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Building Relational Spaces

A

B

Forwarding 

trajectories:

Collective planning and 

making through drawing, 

audio, video and mock-up.

Creating guidelines that 

translate uses, needs, 

ambitions and desires of 

citizens into built s
pace. 

Explicating

point of 

views on:

- M
ontage

- Participation

- Practice modes

PROLOGUE

EPILOGUE

INTERPLAY

PUBLICATION

PRACTICE

RESEARCH

Weaving participatory processes into the 

building design

Identifying empiric 

framework and 

themes, inherent to 

the practice:

- M
ontage

- Boundaries/ Ownership 

- Use / O
penness

- Situated knowledge

- Relation between anterior 

planning and posterior 

occupation in design media

Practice:

- Participation

- Care 

- Im
provisation

- Architectural Ethnography

- Hand drawing

- Fragments

- W
ritin

gIntro

C

SOUP

Verdenskøkken

Global Café er et in
itiativ, 

der blev sat i g
ang af Partnerskabet 

for at få
 kvarterets indvandrerkvinder til 

at m
ødes og lave mad i 

fællesskab. SOUP inviterede kokken Mette Sia Martin
ussen til a

t 

holde åbent Verdenskøkken sammen med disse kvinder. I 
må-

nederne forud for projektets 16 åbningsdage mødtes Mette Sia 

Martin
ussen og kvinderne for at læ

re hinanden at kende, fi n
de 

ud af, h
vem der havde lyst til 

at være med, og sammensætte en 

international menu, der var in
spireret af m

adkulturen i kvinder-

nes herkomstlande. Det blev til e
t te

am med fem-ti k
vinder, s

om 

dagligt kom i køkkenet på Solvang Centrets torv og serverede et 

udvalg af kolde og varme supper.

Lokalmuseum

For nogle år siden oprettede Urbanplanens Lokalhistoriske Forening et bil-

ledarkiv for fo
tografi 

er og smalfi lm
 fra

 perioden 1966-89. SOUPs midler-

tidige Lokalmuseum byggede videre på denne indsamling og opfordrede 

folk i U
rbanplanen til a

t udlåne genstande, som de forbandt m
ed området. 

Lokalmuseet var uautoriseret og benyttede sig af en sammenblanding af 

udtryk. Det vægtede den personlige, hverdagsagtige historie og præsente-

rede private billeder og genstande, der var udlånt af institutioner, b
eboere 

og handlende i U
rbanplanen.

Perlerækken

Perlerækken blev udført i 
samarbej-

de med eleverne på Dyvekeskolen. 

Over 250.000 perler blev anvendt 

til u
dførelsen af de i a

lt 370 perle 

snore på hver 2,8 meters læ
ngde. 

Dette tidskrævende arbejde for-

drede ikke særlige kompetencer, 

og enhver fæ
rdiggjort p

erlesnor, 

uanset dens udtryk, blev betragtet 

som en velkommen brik til d
ette 

store, lo
kalt fo

rankrede puslespil. 

Biblioteket

SOUP-Biblioteket blev ud-

formet i s
amarbejde med det 

lokale folkebiblioteks ansatte. 

Det fu
ngerede som en central 

plads i b
azaren, hvor der blev 

læst, le
get, o

ptrådt og hentet 

informationer om aktiviteter. M
ed 

sin symbolske form skabte Bib-

lioteket en fi ktion over den om-

givende virkeligheds forsømte, 

senmodernistiske bydelscenter 

og genoplivede dets oprindelige 

aspirationer: k
ultur, vækst og of-

fentlighed. Bogtrappen var tæ
nkt 

som en illu
sion af et ru

m, der 

brød op gennem etagerne og 

strakte sig mod himlen.

Taghaven

En oprindelig tanke for det 

hybride hus var at skabe 

en variation af produkti-

onsværksteder, s
om kunne 

sørge for daglig aktivitet 

og liv i S
olvang Centret. 

Herfra
 opstod idéen om et 

væksthus på taget, h
vor 

beboere kunne dyrke urter 

og grøntsager samtidig 

med, at det kunne fungere 

som et synligt vartegn for 

SOUP og Solvang Centret. 

En fro
dig nyttehave oven 

på det gamle supermar-

keds tag kom til a
t bestå 

af hængende bede med 

spiselige planter, d
er blev 

vandet m
ed lokalt opsamlet 

regnvand via et håndpum-

pedrevet vandingssystem.

Sycaféen er et af fl e
re eksempler på de sociale væresteder, s

om eksisterer 

rundt omkring i U
rbanplanen. Den er kun for kvinder og holder til 

i kælderen 

i selve centerbebyggelsen. Godt 20 kvinder er m
edlemmer og kommer i 

Sycaféen for at snakke, sy, la
ve mad, spise sammen mm. Sycaféen danner et 

glimrende billede på eksistensen af disse små, innovative arbejdsfællesska-

ber og blev derfor bragt op i ly
set og fi k et særligt ru

m på SOUP-udstillin
gen. 

