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Min første reaktion på invitationen til at deltage i en 
kunstnerisk bearbejdning af Solvang Centret i Ur-
banplanen var, at den måske lå lidt for meget til høj-
rebenet. Det var næsten på forhånd givet, at vi ville 
ende med et projekt, der i tråd med mange andre 
nutidige kunstneriske tiltag i ind- og udland søgte 
at forandre en social virkelighed med en dialogba-
seret kunstnerisk intervention. Den for tiden mest 
dagsordensættende kunstfaglige diskussion hand-
ler netop om denne mere politisk bevidste og socialt 
aktivistiske kunstnerrolle, som ligger langt fra den 
individualitet og subjektivitet, der kendetegner den 
mere traditionelle kunstner. Jeg tror, at min nærme-
ste kollega i gruppen, billedkunstneren Kaj Nyborg, 
havde lidt den samme reaktion. Han sagde som no-
get af det første, at vi måske skulle gå bevidst mod 
tidsånden og bidrage med det mindst forventelige, 
nemlig en skulptur på sokkel. Det var i hvert fald vig-
tigt, at vi ikke fra starten havde besluttet os for hvil-
ken metode, der skulle anvendes, og at vores per-
sonlige præferencer fik lov at prøve deres bæreevne 
i denne sammenhæng. 

Mit første bidrag til SOUP lå i den helt traditionelle 
ende. Jeg stillede mig ud i området med lærred og 
oliefarver og malede nogle naturalistiske bylandska-
ber. Formålet var først og fremmest at få områdets 
særlige stemning og æstetik ind under huden, hvil-
ket automatisk sker, når man er intenst iagttagende 
på samme sted over lang tid. Men malerierne blev 
også en slags gestus, der løftede Urbanplanens be-
tonbyggeri op i ligaen for maleriske motiver.
 Det figurative, fortællende maleri var til stede i 
Solvang Centret, allerede før SOUP blev søsat. En 25 

meter lang mur blev i foråret 2007 udsmykket af en 
gruppe murmalere fra Guatemala i samarbejde med 
lokale frivillige. Murmaleriet er meget vellidt blandt 
beboerne, men at fortsætte denne form for ud-
smykning, der i høj grad arbejder imod arkitekturens 
æstetik og den grå og kolde beton, var ikke oplagt 
for nogen af os. I stedet valgte vi at lave en tilføjelse 
til maleriet i form af et stykke musik, som under ud-
stillingen blev afspillet i to kælderskakte for foden 
af maleriet. Komponisten Thomas Agergaard lavede 
musikken, en slags lydtapet til Solvang Centret, og 
han tog udgangspunkt i den særlige tilstand, man 
kan komme i, når man pludselig hører solsortesang, 
hvor man mindst venter det. På en lille gul bænk 
mellem skakterne kunne man hengive sig til musik-
kens rejsekraft. 
 Med udsigt til maleriet, mellem kirken og skolen, 
er der plantet en lille gruppe træer, som danner en 
kvadratisk plads. Oprindeligt stod der bænke mel-
lem træerne, men de blev på et tidspunkt fjernet, 
fordi man ville af med de folk, der brugte pladsen 
som værtshus. Det kom man også, men meningen 
med pladsdannelsen – at underbygge et kontem-
plativt, socialt liv – forsvandt jo også. Vi udviklede 
derfor idéen om at koble muligheden for at slå sig 
ned mellem træerne sammen med et skulpturelt 
element. Seks store afskårne stykker bøgestamme 
ligger og står nu på et rødt tæppe af teglskærver. 
De ligner en menneskeskabt ruin, et mindesmærke 
for den danske bøgeskov. Stammerne er i små ind-
huggede felter bemalet med motiver, der refererer 
til omgivelserne: skolen, kirken, boldbanerne, abe-
træet på butikstorvet og solen, der går ned over 
Urbanplanen.
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BØRN OG UNGE De børn og unge, som bruger 
stammerne til at klatre, samtale, ryge og meget 
mere, er også dem, der bruger Solvang Centret 
mest. De dominerer billedet, lidt for meget synes 
nogle, især om aftenen. Hvordan kunne vi sørge for, 
at der i denne flok af børn og unge var nogle, som 
ville engagere sig i SOUP-projektets forsøg på at vi-
sualisere et fremtidigt hybridt center, hvor der selv-
følgelig i høj grad skulle være plads til børn og unge? 
Vi gjorde det i form af to workshops og en impone-
rende produktion af perlekæder, der involverede de 
fleste elever på den lokale Dyvekeskole. 
 Til den første workshop inviterede vi børnene i 
området til en maledag i det tomme supermarked. 
Store grønne plastikpresenninger var i forvejen mon-
teret på væggene, spande med plastikmaling stod 
klar, lige til at bruge. I løbet af en time var cirka 15 
børn godt i gang. Nogle blev færdige på ti minutter, 
mens andre knoklede, til hver eneste centimeter af 
presenningen var fyldt ud. Grundlæggende var si-
tuationen præget af overskud. Et stort tomt rum at 
boltre sig i. Kæmpe »lærreder« at udfolde sig på, og 
en værkstedsdisciplin, der først og fremmest hand-
lede om, at det skulle være sjovt. Det gik rigtig godt. 
Malerierne blev hængende og udsmykkede blandt 
andet det årlige julemarked. 
 Den anden workshop involverede cirka syv dren-
ge fra Jokeren, et værested for drenge med indvan-
drerbaggrund i alderen 10-18 år. I supermarkedets 
nedlagte slagterafdeling etablerede vi et trykværk-
sted, hvor de unge dels kunne designe og overføre 
tekster og logoer til t-shirts, og dels kunne skrive 
nogle korte sloganagtige udsagn, der så skulle 

