie bag sig. I 1960’erne var den særligt kendt som slagtergade 

med omkring ti slagtere, og endnu i 1982 opererede den berømmede Ryholt-slagter med ikke mindre 

end 22 slagtersvende. I midten af 90’erne var der kun to slagterbutikker tilbage, og i dag er der kun én, 

Kød & Co, med i alt fem ansatte.311 Der er også kun én frugt og grønt-handler i dag, hvor der var tre for 

15 år siden – heraf to med tyrkisk baggrund, der ud over et væld af basisvarer også tilbød en lang ræk-

ke specialiteter, bl.a. den ”sjældne Rucolo-salat” (den i dag meget almindelige rucola-salat går jeg ud 

fra).312 Alhambra, en 10 m2 lille kaffe-specialbutik fra 1912, eksisterede endnu i 1995, men gør det 

ikke i dag. I 2008 lukkede også den gamle familiedrevne bagerbutik fra 1931, der endnu i 1995 havde 

både 2.- og 3.generationskunder. I dag er rummet inddraget af vinforretningen ved siden af. En blom-

sterbutik fra 1942 gik i arv til datteren, som stadig havde den i 1994. På dette tidspunkt lå ”Varemes-

sen”, en manufaktur- og trikotageforretning, også stadig i gaden; ejet af en dame, der var kommet i lære 

i butikken i 1958 (hvor der endnu var fem damer til at ekspedere).313  

 Der er stadig 46 erhvervsdrivende i gaden, hver med en gennemsnitlig facadebredde på 

ca. seks meter, men indholdet i butikkerne har ændret sig. Frimærkebutikken, antikvariatet og køkken-

udstyrsbutikken har måttet vige for modebutikker. Det er stadig en ’mad-gade’ med en langt større 

koncentration af fødevarebutikker end gennemsnittet. Her er en fiskehandler, en slagter, en frugt og 

grønt-handler, en bager, en vinforretning, to delikatessebutikker (hvoraf den ene også har take-away-

mad), en chokoladebutik og en isbutik. Dertil kommer hele fem cafeer/restauranter og syv take-away-

steder. Knap halvdelen af butikkerne handler således på en eller anden måde med mad, hvilket er ene-

stående i København.  

                                                 
310 Den er opkaldt efter øltapperen Verner Dam, der døde tilbage i 1762, hvorefter gaden var præget af det glade forlystel-

sesliv omkring det dengang berømte Rosendal-etablissement. Bach, Kim: ”Københavns lille Paris”, Berlingske Tidende, 

23.12.1995 
311 Ifølge slagtermesteren Henrik Hansen i Kød & Co., der var svend hos Ryholt i 1982 
312 Bach, Kim: ”Københavns lille Paris”, Berlingske Tidende, 23.12.1995 
313 Lyngbye, Ida C.: ”Den korteste vej til en god handel”, Berlingske Tidende, 1.2.1994 
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I 1986 var den første café netop åbnet. ”Cafeen synes trods mange pessimistiske spå-

domme at trives”, skriver Ane Vium Olesen i Byplan i 1986 og understreger fornøjelsen ved at kunne 

nyde en ”kaffe olé”.314  

 Hvad resten af enhederne på Værnedamsvej angår, fordeler de sig således: Dame-

tøj/tilbehør.: 8, herretøj: 3, børnetøj: 1, dyr/dyrlæge: 1, guld/briller: 4, frisører: 2, kiosk: 1, nøgle-

hælebar: 1, bank: 1, Matas: 1, blomster: 2, galleri: 1. Dertil kommer den franske skole og diverse læge- 

og tandlægepraksisser på de øvre etager. Af de 46 enheder på gadeplan er kun seks del af en kæde315; 

også dette er højst usædvanligt. Udbuddet tegner et samlet billede af en gade, der i høj grad henvender 

sig til de personlige, daglige (luksus)behov for mad og tøj. Boligerne, den franske skole og de øvrige 

tilbud gør gaden til en samlet set meget blandet gade; en blanding, der understøttes af den til tider kao-

tiske trafik. Tætheden tvinger bilerne til at køre langsomt, hvorfor man som fodgænger altid kan passe-

re gaden uden større vanskeligheder. 

 Fortovene på Værnedamsvej er smalle, kun halvanden meter brede, hvoraf en del ofte 

optages af parkerede cykler. Før i tiden var fortovet pakket også med udendørs varestativer; i dag er det 

mere spisestedernes udendørs borde, der, i hvert fald i sommerhalvåret, fylder op. Resultatet er en tæt 

og dynamisk gade. Man kan sætte sig ved et cafébord og holde en pause, men gaden opfordrer ikke i 

øvrigt til ophold. Man holder et øjebliks pause foran et interessant butiksvindue og fortsætter så. På den 

måde fungerer gaden i høj grad som passage: mellem Vesterbrogade/Frederiksberg Allé og Gammel 

Kongevej, men også i mere sociokulturel forstand, mellem Vesterbro og Frederiksberg. Den ene side af 

gaden hører også formelt til Vesterbro (med postnummer København V), mens den anden side hører til 

Frederiksberg.  

Udbuds- og stemningsmæssigt har Værnedamsvej fulgt med udviklingen. Som tæt slag-

tergade i 1960’erne har den appelleret både til det fine Frederiksberg og til det arbejderklasse-tætte 

Vesterbro. I dag er (dele af) Vesterbro blevet mondænt, og det er bestemt den mondæne del af kvarte-

ret, Værnedamsvej appellerer til. Man betaler 40 kr. for en cafelatte på Café Granola; det er blevet den 

kreative klasses gade, en mere gentrificeret gade. Den sidste bodega, Tulins, lige om hjørnet på Tulins-

                                                 
314 Olesen, Ane Vium: ”Oh – Værnedamsvej” in: Byplan nr. 2, 1986. Caféfænomenet må siges at have sejret i helt usædvan-

lig grad. Den generelt manglende tro, i starten af 1980’erne, på at kunne gøre danskerne til cafégæster, demonstrerer – med 

øje for det utal af cafeer der i dag eksisterer overalt – i udtalt grad, at det er muligt, relativt hurtigt, at ændre grundfæstede 

kulturelle mønstre. Eksemplet giver anledning til at tro, at også indkøbs- og shoppingmønstre lader sig ændre i henhold til 

de givne muligheder. 
315 Matas, Samsøe og Samsøe, Lagkagehuset, Summerbird, Dondon sushi, Bagelmaker (og banken).  
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gade, blev lukket for fire år siden. Her stod de meget tørstige ellers i kø allerede fra morgenstunden; nu 

er de henvist til andre dele af Vesterbro.   

 Ifølge slagtermesteren i Kød & Co har stemningen blandt de erhvervsdrivende også æn-

dret sig. Det er stadig et lokalsamfund, hvor alle snakker med og kender alle, men det kollektive ansvar 

er blevet reduceret og erstattet af større selvoptagethed. ’Originalerne’ blandt de forretningshavende er 

forsvundet til fordel for mere ’almindelige’ typer,316 og de fleste er ikke interesseret i at bidrage til fæl-

lesskabet i form af den årlige sommervejfest og diverse juleaktiviteter. Der er heller ingen generations-

butikker mere, men som sagt stadig 2. og 3. generationskunder – også fortsat stamkunder fra et stort 

opland (inkl. Nordsjælland).  

Pga. sin særlighed har Værnedamsvej således ikke kun karakter af passage, men også af 

destination; en destination der kan siges at blive udvidet i omfang i kombination med Gammel Konge-

vej (Frederiksberg-delen), der trods mere trafik og større butikker, også tilbyder et stort antal mindre, 

individuelle specialbutikker. På den måde er Værnedamsvej både en lokalgade og en del af en større 

urban helhed; dobbeltheden gør den så meget desto mere interessant, end tilfældet er med f.eks. Strø-

get, der ikke er lokalgade for nogen (i hvert fald kun meget få) eller en hovedgade i en forstad, der ude-

lukkende fungerer lokalt. Ane Vium Olesen skriver, hvorledes Værnedamsvej, ifølge kommunens by-

planer (1986), hverken har status af strøggade eller handelscenter. Den er ”ingenting” på grænsen af 

”alting”. ”Værnedamsvej er ingens hensigt. Den behandles overhovedet ikke i de to kommuners planer, 

som den drager grænse imellem, og måske overlever den netop i dette vacuum. Værnedamsvej er en 

stående dementi af enhver opdeling af byen, den er ikke center i noget afgrænset lokalområde – den er 

en linie i byens samlede mønster.”  

Dette er en vigtig pointe: At den er ”ingens hensigt”, men lever sit eget liv på grænsen, 

idet den forbinder Frederiksberg og Vesterbro, fysisk og sociokulturelt, og fungerer som passage mel-

lem de store færdselsårer på hver side. Grundet kommunegrænsen har gaden heller ingen handels-

standsforening, men har fundet sin egen form for struktur, magtdeling og kommunikation. 

Spørgsmålet er, hvordan gaden så opretholder sin særlige karakter? Når den er ingens 

hensigt, hvem sørger så for, at den udvikler sig på den måde, den gør? Med individuelle specialbutikker 

koncentreret omkring mad og mode? ’Hemmeligheden’ er en uofficiel aftale mellem ejendomsmægle-

                                                 
316 Ifølge slagtermesteren var den gamle bager f.eks. en ’original’. Meget venlig mod de mennesker, der faldt i hans smag og 

meget lidt venlig mod dem, der ikke gjorde. De sidste kunne, hvis de bad om et halvt franskbrød, risikere at få et, der var 

halveret på langs. 
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ren og gadens ’baroner’ (to af de forretningsdrivende); ’baronerne’ bliver spurgt til råds, når en butik 

skal have ny ejermand. Ingen er interesseret i nye butikker, der ikke passer ind i Værnedams-konceptet 

– som f.eks. den butik, Slikkeland (senere blot Slikland) der solgte slik og billig spiritus, og som måtte 

lukke igen efter få måneder (eksempel fra foråret 2010).  

 

Visuelt er der mange detaljer i gaden; meget at opdage for den, der gerne vil. Bygningerne, butikkerne 

og trafikken bidrager alle til at skabe et stort, men ikke uoverskueligt stort, antal visuelle komponenter. 

En karnap, en tagterrasse, en særlig lampe i et vindue, udstillingerne i butiksvinduerne, cyklisterne, der 

farer forbi, varevognene, der bakker ind på snævre pladser, varer, der transporteres ind og ud, udendørs 

serveringer på Les Trois Cochons (hvad er det, de spiser? Moules marinières og steak frites).  

Rent aromatisk er der også meget at komme efter for den, der går ind i madbutikker-

ne/spisestederne, og taktilt kræver gaden opmærksomhed, så man ikke støder ind i andre menne-

sker/trafikanter/barnevogne/parkerede cykler m.m., ikke snubler over ting og kantsten på det smalle 

fortov, og desuden undgår vandpytter, snemasser el.lign. De forskellige materialer på bygninger og vej 

skaber en taktil variation, også selv om man ikke konkret rører ved dem (at se kaldes også ”at røre med 

øjnene”317).  

 Auditivt er gaden præget af differentierede, naturlige lyde (og ikke af massiv trafikstøj, 

som Vesterbrogade på den ene side og Gammel Kongevej på den anden). 

 Gaden er trafikalt fleksibel, funktionelt fleksibel og de overlappende åbningstider bibrin-

ger den en temporær form for fleksibilitet; der er liv også hele aftenen, især om sommeren. Opholds-

mæssigt er det dog kun cafebordene på gaden, der skaber fleksibilitet. Dens smalhed opfordrer til kon-

tinuerlig bevægelse, og dens linearitet tilbyder en direkte aflæselighed, som dog kompleksificeres af 

trafikken og de mange små butikker, hvis ’signaler’ mødes på kryds og tværs grundet den lille skala, 

tætheden og den funktionelle samhørighed.  

Værnedamsvej har mange af den relationelle kompleksitets kvaliteter (om end, som sagt, i 

en gentrificeret udgave). Uden at gøre et stort nummer ud af sig selv – hvilket netop er en af dens store 

kvaliteter – lever den sit eget tætte, dynamiske liv, og der er stadig mange gode historier at hente. ”Hvis 

byerne skal forståes og bevares i videste forstand, må deres historier fortælles og deres kvalitet begri-

bes”, som Vium Olesen skriver i forbindelse med Værnedamsvej.  

                                                 
317 Classen: The Book of Touch 
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3. kapitel: Stormagasinet 

Verdensudstillingerne og de internationale forbilleder 

 

Med stormagasinet blev en ny æra indenfor handels- og shoppingkulturen slået fast. Den moderne 

shoppingkultur begyndte at tage form med passagerne i slutningen af 1700-tallet og blev for alvor ud-

viklet med stormagasinet, der kan ses som en form for urban moderniseringsgenerator. I 1851 åbnede 

den første verdensudstilling, Crystal Palace, i Hyde Park i London, der kom til at fungere som skabelon 

for de efterfølgende stormagasiner og shoppingcentre.318  

Fire gange større end Peterskirken i Rom og konstrueret som et samlesæt af glas og præ-

fabrikerede smedejernskomponenter, udgjorde Crystal Palace et bygningsværk, der fuldstændigt over-

skred samtidens forståelse for arkitektur. Arkitektur var en af de skønne kunster, hvorimod Crystal Pa-

lace med sin masseproducerede struktur var et direkte udtryk for den industrielle revolutions drivkraft. 

Den britiske kulturelite fordømte bygningen, arkitekturkritikere havde svært ved at definere den, og i 

det reaktionære arkitekturmagasin “The Ecclesiologist” blev fænomenet beskrevet som ”a spectacle 

such as the world will scarcely behold again”319. Det var meningen, at udstillingen først og fremmest 

skulle stimulere forskning og handel, men den kom i høj grad til også at stimulere, hvad man kan kalde 

modernitetsfascinationen i den brede befolkning. Alt var stort, alt var nyt, alt var tilgængeligt for alle, 

på én gang oplysende og forførende. Med sit fantastiske, men midlertidige rum, kunne udstillingen 

sammenlignes med et fatamorgana.320   

På de efterfølgende verdensudstillinger i Paris og London kom der stadig mere fokus på 

de populistiske og underholdningsprægede aspekter. I stedet for at udstille genstandene rationelt i hen-

hold til produktionsmetoder, materialer m.m., indgik de i en narrativ helhed, idet de blev arrangeret 

mere associativt i collager af multisanselig karakter. Målet blev en totaloplevelse serveret på en ny, 

lettilgængelig og underholdende måde ved hjælp af den nyeste, mest spektakulære teknologi. For-

brugsgoder kom i stigende grad til at dominere i stedet for redskaber og maskiner, og forførelsen af 

publikum gennem iscenesættelsen af forbindelsen mellem drømme, fantasi og forbrug, fik toppriori-

                                                 
318 For en mere uddybet gennemgang af dette, se mit speciale: Shoppingkulturens urbane konsekvenser, Københavns Uni-

versitet, 2003 
319 Chung et al., s. 240  
320 Wesemael, Pieter van: Architecture of Instruction and Delight, s. 17 
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tet.321 På den måde kan verdensudstillingerne anskues som udkrystalliserede modeller af forbrugersam-

fundets udvikling.  

 Detailhandlen fik hurtigt øjnene op for mulighederne i verdensudstillingernes nye visuelle, 

vareorienterede og forførende logik. Konceptet bag – den store spektakulære bygning fyldt med alver-

dens varer, nyopfindelser og folk, der kom for at kigge – blev snart overført til en ny type forretning, 

nemlig stormagasinet. Kun et år efter Crystal Palace slog franskmanden Aristide Boucicault dørene op 

for verdens første stormagasin: Au Bon Marché i Paris. Forskellen var, at varerne nu fik prismærker på, 

og kiggeren blev til kunde.  

 Den nye butikstype var fra begyndelsen en stor succes, og i dag fremstår den som en mi-

lepæl i shoppingkulturens historie. Størrelsen, udbuddet, mangfoldigheden, de fantastiske vinduesud-

stillinger og dekorationer inden døre, lyset, farverne, tilbuddene og servicen udgjorde en glamourøs 

luksusverden, som detailhandlen aldrig før, under ét tag, havde kunnet tilbyde så mange kunder. 

Succesen bredte sig hurtigt til resten af Europa og det østlige USA, og snart tog storma-

gasiner i New York, Chicago og Philadelphia føringen, hvad angik udviklingen af den profitable æste-

tik. Med inspiration fra verdensudstillingerne opstillede man små, fine udstillinger som illustration af 

eksotiske varers hjemlande og af fremstillingsprocesserne bag de industrielle varer. Interiøret blev de-

signet med bevidst desorienterende virkemidler, for at folk i desto højere grad skulle blive opslugt i det 

nye univers. Salgsstrategier blev tænkt ind i arkitekturen og indretningen: Man undgik trappetrin ved 

indgangspartierne, erstattede svingdøre med karrusseldøre, placerede elevatorerne strategisk og etable-

rede flere indgange, også direkte fra undergrundsstationerne.  

Et meget væsentligt element var vinduerne og udsmykningen af dem. I 1898 blev The 

National Association of Window Trimmers etableret i USA med det mål at løfte den merkantile udstil-

ling op på et professionelt niveau, og der blev fra nu af arbejdet med lys, farver, materialer og manne-

quiner i en kulisse- og iscenesættelsesiver, som selv teatrene knap kunne leve op til. Allerede i år 1900 

var antallet af udstillingsvinduer mangedoblet. I modsætning til få tiår tidligere, hvor det endnu opfat-

tedes som vulgært at stå og glo ind gennem andres vinduer, blev folk nu med alle midler inviteret til at 

kigge indenfor. Nogle butikker hyrede endda professionelle vindueskiggere for at opmuntre folk på 

gaden. 

                                                 
321 Williams, Rosalind H.: Dream Worlds, s. 61 ff 
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De visuelle vareorgier bag de nye glasfacader ændrede kundens forhold til varen. Før 

havde man købt ind enten på åbne markeder, hvor man var i direkte kontakt med tingene, eller i mindre 

butikker, hvor varerne var sirligt pakket ned eller stillet tæt og beskyttet på høje hylder uden tanke på 

udstillingens forførende egenskaber. I de nye stormagasiner ønskede man at skabe en kombination af 

beskyttelse, kontrol og tilgængelighed, således at en illusion om intimitet kunne lokke folk til. Glasset i 

udstillingsvinduet forstærkede den visuelle tilgang, men begrænsede den fysiske, skriver kulturhistori-

keren William Leach: Glasset demokratiserede begæret, men af-demokratiserede tilgangen til varerne. 

Hertil kan man indvende, at varen vel næppe blev mindre fysisk tilgængelig i stormagasinet, end den 

før havde været i den lille butik, men at det måske nok virkede sådan for dén, der pludselig kunne se 

alle herlighederne – men stadig ikke få dem med hjem.322  

 I USA søsatte man en bevidst ’demokratisk’ retorik omkring sig selv: Da Marshall 

Field’s, et stormagasin i tolv etager, åbnede i Chicago i 1902, blev det understreget, at der ikke var tale 

om et eksklusivt indkøbssted for de rige, men at målgruppen var ”masses of shoppers”. I åbningstalen 

blev det deklameret: ”We have built this great institution for the people – to be their store, their down-

town home.”323  

Den store udfordring i en nation af puritanere lå ikke blot i at tiltrække nogle privilege-

rede grupper, men i at udbrede købelyst og varebegær til den brede befolkning. Det handlede om at 

forme en ny forbrugerbevidsthed, og vejen dertil gik gennem folks fantasi og forestilling om det gode 

liv. Som reklameeksperten Emily Fogg Mead skrev tilbage i 1901: ”We are not concerned with the 

ability to pay, but with the ability to want and choose”. Målet var en åbning af ”imagination and emoti-

on to desire”324, midlet var en slags service uden grænser. Stormagasinet bestræbte sig på at dække alle 

behov og installerede i denne ånd alt fra små biblioteker, postkontorer og banker til tandlægeklinikker, 

minihospitaler og store legerum med tilhørende børnepassere. Det var i stormagasinerne og ikke på 

museerne, at moderne amerikansk og europæisk kunst fandt sine første amerikanske protektorer. Selv 

Cézanne, Picasso og Braque var at finde på væggene i New Yorks stormagasiner i begyndelsen af det 

20. århundrede. Man kunne også leje mødelokaler i forskellige størrelser til alt fra forretningsmøder til 

bryllupper, og man kunne gå til gratis koncerter i de indbyggede professionelle teater- og koncertsale. 

                                                 
322 Leach, William: Land of Desire. Merchants, Power, and the Rise of a New American Culture (1993), s. 63 
323 Leach, s. 31 
324 Leach., s. 37 
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Ofte fungerede stormagasinerne (i konkurrence med f.eks. kirkerne) som meget værdifulde mødesteder 

for sociale fællesskaber.325   

 

Magasin du Nord 

 

Imens nytænkningen og udviklingen foregik i hastigt tempo i USA, var der overvejende stille på detail-

handelsfronten i Danmark. I København begyndte man først sent, omkring 1830, at arbejde bevidst med 

salgsfremmende effekter. Det begyndte med noget så simpelt som indbydende lys på varerne.326 I 

1840’erne blev det moderne at indrette basarer; byens mange håndværkere manglede gode muligheder 

for at udstille og sælge deres varer, og butikkerne var stadig små og utidssvarende. Derfor arrangerede 

Industriforeningen julebasarer i 1841-44, og i 1843 slog en gruppe håndværkere sig sammen og etable-

rede butikker og konditorier på 1. sal i Børsbygningen. Også Tivoli fik en basar, som åbnede samtidig 

med haven selv i 1843 og var planlagt som dens største og vigtigste bygning.327  

Herefter fulgte flere stort tænkte, men aldrig realiserede, planer om store multifunktionel-

le etablissementer. På Nikolaj Plads, hvor 82 primitive slagterboder og et antal åbne stadepladser var 

ved at falde sammen, tilbød Industriforeningen at anlægge en monumental bygning med basar i stuen 

og 31 slagterbutikker foruden kontorer til foreningen selv, bibliotek, koncertsal, restaurant og cafe. 