Jameela Bilal, le
der af Sycaféen

Sycaféen blev startet op i d
ecember 2006 som et 

samarbejde mellem Urbanplanens områdeløfts-

sekretariat og Partnerskabet. J
ameela er selv 

vokset op i et af Urbanplanens ræ
kkehuse med 

sin familie og har, s
iden hun fl yttede hjemmefra 

for 10 år siden, stået på venteliste til e
n bolig i 

området.

”Det er vigtigt m
ed et sted som Syca-

féen, hvor fø
rtid

spensionerede,

langtidssygemeldte og kvinder, s
om 

af andre grunde står uden for arbejds-

markedet, h
ar et sted, de kan tage hen 

og socialisere og hygge sig. Frem for 

det nuværende socialcenter i S
olvang 

Centret ville jeg foretræ
kke et aktivi-

tetshus med især noget fo
r unge. O

g 

forretninger og et supermarked, så folk 

ikke skal gå så langt fo
r at købe ind. 

Gerne en halalslagter, e
n bazar i d

et 

hele taget.”
John Knudsen, Urbanplanens Lokalhistoriske Arkiv

John er Urbanplanens historiske hukommelse og arkivar og er in
volveret i e

n 

mængde foretagender og udvalg i det lo
kale liv.

 Han fl yttede fra
 sin gamle, 

lille
 lejlighed til e

n ny, s
tor le

jlighed med udsigt i U
rbanplanens højhus i 1

969. 

”Da børnene var små, var det bekvemt, a
t de bare kunne 

rende ned på legepladsen og sjældent kom uden for syns-

vinkel. D
et m

yldrede med børn, og naboerne passede gerne 

på hinandens børn. M
in kone sad ofte og drak the og hvidvin 

sammen med alle de andre mødre. Boligbyggeriet er to
 ver-

dener: I 
det private kan du gøre hvad du vil, i 

det almene ikke. 

Til gengæld kan man få indfl y
delse på alt g

ennem beboerde-

mokratiet. D
et er en ekstra kvalitet at have medindfl y

delse og 

være med, hvor det sker. J
eg håber, a

t processen omkring 

bazaren kan danne grundlag for noget m
ere permanent i 

centret. H
er m

angler liv
.”

Marianne Orby, b
eboer i U

rbanplanen.

Marianne fl 
yttede til U

rbanplanen for nogle år siden 

og meldte sig ind i F
oreningen Kunst i P

lanen. Hun 

skrev en ansøgning til S
tatens Kunstfond om at få

 

støtte til e
t større kunstprojekt i U

rbanplanen, og på 

den baggrund opstod SOUP. M
arianne bekymrer 

sig om den kulturelle fattig
dom i U

rbanplanen. Der 

er en kulturel mangfoldighed til s
tede, m

en der fi n
-

des ikke befordrende rammer fo
r dens udfoldelse. 

Især de unge er desillusionerede og har in
gen 

steder at gå hen. 

”Vi oplevede, at der ik
ke var noget hær-

værk i S
olvang Centret under SOUPs 

udstillin
gsperiode. Jeg samlede cigaret-

skodder op på torvet, o
g en lille

 dreng 

sagde: ”H
er kommer jo

 alligevel til 
at 

se grim
t ud igen, når bazaren lukker.” 

Mange i U
rbanplanen var ik

ke klar over, 

at det var et kunstprojekt, m
en taler om 

det som en god oplevelse og spørger, 

hvorfor det ikke kommer ig
en. Der var 

en god interaktion i b
azaren, et samvær 

mellem børn og voksne.”

Helle Andresen, bibliotekar 

Solvang Bibliotek fungerer som Urbanplanens dagligstue. Det er på én gang 

et læ
rings-, m

øde- og kultursted. Bibliotekspersonalet er m
eget engageret i 

livet i U
rbanplanen og mener, a

t der m
angler in

dendørs mødesteder, s
ærligt 

for børn og unge. Bibliotekarerne var derfor ivrigt in
volverede i S

OUP-projektet 

fra start.

”I b
azaren havde vi en anden kontakt til 

folk end til h
verdag. Vi 

var lig
estille

de med dem, der havde boder, o
g mødte beboere, 

vi ikke ellers møder på biblioteket. V
i fø

lte os både synlige som 

bibliotek og som mennesker. B
ibliotekets værestedsfunktion 

kom derfor i h
øj grad til u

dfoldelse. Vi ønsker os en hverdags-

bazar, fl 
ere legitim

e mål fo
r, h

vor m
an går hen.”