trykkes på bannerstof. Bannerne blev senere hængt 
op på torvet i Solvang Centret og var de unges bi-
drag til projektets 16 dage lange Bazar og udstilling. 
 Selvom Bazaren endte med kun at indeholde 
»voksenbutikker«, kom der rigtig mange børn hver 
dag. Biografens fleksible og børnevenlige program 
var et trækplaster, og det faktum, at mange af bør-
nenes forældre selv havde en bod, virkede naturligt 
samlende på lokalområdets børn. Det var dog også 
Bazarens labyrintagtige indretning, der gjorde den til 
en skattet legeplads for ungerne. Der var vild trafik 
op og ned af gangene (til irritation for mange af de 
handlende).
 I Bazarens biblioteksfilial havde børnene et fri-
sted, ligesom på det rigtige bibliotek i Solvang Cen-
tret. Børnebiblioteket rummer muligheden for, at 
børnene selv kan botanisere i den uendelige skat af 
historier, billeder, spil og viden, som biblioteket sam-
ler på. Men ligeså væsentligt: På biblioteket findes 
nogle nærværende voksne, der værner om og kan 
formidle skatten, og i Bazarens filial havde bibliote-
karerne ekstra meget tid til børnene.
 Her har vi måske en skabelon for, hvordan bør-
nene kan indgå i et fremtidigt Solvang Center: nogle 
børn, nogle voksne og en skat, hvor skatten skal 
forstås som et materiale, en metode eller en akti-
vitet, som både børn og voksne samles om. Ikke en 
ny daginstitution eller et værested, men et møde-
sted, hvor det er klart for alle, hvad man mødes om. 
Et værkstedslokale med fleksibel indretning, så det 
kan anvendes til forskellige aktiviteter, og et vindue 
ud til Bazaren, måske endda en bod, så det hele 
hænger sammen. 
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DET UKONTROLLERBARE Men hvordan hænger 
Bazarens brogede scenario sammen med den kunst-
neriske stillingtagen og praksis, som er mit og de an-
dre SOUP-kunstneres udgangspunkt? Er der en kon-
flikt mellem det udtryk, vi som kunstnere stræber 
imod, og det udtryk, som 30 forskellige bazarboder 
automatisk genererer? 
 Jeg har omtalt mit eget ønske om på den ene 
side at afprøve de aflæsninger og metoder, jeg er 
fortrolig med fra min individuelle praksis, i dette fra 
fødslen socialt orienterede projekt. Pladsen mellem 
træerne, Lokalmuseet og flere mindre tiltag er ek-
sempler på dette.
 På den anden side stod det meget hurtigt klart 
for os alle, at et tæt samarbejde med beboere og 
ansatte, samt det at forholde sig meget konkret 
til den eksisterende arkitektur, de lokale behov og 
kulturelle mønstre, slet ikke var til at komme uden 
om. Det blev en helt naturlig del af vores metode. Vi 
var også enige om, at visionen om et hybridt center, 
hvor både det merkantile, sociale og kulturelle kun-
ne folde sig ud side om side, skulle – og nødvendig-
vis ville  –  afspejle sig i den æstetiske udformning af 
vores fremtids-mock up. 
 Derfor var vi meget bevidste om, at der på et 
tidspunkt ville opstå et uforudsigeligt og ukontrol-
lerbart møde mellem de fysiske installationer, som 
vi hver især forsøgte at give den optimale præci-
sion, og så bazarbodernes vidt forskellige varesor-
timent og indretning. Bazarinstallationen var den 
store prøveballon. 
 Det viste sig nærmest at blive forløsende, da 
de handlende rykkede ind. Den målrettede sikker-
hed, som prægede deres effektive erobring af de 