Kommunen afviste planen, og i stedet blev der i 1845 opført et mindre antal slagterboder og småbutik-

ker af moderne jernplader. I 1846 var der planer om at udvide Hotel d’Angleterre med varme bade, 

beværtninger, caféer, restaurant, billard og konditori, og man ville tilføje en stor basarbygning i to vin-

kelrette fløje bag hotellet med stor glaskuppel og plads til 60 butikker. Heller ikke denne plan blev til 

noget.328 

 Først da Magasin du Nord genåbnede på Kongens Nytorv i København efter ombygnin-

gen i 1892-93 begyndte der for alvor at ske noget. Med sin historistiske facade mødtes arkitektur og 

                                                 
325 Leach, s. 138 
326 Men det var også først nu, at butikker i kraft af større glasvinduer i facaden i det hele taget begyndte at blive synlige i 

gadebilledet. Indtil da var handlen med levnedsmidler fortrinsvist foregået fra boder på pladser og torve; kun kolonialvarer, 

tekstiler og bøger blev solgt fra butikker i stueetagen i byhusene. Kjølbye og Jensen (1986), s. 25ff 
327 Et bogtrykkerværksted og Tivolis største restaurant flyttede ind sammen med kunsthåndværkerbutikker, konditori, blom-

ster- og frugthandel, øl- og porterudsalg, daguerreotypiatelier, chokolademagasin, cigarhandler og handskebutik. Bazaren 

blev Tivolis aktive midtpunkt, hvor man mødtes, handlede og promenerede. 
328 Haugsted, Ida: Tryllehaven Tivoli (Museum Tusculanums Forlag, KU, 1993), s. 123ff. 
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detailhandel i et på dansk jord hidtil usædvanligt, men meget succesfuldt, møde: Pressen sammenligne-

de det nye stormagasin med et Aladdinslot329, og ordet ’storslået’ blev gentaget mange gange. Illustre-

ret Tidende kaldte Magasin for ”Hovedstadens største og smukkeste Privatbygning, et Kæmpemonu-

ment, rejst ved egen Kraft til Ære for egen Kraft”. Begejstringen fortsatte i takt med tilbygningerne, 

hvoraf den første kom i 1914; der var almindelig enighed om, at den var en gevinst for København.330 

Hvor der før stod syv forfaldne, skumle huse stod nu en repræsentativ bygning med fem flotte udstil-

lingsvinduer af internationalt tilsnit. Enkelte sukkede over, hvor besværligt det var at handle i et stor-

magasin, hvor afstandene mellem afdelingerne næsten var endeløse, men samtidig indrømmede de, at 

man ikke kunne stritte imod tidsånden, og at stormagasinet nu kunne sammenlignes med orientens ba-

sarer i alsidighed og udstrækning.331 

Som de øvrige europæiske stormagasiner blomstrede Magasin op i kølvandet på en ek-

splosiv teknologisk udvikling og en ditto vækst i verdenshandelen. Jernbanenettet i Europa fordobledes 

fra 1880-1907, skibsdriften øgedes tilsvarende, og det blev meget billigere at transportere varer. Maga-

sin du Nord voksede hurtigt til en kæmpe virksomhed med filialer i over 50 byer, og i bogen Magasin 

du Nord 1868-1918 beskrives den tempoforøgelse i samfundsudviklingen, der ligger til grund for stor-

magasinets succes: 

 

”Den Strømning, der en god Menneskealder tidligere havde krævet Specialisering som en 

Rendyrkning, der var nødvendig, for at Handelen kunde faa fri og lige Vækst, er nu til en 

vis Grad slaaet over i sin Modsætning, man kræver det alt-omfattende, det mangfoldige, for 

en stor Del i Kraft af det stærke Tempo, som Forretningsliv og Privatliv efterhaanden anta-

ger, Tiden er kostbar […]. For en samfundsøkonomisk Betragtning betyder Stormagasinet 

med de mangfoldige Specialforretninger samlede under det samme Tag, Tidsbesparelse og 

Koncentration, for Publikum Bekvemmelighed og Oversigt.” (s.14)  

 

Magasin du Nord 1868-1918 er en hyldest til Magasin og dets to grundlæggere, Wessel og Vett, hvis 

dristighed, forretningssans og fornemmelse for tiden og samfundsudviklingen roses i høje toner. Bogen 

er præget af en begejstring, som går igen i flertallet af samtidens kommentarer til det ”moderne Køb-

mandshus” (Magasin du Nord, s.16), f.eks. i Herman Bangs essay Magasin du Nord i Nationaltidende 

23.5.1880. Han er overvældet af størrelsen alene - ”overalt har massen slået mig, de store mængder af 

                                                 
329 Magasin du Nord 1868-1918, Martin Truelsens Bogtrykkeri, 1918, s. 12 (ingen forfatter nævnt) 
330 Den første tilbygning placeres i Lille Kongensgade (lige rundt om hjørnet ved restaurant A Porta) og er tegnet af Emanu-

el Monberg i nyklassicistisk stil. 
331 Kjølbye og Jensen (1986), s. 48   
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alt muligt”332; endelig har København fået noget, der er stort. Han er ligeledes imponeret af kombinati-

onen af bekvemmelighed, billige priser, luksus og specialisering og af den direkte kontakt med Paris, 

hvor Magasin havde én af sine direktører fast etableret. Han giver afslutningsvist udtryk for ”en virke-

lig agtelse for den energi, som har skabt Magasin du Nord, denne store Republik med dens 1400 ind-

byggere”(s. 94). 

Et kig indenfor i det gamle Magasin afslører et fornemt indre. Gennemgående søjler, bue-

de portaler, tunge træmøbler, blomsterdekorationer og store lysekroner giver et indtryk af lige dele tea-

tersal og katedral; en blanding der synes rammende i forhold til senere tiders sammenligning af forbru-

get som en ny religion. Glastage over åbne atriumrum sørger for lys til alle fem etager (først omkring 

1940 gør elbelysningen dagslyset undværligt), og i 1896 introducerer man det mondæne ’Lysværelse’, 

et rum uden dagslys, men oplyst af elektriske lamper, så damerne bedre kunne vurdere virkningen af 

stoffernes glans ved aftenlys. På stole jævnt fordelt på alle etager kunne de trætte damer i øvrigt hvile 

sig og betragte livet i det ”moderne Købmandshus”, hvor man både fandt de første to elevatorer i Nor-

den og de mest moderne toiletter med træk og slip. Samtidig med tilbygningen i 1914 åbner en thesalon 

samt en læse- og skrivestue efter amerikansk og parisisk forbillede, og begge dele bliver meget populæ-

re og optræder ofte i dags- og ugepressen. 

 Service og tilgængelighed synes at have været et nøgleord for datidens Magasin – om end 

på et mere beskedent niveau end de amerikanske forbilleder. Der var hverken gratis koncerter, postkon-

torer eller tandlæger i Magasin, og man arbejdede heller ikke med samme bevidste, massepsykologiske 

forførelsesstrategier som i USA. Men der var åbent til sent om aftenen og også om søndagen, og hær-

skarer af unge ekspedienter og ekspeditricer sikrede, at kunderne ikke skulle stå og vente på betjening. 

I bogen Stor-København (1907) beskrives den typiske (kvindelige) kunde og ekspeditionen af hende 

således: 

 

”Se en Dame træde ind i Lokalet og se, hvor hun tager det i Besiddelse og føler sig 

hjemme. Den guldskrammererede Portner, der aabner hende Døren med en ærbødig Hil-

sen, faar et lille beskyttende Nik, og gennem de store Spejlglasdøre glider hun saa rolig 

og selvbevidst som den, der ved, at det i Virkeligheden er paa hende, at al denne Pragt 

beror og al denne Herlighed hviler. I en Kafé, hvor hun ikke er paa sit eget Territorium, 

føler hun sig usikker og ængstelig, her er hun som i sin egen Dagligstue. Hun gør sig det 

mageligt paa Stolen foran Disken, løfter sit Slør op om Hatten, finder af sin Pompadour 

                                                 
332 Herman Bang: Reportager, s. 93  
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sit Lommetørklæde frem, mønstrer sig omhyggeligt i sit Lommespejl, retter med sin 

Skildpaddekam en Smule på Frisuren, børster et Fnug af Nederdelen, maaler med et prø-

vende Blik Damerne i hendes Nærhed og vender sig saa mod den ventende Ekspeditrice. 

Hun har intet Hastværk, tænker sig heller ikke, at Ekspeditricen muligvis kan have travlt, 

lader sig forevise tyve Ting, hun aldrig har tænkt paa at købe og heller ikke køber, føler 

paa Stoffer og spørger om Priser, med smaa forskrækkede Hvin over, hvor rædsomt dyrt 

alting er blevet, forhører sig om, hvor den Ekspeditrice, der tidligere stod bag Disken ved 

siden af, er blevet af, og naa’r i Løbet af en halv Time til at bestemme sig for det Slør, 

som hendes Ærinde gjaldt. Og med en Mine som den, der har ødslet en Formue bort, sej-

ler hun ud af Døren efter ved kassen at have erlagt halvanden Krone”333. 

 

Det lille intermezzo giver et billede af atmosfæren i stormagasinet som eksklusiv, men også hjemlig. 

Det er et sted, hvor man ikke kun kommer for at købe, men også for at se og blive set. Beskrivelsen in-

dikerer et samfund, der stadig er tydeligt præget af klasseforskelle, og hvor kunden med sin købekraft 

har stor magt.334 Ekspeditricen er en tjenerinde, næsten en hofdame, hvis behov (at hun muligvis kunne 

have travlt) kunden, Damen, slet ikke ænser. Damen har tilsyneladende ikke nogen forpligtelser selv, 

”hun har intet Hastværk”, men bruger købesituationen til at socialisere og positionere sig med. De klart 

adskilte sociale lag viser sig også i etableringen af den særlige modelsalon med tredive elegant udstyre-

de prøveværelser, der ikke var beregnet til borgerskabets kvinder, men kun til de ægte divaer, skuespil-

lerinderne fra Det Kongelige Teater på den anden side af gaden.  

  

Væsentlige aspekter  

 

Med stormagasinerne slås de grundlæggende aspekter ved den moderne shoppingkultur fast. Det er 

størrelsen, nyhedsværdien, tilgængeligheden, informationerne, forførelsen og muligheden for at drøm-

me sig væk, der begejstrer samtiden. Der er blevet skabt et komfortabelt og eksklusivt, men også til-

gængeligt og næsten hjemligt, rum, som giver plads til socialisering – til samtale (mellem kunde og 

ekspedient og mellem kunde og kunde, både på de bænke, der var til rådighed og i thesalonen), fordy-

belse (i læse- og skrivestuen) og almindelig menneske-kiggeri.  

 At være i direkte og konstant kontakt med ’brændpunkterne’ i verden er et andet centralt 

element ved moderniteten, som afspejles i stormagasinerne. I København symboliserer Magasin en 

                                                 
333 Gnudtzmann og Lind: Stor-København (1907), s. 289  
334 De ansattes ringe arbejdsvilkår med lav løn og lange arbejdsdage fremstår som bagsiden af tilgængelighed og service. 
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forbindelse ikke bare til det eksotiske drømmeland (Aladdinslottet og de orientalske basarer) men også 

til det virkelige internationale samfund. Ønsket om at være tæt på civilisationens hjerte, hvor fremtiden 

folder sig ud med nye maskiner, nye moder, nye måder at leve på synes at udstråle fra Magasin og reto-

rikken omkring butikken. Nærheden til Paris er indkapslet i hele stormagasinets koncept og direkte 

mejslet ind i facaden mod Kongens Nytorv (hvis forbillede er Au Bon Marché) – jf. også Bangs begej-

string over, at Magasin nu har en af sine direktører fast etableret i Paris. 

 Hvad der også er værd at hæfte sig ved, er stormagasinets synliggørelse af, at man nu vil 

have det hele – ”man kræver det alt-omfattende” – og at ”Tiden er kostbar”. Den ”Tidsbesparelse og 

Koncentration”, den ”Bekvemmelighed og Oversigt”, som stormagasinet bringer med sig, er elementer, 

der får overordentlig stor betydning i shoppingkulturens videre udvikling 

Set i forhold til udlandet ligger Magasin hele tiden tilbage i feltet, men indenfor de natio-

nale og nordiske grænser fremstår stormagasinet i det meste af et århundrede som en progressiv og ny-

skabende spiller, både økonomisk, teknologisk og kulturelt.335 I 1912 har forretningen 10.000 menne-

sker på lønningslisten og spiller således en nationaløkonomisk rolle. Selv om det sker langsomt og 

gradvist, bringer Magasin mange nyskabelser til landet og indfører i takt hermed også nye moderne 

ritualer og adfærdsmønstre.  

Den demokratisering af begæret, der blev indledt med stormagasinerne, er også et helt 

centralt fænomen for udviklingen af forbrugersamfundet. Det var noget helt nyt, at man pludselig kunne 

bevæge sig rundt i de pragtfulde salgshaller og få nærkontakt med de skønne varer uden at føle sig for-

pligtiget til at købe noget. Og man kunne gøre det så længe, man havde lyst.  

Begejstringen for stormagasinet og for det nye indretningskoncept var som sagt overvæl-

dende, men demokratiseringen af begæret mødte også kritiske røster. Før i tiden var klasserne så stramt 

opdelt, at en arbejderkvinde ikke så meget som drømte om de riges goder, simpelthen fordi de var fuld-

stændig udenfor rækkevidde. Men i takt med, at materialismen vinder frem, og flere og flere får råd til 

mere og mere – bl.a. i kraft af stormagasinet – vokser ligheden mellem folk, og jo større ligheden er, jo 

mere umætteligt bliver lighedskravet. Det skriver Alexis de Tocqueville helt tilbage i 1835/40, dvs. før 

stormagasinets fremkomst, hvor han i Demokratiet i Amerika kaster et yderst kritisk blik på demokratiet 

og den materialisme, der synes at være en indgroet del af det.  

                                                 
335 Rulletrappen bliver opfundet og taget i brug af amerikanske stormagasiner allerede i 1892; Magasin installerer dem om-

kring 1950. 
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I Tocquevilles øjne rimer lighed ikke just på frihed. Han beskriver, hvordan det moderne 

samfunds opløsning af klassesamfundet og den øgede individuelle frihed medfører et nyt fokus på de 

materielle goder. Den fattiges fantasi får pludselig travlt med at forestille sig alle de goder, der ligger 

indenfor rækkevidde, mens den rige får travlt med at frygte for at miste dem. Mellemstore formuer op-

står, alle får smag for de samme materielle nydelser, men har alligevel ikke midler nok til at tilfredsstil-

le dem. Folks ønskedrøm er dem så nær (og den kommer kun tættere på i stormagasinerne) – de kan se 

dens fortryllelse uden dog helt at kunne nå den. ”Derfor bliver disse smaa eftertragtede men usikre Go-

der let til Middelstandens Hovedinteresse. Vi ser da ogsaa, hvordan Sansen for materielt Velvære er 

taget til og blevet altopslugende, ja fra denne Stand gennemsyrer hele Samfundet, en national Interesse 

som i en stor Strøm river alt med sig i sit Løb.”336  

 På paradoksal vis medfører ligheden i Tocquevilles øjne et materialistisk og homogent 

samfund, præget af den ”mærkelige Melankoli”, der ofte griber demokratiske landes indbyggere.337  

 

Stormagasinet fremstår som shoppingkulturens absolutte centrum i den periode fra 1850 til Første Ver-

denskrig, som man kan kalde for den første epoke i forbrugersamfundets udvikling. Det er i denne pe-

riode, at moderne infrastruktur, transportmidler og produktionsmaskiner skaber en helt ny tilgang til de 

nu masseproducerede varer, der bliver solgt med en lille avance pr. enhed. Det er i den første epoke, at 

de store varemærker bliver etableret, og det er også nu, at reklamebudgetterne, i takt med varemærker-

ne, begynder at stige voldsomt (Coca Cola bruger i 1892 $11.000 på reklamer, i 1912 $1,2 mio.).  

Som det fremgår, udkrystalliserer stormagasinet en række af shoppingkulturens grund-

læggende elementer. En ny social og kulturel virkelighed tager form i takt med stormagasinernes for-

vandling af indkøbsstedet til et drømmepalads. Den første epoke skaber forførelsen og den bevidste 

fornøjelse ved at købe og danner grundlaget for promoveringen af forbrug som livsstil og symbol på 

moderne lykke. Dette bevidsthedsskred kan siges at udgøre epokens vigtigste frembringelse. 

 For byen betyder stormagasinet indledningen på en helt ny form for internalisering af 

bylivet, der siden intensiveres med shoppingmall’en. 

                                                 
336 Toqueville, Alexis de: Frihed – Lighed, s. 33 
337 I nutidens globale verden kan også mennesker i meget fattige dele af verden se fortryllelsen. Professor på Syddansk 

Universitet, Søren Askegaard, sammenligner (i radioprogrammet Krause på tværs, P1, 27.12.2006) situationen i 1970’erne i 

Niger med situationen i dag. I 70’erne havde folk intet ud over det absolut nødvendigste. Alligevel var alle glade og tilfred-

se, for sådan var livet jo, og ingen havde mere end andre. I dag oplever man en stor følelse af fattigdom, fordi folk ved, hvad 

de går glip af. De har set på tv, hvordan man lever i Beverly Hills.   
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Magasin du Nord i dag 

 

Hvordan forholder det sig nu med Magasin du Nord på Kongens Nytorv i dag? Hvordan har stormaga-

sinet udviklet sig, og hvilken rolle spiller det i byens liv?  

Udefra betragtet fremstår Magasin som en arkitektonisk særegen skabning. Hovedbyg-

ningen fra 1893 og de senere tilbygninger hænger æstetisk set slet ikke sammen. Hver del står som et 

monument for sin tid. Facaden mod Kongens Nytorv og facaden mod Strøget/Bremerholm fremstår 

som kontraster, og man tænker ikke på bygningen som et hele, også fordi man kun sjældent bevæger 

sig rundt om bygningen, og i givet fald endnu sjældnere faktisk kigger op på facaderne undervejs. Man 

kan, som Jørgen Bonde Jensen, anse deres forskellighed som en styrke; mens facaden mod Kgs. Nytorv 

”borger for tradition og værdighed”, knytter facaden mod Bremerholm forbindelse til nutiden.338  

 Hvad angår den tidligere så populære arkade i Lille Kongensgade, er denne i dag halvvejs 

fyldt med cykler og bruges kun i lille omfang som passage for fodgængere. Vinduesudstillingerne sy-

nes at have mistet magien. Skal man ned til Kongens Nytorv går man enten ad Strøget eller igennem 

Magasin – hvor der ikke bare er ly for vejr og vind, men hvor man også, hvis man falder over noget 

interessant, ikke behøver nøjes med at kigge, men kan købe med det samme.  

 En anden grund til vinduesudstillingernes deroute er sandsynligvis, at Magasin er blevet 

en destination. Man slentrer ikke forbi for eventuelt at lade sig lokke indenfor, men går målrettet der-

hen.  

 

Velkommen i Magasin 

 

Går man indenfor, er målrettetheden markant; folk går, alene eller to og to, tilsyneladende uden overve-

jelser, mod bestemte mål. De jager ikke igennem butikken, men de slentrer heller ikke. Alle ser ud til at 

kende butikkens topografi, og selv turisten kan nemt orientere sig, eftersom Magasin følger ”retningsli-

nierne” for stormagasinets internationale indre geografi: Parfume i stueetagen, mad i kælderen (eller 

                                                 
338 Jørgen Bonde Jensen: Mellemting – æstetiske og politiske forsøg (1970) 
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øverst oppe), og derimellem tøj, legetøj og boligudstyr. I Magasin er de forskellige etager bygget op 

efter de samme strukturer, hvor tre parallelle gangforløb forbinder de to rulletrapper i hver ende. Noget 

decideret centrum, endsige nogen periferi, kan man ikke tale om. 

 Også luften, når man træder ind i Magasin fra Bremerholm, er karakteristisk for storma-

gasiner generelt: varm og parfumeret.  

 Hvad angår lydbilledet, mødes man af et ret højt antal decibel. Der er hvid støj fra luft-

ventilationsanlæg og rulletrapper, relativt høj baggrundsmusik, buldren fra Joe’s Juicebars kaffemaski-

ner og blendere samt den karakteristiske, altid lidt anstrengte stemme fra højttaleren: Her er Magasins 

kundeinformation… eller bare: Kære kunder… Ofte kommer informationerne også på engelsk. Den 

konstante støj bevirker, at man ikke hører andre menneskers private samtaler, og som sådan virker den 

på samme tid behageligt afskærmende og let enerverende. 

I modsætning til facadernes ydre forskelligheder er rummet indenfor præget af en næsten 

forskelsløs æstetik på alle etager. Magasins farverige historie er usynlig indenfor, hvor varerne står så 

tæt, at der ikke er plads til mange overflødigheder. Bortset fra enkelte afdelinger, der endnu er defineret 

i henhold til varetype (lingeri, sportstøj, tilbehør m.m.), er det varemærkerne, der strukturerer rummet 

og opdeler det store rum i mindre, markeret med enkle adskillelser og forskelligt farvede fliser – gang-

arealerne er lyse, butiksarealerne mørke og derimellem er der en smal sort stribe.339 Disse farver går 

igen i hele rummet, afvekslende med enkelte varme trænuancer og farvespots. Kontrasterne mellem 

hvid og sort skaber differentiering uden at tage opmærksomhed fra varerne.  

Med omtrent fem meter til loftet fremstår stuen mere eksklusiv end de øvrige etager, hvor 

der er lavere. Loftet er hvidt (en slags metalplader) og tæt besat med spotlamper, der skaber et evigt 

oplyst rum med evigt unaturlige skygger. Rummet er orienteret indadtil – der er ingen opmærksomhed 

på hverken vinduer eller verden udenfor, ligesom man heller ikke udefra kan se ind i butikken. Den 

lille cafe på 2. sal, der havde udsigt over Kongens Nytorv, er nu veget til fordel for en butik; nu er det 

kun cafeteriet på 5. sal, der udnytter den fremragende udsigt.  

Alt i alt får jeg umiddelbart indtryk af et lyst, dynamisk rum uden nogen dominerende 

elementer. Rulletrapperne tilføjer et vertikalt element, men bortset fra det, udgør varemærkerne de ene-

ste forskelle, og ofte kræver det et nært kendskab til disse mærker overhovedet at kunne se forskellene 

                                                 
339 Nogle af varemærkerne lejer sig ind og har egne ekspedienter, andre bestyres af Magasin. 
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(at skulle købe en mascara uden at have et yndlingsmærke er f.eks. en uoverskuelig opgave: Der er 

mindst 150 forskellige, og dog ret ens, mascaraer til salg).  

Varerne i sig selv er (som i de fleste andre butikker) både udstillet som unikke genstande 

og som brugsgenstande – en enkelt parfume i en glasmontre og resten på hylden bagved; en kjole på en 

mannequin og resten på bøjlestangen bagved. På den måde får varen status af noget unikt samtidig 

med, at kunden har fuld adgang til den.  

