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PROFESSOR Arnold Reijndorp er en tung, 
skaldet mand i småblomstret skjorte. Han er 
fra Holland, så selvfølgelig kan han cykle. To 
dage i træk er sociologen i sadlen for at snuse 
rundt på udsøgte steder i København. Steder 
hvor forskellige grupper af mennesker måske 
kan mødes. For det er udfordring nummer 
ét for politikere og byplanlæggere i velha-
vende, vestlige luksusbyer som København 
og Reijndorps egen Rotterdam: at få folk til at 
mødes, blande sig og acceptere hinandens for-
skellighed fremfor at forskanse sig i borge af 
ensartethed og derfra foragte hinanden.

Men Reijndorp har et forbløffende udgangs-
punkt for en by-sociolog af hans kaliber – han 
er optimist – i modsætning til bekymrede, 
marxistisk skolede, verdensberømte, intel-
lektuelle sociologer som Zygmunt Baumann, 
Richard Sennet og Sharon Zukin. Deres 
grundbekymring er, at fl ere og fl ere offentlige 
steder bliver privatejede, og at ejerne bestem-
mer, hvad man må og ikke må. 

Reijndorp er pragmatisk, for han kan selv se, 
at byer faktisk ikke går i opløsning. Trods al 
snak om adskilte grupper og manglende sam-
menhæng er byer her stadigvæk. Redningen 
er, at nye forbindelser og netværk opstår kon-
stant. 

»Det er selve kvaliteten ved byliv,« siger den 
venlige mand med et smil. 

Han er hverken ude efter shoppingcentre, 
der i de andres øjne privatiserer det offentlige 
rum med udemokratisk kontrol til følge, eller 
middelklassen, der altid beskyldes for at hive 
deres kedsommelige forstadsmanerer med ind 
i byen. Tværtimod siger han, at kommercielle 
steder som lufthavnen, metroen og shopping-
centret er mødesteder, hvor alle kan komme 
og »nulstille sig«, og at byer ikke kan undvære 
middelklassens energi, foretagsomhed, styrke 
og uddannelse. Hvis de forlader storbyerne, 
forsvinder markedet med dem. Og de vil gerne 
blive! Ikke alle er optaget af at trække græn-
ser og forskanse sig. De ønsker sig en livlig by 
med ordentlige faciliteter og gode skoler.

Den hollandske professor anerkender men-
neskers trang til at være sammen med andre, 
der ligner dem selv, og bo i samme kvarterer. 
Man skal ikke med vold og magt blande alle 
mulige forskellige mennesker sammen, men 
sørge for mødesteder, hvor alle føler sig godt 
tilpas – parker, broer, pladser, svømmehaller, 
biblioteker, skoler – spredt som trygge havne 
ud over hele byen. 

»Det drejer sig om at forbinde forskellige 
verdener, ikke blande dem. Mennesker er 
nysgerrige. De tager på besøg i hinandens ver-
dener for at være en slags turister i deres egen 
by. Så oplever de på første hånd nogle steder, 
de ellers kun kender fra medierne som farlige. 
I stedet for mere politi de steder, skal der hel-
lere være fl ere mennesker, der kommer forbi, 
fordi der er en rar park eller noget andet.«

Sociologen er inviteret hertil som den tredje 
og sidste ekspert i debatrækken Urban Chal-
lenges af Københavns Kommune, Copenhagen 
X og Kunstakademiets Arkitektskole.

Reijndorp sidder ved et cafébord på kanten 
af Sortedams Sø med solen fl imrende ned 
gennem kastanjetræernes løv, i en by hvis 
politiske selvforståelse er, at den er velegnet 
til at leve i. Han var her sidst i 1980erne og 
indrømmer, at det eneste, han kan huske, var, 
at København forekom ham kedelig og provin-
siel, men det var under den store europæiske 
økonomiske stilstand. I dag tænker han på 
byen som en nordisk udgave af Vancouver eller 
Zürich med det gode liv domineret af højtud-
dannede, vellønnede mennesker. 