præfabrikerede boder, mindede om de børn, der et 
halvt år tidligere og i det samme rum kastede sig 
ud i at lave et maleri på 3x5 meter. Uden tøven el-
ler fine fornemmelser. Vi var altså vidne til, at den 
installation, vi havde knoklet med at få bygget op 
gennem flere måneder, pludselig, på en dag, var helt 
forandret – og færdig. 
 Men det viste sig snart, at installationen alligevel 
ikke var afsluttet. Nogle handlende holdt op efter 
få dage, og nye kom til. De boder, der var rejst i går-
den bag supermarkedet, blev resolut flyttet om på 
torvet, da det viste sig, at kundegrundlaget i bag-
gården var for dårligt. En irakisk familie kom til midt 
i forløbet og ville sælge chokolade og kiks. Næste 
dag solgte de også grøntsager og kunsthåndværk, 
og næste dag igen åbnede de en filial ude på torvet 
med sko, legetøj og ghettoblastere. Hele tiden var 
der noget, der blev lavet om og gjort bedre. Man ville 
have mere skiltning, der manglede musik og sidde-
pladser foran biblioteksfilialen, og shawarmaboder-
ne måtte beskyttes mod blæsten, da hedebølgen 
holdt op. Vi halsede rundt, slog søm i og forlængede 
ledninger – og billedet blev bedre og bedre.
 Mødet mellem, eller sammenblandingen af, det 
kunstneriske udtryk og andre udtryk, der som her er 
begrundet i merkantile eller sociale behov, kan altså 
efter min mening være en interessant og farbar vej, 
i hvert fald for kunsten. Ikke dermed sagt, at det 
altid kan lykkes, eller at den mere rene kunst kan 
undværes. Men det handler om at bruge det uforud-
sigelige eller ukontrollerbare og samtidig fastholde 
en præcision i udtrykket, som ikke går på kompromis 
med kunstens evne til at ramme dybt i det enkelte 
menneske. 
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LOKALMUSEET Et konkret eksempel på en sam-
menblanding af udtryk var SOUPs Lokalmuseum. 
For nogle år siden oprettede Urbanplanens Lokal-
historiske Forening et billedarkiv for fotografier og 
smalfilm fra perioden 1966-89. Der er nu cirka 1500 
tilgængelige fotos på foreningens hjemmeside, der 
især skildrer livet, som det udspillede sig til sommer-
fester, i klubber og på fællesudflugter. Det lå lige for 
at bygge videre på denne indsamling og opfordre 
beboerne til at udlåne genstande, som de forbandt 
med det at bo i Urbanplanen, for derved at skabe et 
midlertidigt museum, der så igen kunne inspirere til 
etableringen af et permanent lokalmuseum. 
 Vi troede, at det var ret enkelt at stable et lo-
kalmuseum på benene. Gennem en annonce i det 
husstandsomdelte beboerblad og via en lille prø-
veopstilling i vores udstillingsvindue, søgte vi gen-
stande til museet. Vi fik ikke en eneste reaktion, 
hvilket egentlig er ret forståeligt. Det var en alt for 
uengageret måde at henvende sig til folk på. Derfor 
begyndte jeg at tage rundt til nogle institutioner og 
butikker i området og spørge, om de havde et eller 
andet, de ville udlåne. På den måde blev det i praksis 
mig, der valgte de ting, der kom med på museet. 
 Hvad kendetegner så det, jeg valgte? Det er 
svært at sige, for det kunne i princippet være hvad 
som helst. Det museum, jeg var interesseret i at lave, 
var ganske uautoriseret – det havde ikke nogen bin-
dinger til historiske tidsperioder, ægthed eller andre 
objektive organiseringsprincipper. De fire montrer, 
som museet bestod af, skulle først og fremmest 