 Hvor Magasins udbud af tøjmærker ikke inkluderer de allerdyreste på markedet, er Mad 

& Vin, supermarkedet i kælderen, et af de mest eksklusive i Danmark. Mad & Vin adskiller sig fra den 

almindelige supermarkedsæstetik ved sin indretning og sit udbud. Der er bedre plads, bredere gange, 

terrakottafarvede fliser på gulvet, indbydende vareudstillinger og ingen paller med papkasser og varer, 

som besværliggør gennemgangen og giver indtryk af discount. Mange varer er i sig selv også af højere 

kvalitet, og som kun få andre steder tilbyder Mad & Vin bemandede delikatesseafdelinger med frisk 

fisk, ost, pålæg m.m.340  

 Claus Meyers deli, adskillige lækre chokoladebutikker og van Hauen-bageren komplette-

rer det relativt eksklusive udtryk i kælderetagen – som dog på ingen måde er på niveau med f.eks. mad-

afdelingen i kælderen i Lafayette i Berlin (eller på øverste etage i KdW (Berlin)), hvor champagnebarer 

og østersbarer i fornemt design er eksempler på det eksklusive udbud. Også i stormagasinet Galeria 

Kaufhaus på Alexanderplatz (Berlin) er madafdelingen i stueetagen af meget høj kaliber. Modsat i Ma-

gasin er der her højt til loftet (ca. seks meter), og højden er godt udnyttet. Ostehandleren har oste næ-

sten helt op til loftet, og overalt er der flotte træhylder hele vejen op med vin og flot udstillede varer, 

ordnet efter lande – her bliver globaliseringen meget håndgribelig; én reol til Sydafrika, en til Mexico, 

en til USA, Indien, Vietnam, Kina, Frankrig og alle andre globalt anerkendte køkkener. I brødafdelin-

gen står en bager og svinger dej, på det italienske spisested fremstilles pastaen på bestilling, og i den 

japanske afdeling tilberedes alle retter foran kunden. Indretningen med mange små enheder og rum i 

rummet får det til at fremstå som en overdækket markedshal i luksusklassen. I denne kontekst blegner 

Mad & Vin unægteligt en smule. 

 

                                                 
340 Dog, selv i Mad & Vin, kan man opleve en sjusket omgang med fødevarerne. En dokumentarudsendelse på DR1 afsløre-

de i 2009, hvordan der bl.a. var rester af svinekød i lammekødet. 
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Det tempererede rum 

 

Lyset i Magasin er som allerede nævnt det samme fra morgen til aften, året rundt. Her er ingen hemme-

lighedsfulde, dystre hjørner og ingen pludselige eksplosioner af sollys. Forskellige grader af lys og 

mørke har ellers stor betydning for menneskers velbefindende. Mennesker er fototropiske, de bevæger 

sig hen imod lys og orienterer sig mod lys. De mest attraktive og dynamiske steder i en bygning er der-

for defineret af ”non-uniformities in light” (Alexander):  

 

”We may say that these places become the settings for the human events that oc-

cur in the building. Since there is good reason to believe that people need a rich 

variety of settings in their lives […], and since settings are defined by ‘places’, 

which in turn seem often to be defined by light, and since light places can only be 

defined by contrast with darker ones, this suggests that the interior parts of build-

ings where people spend much time should contain a great deal of alternating 

light and dark. The building needs to be a tapestry of light and dark.”341  

 

I Magasin (og de fleste andre butikker) er lyset typisk ens overalt. Ingen varer må belyses mindre og 

dermed underprioriteres i forhold til andre, og derfor er lyset i mange butikker skarpt og ubehageligt, 

konformt og uden variationer.   

 Lugten i Magasin er altid den samme – sødlig (omkring parfumeafdelingen samt ved ba-

geren i kælderen), krydret af mad på cafeteriet på 5. sal og neutral (i de øvrige afdelinger). Lydene er 

de samme. Vi bliver aldrig overrasket af tolvtonemusik eller hård rock og slet ikke af fuldstændig stil-

hed. Temperaturen er den samme. Farverne er afdæmpede og materialerne har den samme slebne fi-

nish. Ingen rå bjælker, ingen grove sten, ingen pludselige blødheder. De jævnlige ombygninger og ud-

bytninger medfører ingen rumlige overraskelser, men vækker blot irritation hos travle kunder, der troe-

de, de vidste, hvor tingene var. Når man nemt kan orientere sig, skyldes det rummets gentagne og enkle 

opbygning. Genkendeligheden, fraværet af overraskelser, den stramme koreografi samt opdelingen i 

små ’butikker’ er med til at fremme overskueligheden.  

                                                 
341 Christopher Alexander, s. 645 
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 Magasin er et glat og gnidningsløst rum, så uendelig nemt tilgængeligt, her følger man 

strømmen af mennesker op og ned ad rulletrapperne. På den ene side overstimuleres man af de mange 

varer og varemærker, af musikken, af alt det man kan røre ved, af alle mulighederne; på den anden side 

understimuleres man, fordi forskellene er så små og de sanselige indtryk altid de samme.    

 

Magasin som flow-room 

 

Bevægelsen gennem rummet er strengt koreograferet af de smalle gange. De er ca. to en halv meter 

brede, men afbrydes jævnligt af vareudstillinger, der kun lige levner plads til en passerende barnevogn 

eller rullestol. Der gives ikke plads til, at to personer kan gå og fordybe sig i en samtale, den ene må 

hele tiden bevæge sig ind foran den anden. Ingen steder opfordrer rummet til, at man stopper op, slap-

per af, overvejer situationen, taler sammen eller i det hele taget gør noget ikke-købsrelateret.342 Hvis 

man har den slags tilbøjeligheder, må man sætte sig i en af cafeerne og købe en kop kaffe. De mange 

(gratis) stole til det trætte publikum hører fortiden til (bortset fra et pude-sofaarrangement i ungdoms-

afdelingen på 4. sal).     

 På trods af den stramme koreografi føler man sig ikke styret som sådan. Dette skyldes, at 

man kan bevæge sig ind og ud mellem varerne; rutevariationerne mellem borde, hylder og stativer er 

uendelige, hvilket giver en fornemmelse af fri bevægelighed.343 De åbne butiksstrukturer fremmer den-

ne fornemmelse yderligere – man skal ikke overtræde nogen grænser (såsom dørtærskler, der får klok-

ker til at ringe), man skal ikke i dialog med nogen, men kan frit og tilsyneladende uovervåget bevæge 

sig ind og ud, kigge, røre og fortsætte. Så snart man er inde i Magasin, og så snart man står af rulletrap-

pen på de forskellige etager, er man straks inde i forbrugs-flowet – Magasin er et flow-room snarere 

end et show-room. Der er ingen overgangsrum, tværtimod kastes man ud i, hvad der i 2007 kaldtes ”en 

verden for mænd” (1. sal) eller ”en verden for kvinder” (2. sal). I dag, anno 2010, hedder det i Maga-

sins kundeinformation, blot ”a universe of shopping”; forsøget på at skabe en totaloplevelse, hvor man 

træder ind i en helt anden verden, er tydeligt. 

                                                 
342 At stå stille i bare to minutter med en blok papir og notere (hvilket jeg gjorde) er mistænkeligt nok til, at vagten straks 

kontakter én. 
343 Modsat f.eks. IKEA (Gentofte), hvor rummet er organiseret i et labyrintisk forløb. Man kan stadig selv vælge mikroruter 

ind og ud mellem varerne, men har i højere grad oplevelsen af at blive styret gennem labyrinten; der er ingen smutveje mel-

lem de forskellige afdelinger. 
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Magasins rum er med sin varetæthed og sine få dekorationer og overflødige elementer ud-

tryk for en opgraderet supermarkedsæstetik. Der er højere til loftet, mere elegante materialer og mere 

velklædte ekspedienter, men alt i alt er det et ensartet, tempereret, kontrolleret, diskret og effektivt rum 

uden for mange dikkedarer. Det er dedikeret til den brede middelklasse, der prioriterer det velkendte, 

men som også godt vil lade sig forføre og adsprede af et stort udvalg; det er tilegnet den taktisk taktile 

tilgang. I Magasin kan man få det hele (undtagen det virkeligt unikke), og man har altid tredive dages 

returret. Her har alle lov til at bevæge sig, kigge, røre, evt. prøve, betale og fortsætte.344 Man gør dét, 

rummet opfordrer til, og ikke andet, men man oplever ikke begrænsningen, for man kommer jo netop 

for at kigge, købe og gå igen (og kan man så i det hele taget tale om begrænsning?). Rummets koreo-

grafi medfører således, at der er fin overensstemmelse mellem, hvad butikken gerne vil have, vi gør, og  

dét, vi rent faktisk gør – af egen ’fri’ vilje.  

 Omgivet af varer er blikket begrænset til de nærmeste hylder. Man ser ikke langt i et 

stormagasin, men aktiverer sit nær-syn og handler i bogstaveligste forstand kortsigtet. Nær-synet assi-

steres af de øvrige nærsanser, først hænder og, afhængigt af varen, også næse og måske endda smags-

løg. Nær-synet er aktiveret i enhver købssituation, men befinder man sig f.eks. i en gade vil man uvæ-

gerligt veksle mellem nær-syn og fjern-syn, når opmærksomheden fanges af lange vues og vertikale kig 

op på facader og lignende. I stormagasinet overbebyrdes nær-synet. 

 

Kommunikation og kontakt 

 

Mens bevægelse, dynamik og store informationsmængder præger rummet, kan man samtidig observere 

en besynderlig mangel på kommunikation. For det første konfronteres man ikke umiddelbart med ek-

spedienterne, og en halv times samtale som i 1907 er et utænkeligt fænomen. Der har fundet en udpræ-

get demokratiseringsproces sted på dette såvel som på andre punkter – man bliver glad, når det lykkes 

at finde en ekspedient, og overrasket, hvis vedkommende gør eller siger mere end det absolut nødven-

digste.  

 For det andet er der også en meget lav grad af kontakt kunderne imellem. Øjenkontakt er 

på ingen måde en selvfølge og dialog endnu mindre. De fleste bevæger sig målrettet rundt i hver deres 

                                                 
344 Dog har jeg lagt mærke til et bemærkelsesværdigt lille antal af danskere med anden etnisk herkomst. 
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lille private boble, optaget af egne gøremål. Uden nogen kontakt navigerer folk sikkert udenom hinan-

den, som var alle omgivet af usynlige skumgummiringe, der som redningsbælter forhindrer sammen-

stød.    

 En nutidig version af den beskrivelse fra 1907, som handler om en ”Dames” indkøbsop-

levelse i Magasin, kunne lyde: 

 

Se en kvinde nærme sig indgangen. Hun skæver til vagtmanden og skubber en af de store, tunge glasdøre op 

efter at have flyttet en pose fra højre til venstre hånd. Hun går med målrettede skridt ned gennem parfumeafde-

lingen og ænser stort set ikke andet end den barnevogn, som hun gerne vil passere. Hun har tydeligvis været der 

før, for hun går sikkert ned igennem forretningen, til hun når frem til den enorme undertøjsafdeling. Hun kigger 

sig rådvildt omkring og tager tilsyneladende vilkårlige varer med sig på bøjler, mens hun jævnligt tjekker sin 

mobiltelefon. Til sidst smutter hun ind i et prøverum, og et kort øjeblik efter stikker hun hovedet ud for at få 

kontakt til en medarbejder. Det lykkes til sidst, og hun får hjælp til at finde en anden størrelse. Efter fem minut-

ter kommer hun ud og kigger sig om efter en åben kasse, men den første er lukket, den anden også, først den 

tredje er åben, heldigvis, og der er ikke kø. Mens ekspeditricen går hen for at finde en brugbar stregkode på en 

anden vare, kigger kvinden igen på sin mobiltelefon og holder sit dankort klart. Få øjeblikke efter har hun betalt 

på beløbet, og får overrakt posen med et smil og et: ”Værs’go. Kvitteringen ligger i posen. Og så håber jeg, du 

bliver rigtig glad for det.” Kvinden er positivt overrasket over den venlige bemærkning.  

Og med en mine som en, der er ved at komme for sent, skynder hun sig tilbage, og ved udgangen 

når hun lige at få fat i en åben dør, før den smækker i hovedet på hende. På ti minutter har hun brugt 700 kr. – 

hvilket er billigt for to sæt undertøj, men hun er heller ikke sikker på, hvor godt et køb hun egentlig har gjort.   

 

Synet på kunden og kundens selvsyn er et helt andet i dag. Hun mødes ikke med en ærbødig hilsen, og 

ikke engang af et skeptisk blik fra vagtmanden, for hun ser alt for normal ud. Kun hvis hun stopper op i 

flere minutter, og giver sig til at skrive notater på en blok, kontaktes hun af vagtmanden. Hun tager 

ikke rummet i besiddelse, men skynder sig igennem det, og giver sig slet, slet ikke den samme tid til 

tingene, som hendes tipoldemor gjorde. Hun kunne ikke drømme om at stå og sludre med ekspeditricen 

og aldrig nogensinde i en halv time.  

Synet på mennesket, på den mellemmenneskelige kommunikation og på tiden er det, der 

mest påfaldende synes at have ændret sig i de forgangne hundrede år. 
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At tid er penge er et faktum, der smitter af på organiseringen af rummet. I Magasin er rum også penge, 

og derfor er der ikke en kvadratmeter til overs noget sted. Magasins rum er effektivt forstået på den 

måde, at hvis man ved, hvad man vil have, kan man købe virkelig mange varer på kort tid. Ansamlin-

gen af mange varemærker på ét sted gør desuden sammenligninger på priser og kvaliteter nemmere 

(skønt det var endnu nemmere før i tiden, hvor tøjet var inddelt efter type, ikke mærke; typeinddelingen 

var stormagasinets adelsmærke, men i dag er denne fordel forsvundet). Det er også et nemt sted at væ-

re, fordi man altid kan komme på toilettet, man kan have sin barnevogn med (der er også et pusle-

ammerum på 5. sal), man kan parkere i p-huset eller tage metroen direkte til indgangen. På den anden 

side tager det lang tid og kræver meget energi at danne sig et kvalificeret overblik – uden at det nød-

vendigvis giver noget udbytte. Det store udvalg kan lige så vel skabe forvirring som merkøb. Magasins 

rum fremstår effektivt, men spørgsmålet er, hvor meget tid, kunden egentlig sparer?  

Den effektive udnyttelse af rummet og den almene rationalisering og standardisering af 

betjening og varer har fjernet sporene fra den mere glamourøse fortid – i hvert fald indendørs. Facaden 

mod Kongens Nytorv kaster endnu et historisk, nostalgisk-glorværdigt lys over forretningen. 

 

Status 

 

Hvad gør Magasin for byen, og hvad gør byen for Magasin? Med sin størrelse, sit vareudbud og sin 

karakter af destination – samt af at være vores allesammens butik – tiltrækker Magasin mange menne-

sker og kan som sådan betragtes som et urbant ’anker’. Den nye metrostation understreger stormagasi-

net som destination345 og bevirker, at måske især ældre, forældre med barnevogne og andre med bevæ-

gelsesmæssige udfordringer, som ikke, på en iskold vinterdag ville tage ind til København for at shop-

pe, faktisk tager til byen alligevel – men kun for at gå i Magasin.  

Der er det særlige ved Magasin på Kongens Nytorv, at den næsten har status som kultur-

institution. København ville ikke være helt sig selv uden Magasin. Butikken lever ikke bare sit daglige 

                                                 
345 Den nylige sammenkædning af offentlig transport og shopping er ikke enestående for Magasin. Storcentret Bruun’s Gal-

leri i Århus er koblet på banegården – hvilket ifølge Bo Steffensen (fra Bruun’s direktion, 2007) har medført, at oplandets 

unge teenagere nu besøger det i stor stil. De må ikke tage alene til Århus for deres forældre, men de må gerne tage til 

Bruun’s og tilbage igen. Odense Banegård blev i 1996 omdannet til Odense Banegårds Center med etableringen af butikker, 

bibliotek, biograf og cafeer, og i Ålborg er det mindre center Kennedyarkaden blevet en del af rutebilsstationen. Også Fre-

deriksbergcentret er direkte koblet på metrolinien. 
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liv midt i København, men også i kraft af en kollektiv bevidsthed. Især julen hænger godt sammen med 

Magasin. Det bliver ikke rigtig jul, hvis man ikke har været i Magasin.346 I starten af 00’erne ville Ma-

gasin forsøge sig med internethandel. For virkelig at se, hvad nettet kunne bære, introducerede de deres 

net-butik i november måned, lige op til julegaveræset. Det samlede salg beløb sig til 500 handler, hvor-

af de 400 gik til gavekort. Folk vil med andre ord ind, fysisk, i Magasin og se julepynten, røre ved ju-

legaverne.347  

Rent fysisk forbinder stormagasinet Bremerholm og Kongens Nytorv, men det er ikke 

nogen stor gevinst for de mellemliggende gader. Som allerede nævnt har vinduesudstillingerne mistet 

deres tiltrækningskraft og Lille Kongensgade benyttes sjældent af gående, mens Vingårdsstræde er så 

godt som mennesketom. På Magasins torv sælges billige blomster, hvilket er et festligt indslag i bybil-

ledet, både fordi blomsterne i sig selv er smukke, og fordi de billige priser tiltrækker mange mennesker. 

Op til jul pyntes træerne på torvet med lys, mens cafèen ved siden af blomsterbutikken skaber liv om 

sommeren. Der er således gjort meget for at forstærke forbindelsen til Strøgets mange potentielle kun-

der, mens de øvrige urbane kontaktflader ikke bliver dyrket – her er ingen ’signaler’ at relatere til.  

 I 2003 blev ideen om projekt Høje Torv offentliggjort. Det var tegnestuen Plot, der i sam-

arbejde med Fonden Realdania ville etablere et 3000 m2 offentligt byrum på taget af Magasin som del 

af projekt ’Bedre Byrum’, igangsat af Realdania i 2002. På Høje Torv skulle man kunne solbade, se fri 

film, stå på ski, dyrke sport eller bare nyde udsigten og stjernehimlen. Både kommunen og Magasin var 

umiddelbart meget interesserede i ideen, men problemer med finansieringen har gjort, at projektet i dag 

ligger stille.348 

 Projekt Høje Torv ville have vækket tidligere tiders bevidsthed om Magasin som en pro-

gressiv aktør i byen. Nu er det svært at komme i tanke om epokegørende nyskabelser i forbindelse med 

Magasin i de sidste par årtier. På hjemmesiden under ’events’ kunne man i 2007 (28.6.) se en video fra 

årets sommermodeshow samt læse om personal shoppers, som man kunne forudbestille til en times 

                                                 
346 Eksempler på hvordan julen i Magasin er blevet folkeeje: Shu-bi-dua synger: ”Jesus bli’r født på 2. sal – i Magasin du 

Nord”; Magasin nævnes også i sangen ”Jul, det’ cool” af M.C. Ejnar (”særlig uundværlig, det er Magasin”,) og julekalende-

ren på DR1 i 2006 foregik i Magasin. 
347 Ifølge forretningschef i Magasin (Field’s), Morten Nyholm, i maj 2007 
348 Magasin skulle betale størstedelen af de ca. 20 mio. kr., det kostede at etablere rummet og også stå for driften, og de var 

bange for at det ville blive svært at holde byrummet i gang ud over de tre sommermåneder. Se hjemmesiden for Copenha-

gen X, http://www.cphx.dk/#/178575/?q=h%F8je%20torv   

http://www.cphx.dk/#/178575/?q=h%F8je%20torv
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gratis tøjstilsvejledning.349 25.6.2010 kunne man læse om udsalget og om, at Magasin nu er på face-

book. 

 Der er langt fra de amerikanske stormagasiners omfattende tilbud anno 1900 – og også fra 

Magasins eget daværende serviceniveau – til stormagasinets tilbud og serviceydelser i dag. Almindelig 

kyndig vejledning, som stadig er en naturligt integreret del af mange forretninger, er nu noget man i 

Magasin skal forudbestille. At det lykkes for Magasin at promovere sig selv med denne form for ser-

vice skal ses i lyset af en lang forudgående periode med selvbetjening og et absolut minimum af vej-

ledning. 

 

I forhold til Magasins tidligere status som en unik og nyskabende institution. der ofte var til debat, og 

som bragte ny teknologi og kultur til landet, er det gået tilbage for stormagasinet. Facebook og person-

lige shoppere har ikke samme format og effekt som tidligere tiders modelsaloner, lysværelser, læsestu-

er og tesaloner havde på københavnerne for hundrede år siden. I stedet for at være frontløbere satser 

Magasin på bredden, det velkendte og ikke-overraskende.350  

 Jørgen Bonde Jensen så i 1970 satsningen på middelklassen som noget positivt. I essayet 

”Magasin du Nord” 351, leverer han en analyse af stormagasinet, der begynder lige så fascineret som 

Herman Bangs essay 90 år tidligere, men slutter anderledes kritisk. Først udtrykker han begejstring 

over udvalgets bredde, de gode priser, bevægelsesfriheden og den demokratiske ånd. Han kalder Maga-

                                                 
349 Eller man kunne vælge en såkaldt Wardrobe Consultation, hvor man på baggrund af en telefonsamtale “om dig, din stil 

og dine drømme” blev præsenteret for et bredt udvalg af varer. Det kostede 1.000 kr. Endelig kunne man vælge en ”Total 

Makeover”, der udover garderobeforslag inkluderede ansigtsbehandling, lægning af make-up, hårklip og frokost – til 4000 

kr.  Disse ”tilbud” vidner om en tid, hvor forbruget var højt og pengene sad løst. De vidner også om mange menneskers 

usikkerhed i forhold til deres egen stil (og et udpræget ønske om i det hele taget at have en stil) og en deraf følgende efter-

spørgsel efter fagfolk. Og endelig vidner de om en søgen efter det perfekte ydre og en hedonistisk tilgang til tilværelsen: 

”Det er ren selvforkælelse til dig, der ønsker at gøre noget ekstra godt for dig selv”, som de skrev på hjemmesiden. 
350 Ifølge forretningschef Morten Nyholm i Magasin, Field’s, er grundværdien netop at være ”et sted for alle”, og målet er 

ganske enkelt at være med på moden og først med det nye, med særlig fokus på målgruppen ”kvinder mellem 25-50 år". 