Byer bygger på konfl ikt

Vi kører fra Søerne mod Sankt Hans Torv på 
den problemfrie side af Nørrebrogade. Dér 
hvor de gamle huse er bevarede, hvor smukke, 
unge mennesker drikker kaffe på torvet, og 
hvor huspriserne steg til himlen. Dér hvor 
originale værtshuse og forretninger næsten 
er helt væk, mens sofi stikerede små butikker 
sælger økologiske cocktails eller nogle helt 
specielle jeans. 

Af sine værter på turen bliver han præsen-
teret for byens største problemer: »Det er 
de nybyggede områder uden butikker,« siger 
etnologen Søren Møller Christensen fra det 
alternative rådgivnings- og analysefi rma Hau-
senberg, mens arkitekten Solveig Nielsen fra 
Dansk Arkitektur Center peger på det gamle 
nedslidte arbejderkvarter nord-vest. Vi skal 
se begge dele, plus et lovende menneskemyld-
rende mødested på en helt uventet lokalitet, 
fjernt fra rigtige byrum som torvet på Nør-
rebro.

I Sankt Hans Gade står vi af og betragter en 
nuttet lommepark bag lavt, svenskrødt stakit, 
hvor to forældre betragter deres vaklende lille 
barn i færd med at bestige en knæhøj bakke 
beklædt med kunstgræs. På næste gadehjørne 
skater nogle unge i en mere rå, graffi tioverma-
let og arkitekttegnet lommepark. 

»Den er angst for at være skøn og har 
det eftertragtede ghettopræg,« bemærker 
Reijndorp. »Der er altid kamp om legeplad-
serne, og man risikerer at unge mænd over-
tager dem. Derfor er det en god idé med én 
særskilt designet til babyer. Den første er 
lavet for at beholde familierne i byen, den her 
er for de unge.«

Reijndorp er glad for at høre, at der stadig 
fi ndes spor efter den historiske revolutionære 
ånd på Nørrebro, det knaldrøde arbejderkvar-
ter fra 1870erne og frem. Autonome og andre 
anti-globalister – som han altid har tre-fi re 
stykker af i sine klasser på universitetet i Am-
sterdam, hvor han er professor – er også en del 
af byen. Konfl ikter, modsætninger? Sådan må 
det være.

I Holland lægges der for meget vægt på so-

cial sammenhæng og sikkerhed, har han sagt i 
et hjemligt interview. 

»Vi må væk fra ideen om, at ’folk skal in-
volvere sig i hinanden’. Vores byplanlægning 
opstod af et samfundsideal om det fælles og 
kollektive, men byer handler ikke om det kol-
lektive. Byer har brug for at bygge på konfl ikt, 
tilpasning og dynamik. Man må gå ud fra, at 
byen forandrer sig og reagerer på det.«

Da vi senere står på tomten Jagtvej 69 om-
givet af bare mure, hvor en eller anden har 
skrevet min pik, min pik, min pik med kæmpe-
bogstaver i en frise hele vejen rundt, siger han, 
at det er en mærkelig idé at fl ytte sådan et hus 
ud til et fattigere kvarter som nordvest.

»Det kan godt være, de var besværlige, og 
at det ikke var vores måde at gøre tingene på, 
men de er stadig en del af offentligheden. Jeg 

er selv fra en generation, der sagde: ’Jeres 
demokrati er ikke vores’. Det er farligt, hvis vi 
alene bestemmer, hvad demokrati er.«

Væk fra gaden, ude af syne  

Ikke engang biler langer han ud efter. Råd-
husets planer om at gøre Nørrebrogade bilfri 
er hul i hovedet, synes han. Det nye had til 
bilerne er gået over gevind, også i Rotterdam, 
hvor Det Grønne Parti har lukket den store 
handelsgade Coolsingel for biler. 