fungere som billeder. Sammensatte, underlige og al-
ligevel genkendelige, men ikke nødvendigvis forstå-
elige billeder. 
 En museumsgenstand er per definition revet ud 
af sin oprindelige sammenhæng, så den kan blive 
konserveret og bevaret for eftertiden. I sin præsen-
tation af genstanden bruger museet derefter man-
ge kræfter på at forklare, hvor den kom fra. Det er 
også et meget udbredt kunstnerisk greb at fjerne 
ting fra deres medfødte kontekst og lade dem indgå 
i nye sammenhænge, men som regel med det formål 
at fortælle noget andet og mere end de enkelte ting 
tilsammen. Solvang Centrets midlertidige Lokalmu-
seum placerede sig midt imellem de to metoder. Det 
efterlignede et rigtigt museum med sin nøgterne 
ophængning og de små forklarende skilte, men den 
objektive eller videnskabelige logik manglede. Den 
var erstattet af min helt subjektive billeddannelse, 
og derfor måtte beskuerens oplevelse af de enkelte 
genstande og deres sammenhæng også nødvendig-
vis blive højst personlig. 
 Selvom det strider mod museets bevaringsnatur 
at opløse sig selv, lå det i aftalen med udlånerne, at 
tingene skulle returneres. Det viste sig sært nok at 
være meget tilfredsstillende at demontere museet, 
pakke tingene sammen og aflevere dem igen. Bil-
ledet er borte, bevaringsansvarets byrde er borte, 
men ingredienserne lever videre i bedste velgående, 
dér, hvor de kom fra, og er nu klar til at blive brugt i 
en anden sammenhæng. En cyklus.
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EFTERSPILLET Først var der den store nedrivning 
og oprydning. Vi kunne som arrangører se frem til et 
overstået kapitel, en tiltrængt sommerferie og tid til 
nye opgaver. Men det var en blandet fornøjelse at 
rive ned. Det blev en brat overgang fra noget me-
get levende til noget alt for velkendt: et tomt og 
lukket supermarked. Heldigvis var det muligt at op-
fylde bazardeltagernes ønske om at lade de tomme 
boder blive stående i supermarkedet, så de kunne 
genbruge dem til andre borgerstyrede markedsar-
rangementer. De fleste materialer kunne også de-
monteres og oplagres i baggårdens skure til senere 
genbrug. 
 Den store flamingomodel af det fremtidige cen-
ter var bygget på stedet og kunne umuligt flyttes. 
Som et splintret ishav lå den en stund og ventede 
på at ende sine dage nedpakket i sorte plastiksæk-
ke. Et melankolsk billede på, at noget er slut, og at 
det måske ikke kommer videre end lossepladsen. 
 Dette billede var dog langt fra dækkende for pro-
jektets afslutning. Forhåbentlig efterlader vi erin-
dringen om et godt nok midlertidigt, men anderledes 
og funktionelt center, og en lyst til at gøre denne 
forandring mere permanent. Men nok så væsentlig 
er den erfaring, man kan tage med sig, når det gæl-
der selve processen.