Ifølge Nyholm er den største udfordring for Magasin at genvinde den tidligere status som det gode alternativ til de små 

forretninger. Men de ved ikke hvordan. I stedet for at satse på f.eks. det unikke, det bæredygtige og/eller det veluddannede 

personale, skærer Magasin ned, hvor de kan og får kun lige budgetterne til at løbe rundt – men uden de store fremadrettede 

perspektiver. Ny inspiration søger man på studieture til stormagasiner fortrinsvist i Europa. På spørgsmålet om hvilke over-

vejelser man gør sig om stemningen og æstetikken i forretningen, svarer Nyholm, at Magasins trendstudie to gange årligt 

udsender et lille hæfte med to minitekster og billeder af næste sæsons trendy farver og materialer. Ud over dette består ret-

ningslinierne for layoutet i, at ”nye varer skal være i front, basisvarerne på bagvæggen, volumenstoffet i midten, hængeva-

rerne i siderne og liggevarerne i midten. Og så skal det se indbydende ud.” Der er med andre ord ikke de store overvejelser 

bag rummet i forretningen, hvilket vidner om en ledelse, som er konservativ-pragmatisk i sin tilgang og afvisende overfor 

nytænkning. Spørgsmålet er, hvordan fremtiden ser ud for et stormagasin, der kun satser på det sikre og på middelklassen. 
351 Jørgen Bonde Jensen: Mellemting – æstetiske og politiske forsøg (1970) 
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sin for ”en heldig mellemproportional”352. ”Som kunder er man ikke socialt placeret når man kommer i 

Magasin du Nord. Man føler sig ikke deklasseret og heller ikke hævet over de andre. Derfor kommer 

man der” (s. 17). Men bag det tilsyneladende klasseløse og æstetisk tiltalende rum gemmer kapitalis-

mens grimme sider sig, mener han, og fortsætter med en kritik af ”varens æstetiske bedrag”, dens løfter 

om lykke og skønhed – som ikke holder i længden.353  

Magasin er fortsat en ”mellemproportional”, men spørgsmålet er, hvor heldigt det er i en 

mere og mere individualistisk tid. I stormagasinet Harrods i London har man valgt en anden vej; Har-

rods er meget langt fra at være en mellemproportional; her dyrker man stadig og i ekstrem grad det 

eksklusive; indretningen er pompøs, overdreven, barok og postmoderne i sin blanding af det royale, 

historiske, imperiale. Ægypten, Romerriget og det gamle Grækenland er iscenesat med marmor, kry-

stallysekroner og kæmpe blomsterarrangementer, og kongerne og dronningerne er hentet både fra 

mærkevarernes univers (bl.a. har Ralph Lauren et af sine mange hjem på 3. sal), og fra de virkelige 

myters verden: i kælderen har man opstillet The Dodi & Diana Memorial med fotos af de afdøde ved et 

’alter’ med brændende lys.354 Med denne æstetik synes Harrods at gå flere af de store hotel-kasino-

komplekser i Las Vegas i bedene.355  

Både mellemproportionalen og Vegas-proportionalen synes at indikere, at stormagasiner-

nes storhedstid er passé. 

                                                 
352 Magasin er fortsat en ”mellemproportional”, men spørgsmålet er, om det i en mere og mere individualistisk tid fortsat vil 

lykkes at dyrke en positiv mellemproportional profil. 
353 Bonde Jensen konkluderer: ”Skinnet bedrager. Den pirring af sanserne, det [æstetiseringen] implicerer, tilfredsstilles kun 

kompensatorisk. Der er tale om erstatningstilfredstillelse. En sådan mætter ikke men gør blot mere sulten – eller dorsk og 

ligeglad med alt. Ligeglad med alle kvalitative menneskelige forskelle […]. Man får tilfredsstillet sin lyst til at se, det er alt. 

Det gør at efterspørgslen reproduceres samtidig med skintilfredsstillelsen og tvangsmæssigt fikseres […]. Vores samfund er 

et samfund af potentielle og reelle voyeurer”(s. 24). 
354 Se: http://www.harrods.com/harrodsstore/experience 
355 I Las Vegas kan man besøge Forum Shops og Grand Canal Shoppes, hvor man med henholdsvis det gamle Rom og Ve-

nedig lader templer, byikoner, myter og seværdigheder genopstå i plastik og papmache, det hele under kunstige himmel-

strøg, hvor solen skiftevis står op og går ned; cyklussen varer tre timer. Skumringslyset er så klædeligt, at man har droppet 

døgnets øvrige timer.  

 

http://www.harrods.com/harrodsstore/experience
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4. kapitel: Shoppingcentret 

Den amerikanske historie 

 

Fra det første stormagasin slog dørene op i Paris, til den første overdækkede shoppingmall åbnede i 

USA, gik der 104 år. I denne periode blev den første moderne kædebutik etableret (Great Atlantic & 

Pacific Tea Co., New York, 1859), det første supermarked åbnede (King Kullen, New York, 1930), og 

åbningen af nye arkader og butikspassager i Europa fortsatte indtil 1. Verdenskrig.356  

Shoppingmall’en opstod på baggrund af det økonomiske opsving, de teknologiske ny-

opfindelser og den nye forstadsdannelse efter 2. Verdenskrig.357 Den amerikanske regering opfordrede 

med gode priser og skattefordele folk til at flytte udenfor byerne og få eget hus med have og bil, og 

antallet af husejere steg fra 1940 til 1960 fra 45 til 60 %.358 Ved hjælp af nye masseproduktionsmetoder 

bredte parcelhusene sig med lynets hast udover hele landet; et enfamiliehus og en bil var blevet essenti-

elle elementer i den amerikanske drøm. Vaskemaskine, fryser, telefon, radio og tv blev hurtigt integre-

ret i drømmen, med den konsekvens, at grundene til at bevæge sig udenfor hjemmets fire vægge blev 

reduceret. I stedet for trak man en medieret version af verden ind i de enkelte hjem, og stakitter og ligu-

sterhække understregede konkret afstanden til verden på den anden side. Den daglige tur til købmanden 

(som ikke flyttede med til forstaden) blev erstattet med en ugentlig køretur til den nye shoppingmall 

ved motorvejen, hvor de nye parcelhusejere kunne købe stort og billigt ind.  

Shoppingmall’en kan betegnes som endnu en milepæl indenfor shoppingkulturen. Den 

første overdækkede shoppingmall åbnede i Minneapolis i 1956, og manden bag var en arkitekt fra 

Wien ved navn Victor Gruen. Hans tanke var en genskabelse af den europæiske by i et amerikansk for-

                                                 
356 Chung et al: Harvard Design School Guide to Shopping (2001). Men allerede i 1855 fremlagde designeren bag Crystal 

Palace, Joseph Paxton, et meget fremsynet forslag i konkurrencen om udviklingen af et urbant system til fremme af menne-

sker og varers bevægelighed i det indre London: The Great Victorian Way var en 16 km lang glasoverdækket arkade med 

flere underjordiske etager indeholdende butikker, kontorer, hoteller og underholdningsetablissementer foruden otte toglini-

er, der skulle forbinde alle Londons banegårde. I sin projektbeskrivelse fremhævede Paxton lyset, renheden og den konstan-

te temperatur i det overdækkede kompleks, der, med designerens ord, ville give ”the whole of London a new source of com-

fort and enjoyment” (se MacKeith, Margaret: The History and Conservation of Shopping Arcades, s. 19). Paxtons visionære 

projekt vandt ikke, men dets fem fremhævede kvaliteter (lys, renhed, konstant temperatur, komfort og fornøjelse) kom 

hundrede år senere til at høre blandt shoppingmall’ens essentielle kendetegn. 
357 For en mere uddybet gennemgang af dette, se mit speciale: Shoppingkulturens urbane konsekvenser, Københavns Uni-

versitet, 2003 
358 Satterthwaite, Ann: Going Shopping, s. 95 
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stadslandskab, der var totalt domineret af biler. I The Heart of Our Cities fra 1964 omtaler han for-

staden som ”[a] boring amorphous conglomeration, which I term ’anti-city’”359. Han kritiserede det 

rod, kaos og anarki, der prægede det spraglede landskab, og anså shoppingcentret som redskabet, der 

skulle bringe orden, stabilitet og mening ind i suburbia.  

De bymæssige områder, som efter 2. Verdenskrig bredte sig over hele den industrialisere-

de verden har et litterært udtryk i Calvinos usynlige by Trude: 

 

”Hvis jeg ikke havde læst byens navn på de store skilte, da jeg landede i Trude, 

ville jeg have troet, at jeg var kommet tilbage til den samme lufthavn, som jeg var 

taget af sted fra. De forstæder jeg nu kørte igennem, lignede de første til forveks-

ling, med samme slags gullige og grønlige huse. Man fulgte samme slags pile 

rundt i samme slags rundkørsler ved samme slags pladser. Forretningerne i cen-

trum prangede med varer, emballager, skilte, som ikke på nogen måde var ander-

ledes end andre steder. […] – Du kan rejse videre, så snart du ønsker det, sagde de 

til mig, - men du kommer blot til et andet Trude, der er nøjagtig magen til dette; 

verden er dækket af et eneste Trude der ikke begynder og ikke slutter nogen ste-

der, det er kun navnet på lufthavnen der skifter.”360 

 

Victor Gruen ville med mall’en gøre en ende på Trude’rne, men kom i stedet til at udbygge dem. Med 

mall’en ville han skabe et nyt urbant centrum, som nok var tilpasset den automobile virkelighed – 

enorme parkeringspladser omgav centret – men som samtidig hyldede fodgængeren. Shopping var ikke 

målet, men midlet, der skulle få urbaniteten til at blomstre i forstaden: 

 

”By affording opportunities for social life and recreation in a protected pedestrian environ-

ment, by incorporating civic and educational facilities, shopping centers can fill an existing 

void. They can provide the needed place and opportunity for participation in modern com-

munity life that the ancient Greek Agora, the Medieval Market Place and our own Town 

Squares provided in the past.”361  

 

Victor Gruen forestillede sig, at en urban multifunktionalitet og et boblende liv ville gro naturligt op 

omkring indkøbscentret, og fra midten af 1950’erne til slutningen af 1960’erne designede han over 

                                                 
359 Chung et al., s. 384 
360 Calvino, Italo: De usynlige byer, s. 113 
361 Chung et al. s. 385, opr. fra Victor Gruen og Larry Smith: Shopping Towns USA: The Planning of Shopping Centers, 

New York, Reinhold, 1960, s. 11 
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halvtreds malls fordelt over hele USA. Hans tro på mall’en som ordnende, stabiliserende vidundermid-

del var stærk:  

 

”No democratic society can flourish without law and order which, when applied to the 

physical environment, necessitates planning. In a complex and highly mechanized society 

environmental planning safeguards the basic human rights. By providing the best condi-

tions for physical and mental health, it protects life. By establishing barriers against anarchy 

and the infringement of hostile natural and manmade forces, it protects liberty. By the crea-

tion of a humane environment it invites and encourages the pursuit of happiness”362 (hans 

kursivering). 

 

Gruen tog imidlertid fejl i sine urbane forhåbninger for shoppingmall’en, måske fordi hans forståelse af 

begreberne life, liberty og happiness er tæt forbundet med sikkerhed, beskyttelse og komfort. Men det 

urbane er ikke ensbetydende med vatindpakning og absolut orden; den levende by må naturligvis være 

et grundlæggende trygt sted at være, men for at bevare sit liv, må den have en åbenhed og en kreativ 

ånd, som medfører mangfoldighed på godt og ondt. Hvor shoppingmall’en internaliserer en specifik del 

af verden, og dermed lukker af for andre aspekter og kapper forbindelsen til helheden, dyrker den le-

vende by forbindelserne til verden som helhed.  

Mall’en var skabt som et bycentrum in spe, men den blev ved med blot at være en mall: 

Et shopping- og underholdningscenter, men aldrig et urbant centrum. Gruen ryddede ikke op i forsta-

dens klonede spraglethed, men udbyggede tværtimod dens anti-urbane karakter ved at skabe regelrette 

og endimensionale shoppingrum, der ligesom de nye parcelhuse vendte ryggen til verden. Mens den 

mellemøstlige basar og de europæiske passager er kendetegnet ved at virke som urbane sammenbinde-

re, var shopping-øen i asfaltoceanet hverken fysisk, kulturelt eller socialt en del af noget lokalsamfund, 

og med sine massive, vinduesløse ydermure mindede den mest om en borg eller et fængsel.  

Gruen satte lighedstegn mellem mall og by og mellem planlægning og urbanitet; en kriti-

ker kalder i dag Gruens malls for et refugium fra byen og dens kaos, en planlægningens triumf over 

urbaniteten.363  

   

                                                 
362 Chung et al., s. 385, fra Gruen og Smith: Shopping Towns USA, s. 23 
363 Herman, Daniel in: Chung et al.: Harvard Design School Guide to Shopping, s. 404 
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Fra den moderne til den hypermoderne mall 

 

Den typiske Gruen-mall var placeret ved en motorvejsfrakørsel midt i ingenting, som regel 30-60 km. 

fra den nærmeste storby. Her kunne man bygge nemt, stort og billigt, hvilket var præmissen for 

mall’ens attraktive, billigere priser. Omgivet af p-pladser fremstod den som en én- til treetages struktur 

uden vinduer, beklædt med store tilbudsbannere, der kunne ses fra motorvejen. Det var bilister, ikke 

fodgængere, der skulle tiltrækkes, og der var derfor ingen grund til store forførende vinduesudstillinger 

ud til gaden. 

     Indenfor, derimod, gjorde man alt for at højne herlighedsfaktoren. Midt i forstadsland-

skabet, hvis kvalitet skulle være tæthed både på by og natur, men som endte med at brede sig i et om-

fang, så begge dele kom uden for rækkevidde, ville man lave et interiør, som var en blanding af det 

bedste fra naturen og det bedste fra byen. Eksotiske blomster og palmer var naturens repræsentanter, 

mens rum og lys blev manipuleret til at mime bymidtens tæthed og liv.  

     Aircondition var alfa og omega for mall’en. I den bragende sommerhede, der ellers 

kunne medføre shopping-stop i forstaden, blev mall’en et frelsende køligt sted at opholde sig i de hede-

ste måneder. Glaselevatorer og zigzaggende rulletrapper skabte dynamiske vertikale og diagonale be-

vægelser, springvand og strategisk placerede bænke skulle give shopperen overskud til at fortsætte ind-

købene, farverige skilte fungerede som visuelle lokkemidler og i fraværet af naturlige lyde udefra, blev 

de visuelle effekter kompletteret af købsmotiverende muzak.        

     ”Håndvægtsmodellen” var betegnelsen for en indretningsmetode, der med placeringen 

af to store, kendte kædeforretninger, f.eks. to stormagasiner, i hver sin ende af et areal med mindre bu-

tikker, skabte sikker kundecirkulation. På trods af denne overskuelige, overalt kopierede og derfor hur-

tigt velkendte indre geografi, var håndvægtsmodellen kendt for med konstant visuelt stimulerende mid-

ler, at nedbryde shopperens målrettethed og præparere selv den mest uimodtagelige til impulskøb. Som 

nævnt betegner The Gruen Transfer det øjeblik, hvor den determinerede, hastigt gående person med ét 

slår over i en slentrende, tilfældig gang og forvandles til impulskøber.  

     Ifølge arkitekturhistorikeren Margaret Crawford har mall’en opnået sin kommercielle 

succes gennem en række strategier, der alle afhænger af en indirekte vareliggørelse, en associationslo-

gik mellem varer og ikke-varer. Hun kalder princippet – der i mine øjne ikke er mall’ens, men verdens-

udstillingernes opfindelse – for ”adjacent attraction”, hvilket indebærer udstilling af varer i scenogra-
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fisk eksotiske miljøer. En ordinær krukke placeret i et marokkansk harems-miljø i vinduet, får tilført en 

eksotisk, mystisk værdi fra omgivelserne, og virker straks mere tiltrækkende.364  

I det evige forsøg på at fastholde kunderne i stadig længere tid, begyndte mall’en på et tid-

ligt tidspunkt at inkorporere biografer, restauranter, fastfood-arkader, videospil og skatingbaner. Snart 

blev modeshows, koncerter med symfoniorkestre og kæledyrs-zoologiske haver også en integreret del, 

og som sådan kan man konstatere en gentagelse af stormagasinernes succes med udvidelsen af shop-

pingmall’en til multi-underholdnings-center. Den altid veltempererede mall blev det sted, hvor teenage-

re hang ud, hvor småbørnsfamilier tog på udflugt og hvor ældre fandt plads til at mødes og bevæge sig 

uden frygt for gadens farer. Det var ikke kun vejrliget, man kom i ly for, når man gik ind i mall’en, det 

var også andre ubehagelige aspekter ved virkeligheden, såsom trafikken og fattigdommen. I modsæt-

ning til stormagasinerne, hvor enhver på sin vej gennem byen kunne stille sig op og kigge på varerne, 

havde mall’en et naturligt filter, idet adgangen hertil fordrede, at man havde en bil samt en fremtoning, 

der overbeviste sikkerhedsvagterne om potentielle shoppinghensigter.   

 

Fra slutningen af 1970’erne til begyndelsen af 1990’erne undergik shoppingmall’en en eksplosiv 

vækst. Den blev pustet op til enorme dimensioner med uendelige tilbud om underholdning og shop-

ping. West Edmonton Mall i Canada inkluderede et enormt indendørs tivoli, et ditto vandland, 800 bu-

tikker, 11 stormagasiner, en skøjtebane, Fantasyland Hotel med 360 tematiserede værelser, en sø, et 

kapel, 20 biografer og 13 natklubber – det hele omgivet af verdens største parkeringsplads. I en inden-

dørs lagune kan man se en kopi af Columbus’ skib Santa Maria side om side med ubåde, der bevæger 

sig gennem importerede koraller og plastictang beboet af levende pingviner og elektronisk styrede 

gummihajer. Glasfibersøjler står hensmuldrende i et simuleret forfald bag en ’victoriansk’ jernbro, sibi-

riske tigre og optrædende delfiner er at finde blandt dukke-jazz-bands og kopivaser fra Ching dynastiet. 

Spejlsøjler og –vægge fuldender billedet af mall’en som et ikke-aflæseligt kalejdoskop. Forvirringen er 

total, fortid og fremtid kollapser i nutiden, grænser mellem ægte og uægte, nært og fjernt, går i opløs-

ning, idet historie, natur og teknologi kværnes gennem mall’ens shoppingmaskine. Det påstås, at varer-

ne i West Edmonton Mall repræsenterer hele verden, men i virkeligheden er blandingen af canadiske 

og amerikanske kædebutikker samt et par specialforretninger en gentagelse af, hvad man kan se og 

købe i enhver anden mall. 

                                                 
364 Crawford, Margaret: “The World in a Shopping Mall” in: Sorkin, Michael (ed.): Variations on a Theme Park 
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 I 1992 blev West Edmonton Mall i størrelse og udbud overgået af Mall of America, der 

åbnede i Minneapolis. I løbet af det første år tog den imod 35-40 millioner besøgende, der kastede sig 

over tilbuddene i form af den indendørs regnskov, Camp Snoopy-temaparken, kæmpeakvariet, restau-

ranterne i Atlantis-, Macchu Picchu- og Serengeti-slette-miljøer – og meget, meget mere. Nationale og 

internationale flyselskaber tilbød ”Shop ’til You Drop”-pakkerejser, og på under 10 år besøgte mere 

end 30.000 turistgrupper mall’en.365 I 2007 åbnede et kombineret shopping- og tivoliland i Kina, der er 

tre gange så stort som Mall of America.  

I en artikel i 1993 gav arkitekturkritiker Witold Rybczynski udtryk for sin tro på, at Mall 

of America kunne blive ”a real urban place”, såfremt beboelse blev en del af shoppingcentret. Andre 

arkitekter og byplanlæggere var dog af den mening, at mall’ens restriktioner og kontrolinstanser for-

hindrer den i at blive et ’ægte, urbant sted’. Med sin gigantiske størrelse afskrækker den allerede nu 

flere fra at bruge den til det, den foreløbig er beregnet til: shopping og underholdning. På trods af for-

søg på at differentiere mall’en i temaopdelte sektioner, kan de uendelige kvadratmeter og det overvæl-

dende antal af ensartede butikker virke ekstremt desorienterende, selv med konstante referencer til 

mall-kortet. Det virker usandsynligt, skriver byplanlægger Ann Satterthwaite:  

 

”that the mall will become the urban place of tomorrow, given its overpowering commer-

cial nature and corporate control, where sophisticated marketing strategies guide one’s eve-

ry footstep and thought. Moreover, the absence of urban grittiness and diverse city func-

tions, from housing to public libraries to serendipitious activities, such as artist’s co-ops, 

argue against this ever becoming a truly urban place.”366 

 

I det første årti af det nye årtusind er såkaldt mix-used projects blevet meget populære. Her integreres 

boliger og visse andre funktioner netop i shopping- og underholdningskomplekserne, hvilket er blevet 

modtaget med begejstring. Blandingen, the mix-used, som må siges at have urgamle rødder, blev anset 

som et stærkt innovativt tiltag; hvilket det jo også må være for den, der er vokset op i USA’s massive 

forstadsområder.367   

                                                 
365 Satterthwaite, s. 104 
366 Satterthwaite, s. 105 
367 Samtidig oplevede den almindelige mall i USA en gevaldig tilbagegang. Allerede i 1999 var antallet af kunder faldet 

med 50 % i forhold til de tidlige 90’ere, og omdannelsen af malls blev en niche for planlæggere; i foråret 2000 var det et 

særskilt fag på Harvard School of Design. Se Satterthwaite, s. 186  
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På trods af antallet af kvadratmeter, er shoppingmulighederne i Mall of America begræn-

set til det absolut underholdende. Man kan stort set kun købe overflødige forbrugsvarer. Apoteket er 

mere en souvenirbutik end et apotek. Nål og tråd er ikke til at opdrive. Den eneste offentlige instans 

består i en enkelt postkontor-luge bagerst i en kommerciel butik kaldet PostMark.  

Udbuddet af forretninger i Mall of America falder helt i tråd med tidens non-

funktionalitets-trend. I dag markedsføres varer ikke for deres funktions skyld, men som del af et værdi-

ladet system. I mange år har det været sådan, at jo mindre funktionelt, nødvendigt og brugbart et pro-

dukt var, desto mere attråværdigt var det.368  

 

Arkitektfirmaet bag Mall of America er JPI, Jerde Partnership International, med John Jerde, USA’s 

shoppingmall-arkitekt par excellence, i front. JPI har siden 1977 arbejdet med udviklingen af nye by-

miljøer med shopping som udgangspunkt, i troen på at mall’en repræsenterer det offentlige rums over-

levelse i USA. I artiklen ”Byen som mall – mall’en som by”369 understreges det, at Jerdes mål er at 

skabe oplevelser. Arkitekten skal i lige så høj grad være scenograf, og rummet skal være komplekst og 

kendetegnet ved hastige skift i rumforløb og brudte synslinier. Den brudte synslinie er et grundlæggen-

de arkitektonisk tema for Jerde, der har ideen fra den europæiske middelalderby. Tanken bag JPI’s de-

sign er, at den ydre verden skal lades tilbage, når shopperen træder ind i shoppingrummet, hvor tæthed 

og genkendelighed (i form af historistisk arkitektur) skal skabe den urbane atmosfære.      