»Biler hører til i byer som en del af livet og 
gennemstrømningen, jeg kan ikke se, de er et 
problem. De kører langsomt, og folk kommer 
over gaden.«

Vi cykler gennem Ydre Nørrebros brede ga-
der til Nørrebroparken, som er Søren Møller 
Christensens favoritpark, fordi man på en god 
dag kan opleve pakistanere og indere spille 
cricket, mens børn leger, kvinder tager sol,  
danske drenge mimer new yorker-rappere og 
bag en hæk ligger drankernes eget lille hus 
med toilet, lidt for sig selv og lidt med i parken 
på en gang. 

De er centrum i en løbende diskussion både 
her og i Holland: Hvor langt skal samfundet 
gå med at hjælpe alkoholikere og narkomaner 
uden ligefrem at hjælpe til? I Danmark er det 
ulovligt at lave et fi xerum, hvor narkomaner 
kan se deres blodårer i ordentligt lys og få 
hjælp, hvis noget går galt, men den nye Café 
Dugnad på Halmtorvet omgår forbudet ved at 
kalde sig café for gadens folk. Reijndorp fortæl-
ler om en særlig parkeringsplads for prostitu-
erede og deres kunder i Amsterdam, designet 
af byens planlæggere med små båse, affalds-
spande til kondomer og en lille kiosk, hvor 
kvinderne kunne mødes og tale sammen. 

»Men myndighederne kom til at lave et til-
holdssted for kriminelle narkohandlere, så det 
lukkede efter tre-fi re år. Folk kan ikke lide at 
se direkte på byens problemer, de vil have dem 
væk fra gaden og ud af syne. Oranienburger-
strasse i Berlin er det eneste sted, jeg kender, 
hvor prostitution virkelig er en del af byen. 
Amsterdams red light district er ved at lukke på 
grund af underverdenens kriminalitet, og fordi 
folk ikke længere vil tolerere så stort et prosti-
tutionsområde. Byen køber vinduerne op og le-
jer dem billigt ud til unge, kreative mennesker.«

Gennem Nørrebroparken løber en strøm af 
cyklister på vej mod den nye bro over Åbou-
levarden. Vi er meget langt fra smukke klun-
ketidsparker som Ørstedsparken, lagt an på 
promenade og udsigt. Under Roskilde Festival 
var Nørrebroparken næsten mennesketom.

Da vi står i skaternes del af parken og ser 
dem i aktion, siger Reijndorp: »De gør deres 
ting, men de gør det alene. Her er ingen tilsku-
ere, ingen solbadere, ingen andre mennesker. 
De har hele denne store plads for sig selv. Det 
er ærgerligt.«

Op på cyklen og op ad bakke til det nye ung-
domshus på Rentemestervej i nordvest malet 
kulsort indeni og udenpå. Graffi ti, et afbrændt 
pæretræ med liv i toppen og et bjerg af defekte 
cykler. Masser af navne spiller i august – punk, 
metal, reggae, hip hop, elektronisk. »Men det 
ligger in the middle of nowhere,« siger en ung 
fyr. »Man kigger ikke lige ind som på Nørre-
bro, men tager hertil for at være her længe.«

Vi drikker en øl i Kulturhuset ved siden af. 
Et kedeligt kommunalt intet-sted, der ligger 
som en ø i et hav af perlegrus, ukrudt, ube-
stemmelige buskadser og rod. Man venter på 
et bibliotek. 

Vi slutter dagen på toppen af Bellahøj i den 
nye svømmehal omgivet af en stor, grøn ind-
hegnet park med udendørsbassin og vandrut-
sjebane. Udsigten over byen og dens tårne er 
fantastisk.

»Hvorfor ikke gøre dette til et sted for alle? 
Også dem, der ikke svømmer,« siger Reijndorp 
og får øje på tre piger med tørklæde, der læser 
lektier ved et bord. 

»Parken og bassinet udenfor burde være gra-
tis og helt åben, og cafeen skal sælge myntete 
og have fat i unge indvandrere, der har brug 
for et tredje sted – ikke skolen, ikke hjemmet, 
men noget mere neutralt.«    

Manden er besat af møder mellem menne-
sker. Han er ret ligeglad med, hvor det er, og 
hvordan det ser ud, bare det fungerer.