 For at det praktiske puslespil kan gå op i så stort 
et projekt, er det ikke uvæsentligt, at de, der på 
forskellig vis er involveret i et sådant arbejde, har 
en forståelse for, hvad projektet indholdsmæssigt 
går ud på. Det er faktisk helt afgørende. Vi ansatte 
bevidst folk med kunstfaglig baggrund til de store 
byggeopgaver, men når det gjaldt lokalinspektøren 
og varmemesteren, som har ansvaret for centerbyg-
ningernes ve og vel, var vi bare rigtig heldige. Især 
varmemester Brian Scholte var en sjældent åben og 
hjælpsom embedsmand, der næsten løste proble-
merne, inden vi selv havde fået øje på dem.
 I det hele taget opstod der mange gode samar-
bejder mellem de lokale aktører og os i SOUP-grup-
pen. Biblioteket, skolen, værestederne Sycaféen, 
Mødestedet og Jokeren, de handlende, børneinsti-
tutionerne, plejehjemmet og Partnerskabet – alle 
steder var der folk, som enten aktivt medvirkede 
eller på anden måde bakkede projektet op. SOUP, el-
ler andre midlertidige kunstprojekter i Urbanplanen, 
ville slet ikke give mening uden dette fundament af 
aktive mennesker, som bor og arbejder der. Det er 
dem, der forankrer det, som skal forankres.
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På et besøg i centret tre måneder efter, at vi havde 
lukket SOUP-projektet, møder jeg en af de allermest 
aktive beboere: John Knudsen. 
 Han er en væsentlig skikkelse i Urbanplanens kul-
turliv. Urbanplanens Lokalhistoriske Arkiv, Urbanpla-
nens Frivillige Kulturformidlere, Natteravnene og Æl-
dresagen er bare nogle af de aktiviteter, han enten 
har startet eller er en meget aktiv del af. I Bazaren 
indrettede han en slags informationskontor for alle 
de kulturelle og sociale aspekter af livet i Urbanpla-
nen, som han gennem et langt liv har haft berøring 
med. Ikke mindst en kæmpe samling af fotografier i 
det lokalhistoriske arkiv vidner om det engagement 
og den arbejdsindsats, han lægger i sit lokale med-
borgerskab. John Knudsen sætter sig mange spor. 

 John er også med, da der en time senere skal hol-
des møde på Partnerskabets kontor. Det er en lille 
flok af de »centrale spillere«, som skal diskutere, 
hvordan man kommer videre med idéen om at gøre 
Solvang Centret til et medborgercenter. Grundtan-
ken bag et medborgercenter er at samle flere bor-
gerrettede aktiviteter det samme sted og i videst 
mulige omfang organisere de sociale faciliteter ud fra 
princippet om hjælp til selvhjælp for derved at styrke 
borgernes egne netværk. Modellen passer perfekt 
til tanken om det hybride hus, sammensmeltningen 
af den merkantile, sociale og kunstneriske aktivitet, 
som SOUP-projektet foreslår, og forudsætter, at det 
engagement, som findes blandt beboere og ansatte 
i Urbanplanen, skal støttes og næres.

Jamilla from the Sycaféen. Christmas market, 2008

John Knudsen at his information desk.