     Jerdes shoppertainment-miljøer hylder byens kaos, skriver Daniel Herman.370 Placeret i 

udbrændte bycentre kopierer Jerde rumligt den desorientering, der ofte forbindes med byer. ”Jerde’s 

projects are the revenge of the urban against Gruen and an antidote to the suburban malaise generated 

by his malls”. Dertil kan man indskyde, at Gruen havde nøjagtigt det samme mål som Jerde har i dag, 

nemlig at skabe et nyt urbant fodgængercentrum i et ellers livløst område. Gruen tog fejl, og i mine 

øjne gør Jerde det også. Hvor Gruens mall endte med at virke understimulerende og kedelig på forbru-

geren, ender Jerdes shoppertainment-mall med – på ti år i stedet for halvtreds – at virke overstimule-

rende og i sidste ende lige så kedelig. Herman citerer Jerde fra et interview i 1997: ”Retail doens’t 

                                                 
368 Magasins juleslogan i 2002 lød: Alt det du kan undvære. I dag, hvor krisen har influeret på forbruget i et par år, og hvor 

en større bevidsthed om naturens ressourcer har indfundet sig (eller i det mindste en større bevidsthed om at det er trendy at 

være miljøbevidst), er det meget voldsomme overforbrug blevet mindre.     
369 “Byen som mall – mall’en som by” af Hemmersam, Peter & Jensen, Boris Brorman og Nielsen, Tom in: Arkitekten, 

nr.13, 2000 
370 Chung et al., s. 405f 
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have...complexity. It’s just a one-liner, a bunch of consumption-addicted events, and that’s about it.” 

Jerde ønsker at give shopperne “a communal experience”, og på hjemmesiden profilerer firmaet sig 

som pionerer udi placemaking – derfor tilsætter de underholdning i form af biografer, temarestauranter, 

lys- og vandshows. Resultatet er, som Herman tilføjer, ikke én, men ti one-liners.371  

 

Shoppingcentrets dialektik 

 

Med stormagasinerne begyndte shoppingoplevelsen, så snart man fik et glimt af bygningen. For 1900-

tallets storkøbmænd var stormagasinerne udtryk for indehaverens alter ego, mange var forsynet med 

ejerens navn, og bygningerne skulle udtrykke pragt og vælde. Indenfor var det ikke ejeren selv, som 

tog imod, men ønsket om at være til rådighed for kunden og opfylde dennes mangfoldige behov er ty-

delig i den omfattende service, der blev tilvejebragt, og i hærskaren af ekspedienter, der sikrede, at den 

enkelte kunde fik al den rådgivning og tid, som hun måtte ønske. 

 Med stormagasinet påbegyndtes som nævnt den internaliseringsproces, som shopping-

mall’en siden fuldender. Mens stormagasinet stadig befinder sig inde i byen, opstår shoppingmall’en i 

ingenmandsland, hvor enhver relation med det omgivende lokalsamfund er kappet. Hvorvidt resultatet 

er en oase eller et fængsel afhænger af omgivelserne: 

I det velhavende og fundamentalistisk muslimske Saudi Arabien, hvor kvinderne kun må 

bevæge sig i det offentlige rum fuldt tildækkede og i følge med et mandligt familiemedlem, udgør de 

nye malls frirum for kvinder.372 Så snart de, med deres mandlige ledsagere, er inde i det semiprivate 

shoppingrum, samles mændene omkring cafebordene, mens kvinderne, udstyret med husbondens kre-

ditkort, får lov til at smide sløret og muntre sig i lingeriafdelingerne. Fænomenet kan sammenlignes 

med de første stormagasiner i Vesten, der ligeledes gjorde det ud for nye sociale samlingspunkter for 

kvinderne. Stormagasinet fungerede som en åbning mod den virkelige verden og gav kvinderne mulig-

hed for at komme væk fra hjemmets fire vægge og opholde sig i det offentlige rum i mange timer, må-

                                                 
371 At USA's primære shoppingmall-ekspert ikke anser handel for at have kompleksitet viser med al tydelighed, at manden 

tilsyneladende ikke har forstået, hvad det handler om. Han har ikke set magien, historierne, sanseligheden, muligheden for 

social interaktion, inspiration, deltagelse og følgen med i ’verdens gang’. Det lader ikke til, at han ved noget om, hvad det 

vil sige at være købmand. 
372 Informationen har jeg fra Jørgen Bæk Simonsen, tidligere professor ved Carsten Niebuhr Instituttet, der bestyrede Det 

Danske Institut i Damaskus, da jeg var der i 2003.  
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ske hele dage. På samme måde fungerede de amerikanske malls (og det gør de stadig) – i mangel af 

bedre – som et rekreativt, semioffentligt rum. IKEA i Beijing er endnu et eksempel på mastodonten 

som oase i den urbane ørken.     

 Oase eller fængsel – shoppingcentret i ingenmandsland er under alle omstændigheder 

karakteriseret af et brud med omverdenen. De kappede relationer eksisterer også, i USA, i forholdet 

mellem ejer og lejer; der er ikke nogen forbindelse mellem dem, der ejer, designer og bygger mall’en, 

og dem, der bestyrer de enkelte butikker i det daglige. Udvikleren (developeren) tager risikoen, står for 

finansieringen, for at hyre arkitekter og for at få udlejet lokalerne. At shoppingmall’en eksisterer som 

ramme for butikker, men ikke er en butik i sig selv og ikke tænker på sig selv som butik, er, ifølge 

shoppingmalleksperten Paco Underhill, hovedproblemet med malls.373 Manglen på merkantilt DNA er 

årsagen til, at det er gået ned ad bakke for den traditionelle shoppingmall i USA.374 Mall’en er drevet 

frem af ejendomsinvesteringer, ikke af handel. Den har ikke forsynet os med nogen former for han-

delsmæssig indsigt, den er ikke fulgt med de seneste årtiers sociale og økonomiske forandringer, og 

den har ikke bragt noget nyt med sig. ”Developers didn’t plan a future for the mall, and so far none has 

arrived.”375  

I Danmark bevarer developeren som regel det overordnede ansvar for shoppingcentret, 

idet der fastholdes en ledelse, der tager sig af fælles anliggender som sikkerhed, reklamer, events, øko-

nomi osv., men faktum er, at det ikke synes at føre til større kreativitet og innovation, end tilfældet er i 

USA. Nye shoppingcentre bryster sig altid af at være netop det: nye og nytænkte, med nye koncepter og 

nye designs, men oplevelsen er som regel den samme overalt. Konceptet for shoppingcentre synes me-

get fastlåst, om end den større integration i bycentrene (i Danmark) er udtryk for en gentænkning af 

strukturen.  

Når shoppingmall-modellen blev så populær og bredte sig til hele den rige del af verden, 

skyldes det flere ting. For forbrugeren er det et spørgsmål om komfort og bekvemmelighed; shopping-

mall’en gør for den postmoderne forstadsforbruger med bil, hvad stormagasinet før gjorde for storby-

boeren, nemlig at tilbyde ”det alt-omfattende”, det bekvemmelige, det tidsbesparende, de gode priser – 

                                                 
373 Underhill har arbejdet med shopping og detailhandel i flere årtier og ejer konsulentfirmaet Envirosell, der arbejder med 

handelsfolk, marketingsfolk og retail bankers over hele verden. Underhill har specialiseret sig i forholdet mellem kun-

der/varer/rum, og undersøger hvordan rummet møder eller ikke møder folks behov. 
374 2/3 af de største malls i USA er mere end 20 år gamle, og deres sterile, ensartede arkitektur motiverer ikke til restaure-

ring (i modsætning til gamle stormagasiner, banegårde, hoteller m.m.). Se: Underhill: Call of the Mall, s. 202 
375 Underhill, Paco: Call of the Mall (2004), s. 202 
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det hele pakket ind i tilbud om underholdning. Spørgsmålet er dog, om ikke disse dyder til en vis grad 

er gået hen og blevet til myter. Er storcentrene virkelig altomfattende, bekvemmelige og tidsbesparen-

de?  

Udvalget af varer i de fleste centre er standardiseret; det er ikke her, man finder de unikke 

ting, og ’altomfattende’ kan man ikke kalde dem. Ved man, hvad man skal have, og hvor i centret man 

kan få det, kan man med den rette målrettethed relativt hurtigt købe virkelig mange ting – men lige så 

ofte er centret en tidsrøver pga. sin størrelse og uoverskuelighed. Bekvemmeligt er det, for så vidt som 

man kan parkere i nærheden, købe stort ind, gå på toilettet og komme i læ for vejret og verden.   

Underhills kritik af shoppingmalls i USA går især på manglende innovation og manglen-

de sanselighed, men også på manglende forståelse for forbrugerens behov og velbefindende. Det sidste 

angår således shoppingmall’ens kerneværdier: komfort og overskuelighed.376 Mange malls tænker ikke 

kreativt, og mange hænger fast i gamle ideer.377 Ifølge Underhills undersøgelser fører den desoriente-

ring, man kan opleve i malls og meget store butikker, som regel til frustration hos shopperen, der utål-

modigt dropper sine ærinder. Kun sjældnere (som det ellers må være tænkt) fører det til, at kunden be-

væger sig længere ind i butikken og køber mere. 

Trygheden er et andet af mall’ens adelsmærker, men her er der ofte tale om en falsk tryg-

hed; om en følelse af tryghed, der ikke finder genklang i virkeligheden; der forekommer i gennemsnit 

det samme antal ulovligheder i en mall som på f.eks. de eksklusive shoppinggader på Manhattan.  

                                                 
376 Blandt hans mange eksempler, kan nævnes kundens indledende dårlige oplevelser på parkeringspladsen, hvor det er alles 

kamp mod alle for at få en plads (en p-plads-bestyrer og nogle hjælpere kunne med fordel hjælpe folk rundt og sørge for 

god ro og orden og dermed give et indtryk af, at nogen bekymrede sig om kunden). Dernæst er der toiletterne. De er også 

udtryk for manglende forståelse og innovation. Ofte er der for få dametoiletter og amme-områder, hvilket skyldes, at det 

typisk er mænd, der har udtænkt planen. Med lækre sæbe- og cremeprøver, håndklæder og design fra de omkringliggende 

butikker kunne man desuden etablere overbevisende reklamer samtidig med at give kunderne en eksklusiv oplevelse. Ved at 

tilbyde mindre, handy vogne og tilgængelige, bestyrede garderober kunne man bevare kundens hænder og skuldre fri, hvil-

ket ville være til glæde både for den enkelte og for forretningerne, idet frie hænder betyder større salg. I Australien har en 

mall taget patent på et system, der går ud på, at kunden kan vælge at efterlade sine varer i butikken, som derefter fragter 

dem ned til udgangen, hvor de samles med kundens øvrige køb, og er klar til at blive bragt det sidste stykke ud til bilen, når 

kunden er færdig med at shoppe. 
377 Ifølge Underhill er der meget få eksempler på (ret begrænset) innovative tiltag: Hypermarkedet Wal-Mart giver campere 

lov til at overnatte på deres enorme p-pladser og benytte deres toiletfaciliteter (til gengæld køber campisterne ind i butik-

ken). Bloomingsdale’s Home Store sætter hvert år et stort telt op på en p-plads i et par uger, hvor de sælger dyre tæpper. En 

betydelig del af årets salg finder sted her. Og nogle shoppingmalls begynder at arbejde med små mobile enheder, da der i 

Faneuil Hall i Boston viste sig at være penge i det. Hele 3 % af mall’ens totalomsætning kan komme fra disse boder, der 

tilføjer noget sjovt, anderledes og næsten eksotisk til den ellers areal- og koncepttunge mall. ”Pushcarts are pure retailing”, 

som Underhill skriver (Call of the Mall, s. 98); sælgeren har det fulde ansvar og derfor fuldt engagement og helt klar føling 

med, hvad der virker og ikke virker ’på gulvet’.  
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Følelsen af tryghed kommer med homogeniteten og forankres i det gnidningsløse rum, 

hvor vagtmænd og overvågningskameraer skal skabe/symbolisere tryghed (effekten er dog i mine øjne 

modsat; hvis jeg er et sted, hvor jeg fornemmer fare, er jeg glad for vagtmænd, men er jeg et sted, hvor 

jeg ikke fornemmer fare, f.eks. i mall’en, er vagtmænd, kameraer og skilte om ’butikstyveri anmeldes’ 

med til at mistænkeliggøre og skabe frygt).  

Når man går rundt i en mall, i modsætning til i byen, ser man sjældent, hvor man sætter 

fødderne. I byen holder man øje med kantsten, hundelorte, vejarbejde og trafik, men i mall’en er gulvet 

altid jævnt og uden forhindringer; omgivelserne kræver ingen opmærksomhed, og man ved, at alle an-

dre også er der for at shoppe – ingen travle forretningsfolk stormer gennem mall’en, ingen børnehaver 

kommer marcherende, ingen postbude cykler forbi, der er kun én slags mennesker, shoppere. ”With 

that homogeneity of intention comes safety”378. Spørgsmålet er, om ikke denne sikkerhed i høj grad 

består af en form for døsighed; når omgivelserne er så uproblematiske, genkendelige og gnidningsløse, 

kan vi bruge al vores opmærksomhed på varerne selv. En nedprioritering af den cirkulære omverdens-

tilgang og en skærpning af den fokuserede tilgang kan være resultatet (måske er dette en af årsagerne 

til den hovedpine og træthed, der som regel følger et besøg i et shoppingcenter).  

Følelsen af tryghed medfører dog også (ifølge Underhill), at folk slapper mere af i 

mall’en, er mere tålmodige og tager sig bedre tid. Til gengæld er der ingen tradition for, at folk taler 

med hinanden, hjælper hinanden eller spørger om vej.  

 

Om betydningen af sanselig og menneskelig nærkontakt 

 

Sidst, men ikke mindst, er der spørgsmålet om den sanselige og menneskelige kontakt. Underhills un-

dersøgelser viser med al tydelighed, at en højere grad af menneskelig og sanselig kontakt ikke blot er 

en gevinst for det enkelte menneske, men også en klar økonomisk gevinst for den enkelte købmand.  

Til grund for det faktum, at sanselig nærhed giver større salg, ligger, at mennesker gerne 

vil overbevises om en vares værdi, før den bliver lagt i kurven. Til dette formål har vi vores sanser og 

vores intellekt. Når berøring og afprøvning af varer er blevet så vigtigt i dag, hænger det, ifølge Under-

hill, sammen med en dalende kraft i mærkevarenavne. Den tid hvor vi troede blindt på navne, er forbi, i 

                                                 
378 Underhill: Call of the Mall, s. 41 
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dag er vi individualister, og vi vil se og helst lugte, smage, høre og røre ved tingene, før vi køber dem. 

Når visuelle reklamer ikke kan skabe den fornødne tillid, betyder det, at enhver ukendt vare må igen-

nem ’sanseprøven’. Dette gælder også varer som frugt, grønt, ost m.m.; 90 % af alle nye fødevarer på 

markedet bliver hurtigt forkastede, ikke fordi folk ikke kan lide dem, men fordi de ikke prøver dem.379 

Gode supermarkeder er klogeligt i gang med at opgradere den sanselige oplevelse ved f.eks. at indbyg-

ge bagerier, servere små kopper friskbrygget, dyr kaffe og lignende. Man kunne dog gøre meget mere; 

en tur i supermarkedet kunne potentielt set være en sanselig rejse, men supermarkeder har ingen tradi-

tion for at nære vores sanselige behov. Underhill er rystet over, hvor lidt opmærksomhed detailhandlen 

giver til noget så elementært som sanselighed. 

Endnu en grund til berøringens betydning skal findes i det faktum, at det er i berøringen, 

at ejerskabsfølelsen indtræffer. Teknisk set sker det naturligvis ved betalingen, men dette er en oplevel-

se af tab (af penge) og ubehag (over at skulle vente i kø). Ejerskabet begynder, når sanserne kommer i 

berøring med objektet. Jo hurtigere man får varen i hænderne, på hofterne, i munden osv., jo før sker 

det mentale skift fra sælger til køber. Butikker burde derfor trygle deres kunder om at prøve varerne. 

Mærkeligt nok gør de ofte det modsatte. Når det gælder tøjbutikker, er de obligatoriske prøverum sjæl-

dent indrettet med gode oplevelser for øje. På trods af at alle undersøgelser viser, at større og mere 

komfortable prøverum øger salget, er mange prøverum fortsat små, ukomfortable og nussede. Prøve-

rum skal få kunden til at føle sig som og ligne en million. ”Fresh flowers say that someone has paid 

attention to the room today, not yesterday, and that’s the proper message”(s. 172). De små detaljer, der 

vidner om daglig opmærksomhed, er af stor betydning både for butikker og steder i al almindelighed. 

En elementær kendsgerning er det, at vi godt kan lide at være på steder, der giver indtryk af, at nogen 

hver dag gør sig umage for, at vi skal befinde os godt og føle os velkomne.  

 En anden meget vigtig faktor er kommunikationen i butikken. Grundig og personlig vej-

ledning får kunden til at føle sig respekteret og skaber et loyalitetsforhold til butikken. Ifølge Underhill 

vil folk, hvis de har valget, vælge at shoppe, hvor de føler et tilhørsforhold. På dette felt kan de små 

butikker snildt klare konkurrencen mod de store kæder – selv den mindste butik kan opbygge kunde-

loyalitet ved at få deres kunder til at føle sig specielle (og dog viser den barske virkelighed, at de lave-

                                                 
379 Underhill, Paco: Why We Shop. The Science of Shopping (2002), s. 163 
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ste priser ofte vinder kampen om kunden). Hvis butikken samtidig kan skabe en atmosfære, der nærer 

diskussioner om varerne, begynder tingene at sælge sig selv.380  

Man kan konkludere, at den sanselige og menneskelige nærkontakt, også ifølge Under-

hills forretningsmæssige (og ikke videnskabelige) undersøgelser, er af største betydning for den enkelte 

kunde og dermed for butikken.  

 

Hvid støj 

 

De mellemmenneskelige relationer og identitetsmæssige mekanismer, som shoppingmall’en afsted-

kommer, er – dog ikke på en just positiv, livsbekræftende måde – omdrejningspunktet i følgende ud-

drag af den amerikanske forfatter Don DeLillos roman White Noise (1984). Her beskrives levende en 

typisk amerikansk shoppingmall og den shoppingkultur, det overforbrug, som mall’en i høj grad er 

blevet indbegrebet af.381 

Fortælleren, Jack, befinder sig på et byggemarked i en shoppingmall. Han er der sammen 

med sin familie, da han møder en gammel bekendt fra sit arbejde, Eric. Eric giver udtryk for at være 

umiddelbart overrasket over Jacks fremtoning, der er anderledes end på arbejdet. Jack vil gerne vide, på 

hvilken måde han virker anderledes, og da han har lovet, at han ikke vil blive fornærmet over svaret, 

siger Eric: ”You look so harmless, Jack. A big, harmless, aging, indistinct sort of guy.”  

Denne kommentar udløser følgende episode:    

 

”The encounter put me in the mood to shop. I found the others and we walked 

across two parking lots to the main structure in the Mid-Village Mall, a ten-story 

building arranged around a center court of waterfalls, promenades and gardens. 

Babette and the kids followed me into the elevator, into the shops set along the tiers, 

through the emporiums and department stores, puzzled but excited by my desire to 

buy. When I could not decide between two shirts, they encouraged me to buy both. 

When I said I was hungry, they fed me pretzels, beer, souvlaki. The two girls scout-

                                                 
380 Why We Shop, s. 159 
381 Flere shoppingcentre i litteraturen kan opleves f.eks. i José Saramagos roman Hulen (2000), hvor det gigantiske shop-

pingcenter Centrum spiller en vigtig rolle som en absolut enevældig magtenhed, et centrum for entropi, der truer med at 

opsluge hele verden. Også i J. G. Ballards roman Kingdom Come (2006) spiller et shoppingcenter hovedrollen – som skurk. 

Forgængeren for de nutidige shoppincenter-romaner kan siges at være Émile Zolas roman Au Bonheur des Dames (1883), 

hvor handlingen udspiller sig i et stormagasin, og hvor stormagasinets sanseligt manipulerende salgsmetoder er et af roma-

nes omdrejningspunkter. 
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ed ahead, spotting things they thought I might want or need, running back to get 

me, to clutch my arms, plead with me to follow. They were my guides to endless 

well-being. People swarmed through the boutiques and gourmet shops. Organ mu-

sic rose from the great court. We smelled chocolate, popcorn, cologne; we smelled 

rugs and furs, hanging salamis and deathly vinyl. My family gloried in the event. I 

was one of them, shopping, at last. They gave me advice, badgered clerks on my 

behalf. I kept seeing myself unexpectedly in some reflecting surface. We moved 

from store to store, rejecting not only items in certain departments, not only entire 

departments but whole stores, mammoth corporations that did not strike our fancy 

for one reason or another. There was always another store, three floors, eight floors, 

basement full of cheese graters and paring knives. I shopped with reckless abandon. 

I shopped for immediate needs and distant contingencies. I shopped for its own 

sake, looking and touching, inspecting merchandise I had no intention of buying, 

then buying it. I sent clerks into their fabric books and pattern books to search for 

elusive designs. I began to grow in value and self-regard. I filled myself out, found 

new aspects of myself, located a person I’d forgotten existed. Brightness settled 

around me. We crossed from furniture to men’s wear, walking through cosmetics. 

Our images appeared on mirrored coloumns, in glassware and chrome, on TV 

monitors in security rooms. I traded money for goods. The more money I spent, the 

less important it seemed. I was bigger than these sums. These sums poured off my 

skin like so much rain. These sums in fact came back to me in the form of existen-

tial credit. I felt expansive, inclined to be sweepingly generous, and told the kids to 

pick out their Christmas gifts here and now. I gestured in what I felt was an expan-

sive manner. I could tell they were impressed. They fanned out across the area, each 

of them suddenly inclined to be private, shadowy, even secretive. Periodically one 

of them would return to register the name of an item with Babette, careful not to let 

the others know what it was. I myself was not to be bothered with tedious details. I 

was the benefactor, the one who dispenses gifts, bonuses, bribes, baksheesh. The 

children knew it was the nature of such things that I could not be expected to en-

gage in technical discussions about the gifts themselves. We ate another meal. A 

band played live Muzak. Voices rose ten stories from the gardens and promenades, 

a roar that echoed and swirled through the vast gallery, mixing with noises from the 

tiers, with shuffling feet and chiming bells, the hum of escalators, the sound of peo-

ple eating, the human buzz of some vivid and happy transaction. 

 We drove home in silence. We went to our respective rooms, wishing to be 

alone.”382  

 

 

Fra Jacks hjemby, den fiktive Blacksmith (formentlig et sted i Midtvesten), foretages nu et hop til den 

meget virkelige Ørestad, hvor en dansk udgave af shoppingmall’en, med det engelske navn Field’s, 

                                                 
382 DeLillo, Don: White Noise. Picador, 1999 (opr. 1984), s. 83-84 
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åbnede i marts 2004, som omdrejningspunkt for den by, der var planlagt omkring den. I dag har en 

række store, monolitiske bygninger rejst sig omkring Field’s, erhvervs- og boligejendomme imellem 

brede veje og bare græsarealer, og Ørestad er så småt begyndt at tage form. Stedet forekommer dog 

stadig mere som en ansamling af højhuse end som en by, og derfor kan Field’s umiddelbart fremstå 

mere som et appendiks til København end som et urbant integreret shoppingcenter.  