En lykkelig historie

Næste morgen mødes vi i Islands Brygges 
kulturhus på kajen. Det har millionærudsigt, 
lavmælt musik, fl ere kager og er anderledes 
lækkert end det triste sted i nordvest, selvom 
dette naturligvis også er møbleret med Arne 

Jacobsens myrestole. Disse er sorte. I nordvest 
var de pastelfarvede.

Islands Brygge er en lykkelig historie, som 
rådhuset altid peger på, når det vil understrege, 
at København atter åbner sig mod vandet. Ovre 
på den anden side ligger Kalvebod Brygge, som 
ingen praler af. De røde og gule murstensklod-
ser med mørkt glas udgjorde begyndelsen på 
den nye bølge af byggerier, dengang København 
næsten var gået konkurs. 

»Heller ikke i Amsterdam stillede man 
spørgsmål til byggeprojekter i starten af 
1990erne. Man var bare glad for, at nogen over-
hovedet ville bygge noget,« siger Reijndorp.

»Desværre,« siger Søren Møller Christensen, 
»ser de allernyeste huse bedre ud, men de fun-
gerer ikke anderledes end Kalvebod Brygge. 
Folk mødes ikke i de fi ne bebyggelser, for der 
er ingen fælles steder, hvor man har lyst til at 
opholde sig.«

Vi cykler over for at se, hvor slemt det er, og 
cruiser rundt mellem de lækre blokke i Havne-
staden, den udstrakte nye bydel hægtet på Is-
lands Brygge. Nydeligt og tomt mellem husene. 
Plæner, træer, buske, et kæmpestort bassin at 
se på – men uden øer, stole, muligheder. 

»Man har et stille og lokalt privatliv her, og 
jeg beder ikke om byliv alle vegne, bare der er 
liv ovre på kajen,« siger Reijndorp. »Men hvis 
disse byggerier også er for børnefamilier, der 
vil blive i byen, er de totalt oplevelsesfattige. Se 
den lillebitte legeplads dér. Her mangler skæg 
og ballade. Børn burde kunne bevæge sig rundt 
på hele området og bruge det som legeplads. 
Man skulle tænke meget mere på, hvor foræl-
dre med børn kan mødes. Vi har disse nye bør-
nefamilier, der vil forene by, karriere, venner og 
børn. De vil gerne ud.«

Vi andre tre bliver helt stille. Vi havde slet 
ikke tænkt på børns behov for leg, kun på voks-
nes for byliv.   

Bagefter står vi nede på kajen igen og ser på 
folk, der kommer cyklende over den populære 
Bryggebro (2006) i fl okke. Her er pludselig fl ere 
mennesker og derfor noget interessant at se på.

Adgang forbudt!

Broen går over havnen lige ved dobbeltsiloen 
Gemini Residence beklædt med udsigtslejlig-
heder. Et oplagt mødested, fordi broens mylder 
møder kajens ditto, men så snart folk begyndte 
at sætte sig i solen på den brede trappe foran 
siloen, satte ejerforeningen skilte med adgang 
forbudt op. Man ville ikke rydde op i et offent-
ligt rum. Ritt Bjerregaard lod sig fotografere 
på samme trappe, fordi hun mener, at det står i 
lokalplanen, at stedet faktisk er offentligt. Inde 
i den gamle by kan man ikke bestemme over sit 
fortov, men i den nye har de fået lov. 

Reijndorp ærgrer sig. Lejlighederne begynder 
først højt oppe over gadeplanet, så det kan umu-
ligt genere beboerne, at folk sidder nedenfor. 
Der burde oven i købet åbnes et eller andet for 
siloens fod, så det ligefrem kunne blive et rart 
sted. Nu bruges det ikke til noget. 