Niels Balling, beboerrådgiver i P
artnerskabet

Partnerskabet danner ra
mmen om en helheds-

orienteret boligsocial indsats i U
rbanplanen, som 

blandt andet arbejder fo
r, a

t området skal få
 mindre 

ø-karakter og i stedet blive en del af en bymæs-

sighed. Solvang Centret er in
drettet til 

småbutikker, 

hvilket nabobydelen Ørestad ikke er, o
g Partner-

skabet m
ener, a

t centret netop her har et potentiale 

som alternativ til s
torcenterbyen.

”Det var fe
dt, a

t der skete noget, o
g 

positivt at kunne få så mange med i e
n 

så relativt kort o
g hektisk indsats. SOUP 

fungerede som et statement. F
olk husker 

det som en god oplevelse, og netvær-

ket, s
om delvis fandtes på forhånd, 

blev styrket. J
eg kunne dog savne, at 

man efter, a
t alting var pakket sammen, 

havde samlet alle til e
n evaluering og 

afrunding af fo
rløbet. K

ommunen og 

boligforeningen kunne også godt have 

fortsat dialogen.”

Mellem træ
erne

Passagen

Fremtidsscenariet

Abetræ
et

Urban Bio

Kukkassen

Perlerækken fre
mstod i sin endelige form som et udsmykningseksem-

pel med indlejrede æstetiske, sociale og etniske spor.

Eksisterende lokal pub: ”P
oppen”

Eksisterende lokal grønthandler

‘Huggehus’, Vejen, 2019

Fragmented house, 

Selde, 2014 - 1
8

The Office for Art in
 Town, 

Ballerup, 2011-15

Streetkitchen, 

Kolkata, 2013

Suburban site,

Situated glossary

handdrawn drawing 
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Urban site,

Situated glossary

handdrawn drawing 1:20

Selected speculative proposals 

for durational buildings - u
nbuilt

Selected in-situ actions -  b
uilt 
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Culture house of the future, Køge, 2012

‘Bedre billig
ere boliger’, K

øge, 2001-06

Streetkitchen, Kättils
måla, 2013

Selected mock-up

- built c
ollaboratively 

APPENDIX

Setting of exhibition

/ PhD defense space:Pool of projects

‘Huggehuset’, V
ejen, 

2019

Inhabitation, 

Copenhagen, 2016 -19

‘Ang. Stejlepladsen’, 

Inhabitation, KADK,

Copenhagen, 2019

The Loft of Kings Garden, 

Copenhagen, 2013

The Stair of the Barock 

Garden, Holte , 2015

Farm Shop, 

Humlebæk, 2001

Remote Area Building, 

Victoria, Australia, 2001

Everhouse, Kolding, 2012

Chimneyhouse, 

Sejerø, 2014

Stadium Nowhere, 

Ljubljana, 2014

Town of Bridges, 

Kolding, 2004

Frontgardenkitchen, 

Herlev, 2
011

SOUP - S
un Over th

e Urban Plan, 

      
     C

openhagen, 2008

The Office for Art in
 Town, 

Ballerup, 2011-15

Selected 

exhibitions 

East-W
est River, W

orkers Museum, Copenhagen, 2018

Paperspace, ‘G
odsbanen’, 

Aarhus, 2018

Research:

- Creative Practice Research/Adapt-r

- M
inor science

- Reflection in action 

- Architectural Ethnography

- New materialism

- Hand drawing

- Fragments

- W
ritin

g

Methods

Housegathering, 

Sejerø, 2012

‘Verden ligger under dine fødder’, ‘D
ansk Standardpoesi’, V

ejen, 2015

Beachhouse, Munkerup, 

2019

collaboratively built s
tructures

unbuilt p
roposals

built d
urational buildings

‘Bedre billig
ere boliger’, 

Køge, 2001-06

Culture house of the future, 

Køge, 2012

Artist in residence housing, 

Beijing,  2007

Streetkitchen_Kolkata, 

West Bengal, 2013

Streetkitchen_Kättils
måla, 

Blekinge, 2013

Fragmented house, 

Selde, 2018

Future projects

- Continuing the dialogue about creating a new route 

through Selde, based on Fragmented house.

- Conducting a tra
nsformation on Freeport C

hurch, based on 

drawn guidelines and built- a
nd performed mock-ups.

Stadium Nowhere, 

Ljubljana, 2014

Frontgardenkitchen, Herlev, 2
011

SOUP - S
un Over th

e Urban Plan, Copenhagen, 2008
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Selected 

exhibitions 

Documentary and evolutionary drawing

Enquiring into 

public

/private 

situations to 

trigger 

conversations 

to learn fro
m

Driving development processes 

forward to stimulate communities 

and accumulate local meaning 

and knowledge

Using mock-ups to 

Documenting

Building relational spaces, Køge, 2020
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