Fakta er, at Field’s er Skandinaviens største shoppingcenter (148.000 m2), med 2500 an-

satte, ca. 140 butikker, 18 spisesteder, fitnesscenter, legeland og nu også indendørs golfbane. Centret er 

tegnet og designet af arkitekfirmaet C. F. Møller, Evenden og Haskolls (der begge er specialiseret i 

kommerciel arkitektur og design) og er opført og drives af Steen & Strøm. Der er 3000 p-pladser og let 

adgang fra både regionaltog og metro; størrelsen og tilgængeligheden er, som det altid er tilfældet med 

shoppingcentre, helt centrale kvaliteter.  

 

Field’s, Ørestad 

 

På en solrig, men iskold, blæsende torsdag i maj (2010) ankommer jeg til Ørestad med metroen. Uden-

for Field’s er der regulær kuling; vinden suser henover fælleden, og de høje bygninger skaber vindtun-

neller. Der er en snes andre mennesker på vej fra metroen til indgangen; en bus står stille på hvad, der 

er endestationen, og to lastbiler kører forbi. Ellers er der ingen tegn på liv. De mastodont-store bygnin-

ger står isolerede og afvisende på rad og række. Senere vil pølsevognen under metrohøjbanen åbne og 

måske også en frugt- og grøntbod, begge dele i lille og næsten demonstrativ menneskelig skala.  

Måske er placeringen i de afvisende omgivelser bevidst; jo koldere og mere uinteressant 

der er udenfor, desto større er oplevelsen af behag, når man kommer ind gennem karrussel-døren til 

centret. Her er varmt og vindstille, og der dufter overvældende af kanelsnegle fra Kagehuset, den ene-

ste butik i centret, der er synlig udefra – og den eneste butik med duft.  

Kagehuset – smag på eventyret, står der, men det mest eventyrlige er størrelsen: Der er 

vel omkring ti meter til loftet og 125 siddepladser. Murstenene på væggen ligner plastic og det gør 

”træet” på de udhængende små tage også. Man forsøger at skabe en form for intimitet med små 

salgs”huse”. Stemningen er som på en western-salon i Disneyland med udstilling på hylder af store 

tønder og kasser, hvor krudt, øl og guldbarrer er skiftet ud med ’Mel’, ’Sukker’ og ’Kanel’, som der 
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står udenpå. Fra loftet hænger skilte med påskrifter som ”Eventyrskoven”, men der er ikke så meget 

som en stuebirk til at agere skov (og som sagt intet til at agere eventyr). Et enkelt bord er optaget på 

denne formiddag, og under alle glasbordpladerne udstilles falske lagkager med firmanavne – f.eks. 

Punkt 1 og Nordea – i ’marcipan’. På en storskærm kører en naturfilm om tigre. Der hersker en vis 

æstetisk forvirring foruden en udpræget mangel på service; man rydder af selv, og krummerne fra de 

forrige ligger altid tilbage. Beder man om et glas postevand, får man det lunkent i et tykt bæger af pap. 

Kagehuset – smag på eventyret illustrerer ganske godt, hvad man forstår ved eventyr i et shoppingcen-

ter.    

De falske mursten og tage i Kagehuset er ellers ikke karakteristiske for Field’s, hvor man 

generelt har gjort mere ud af materialer og finish, end tilfældet er med de fleste shoppingcentre. Gulve-

ne er belagt med store lyse/mørke sten og dekorationerne er begrænset til diskrete, grafiske mønstre på 

udvalgte områder (’renheden’ brydes dog på anden sal, hvor spisestederne ligger, og hvor et væld af 

forskellige materialer på gulve, søjler og lofter skal skabe dynamik).  

Fra hovedindgangen træder man ind i et åbent rum, hvor der er gjort meget ud af at skabe 

et lyst og dynamisk førsteindtryk. Glaselevatorer kører op og ned, rulletrapper går på tværs, en trappe 

snor sig ned fra første sal med en midtvejsbalkon med plastikgræs og farverige liggestole til fri afbenyt-

telse. Sollys strømmer ned fra ovenlysvinduerne, maling og materialer er overvejende lyse. På ’plad-

sen’383 foran indgangen har Bilka opstillet en mand med et parti Webergriller og grillkul; dette er den 

eneste mobile salgsenhed, det eneste ”overraskende” salgs-element.  

Der er flere mennesker på denne torsdag formiddag end jeg, på baggrund af tidligere be-

søg, havde ventet. Der er også flere forskellige mennesker end forventet; yngre og ældre ægtepar, for-

ældre med barnevogne, enkelte forretningsmænd, en gruppe tiårige ifølge med to voksne, en gruppe 

handicappede i kørestole, og flere forskellige nationaliteter. Særligt antallet af nyfødte er påfaldende; 

koncentrationen siger noget om trygheds- og komfortniveauet på stedet. 

Gangene i Field’s er brede. I modsætning til stormagasinet giver storcentret plads til, at 

man med jævne mellemrum kan skabe lidt distance til varerne. Man kan gå ud og derefter ind igen. Der 

er også siddepladser på gangene, hvor man kan holde korte pauser; ’stole’ i afsleben granit uden ryg- 

eller armlæn og enkelte mere komfortable sofagrupper, placeret midt i strømmen af mennesker, funge-

                                                 
383 Vi mangler ord for rummene i et center. De åbne rum er ikke pladser (men ”pladser”), gangarealerne ikke gader (men 

”gader”). 
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rer som pause-pladser. Det er ikke steder, hvor man har lyst til at sidde længe, men muligheden er der. 

Ét sted er dedikeret til spillested; her sidder unge fyre på granitstole og spiller computersportsspil på 

store skærme. I Arne Jacobsen Loungen, et nydeligt, men også ejendommeligt lille ’kulturelt appen-

diks’ til den store shoppingmaskine, er der også mulighed for at sidde ned. Loungen ligger afsides, og 

der er stille og ingen mennesker. Med de bløde møbler har det vist sig at være et godt sted at amme, og 

som alternativ ammestue (der er også et officielt familierum) fungerer nu det lille museum, hvis hoved-

person lægger navn til vejen udenfor: Arne Jacobsens Allé.384 

Butiksfacaderne er brede. Field’s huser mange enorme butikker. Bilka er den største, men 

Elgiganten, Stadium, Toys’R’Us, Esprit, Zara, Bahne, Natuzzi, Bolia, H&M og Magasin er også meget 

store enheder. Når man studerer kortet over Field’s, er det slående, hvor godt man har formået at struk-

turere disse kæmper. Facaderne er brede i forhold til dem på Værnedamsvej, men i forhold til de givne 

butikkers størrelse er de faktisk smalle. Man har brugt samme princip som med supermarkederne i 

Spanien, hvor butikkerne er lange og smalle og vider sig ud bagtil, således at oplevelsen af at gå på 

gaden bliver så koncentreret og interessant som muligt. I Field’s udfoldes samme princip, bare i str. 

XXL. Kun Magasin har fået mange facademeter. De store enheder ligger blandet med de lidt mindre, 

og som hjemsted for giganter er helheden relativt godt struktureret.  

På 2. og øverste etage ligger Field’s Pleasure med 18 spisesteder, et udstillings/messerum, 

Fitness.dk samt Fungolf-bane (en indendørs golfbane på 1200 m2 med 12 huller, kopieret fra verdens 

mest berømte golfbaner – oplevelsen i Field’s, hvor alt er af plastik, og hvor der er lavt til loftet og 

småt med dagslys, må dog ligge ganske fjernt fra oplevelsen på de verdensberømte baner). Der er også 

en tagterrasse og lege’landet’ Capella Play, en avanceret legeplads med masser af udstyr, kunstig og 

dårlig belysning (der er kunet meget begrænset antal vinduer i den ene ende) og dårlig luft med en tæt 

lugt af plastik og børnehave. Her kan man komme som forælder med sine børn og betale den nette sum 

af 145 kr. for to børn og en voksen for minimum en time. Børn er ikke kræsne – i et rum med masser af 

                                                 
384 Mens ombygningerne af Magasin før og efter århundredeskiftet (1900) altid tiltrak meget stor og positiv opmærksomhed, 

blev åbningen af Field’s mødt med knap så stor interesse og langt fra så stort bifald. Arkitekturkritiker Henrik Steen Møller 

var begejstret for bl.a. Arne Jacobsens Loungen, ovenlyset, de brede gange og ’pladserne’. Men han kritiserer også centret 

for en forvirrende indretning, alt for hårde, trættende gulve, et gammeldags udtryk baseret ”på basarens ældgamle vilkår” og 

endelig bygningen set udefra: ”Der er intet imponerende over Field’s ydre - ud over størrelsen”. Tonen er dog langt fra så 

positiv, som den var i Herman Bangs lovprisning af Magasins storhed. Se Møller, Henrik Steen: ”Velsignet af ovenlyset”, 

Politiken, 9.3.2004  
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nyt legetøj er de glade og tilfredse, men de skal ikke desto mindre kæmpe med de (overraskende) man-

ge andre børn, der træder hinanden over tæerne i iveren efter at erobre de bedste stykker legetøj.385  

Uden for legelandet serverer spisestederne hurtig mad i traditionel food court-stil: Itali-

ensk, amerikansk, mexicansk, asiatisk og international café-mad. Fra to restauranter kan man sidde og 

kigge ud af vinduerne; de øvrige vender indad, og af disse har omtrent halvdelen udsigt til det store 

åbne indgangsrum (”pladsen”).   

1.salen er dedikeret til tøj, sko og tilbehør. Fem lokaler står tomme; et par af dem bruges 

som udstillingsrum for de nærmeste butikker. Magasin, H&M, Companys og Zara fylder meget af area-

let og er suppleret med mindre butikker.386 Forskellige indretningsmodeller går igen: den rå model, 

hvor rør og andre loftinstallationer er synlige og den mere polerede model med almindelige sænkede 

lofter. Lofthøjde, vægfarver og møbler er forskellige, men det er svært for alvor at differentiere rum, 

der ligger i nøjagtigt samme højde, uden trin, døre eller individuelle indgangspartier. Skiltningen fore-

går kun todimensionalt, som skrift på facaden og aldrig med udhængende skilte, ligesom der heller ikke 

står tilbudsvarer udenfor; intet må bremse den flydende strøm af kunder. Forretningerne kan have helt 

eller halvt åbne facader, men de kan ikke lukke dørene eller arbejde med halvåbninger som forhæng 

el.lign. Alt er af glas, alt er åbent, alt er reguleret, intet overrasker. Dog anvendes et mørkt hjørne på 

1.salen til lagersalg; her ligger tøjet i store rodebunker, lyset er elendigt (det er lige før, at roderiet vir-

ker iscenesat), men kontrasten til de øvrige butikker kan i sig selv siges at være en positiv overraskelse. 

Også Orion, der ligger i det modsatte hjørne, skiller sig ud med sit udvalg af pikant lingeri og erotisk 

legetøj. Bortset fra disse to ’mørke’ hjørner, fremstår alt meget velkendt, tilgængeligt, nydeligt.  

I stueetagen ligger Bilka som det store, tunge anker i den ene ende, suppleret af giganter 

indenfor bl.a. sportsudstyr, legetøj, møbler, boligudstyr, parfume og elektronik. Dertil kommer Kage-

huset, centerkiosken, en lille olie- og eddike-butik og centrets mindste butik, en chokoladeforretning. 

Bilka fremstår som en egen galakse midt i universet; Bilkas udbud og størrelse er overvældende, og de 

billige priser på non-food-varer har en påtrængende effekt. Man føler sig næsten nødsaget til at købe 

noget, når det er så billigt, og når man nu endelig er der: nyt køkkengrej, nyt sportstøj, nye haveredska-

                                                 
385 Jeg var i Capella Play en lørdag med mine to drenge på to og fire år, og oplevede det som decideret ubehageligt og desu-

den urimelig dyrt. Man betaler ved udgangen, og den automatiske dør bliver ikke åbnet, før dankorttransmissionen er gen-

nemført. 
386 Der er ingen butikker i Field’s, der handler med varer, som kun kan fås netop dér. 
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ber – selv om man ikke har brug for noget af det. Fødevarerne adskiller sig derimod hverken i udbud 

eller pris fra andre store supermarkeder. 

 

Lufthavnsæstetik og sanselighed 

 

Engelsk er markedsføringssproget i Field’s. Navnet, sloganet ”come together”, overskrifter som ”late 

night shopping”, ”Christmas shopping” og ”sale” m.m. indikerer et ønske om at signalere noget inter-

nationalt.387 Den overvejende lyse, rene æstetik synes at underbygge dette; der er en snert af lufthavns-

stemning over stedet. Den flade fælled er landingsbanen, kun flyene mangler, og på de opsatte flad-

skærme formidles ingen afgangstider, men blot reklamer. I modsætning til Kastrup Lufthavn kan man 

dog ikke se ud særlig mange steder, men oplevelsen i Field’s kan have samme karakter af transit som i 

lufthavnen.388 Man er i et mellemrum, et vente-rum, et ikke-rum, der både kan opleves som et frirum 

og som det modsatte.  

Man befris for kulden, kulingen og den øde Ørestad og går ind i et beskyttet rum. Man er 

beskyttet, ikke bare mod vejret, men tilsyneladende også mod tyveknægte. Vagtmænd defilerer diskret 

omkring, og sikkerheden prioriteres højt,389 hvilket indikerer en angst for stor usikkerhed. Gilles Lipo-

vetskys formulering om, hvordan hypermodernitetens forbrug kommer til udtryk i en blanding af løs-

sluppenhed og angst bliver tydelig i shoppingmall’en. I modsætning til i Magasin, hvor man hvert 20. 

minut får at vide, at København er plaget af lommetyve, og at man derfor skal passe godt på sine ting, 

er der intet i Field’s, der hentyder til den slags ubehageligheder. Der foregår (med al sandsynlighed) 

tyverier også i Field’s, men man taler ikke om det. Magasin giver udtryk for en vis omsorg for folk 

med sin oplysning, men det skaber også en snert af usikkerhed. På den anden side kan usikkerheden 

siges at have en skærpende effekt på opmærksomheden; således fungerer oplysningen som en form for 

                                                 
387 På hjemmesiden formuleres det: ”Navnet Field’s rummer billeder om plads, åbenhed og højt til loftet. Og om internatio-

nalt format”. Se http://www.fields.dk/default.asp?PageID=196 
388 Forholdet mellem transit-zone og destination går også den anden vej. På Københavns Lufthavns hjemmeside kan man 

læse følgende under overskriften ”oplev lufthavnen”: ”Københavns Lufthavn er en levende organisme, der aldrig går til ro. 

Den er meget mere end blot et trafikknudepunkt – den er et udflugtsmål i sig selv.” Man kan også nævne Tegel lufthavn i 

Berlin som et eksempel på en sløring af zonerne. Her er shoppingområdet tilgængeligt for alle. 
389 Som der står på hjemmesiden: ”I Field’s prioriterer vi sikkerheden for alle vores kunder meget højt. Vagter fra Dansik-

ring går omkring i centret og sørger for ro, orden og sikkerhed”. 

http://www.fields.dk/default.asp?PageID=196
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’benspænd’ i det ellers glatte univers – her inddrages faktisk byens fortrædeligheder i den internalisere-

de verden.390  

 Som i lufthavnen er man i Field’s også beskyttet mod tiggere, hjemløse og diverse orga-

nisationers anmassende bønner om støtte. I Field’s skal man hverken forholde sig til verdens natur, 

voldsramte kvinder eller fattige børn.391  

Som i lufthavnen får man serveret hurtig mad fra hele verden, og udvalget af varer er do-

mineret af ting og tøj, ikke af fødevarer.  

Tax-free-priser er der ingen af, men lave priser er der mere end gennemsnitligt af. Igen i 

modsætning til Magasin, får man ikke i Field’s konstant at vide, at særligt udvalgte (rejsende fra ikke 

EU-lande) kan spare op til 80 % (hvilket næsten uundgåeligt medfører, at den almindelige kunde føler 

sig en smule snydt). Man er heller ikke nødt til at oprette særlige loyalitetskort i Field’s; her er tilbud-

dene ens for alle.392 

 Field’s adskiller sig desuden fra de fleste andre centre ved – som lufthavnen – at have et 

stort regionalt opland. Ifølge projektchef Jens Krusaa, By & Havn, der betegner sig selv som fadder til 

Field’s, kommer mange af kunderne langvejsfra: Næstved, Ringsted, Holbæk, Skåne. Men i henhold til 

antallet af cykler en lørdag formiddag, er langdistancekunderne suppleret af lokalkunder. Tiltræknings-

kraften må tilskrives nyhedsværdien (der dog snart ebber ud), størrelsen og måske komforten:   

Der er mange ting, der gør Field’s til et komfortabelt sted. Den nemme tilgængelighed er 

som nævnt en altafgørende faktor. De mange varer, den nemme adgang til toiletter og pusle/ammerum, 

siddemulighederne, de høje lofter og lyset fra ovenlysvinduerne (der giver lys til rummet mellem bu-

tikkerne, mens butikkerne selv uden dagslys og også uden nævneværdig ventilation) er også vigtige 

attraktionsfaktorer. Komfortmæssigt står Field’s stærkt (selv om man, med Underhills anmærkninger i 

baghovedet, snildt kunne forestille sig endnu mere komfort). 

Visuelt er der et lys og en højde, som adskiller centret positivt fra mange andre centre. 

Men skønt antallet af visuelle stimuli i øvrigt er stort, er de også så ens, at de ikke rigtigt ’sætter spor’. 

                                                 
390 Med fraværet af sikkerheds-informationen afviger Field’s faktisk fra lufthavnen, hvor man netop også med jævne mel-

lemrum får at vide, at man skal passe godt på sin bagage, ikke pga. lommetyve, men pga. terrormistanke. 
391 På Kultorvet i København er organisationerne meget stærkt repræsenteret, og man bliver nødt til at udvise stort hastværk 

og iskold attitude for ikke at blive antastet; organisationernes massive tilstedeværelse påvirker (oplevelsen af) Kultorvet på 

markant vis. 
392 I Magasin er der forskel på Magasin-kort-kunder og ikke-kort-kunder. ”20 % rabat” står der med stort. ”Kun til Magasin-

kort-kunder” står der med bittesmåt nedenunder. Men at oprette et kundekort betyder at oprette en helt ny bankkonto med 

betalingskort, der indebærer gebyrer og alverdens private oplysninger om job, uddannelse, lønindkomst og partner.  
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De fylder meget, men mætter lidt. Det er princippet om multiplikation kombineret med trivialisering, 

der igen demonstreres. Effekten blegner, jo mere effektfuldt man forsøger at skabe opmærksomhed – 

eller som Eugene Raskin udtrykker det: They may poke you with different instruments but it’s all pain.   

Akustikken i Field’s kan betegnes som flad; så snart man har sagt et ord, bliver det ’spist’ 

af rummet omkring. Lyddæmpereffekten er praktisk, men opleves også som sært unaturlig, og den hvi-

de støj fra rulletrapper, elevatorer og ventilation gør, at kun babygråd og enkelte andre lyde trænger 

igennem. Der er ikke musik i det ’offentlige’ rum mellem butikkerne; musikken i de enkelte butikker 

bliver et individuelt til- eller fravalg, og den meget sjældne brug af det fælles højttalersystem understøt-

ter fornemmelsen af at være i et offentligt rum. Man behøver ikke, som i mange andre centre, at forhol-

de sig til uvedkommende informationer. I japanske storbyer øges fornemmelsen af enhed i urbane han-

delsmiljøer gennem fælles lyd; her sker en markering af territorialiteten gennem lyden.393 I Field’s er 

det omvendt. Fraværet af fælles lyd øger fornemmelsen af at være i noget, der minder om by; kun en 

sjælden ”efterlysning af ejeren af en mørkegrå Mercedes” bryder illusionen. 

Hvad de duft- og smagsmæssige indtryk angår, begrænser det meget lille udvalg af føde-

varer og fødevarebutikker naturligt nok mængden af disse. Field’s er ikke til for gourmeter, og fraværet 

af dufte reducerer den sanselige oplevelse her på samme måde, som det sker i langt hovedparten af 

handelsmiljøer i resten af landet. Den neutrale aroma tager ikke parti, (mis)fornøjer ingen, udelukker 

ingen. 

Taktilt er Field’s et hårdt og glat, modstandsløst og nemt sted at være uden trin og forhin-

dringer. Sten, beton, glas udgør langt størstedelen af fladerne; de få sofagrupper udgør undtagelserne. 

Dertil kommer det store spekter af varer, der muliggør nærkontakt med alt fra silke og uld til metal, 

glas, plastik og meloner. 

 Det er ikke kun akustikken, men samtlige sanseindtryk, der kan betegnes som flade, eller 

overfladiske. Man forsøger at tilegne stedet og de enkelte enheder differentierede udtryk, men resultatet 

er flimrende. Især på 2. sal er dette tydeligt. Spørgsmålet er, om det er udtryk for en mangel på karakter 

eller om fraværet af lokal karakter blot er udtryk for en såkaldt globaliseret æstetik? Antallet af histori-

er, der udgår fra Field’s, begrænser sig til de mediebårne og upersonlige historier. De ’signaler’, der 

mødes, er på én måde meget entydige; de handler om forbrug, penge, priser – i Field’s har alle den 

samme kasket på: forbrugerkasketten – men forbrug handler jo også om smag, status, identitet og ver-

                                                 
393 Se Jacob Kreutzfelts ph.d.-afhandling: Akustisk Territorialitet, Københavns Universitet, 2009  
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denssyn. På en anden måde er signalerne svært aflæselige; det kræver både stort kendskab til og ’tro’ 

på vareverdenens utallige nuancer at kunne skelne dem. 

 Hvordan forholder Field’s sig nu til kombinationen af forståelse og aflæselighed, kom-

pleksitet og mystik. Rumligt er det relativt enkelt at orientere sig i den overordnede struktur (man farer 

ikke konstant vild, som tilfældet er i f.eks. Lyngby Storcenter), men butikkerne er så store, at man kan 

fare vild i dem alene. Og antallet af varer i f.eks. Bilka og Elgiganten er så enormt, at det hurtigt kan 

virke overvældende og direkte afskrækkende, i hvert fald for den, der ikke er vant til at komme der. 

Der er ikke tale om kompleksitet og mystik, men om kvantitet og tilbudsjagt.  