»Som byplanlægger kan man ikke kontrollere 
alt. De store bebyggelser? Lad dem være. Men 
lige her kunne man gøre noget.« 

Ude på broen, der forbinder bryggen med 
shoppingcentret Fisketorvet og Vesterbro, kan vi 
i det fjerne se en række bygninger, som holland-
ske Sjoerd Soeter står bag. Han er chefarkitekt 
for hele Sluseholmen, en ny bydel i Sydhavnen 
med smalle huse med forskellige facader som 
i Amsterdam. En anden hollandsk tegnestue, 
MVRDV, har tegnet Gemini Residence, mens en 
tredje, West 8, har vundet en konkurrence om en 
plan for området efter Gemini. 

Vi cykler over broen til Havneholmen, en 
ny bydel, der på rekordtid og uden store slags-
mål er poppet op ved vandet bag Fisketorvet. 
Dagens overraskelse! Mellem høje, sammenk-
lemte bygninger myldrer det med alle mulige 
slags mennesker – studerende på cykler på 
vej fra universitetet på Amager til Vesterbro, 
svømmere i et havnebad, som kommunen har 
sejlet helt ind til kajen, hvor det ligger i læ 
med en formidabel udsigt, turister fra hotellet, 
kunder fra indkøbscentret, folk der kommer 
sejlende med havnerundfarten og erhvervsfolk 
fra domicilerne. Dér ligger Allers nye, enorme 
hovedkvarter. Dér ligger en bank, og dér lig-
ger Fisketorvets bagindgang med en caribisk 
scene bygget af klippestykker og plastictræer 
omgivet af små indhegnede spisesteder med 
hver sit tema fra Mexico over Cypern til Italien 
og Amerika. Maden fortsætter opad i tre etager. 
I hollænderens øjne absolut et mødested, pri-
vat eller ej, og mange gange besøgt af et mere 
mangfoldigt publikum end mange andre rigtige 
mødesteder i den rigtige by.  

Etnolog og by-ekspert Nicolai Carlberg har 
kaldt Havreholmen et sammensurium af bagsi-
der og tilfældigt byggeri, hvor ingen har tænkt 
længe over, hvad folk skulle foretage sig, hvilket 
giver et befriende åbent og imødekommende 
sted, som på ingen måde er fi nt eller nogensinde 
vil havne blandt Wonderful Copenhagens anbe-
falinger, men er voldsomt og uventet urbant af 
et helt nyt sted at være. Et bevis på, at bygnin-
gerne ikke behøver at være smukke. Det kom-
mer an på, hvad der er imellem dem. 

Inde i Fisketorvets blanke bug understreger 
hollænderen, at han selvfølgelig ikke ligefrem 
går ind for privatiserede offentlige steder som 
dette, men udfordringen er at acceptere, at den 
slags fi ndes, og så lægge centrene de rigtige 
steder og sørge for at forbinde dem med deres 
omgivelser, der måske ligefrem kan blive sti-
muleret af det. Som her hvor kommunen lægger 
et havnebad, en bro og en kanalrundfart lige 
udenfor.

»Spørgsmålet er ikke, om man er for eller 
imod centre, men hvor de ligger, og hvordan vi 
kan bruge dem.«

Ejendomsmæglerne siger beliggenhed, belig-
genhed, beliggenhed. Arnold Reijndorp siger 
forbindelser, forbindelser, forbindelser. Det gæl-
der om at samle folk, energi. 

København. Arnold Reijndorp har et forbløffende udgangspunkt for en by-sociolog af hans kaliber – han er optimist. 

Reportage fra mødesteder i en velhavende, vestlig luksusby.

Vi skal bare mødes

Sankt Hans Torv. En dreng sommerbader i 
det rigtige byrum. 

Byen er min. Parker, broer, pladser, svømmehaller, biblioteker, skoler skal ligge spredt 
som trygge havne ud over hele byen.

Bellahøjbadet. »Hvorfor ikke gøre dette 
til et sted for alle? Også dem, der ikke 

svømmer,« spørger Reijndorp. 

Fisketorvet. Arnold Reijndorp er ikke ude efter shoppingcentre, hvis bare de ligger, så de umiddelbare omgivelser indbyder til liv. 
Som her, hvor der lige udenfor er havnebad, en bro og en kanalrundfart.
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