Nyhedsværdien i form af de evigt nye tilbud og den konstante bevægelse er essentielle 

kvaliteter, også i Field’s. Man bevæger sig målrettet, men er også åben for adspredelse. Den cirkulære 

omverdensmodus, hvor man lader sig fascinere og drømme, kan, også i Field’s, aktiveres i mødet med 

særlige varer, og den lineære, fokuserede omverdensmodus kan dominere for den, der kun kommer for 

at gøre indhug i Bilkas slagtilbud og ikke ænser andet. 

 Er rummet i Field’s fleksibelt? Man kan både være inde og ude – men uderummet er ikke 

særlig attraktivt og benyttes kun sjældent. Man kan gå, stå og sidde – gratis, i forskellige arrangemen-

ter, og mod betaling på en række spisesteder, men man kan ikke rykke rundt på møblementet, og ingen 

slår sig ned i længere tid for at kigge, læse avisen eller lignende. Man kan godt sidde alene, men stedet 

lægger mest op til, at det da er i en venteposition. Videre, videre, siger rummet. 

 

Shoppingcentret og byen 

 

Som indkøbscenter og handelsmiljø har Field’s sine fordele, men urbant set har det grundlæggende, 

som andre shoppingcentre, sit eget koncept imod sig; det blev jo heller ikke skabt i og for byen, men 

som en erstatning for den, og netop oplevelsen af erstatning er hele vejen igennem meget karakteristisk 

for de klassiske shoppingcentre. Internaliseringen og storskalaen går i bund og grund dårligt i spænd 

med den levende bys relationelle kompleksitet, især når der ikke er andet i omgivelserne, der går i den 

modsatte retning. Den del af det sanselige spektrum, der i en relationelt kompleks by optages af de 

mange detaljer i det byggede miljø, de mange forskellige aktiviteter, de mange historier, der er lagret i 

stedet over tid, er i shoppingmall’en ledig. Hvad man finder i stedet er varer, logoer, prissedler og de-
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signede miljøer. Field’s, dette enorme elementbyggeri i sten, beton og glas, efterlader ingen spor af 

menneskehånd, og den fysiske mangel på mennesker, når man spadserer rundt om bygningen, under-

streger helt konkret oplevelsen af menneskelig distance. Organiseringen af en juniorfodboldturnering 

på en plads udenfor centret fremstår (denne forsommer) som et forsøg på at udvide dimensionerne og 

bringe lidt menneskeskala ind i foretagendet, men teltene og ballonerne virker malplacerede blandt de 

gigantiske naboer; deres ’signaler’ mødes ikke af lignende signaler, men rammer kun de store, lukkede, 

glatte facader.394 Giganterne ’taler’ slet ikke sammen, men nøjes med hver især at lukke op for en in-

dre, lavmælt pludren. 

Murene rejser sig om Field’s som golde borgmure, og om aftenen lukkes og låses porte-

ne.395 Kun den ydre gigantiske form står tilbage, glat, dominerende og ubrugelig, en natteruin. Ikke de 

dødes plads, som Djema el’Fna, men de dødes fæstning, omkring hvilken isvindene suser.  

Næste dag genopstår den, varm, rengjort, røgfri og tryg.  

Field’s fremstår som en kunstigt skabt oase fra dén ikke-attraktive helhed (Ørestad), som 

den selv, med sin størrelse og lukkethed, er medskaber af.  

På den anden side er Field’s den motor, som fik byggeriet af Ørestad til at komme i gang, 

og som sådan har netop dette center specifikt bidraget til (skabelsen af) noget, der måske engang virke-

lig kommer til at opleves som en by.  

 

Mange andre steder har man, indenfor de sidste ti-femten år, bygget centre, som er integreret i eksiste-

rende bymasser, f.eks. Slotsarkaderne i Hillerød (1992), Frederiksbergcentret på Frederiksberg (1996) 

og Bruun’s Galleri i Århus (2003). Bruun’s er placeret direkte ovenpå banegården. Som i andre lignen-

de tilfælde frygtede de eksisterende butikker i Århus’ gader den visse død, når mastodonten åbnede, 

men som det også har vist sig andre steder, kunne de små godt overleve ved siden af den store, ja, fak-

tisk steg omsætningen for butikkerne i Århus’ gader, efter at Bruun’s kom til.   

I shoppingcentret Alexa i Berlin har man formået at skabe mere integrerende relationer til 

omgivelserne. Som alle andre centre er Alexa, beliggende på Alexanderplatz siden september 2007, en 

mastodont, men ved hjælp af ganske enkle greb har man forbundet det til omgivelserne, både historisk 

og fysisk. Dette sker i kraft af en (lettere kitchet, men ikke uelegant) tematisering over de glade 20’ere i 

                                                 
394 Fodboldturneringen er arrangeret af Field’s og strækker sig over en række lørdage i løbet af foråret/sommeren. 
395 Dog først sent, da Fitness.dk har åbent til kl. 22 på hverdage 
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Berlin – med art nouveau-inspirerede elementer og dekorationer – og i kraft af store vinduespartier. De 

store vinduer, ikke kun i loftet, men også på væggene, minder den besøgende om, at han/hun stadig er i 

Berlin. Få meter udenfor et stort hjørnevindue kører toget forbi på en højbane. Det er simpelt, men ef-

fektfuldt; vinduer er ganske enkelt en kærkommen nyskabelse, når det gælder shoppingcentre. Alexa 

byder desuden på større intimitet end Field’s; butikkerne er mindre, og mange bløde møbler er placeret 

i dagligstuearrangementer med hyggelige lamper, ikke midt i slipstrømmen af mennesker, men på en 

måde så man sidder behageligt afskærmet. 

 

Fra Berlin skal vi videre til Manhattan, som udgør afhandlingens sidste shopping-stop. Turen går til et 

handelsmiljø i bydelen Chelsea, Chelsea Market, som kan opfattes som en hybrid mellem et marked, en 

gade/en passage og et shoppingcenter. Med Chelsea Market bindes en sløjfe på de typologiske nedslag; 

hybriden er et eksempel på et handelsmiljø, der peger fremad og tænker ud af boxen – den box som 

Field’s i bogstaveligste forstand er et mønstergyldigt eksempel på. 

 

Chelsea Market 

 

I bydelen Chelsea mellem 15. og 16. gade på Manhattan finder man Chelsea Market, en moderne shop-

pingarkade fra 1996, der dækker knap 100.000 m2 i en gammel historisk bygning (oprindeligt en små-

kagefabrik).396 Chelsea Market er struktureret omkring en indre ’gade’, der forbinder forskellige dele af 

byen (Chelsea og the Meat Packing District), og gadekarakteren understreges af, at temperaturen inden-

for følger temperaturen udenfor. Der er koldt om vinteren og varmt om sommeren.  

 Det overdækkede gadeforløb knækker flere gange undervejs. Nogle steder breder det sig 

lidt ud og giver plads til småborde, andre steder snævres det ind. Der er højt til loftet, hvor alle rør og 

installationer er synlige, og materialemæssigt er stedet præget af forskellige sten- og træarter i mere 

eller mindre rå udgaver. Jævnt fordelt langs hele gadeforløbet finder man flere tilgængelige, gratis sid-

demuligheder. Cirka i midten er en gigantisk ’vandhane’ placeret; en rå variation over temaet spring-

vand, hvor kaskader af vand vælter ud gennem et stort rør og ned i en dyb, sort brønd.  

                                                 
396 Chelsea Market er beliggende på 75 9th Avenue, Manhattan, New York. Se www.chelseamarket.com. Beskrivelsen 

stammer fra besøg i maj 2003 og oktober 2007 

http://www.chelseamarket.com/
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 En lidt rungende akustik og en duft af mad, sten og vand bidrager til det organiske, leven-

de og rå udtryk, der står i kontrast til de mere polerede forretningsinteriører og de delikate varer.  

 Udvalget af forretninger tilbyder, bortset fra en enkelt blomsterbutik, en boghandler og en 

’livsstilsbutik’ med designertøj og boligudstyr, mestendels fødevarer i både rå og forarbejdede versio-

ner: Pyntede kager, alskens brød, frugt og grønt, vin og en fiskehandler med et stort udbud af fisk og 

skaldyr foruden takeaway-fiskeretter, sushi og supper i store selvbetjeningsgryder. Dertil kommer en 

italiensk forretning med både ting, fødevarer og færdigretter, en kinesisk teforretning/tesalon og adskil-

lige takeawaysteder/cafeer, der tilbyder alt fra supper til sandwiches, thaimad, pasta, kaffe og kage. 

Forretningerne varierer i størrelse, men fælles er de attraktive, relativt smalle facader. Varerne er over-

alt indbydende præsenteret, både ud mod gadeforløbet og inde i forretningerne, og flere steder er vare-

produktionen synlig gennem store glaspartier. I starten kom folk med notesblokke og lærte at lave mad, 

og de kommer stadig og ser, hvordan Amy fra Amy’s Bread laver brød. 

 Mens gadefornemmelsen rent æstetisk understreges (med temperatur og materialer), re-

sulterer tilstedeværelsen af to-tre sikkerhedsvagter i, at man ikke glemmer, at der er tale om et privat-

ejet rum – hvor man f.eks. ikke må fotografere.  

 

Initiativet til udviklingen af Chelsea Market udsprang af new yorkeren Irwin Cohens ønske om at gøre 

noget andet, end hvad tusindvis af developere gør verden over, når de bygger handelsmiljøer. Cohen er 

en varm fortaler for bevarelsen af individuelt ejede, unikke butikker, mangfoldighed og positiv udnyt-

telse af den store etniske diversitet samt af en by, der prioriterer fodgængere på bekostning af privatbi-

lisme. I midten af 1990’erne udså han sig den bygning, hvor Chelsea Market ligger i dag, og det lykke-

des ham at overbevise en gruppe investorer fra Rusland og Usbeskistan om, at den ikke skulle bruges 

til almindeligt shoppingområde.397   

 Sammen med sin datter udviklede han et anderledes koncept med krav om, at alle butik-

kerne skulle være familieejede (ingen kædeforretninger), og mindst halvdelen skulle have en kvindelig 

ejer. De satte ingen standarder mht. indgangspartier m.m., men ejeren/lederen skulle være fysisk til 

stede i åbningstiden, så eventuelle klager kunne gå direkte til tops.398 

                                                 
397 Se: Cohen, Irwin: ”Creating a Market”, www.gothamgazette.com, 10.10.2006 
398 Cohen giver et eksempel på en kunde, der klager over en særlig pie – hvorefter ejeren tager vedkommende med ud i 

køkkenet og præsenterer ingredienser og tilberedningsmetoder med ordene ”You don’t like this recipe? My grandmother 

http://www.gothamgazette.com/
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 Et sidste krav var, at butikkerne skulle udgøres af en kombination af detail- og engros-

handlere, så butikkerne kunne overleve (på engrossalget), også når det var nedgangstider (f.eks. efter 

9/11). Cohen koncentrerede sig om fødevareforretninger og spisesteder – og ved at fokusere på forret-

ninger, der ligner hinanden, men samtidig har unikke produkter, mente han at kunne skabe et attraktivt 

og stabilt sted uden mærkevarer. Han inviterede Manhattan Fruit, der plejede at sælge fra en truck på 

15th Street, indenfor. The Fat Witch Brownies, der før opererede fra et privat køkken, og en mand, der 

plejede at sælge gavekurve fra sin dagligstue, kom også med. Alle de lejere, der var der på åbningsda-

gen, er der endnu – hvilket vidner om, at det faktisk lykkedes at skabe et attraktivt og stabilt miljø.  

Chelsea Market tog i sommeren 2009 initiativ til det såkaldte Fulton Youthmarket, hvor 

unge i løbet af sommeren sælger frugt og grønt fra små producenter i lokalområdet. De unge lærer no-

get om at drive forretning (og tjener lidt penge), de små producenter får afsat deres varer, og folk får 

mulighed for at købe friske, lokalt producerede varer. 

”The market has to be an experience”, understreger Cohen, og det er, i mine øjne, bestemt 

lykkedes at skabe en anderledes shoppingoplevelse på baggrund af en anden æstetik og et unikt udbud 

af forretninger og varer.399 I 2009 gik Cohen i gang med at udvikle et handelsmiljø i Hunts Point, et 

område i South Bronx. Igen vil han forsøge at skabe et unikt miljø med muligheder for talentfulde 

mennesker, der ved noget om madlavning og håndværk, men som ikke har mulighed for at dyrke og 

udvikle deres talenter og derfor arbejder på fabrikker og lignende. Som Chelsea Market har vist, ligger 

der et stort forretningspotentiale og ikke mindst et urbant handelsmiljø-potentiale i at støtte op om det 

private initiativ og de unikke kundskaber. Men det kræver folk med risikovillighed og modet til at gå 

mod strømmen og mallificeringen. 

Når det lykkes Chelsea Market at eksistere som et alternativt og inspirerende handelsmil-

jø, skyldes det flere ting: For det første bliver man behageligt overrasket, første gang man kommer ind. 

Udefra ligner det ikke en shoppingarkade, men en almindelig bygning. Indenfor har man oplevelsen af 

stadig at være en del af verden udenfor, fordi temperaturen er den samme; der er koldt på en oktober-

dag. Lyset er behageligt, ikke alt er lige meget oplyst, noget henligger i halvmørke. Det pirrer nysger-

righeden og gør rummet mere interessant. Materialerne og det rå udseende fortæller en historie, afgiver 

                                                                                                                                                                        
used this recipe. She used it in Russia. How can you say it’s no good?”. Om ikke andet går kunden derfra med en oplevelse 

af engagement fra butikkens side. 
399 Siden mit sidste besøg i 2007 er der, fremgår det af hjemmesiden, kommer flere events til. Musikere og tangolektioner i 

’gade’rummet og adskillige smage-events i de forskellige butikker eksisterer nu som en del af tilbuddet. 
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spor om bygningens fortid. Det er ikke en verden af glas, emaljeret metal og plastik, men et mere diffe-

rentieret univers, der giver modstand til sanserne og kognitionen. Juhani Pallasmaa skriver om natur-

materialer ”(that they) allow our vision to penetrate their surfaces and enable us to become convinced 

of the veracity of matter”400. Det er det samme, der er på spil her, hvor materialerne udtrykker både 

alder og historie. 

 Butikkerne overrasker også. De eksisterer ikke andre steder, og de frister med dufte, for-

mer og farver. Fantastisk pyntede kager, fisk, frugt og grønt, delikatesser fra hele verden og smagsprø-

ver ind imellem. Man er tæt på varerne, og dét at man kan se, hvordan brødet bliver bagt, tilfører endnu 

en oplevelsesdimension. At der er isnende koldt i den store frugt- og grøntforretning skærper også op-

levelsen; det er som et gå ind i stort, ufatteligt velassorteret køleskab. De relativt smalle facader forhin-

drer, at man keder sig på vejen og vender om før tid. Desuden er der mange muligheder for, at man kan 

sidde ned. De fleste steder har få eller flere borde og stole stillet til rådighed, og der er også et mindre 

antal siddepladser til fri afbenyttelse.  

 Med sine unikke butikker og varer, sine alternative og differentierede sanseudtryk, nær-

heden til butiksejerne og den overordnede hybridform mellem gade, center og marked, fremstår Chel-

sea Market som et eksempel på, at det godt kan lade sig gøre at gøre noget andet. Det minder i sin form 

om en amerikansk/global version af den syriske suq.  

 

 

                                                 
400 Pallasmaa, Juhani: The Eyes of the Skin. Architecture and the Senses, 2005 (1995), s. 31  
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Konklusion 

 

Nogen præcis opskrift på, hvordan butikkerne kan bidrage til at skabe levende byer, er ikke blevet lovet 

og kan ikke gives; det er en af pointerne, at enhver form for standardisering er udelukket. Men diskus-

sionerne og undersøgelserne peger frem mod en række dogmer, en række principper, som viser sig at 

være befordrende for livet i og mellem byens butikker.  

Udfoldelsen af begrebet om relationel kompleksitet var et forsøg på at undersøge og ind-

kredse betydningen af det multifunktionelle, multirelationelle og multisanselige, herunder betydningen 

af de mange sanselige påvirkninger og dertil knyttede mikrohistorier, som gør det enkelte individ op-

mærksom på ”verdens potentiale”, på mulighederne, store og små (også bittesmå), allerede og endnu 

ikke udfoldede, som (butikkerne i) den levende by bidrager til, og som det enkelte individ kan møde 

mere eller mindre åbent, opmærksomt og reflekteret. Butikker er ensbetydende med en koncentration af 

både mennesker, funktioner, varer og sanseindtryk, hvorfor den relationelle kompleksitet har særligt 

gode betingelser netop her.  

”Incorporating humanity into space” er ensbetydende med en specifik opmærksomhed på 

mulighederne for at ”møde verden”, sådan som man eksempelvis gør i smagen af en pakistansk curry 

på et marked i London, i synet af et kar fyldt med levende frøer (til madlavning) i Chinatown, Manhat-

tan, i glimtet af den sidste pastastempelmager i sit dunkle værksted; i turen ned efter en pakke cigaretter 

i Cairo, i legen på fortovet, i kioskejerens opmærksomhed, i samtalen om det lyserøde iranske salt i 

delikatessen; i lyden af salgsråb og levende musik, i duften af kardemommekaffe, smagen af kanel-te, 

synet af fårehjerner på restaurantens disk; i minderne, midt i storbyens virvar, om haverne på landet 

eller om en anden tid på et stormagasins facade; i opdagelsen af en vinbutik bag en graffitibemalet ga-

rageport eller af en hel række af butikker i en gammel småkagefabrik; i forvandlingen af byen før, un-

der og efter markedet. Alt dette er eksempler på kilder til enchantment, bundet til særlige steder, men-

nesker og traditioner, som styrker den lokale ’jordforbindelse’, uden hvilken de sekundære ’luftbårne’ 

forbindelser (i globale brands, international æstetik og ny teknologi) ikke har noget at gribe fat i.401  

                                                 
401 Af københavnske eksempler kunne man nævne: Fejø-bådene, gamle træskibe, der lægger til i Nyhavn i september og 

sælger den friske høst af æbler og pærer fra Fejø; den sidste, nu forgangne, dame på Gammel Strand, der flere gange om 

ugen satte sin lille bod op og solgte frisk fisk; flere af de mellemøstlige restauranter på Nørrebro og Vesterbro; den meget 
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I modsætning til enchantment, der er bundet til specifikke mennesker (deres talenter, hi-

storier, handlinger, adfærd) og til specifikke steder med en individuel, særegen karakter, finder man en 

anden form for ’betagelse’, nemlig hvad man kan kalde ekstasen: fartens ekstase, størrelsens ekstase, 

øjeblikkets ekstase. Muligheden for at overskride naturens/kroppens grænser kan give et sanseligt sus: 

så hurtigt man kan bevæge sig, så hurtigt man kan bygge, så stort man kan bygge, så meget man kan 

købe, her og nu, varer fra hele verden, så billigt, fantastisk! Der ligger et adrenalinsus, en form for fri-

hed, i ikke at skulle vente og i at kunne få det hele, og suset synes at være afhængighedsskabende, mer’ 

vil ha’ mer’, der kommer altid noget, der er nyere og større, end det der før var nyt og stort.     

Denne ekstase, der bringer os tilbage til diskussionen om tid og tempo, er afstedkommet 

af en højteknologisk livsstil, der, ifølge primatologen Jill Byrnit,402 har hensat mennesker i en tilstand 

af evigt alarmberedskab, som minder om de vilkår, dyr i fangenskab er underlagt: Stress er blevet en 

folkesygdom. Ifølge Byrnit består forskellen næsten kun i, at mennesker kan dulme det fysiske ubehag 

ved stress med alkohol og medicin (og ting, komfort og underholdning kunne man tilføje), hvor dyrene 

er henvist til at plukke hårene af sig selv eller bide sig i halen. Barnabooths evige bevægelse i form af 

daglige shoppingture og endeløse rækker af destinationer, og Sartres ubehag ved at stå stille i New 

York, var tegn på en udvikling, der siden eksploderede. ”Stilstand sidestilles med den visse død, og et 

menneske, der ikke vil eller kan bevæge sig hele tiden, har spillet samfundsmæssigt fallit”, skriver 

Byrnit.403 Men som hun understreger, har vi stadig biologien med os, og den er skabt til langsomhed: 

”Vi kan abstrahere med hjernen, og den kan køre ufattelig hurtigt. Men vores krop 

og vores følelser er slet ikke skabt til det kaos og den forvirring. Vores følelser er 

langsomme. Det er en fortvivlet kamp. Vi står op om morgenen og lægger vores na-

turlighed væk. Så er det op på beatet. Nogle kommer aldrig ned i gear igen. Det er, 

som om forbindelsen mellem hoved og krop er kappet over. […] Vi hævder, at vi 

ikke kan stoppe udviklingen. Det betyder, at vi gør en masse ting, som er dumme 

for os. Derfor er mennesket nødt til at træffe nogle aktive valg, vi er nødt til at være 

politiske!”  

 

Behovet for aktive, politiske valg gør sig også gældende indenfor shopping, butiks- og byplanlægning. 

Vil vi planlægge for enchantment eller for ekstase? For det bæredygtige eller for det billige? Eller kan 

                                                                                                                                                                        
franske konditor på Oehlenschlägersgade; den legendariske slagter på Kultorvet foruden en lille håndfuld forretninger i 

indre by, der stadig kan overraske med usædvanligt flotte vinduesudstillinger.   
402 En primatolog er uddannet psykolog og forsker i forskelle og ligheder mellem mennesker og aber. 
403 - i antologien Stress – et vilkår i det moderne arbejdsliv. Se: ”Vi har det som aber i bur”, interview med Jill Byrnit af 

Susanne Nielsen, Politiken, 20.11.2006. 
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man gøre begge dele? Umiddelbart må man forsøge det sidste, ekstasen fylder meget i samfundet og 

kan ikke med ét forkastes, skal sandsynligvis slet ikke forkastes, men blot varetages med stor be-

vidsthed omkring omfanget og konsekvenserne. Både Mr. Jaffe (de mikrorelationelle elementer) og 

IKEA (de makrorelationelle elementer) er med til at knytte det enkelte menneske til verden, den nære, 

henholdsvis den fjerne, men det makrorelationelle er afhængigt af det mikrorelationelle for at bevare en 

form for karakter; uden de specifikke stedsbestemte elementer, bliver verden til ”et eneste Trude, hvor 

kun navnet på lufthavnen skifter”404. Med de mikrorelationelle elementer kan de makrorelationelle 

imidlertid bidrage til den relationelle kompleksitet. Omvendt skaber det makrorelationelle en differens, 

som gør de små interessante. Supermarkederne i Gracia i Barcelona supplerer meget fint de små speci-

albutikker, ligesom de afskallede betonmure sætter de fine bygninger i relief, udvider spektret af beboe-

re, funktioner og sanseindtryk og samtidig fortæller en historie om kvarterets fortid. 

 

For at øge graden af relationel kompleksitet må antallet af historier og sanseindtryk, signaler, der rela-

terer sig til hinanden, udvides. Dette fordrer typisk mange menneskers indflydelse og en organisk, ikke 

for topstyret, udvikling, som igen trives bedst med en begrænset, men konstant tilflyden af kapital. Der 

er dog undtagelser, hvilket Chelsea Market er et bevis på, men her tager topstyringen netop også hen-

syn til det individuelle; konceptet bygger på specifikke individer og på en specifik bygning. Men ofte 

vil den relationelle kompleksitet udfolde sig bedst i de miljøer (ofte markeder og gader), hvor mange 

mennesker er med til at sætte dagsordenen; hvor der er fælles rammer, men også plads til det individu-

elle. Udviklingen af den relationelle kompleksitet vil således typisk komme nedefra. I The Endless City 

påpeger Katz & Altman, at den ventede fremtidige genopblomstring af byerne i USA netop vil ske lo-

kalt: “It will be locally grown, not centrally planned”.405 Som de (med rette må man gå ud fra) forudser, 

bliver det ikke nogen nem, men tværtimod en uhyre kompleks, proces at genskabe de levende byer, 

som bliver mere og mere eftertragtede både for privatpersoner og for erhvervslivet. 406  

                                                 
404 Calvino, se hele citatet i kapitlet om shoppingmall’en, ”Den amerikanske historie”. 
405 Katz, Bruce & Altman, Andy: “An Urban Age in a Suburban Nation” in: The Endless City, s. 103 
406 Eksempler på ‘nedefrakommende revolutioner’ ses i den tilgang til byudvikling og markeder som PPS og IMMB (Barce-

lona) repræsenterer. Den ses også indenfor andre felter, f.eks. i fænomener som mikrolån; i designkonkurrencer der skal 

afhjælpe verdens store problemer; og siden april 2009 også i den amerikanske nettjeneste Kickstarter. Her kan folk donere 

penge til gode projekter: film, musik, bøger, udvikling af alternative energiformer, verdensomsejlinger, demonstrationer, 

små nyopfindelser m.m. I stedet for at love donorerne et afkast, får de en eller anden form for oplevelse eller gave som tak – 

foruden den eftertragtede oplevelse af at være en del af et produkt og historien om det. Kickstarter er et eksempel på crowd-
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Relationelt betragtet, er målet steder, der øger den lokale/globale sammenhængskraft og 

dermed styrker den enkeltes fornemmelse af at være i kontakt med omverdenen; i praksis er der tale om 

udvidelsen af steder som mødesteder, der virker integrerende.  

Oplevelsesmæssigt betragtet er målet steder, der kombinerer forståelse og aflæselighed 

med kompleksitet og mystik, og som både giver plads til den lineære og den cirkulære omverdenstil-

gang. Det ordnede og det labyrintiske, det sammenhængende og det varierede, det fleksible og det per-

manente må flette sig ind og ud af hinanden, således at stedet altid fremstår genkendeligt, men også 

nyt. Man må tænke i muligheder for fleksibilitet, variationer, transformation og mobilitet (jf. Chiavaris 

centraliserende mobilitet); et vist mål af ’cirkuslogik’ må tilsættes den ordinære stationære logik.  

En vision om et fremtidigt urbant, mobilt og transformativt handelsmiljø finder man hos 

det amerikanske arkitektfirma Arrowstreet. Udfra en overbevisning om at offentlig transport vil spille 

en stadig større rolle i fremtiden, og at dette med fordel vil kunne hænge sammen med en ny form for 

handelsmiljø, har de udviklet en ide om såkaldt I-Marketplaces: miljøer, der er ”time-variable and fle-

xible” og som eksisterer i forbindelse med togstationer. De er opbygget af mobile, modulopbyggede 

stader (”kiosks”), hvis funktioner og lokationer kan ændre sig i løbet af dagen: Om morgenen er de 

placeret på perronerne, hvor de tilbyder morgenbrød, kaffe, aviser og vask/rens af tøj. Ved frokosttid 

samles de et centralt sted på stationen og forvandles til et åbent marked med kvalitetsvarer fra lokale 

designere og fødevareproducenter. Om aftenen danner boderne ”outward looking spaces that engage 

the local neighborhoods as a series of restaurants, entertainment plazas and social spaces”.407 Der er 

med andre ord tale om Djema el’Fna’s strukturer overført til en moderne kontekst. 

Samtidig skulle folk via iPhones el.lign. kunne bestille varer, som de enten kunne hente 

på stationen eller få leveret i toget på vej hjem, og toget i sig selv skulle fungere som et virtuelt han-

delsmiljø, hvor man kunne orientere sig om dagens tilbud. Ideen med et handelsmiljø, der er fleksibelt 

og variabelt, kan, ifølge arkitekterne, også bruges i mindre udviklede områder, hvor det for relativt få 

midler kan fungere og virke som generator for mere stabile enheder. ”People in the future are going to 

                                                                                                                                                                        
funding, der således går uden om de traditionelle donorer og store pengemænd og dermed er led i en omfordeling af magten. 

”Det helt centrale på Kickstarter er […] at bringe mennesker sammen.” Her er de ’luftbårne’ forbindelser således med til at 

skabe relationer og virtuelle mødesteder, der resulterer i fysiske produkter/fysiske møder. Se: Skau, Minna: ”Vil du betale 

for min…”, Politiken, 13.08.2010.  
407 Interview med Robert Lowe fra Arrowstreet, af Hazlett, Curt: ”Tomorrow’s Mall” in: SCT, Shopping Centers Today, 

August 2009, s. 27f 
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want to connect aspects of their lifestyle – commuting, living, socializing, shopping – and make that all 

part of how they live. (…) There will be more opportunities for using flexible, changeable retail space, 

and there will be more small-scale retailers looking for opportunities out there.”  

 

Planlægningsmæssigt må regler eller dogmer, der sikrer fleksibilitet og individualitet i det byggede 

miljø – under hensyntagen til helhedens virkning – foretrækkes frem for regler, der måtte gå i modsat 

retning i forsøget på at tilfredsstille forældede, formålsløse paragraffer og/eller økonomiske her-og-nu 

hensyn. Christian Cold (Entarsis) nævnte i forbindelse med sin præsentation af vinderprojektet for 

Carlsberg, at de gerne ville skabe en tæt by, også med lejlighedsvist smalle gader, men at gamle regler 

satte grænser for gadebredden. Entarsis inviterede derfor politikerne med på en lille byvandring i Kø-

benhavn; de stoppede op på en række steder (bygget før det nu gældende bygningsreglement), hvor 

politikerne blev spurgt om de pågældende steders kvalitet. Der var, også i de (for) smalle gader i det 

indre København, bred enighed om de mange, også identitetsgivende, kvaliteter. Derefter kunne arki-

tekterne oplyse, at sådan må de ikke bygge mere. Resultat: Reglerne blev lavet om.408  

 Et andet eksempel på regler, der blev indført i en god sags tjeneste, men senere har udvik-

let sig uheldigt, er reglerne om hygiejne. Behovet for hygiejne i butikker, særligt fødevarebutikker, er 

naturligvis ikke forældet, men i Danmark nærmer reglerne for god hygiejne sig det sterile. På åbne 

markeder i London, bl.a. på Borough Market, et luksusmarked med alskens delikatesser, ligger kaniner 

med pels og fjeret fuglevildt frit til skue, mens en dansk fiskehandler ikke kan få lov til at sælge en 

frisk agerhøne, men kun en reglementeret plastikindpakket én. I Spanien kan man kende en god tapas-

bar på mængden af snavsede servietter, brødskorper og andre rester, der flyder på gulvet, mens dette i 

Danmark kun ville medføre sure smileys. Desværre udelukker de strenge danske regler ikke diverse 

fødevareskandaler; til gengæld indskrænker de nærheden til varerne og spektret af sanseindtryk. Man 

aner et behov for at løsne grebet på en måde, der genaktiverer sanserne uden at sænke den reelle hygi-

ejnestandard. Fordelen ved at kunne røre ved kaninernes bløde pels og studere fasanernes fjer ligger 

ikke kun i fornøjelsen i det umiddelbare, sanselige møde, men også i det didaktiske element. Hvis vi vil 

lære (og lære vores børn) noget om de elementære ting i verden (et godt udgangspunkt), så må vi have 

mulighed for at gå helt tæt på den, interagere med den og forstå sammenhængene. Prioriteringen af det 

                                                 
408 Entarsis forsøger også at få lavet reglerne om, så de kan få lov til at lave etværelses lejligheder, hvilket ellers også er 

forbudt. Hensigten er igen at skabe mangfoldighed. 
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praktiske, komfortable og sterile medfører en distancering, som på lang sigt indskrænker vores viden 

og dermed vores handlemuligheder. Som allerede nævnt kunne handelsmiljøerne med fordel supplere 

folkeskolerne i bestræbelsen på at ”skabe rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse”, der bidrager 

til ”udvikling af erkendelse, fantasi og lyst til at lære”. Men det er svært, når varerne er pakket ind i 

plastik, afkølede, lugtfri og absolut udenfor sammenhæng.   

Planlægningsmæssigt må man i øvrigt generelt i butiks- og byudviklingen inddrage nye 

metoder og nye perspektiver. ”Shopping is not a marginal activity, as it has been so often viewed by 

economists, nor is it a function that should be left solely in the hands of private entrepreneurs, as the 

types and locations of stores, the economic system of retailing itself, and the social and civic functions 

of shopping have profound effects on our lives and in our communities.”409 Spørgsmålet om butiks- og 

byudvikling bør hverken alene lægges i hænderne på entreprenører eller andre ’fjerne’ beslutningstage-

re, som primært tænker i økonomiske, trafikale eller andre ’bokse’. Derimod bør andre tilgange til em-

net inddrages, tilgange, der retter opmærksomheden både på de synlige og de usynlige byer; med de 

usynlige byer menes de mange fænomenologiske lag, der i praksis afgør, om byen bliver levende eller 

ej: de små sanselige detaljer, rummets organisering og antallet af funktioner og signaler, der alle er af-

gørende for hvilke møder, minder, ideer, drømme, længsler, angstfyldte overvejelser, der opstår i det 

individuelle møde med byen, men som ikke kan ses på noget kort, ikke registreres officielt og kun 

sjældent fremlægges som argumenter for en saglig byplanlægningsstrategi.  

Overordnet set må det teleskopiske blik suppleres med det mikroskopiske, det synlige 

med det u-synlige, det opdelte med det holistiske, hovedet med hånden. Viden om vores tilgang til ver-

den, vores måde at være til stede i verden og blive påvirket af den, må inddrages i udviklingen af steder 

og byer, og samtidig må vi på en eller anden måde forsøge at komme ud over ”papirets todimensionali-

tet”, det papir, hvorpå fremtidige rum planlægges og repræsenteres – jf. Marc Cruelles udsagn om van-

skeligheden ved at repræsentere rummet som ”a true living environment”, så længe man ikke kan for-

midle de immaterielle elementer (se afsnittet ”De rumlige og arkitektoniske konsekvenser”). Formålet 

er igen at få føling med de steder, vi skaber, igen at få dem ind under huden, således at vi bremser den 

udvikling, der ellers, visse steder, er godt på vej til at gøre Kiplings spådom fra 1896 til virkelighed: 

                                                 
409 Satterthwaite, Ann: Going Shopping (2001), s. 7 
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”The curse of America, sheer hopeless, well-ordered boredom…is going some day to be the curse of 

the world”.410 

På butiksplan er ”incorporating humanity into space” ensbetydende med et øget engage-

ment i forhold til kunden, varen, byen og verden, et større ansvar for de større og mindre sammenhæn-

ge, både fysisk, socialt og etisk. Det er ikke kun butiksindehaverens ansvar, men lige så meget kundens 

(og for så vidt også developerens og planlæggerens). Problemet er, at butikken først iværksætter initia-

tiver til mere sammenhæng og større enchantment, når kunden efterspørger det – og kunden efterspør-

ger det først, når det findes, og dets attraktioner opdages og finder anvendelse.  

I bund og grund handler den relationelle kompleksitet i og mellem butikkerne om at tage 

mennesket alvorligt som et relativt fintfølende, opmærksomt og søgende væsen, der har brug for en 

mere opfindsom og nuanceret forførelse, end den der ligger i billige priser og store kvantiteter. Med 

andre ord indeholder den relationelle kompleksitet en efterspørgsel efter flere historier, bedre historier, 

flere overraskelser og muligheder for hver dag at opdage mindst én lille ny detalje.  

 Om den usynlige by Zaira skriver Calvino: ”Men byen fortæller ikke sin fortid, den rum-

mer den som linierne i en hånd. Den er skrevet i husenes fremspring, i vinduernes gitre, i trappernes 

gelændere, i lynaflederne, i flagstængerne, og hver lille del af disse elementer er selv furet af revner, 

rifter, udskæringer, kanonskud.”411  

 De synlige byers handelsmiljøer kan siges at fortælle deres nutid i duftene, lydene, lyset, i 

varerne, i fremstillingen og præsentationen af varerne, i graden af omhu og opmærksomhed, i måden 

folk bevæger sig, hilser eller ikke hilser, taler eller ikke taler, i typen og antallet af signaler, i relatio-

nernes kompleksitet eller mangel på samme. Et sted må ikke afsløre hele sin historie med det samme, 

plottet må ikke stå på side ét, sådan som det ofte er tilfældet med stereotype shoppingcentre og gåga-

der.  

Som mange af de inddragne analyseeksempler demonstrerer – i markedets forvandling af 

byen, i butiksgadens tæthed og overraskelser, i stormagasinet og shoppingmall’ens evne til at bringe 

den store verden tættere på – indeholder detailhandlen et stort potentiale for at skabe gode, sansemæt-

tede historier om nutiden. I nyudviklingen af handelsmiljøer vil man med tanke på Djema’ens åbne, 

                                                 
410 E. V. Walter: Placeways, s. 210 
411 Calvino, Italo: De usynlige byer, s. 15 
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selvregulerende og transformerende struktur, suq’ens organiske udvikling, intimitet og fleksible enhe-

der, og markedets evne til både at skabe alternative rum (London) og til, dagligt, at forny gamle traditi-

oner (Chiavari) kunne finde ny inspiration. I butiksgadens funktion af både passage og destination, i 

dens evne til at binde byen sammen og til at overraske (hvilket sker når butikkerne ikke er regelbundet 

på hænder og fødder) ligger også store muligheder for udvikling af den relationelle kompleksitet.  

Stormagasinerne kan bedst bidrage til udviklingen af fremtidige handelsmiljøer i kraft af 

deres historiske funktion som modernitetsgeneratorer; Magasin du Nords historie eksemplificerer de-

tailhandlens evne til at transformere byen og hverdagen. En øget bevidsthed om denne funktion og en 

deraf følgende forhåbentlig udvidet bevidsthed om, hvilken fremtid, butikkerne i dag skal være med til 

at skabe, kan siges at udgøre ’læren’ fra stormagasinet. Og at shoppingmall’en ikke behøver at følge sin 

egen skabelon slavisk, men faktisk kan udfolde sig anderledes kreativt, er Chelsea Market et godt ek-

sempel på. Detaljen med Alexas store vinduer ud til de forbipasserende tog i Berlin viser, hvor lidt der 

skal til, for at mall’en i højere grad, ved at åbne sig mod omgivelserne og invitere indenfor, kan blive 

en – også oplevelsesmæssigt – integreret del af byen.  

At ”tænke ud af shopping-boxen” og skabe relationelt komplekse handelsmiljøer kræver 

åbenhed både over for det nye og det gamle, det nære og det fremmede; det fordrer både risikovillighed 

og tålmodighed. Det handler ikke om at vælge mellem det traditionelle og det moderne, men om at 

udvikle det bedste fra begge verdner. 
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Resumé 

På hvilke måder bidrager butikker til at skabe levende byer? Dette spørgsmål er omdrejningspunktet i 

denne ErhvervsPhD-afhandling, der belyser krydsfeltet mellem shoppingkultur og byliv, centreret om-

kring de fysiske, sanselige og sociale relationer mellem mennesker og omgivelser. Spørgsmålet inde-

bærer en diskussion af, hvad der ligger i begrebet ’den levende by’, og hvori byens/butikkernes fascina-

tionskraft og menneskeligt meningsfulde potentiale består.  

 Teoretisk udfolder afhandlingen sig i en by- og stedsanalytisk dimension, i en æstetisk-

sanselig dimension og i en kulturanalytisk og kulturhistorisk dimension.  

Første del indledes med en præsentation af begrebet relationel kompleksitet, der etablerer 

en ramme omkring og definerer et brugbart kvalitetskriterium for ’den levende by’. Begrebet under-

streger den levende bys multifunktionelle, -relationelle og -sanselige egenskaber og indebærer en holi-

stisk tilgang til emnet. Den relationelle kompleksitet er særligt inspireret af Jane Jacobs, men hviler i 

øvrigt på en lang række både praktiske og teoretiske erfaringer, der alle ligger til grund for afhandlin-

gen (foruden Jacobs kan nævnes William H. Whyte, Project for Public Spaces, Yi-Fu Tuan, Christo-

pher Alexander, Richard Sennett, Tony Hiss samt Jan Gehl).  

Betydningen af ”incorporating humanity into space” – en af definitionerne på placema-

king – fremstår som et grundlæggende fokuspunkt i afhandlingens forsøg på at gentænke byen i men-

neskeskala. Jeg analyserer ingen enkelt by i detaljer, men håndgribeliggør ’den levende by’ ved at 

sammenstille konkrete brudstykker af byer (og bøger om byer) med fokus på handelsmiljøerne. Hande-

lens funktion i byens relationelt komplekse struktur diskuteres ud fra henholdsvis de makrorelationelle 

og mikrorelationelle forhold. Det valgte perspektiv er tæt forbundet med en fokusering på det nære og 

på stedkvaliteten, der igen er forbundet med karakterfuldhed. 

Med bidrag fra miljøpsykologien, stedsvidenskaben, arkitekturteorien og kulturanalysen 

diskuteres rum- og stedsoplevelsen. Også sansernes kulturhistorie inddrages som led i forsøget på at 

understrege omgivelsernes betydning for mennesker samt anskueliggøre tilgangen til omverdenen.  

Derefter behandles byen og shoppingkulturen ud fra en historisk, æstetisk og kulturanaly-

tisk vinkel, der danner baggrund for og kontekstualiserer begrebet om relationel kompleksitet. Byens 

udvikling i et sanseligt perspektiv skitseres, og det øgede tempo, den øgede komfort og den evige be-

vægelse diskuteres som essentielle elementer i udviklingen af shoppingkulturen og forbrugersamfundet 

generelt.  

I anden del behandles de fire hovedtypologier: Markedet, butiksgaden, stormagasinet og 

shoppingmall’en, der hver især præsenteres i en historisk, teoretisk og eksemplificerende ramme og 

derefter håndgribeliggøres med analyser af konkrete steder. Turen går til markedspladsen Djema el’Fna 

i Marrakesh og den syriske suq (basar), til det historiske, nuværende og fremtidige København og til 

den italienske by Chiavari foruden Barcelona, London og New York. Gennemgående for analyserne er 

opmærksomheden på de forskellige typers evne til at forstærke de sanselige og sociale relationer mel-

lem menneske og omverden. 

 I konklusionen understreges de relationelle, oplevelsesmæssige og planlægningsmæssige 

målsætninger, som en udvikling af relationelt komplekse handelsmiljøer fordrer. Afhandlingen er såle-

des både teoretisk og operationelt orienteret; ambitionen er at bidrage med en begrebsliggørelse af ’den 

levende by’, en udvidet forståelse af butikkernes rolle heri og en sammenbinding af forskningsfelterne 

urbanitet og shoppingkultur. Det operationelle bidrag ligger i en ny måde at tænke butikker i byer på, 

som kan være med til udvikle byerne positivt, både socialt, æstetisk og økonomisk.  
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English abstract 

In what ways do shops contribute to the creation of living cities? This question is the focal point in this 

Industrial Ph.D. dissertation that investigates the cross field between shopping culture and city life, 

centred on the physical, sensual and social relations between people and their surroundings. The ques-

tion implies a discussion of the concept ‘the living city’, involving both the kind of fascination that the 

city and the shop provide and a debate about the meaningful potential in (urban) shopping. 

 Theoretically, the dissertation unfolds in three dimensions: the urban dimension, the aes-

thetically-sensuous dimension and the cultural historical and analytical dimension. 

 The first part presents the concept of relational complexity, offering a useful quality 

standard for ‘the living city’. The concept emphasises the multi-functional, the multi-sensuous and the 

multi-relational qualities of the city, implying a holistic approach to the subject. Relational complexity 

is particularly inspired by Jane Jacobs, but rests on a number of both empirical and theoretical experi-

ences from among others: William H. Whyte, Project for Public Spaces, Yi-Fu Tuan, Christopher Al-

exander, Richard Sennett, Tony Hiss and Jan Gehl. 

 “Incorporating humanity into space” – one definition of placemaking – functions as a 

fundamental focal point in the attempt to rethink the city in a human scale. I do not analyse any city in 

detail, but present ‘the living city’ by means of a juxtaposition of concrete fragments of cities (and 

books on cities), while constantly focusing on the shopping environments. Additionally, the function of 

retail in the relationally complex city structure is discussed. The chosen frame of reference is closely 

connected to the concept of ‘quality of place’, which, accordingly, is interlinked with the distinctive-

ness of the place. 

 The discussion of the experience of place and space incorporates theories on environmen-

tal psychology, the science of place, architectural theory and cultural analysis. In the attempt to under-

line the importance of quality in the surroundings and in trying to outline the two fundamental ways of 

relating to the world, I also involve the cultural history of the senses. 

 Subsequently, the city and the shopping culture are being discussed from a historical, 

aesthetical and cultural point of view, contextualising the concept of relational complexity. I outline the 

urban development from a sensuous perspective and discuss the increased pace of society, the in-

creased comfort and the constant need for motion as essential features in the development of the shop-

ping culture and the society in general. 

 In the second part the four main typologies: the market, the shopping street, the depart-

ment store and the shopping mall are presented in a historical and theoretical framework to be concre-

tised in a number of analyses of physical places. Travelling to Marrakech, Damascus, Copenhagen, 

Chiavari (Italy), Barcelona, London and New York, the analytical attention throughout is on the extent 

to which the different shopping environments actually intensify the sensuous and social relations be-

tween people and their surroundings. 

 In the conclusion the relational and experiential values are summed up and linked to the 

planning of relationally complex shopping environments. The dissertation is hence both theoretically 

and operationally oriented; the ambition being to contribute with a clarification of the concept of ‘the 

living city’, an extended understanding of the shops’ role in it and eventually a connection between the 

research areas of urbanity and shopping culture. Operationally, the contribution lies in new ways of 

conceptualising shops in the city, to be applied when it comes to the development of cities socially, 

economically and aesthetically.   
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