
Program for seminaret

08.30 – 09.00 Kaffe med brød

09.00 – 09.15 Velkomst – seminarets grundidé og sigte v/ordstyrer 

Hans Kristensen, sociolog, Byplanhistorisk Udvalg

09.15 – 09.55 Hvad er forstad og hvad er by? Historien og definitionerne

Poul Sverrild, historiker, museumschef ved Forstadsmuseet i Hvidovre

09.55 – 10.35 Invasionen fra forstæderne - vandrings- og 

bosætningsmønstre i byen

Hans Thor Andersen, geograf, forskningschef i SBi, Aalborg Universitet

10.35 – 11.00 Kaffe, vand og frugt

11.00 – 11.40 Liguster-mentalitet og landsbydrømme i storbyen 

Marie Stender, antropolog, forsker i SBi, Aalborg Universitet

11.40 – 12.20 Byens boligbyggerier – manglende forstadskvaliteter?

Claus Bech-Danielsen, arkitekt, professor i SBi, Aalborg Universitet

12.20 – 13.20 Frokost

13.20 – 14.00 Byen blev grøn – byfornyelsen i 1980-90erne

Jens Clemmensen, arkitekt, tidl. Byfornyelse Danmark

14.00 – 14.40 Biltrafikken ud af byen – cyklernes, stillevejenes og 

legegadernes sejrrige indtog i byen, 

Søren Elle, trafikplanlægger, tidl. Københavns kommune

14.40 – 15.05 Kaffe med kage

15.05 – 15.45 Byens (og forstadens) boliger i den kulturelle bevidsthed 

Mette Mechlenborg, kulturhistoriker, forsker i SBi, Aalborg Universitet

15.45 – 15.55 Opsamling/konklusion

Michaela Brüel, arkitekt, formand for Byplanhistorisk Udvalg

15.55 – 16.00 Tak for i dag

Byplanhistorisk Seminar 2016

Har forstaden erobret byen?

I de senere år har byplandebatten i høj grad handlet om, hvorledes forstæderne 

til vore større byer kan blive mere bymæssige. Den bag ved liggende ide er, at 

byen har nogle kvaliteter, som forstaden mangler. Byplanhistorisk Udvalg vil med 

det byplanhistoriske seminar vende perspektivet 180 grader og afprøve en 

hypotese om, at det snarere er forstadens kvaliteter, som igennem de seneste 

tre, fire årtier har vundet indpas i – ja måske ligefrem erobret store dele af byen!

For at forfølge denne hypotese skal det klargøres, hvad der forstås ved såvel 

byen som forstaden i historisk, geografisk, social og bevidsthedsmæssig 

forstand. Det vil blive tilstræbt i seminarets indledende foredrag. Indtil da kan de 

gængse billeder vel sammenfattes til følgende karakteristika: Byen har typisk 

udviklet sig igennem flere århundreder, dens bebyggelse er høj og tæt, der bor 

mange forskellige mennesker, der er livlig trafik, og der er mange butikker og 

forlystelsessteder, der er liv døgnet rundt. I modsætning hertil har forstaden en 

kort historie, bebyggelsen er grøn, åben og spredt, og der er en hvis social 

homogenitet i de forskellige boligformer, butikkerne ligger samlet i centre, og der 

er stille efter kl. 20. 

(fortsættes)
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Praktiske oplysninger

Tid: 11. november 2016, kl. 9-15

Sted: Søetatens Pigeskole – Bygningskultur Danmark

Borgergade 111, København K.

Tilmelding – via www.byplanlab.dk – skal ære Dansk Byplanlaboratorium i hænde 

senest 10. oktober. Efter denne dato er tilmelding bindende. Pris for deltagelse i 

seminaret er 1.200 kr. for erhvervsaktive og 400 kr. for studerende og ledige. 

Prisen omfatter deltagelse og forplejning inkl. Morgenmad, frokost og kaffe.

Efter seminaret udgives et digitalt seminarskrift (rapport med indlæg og 

diskussionsreferat). Link til rapporten fremsendes til deltagerne. De digitale 

skrifter kan downloades frit, mens eventuelle udskrifter af disse samt tidligere 

trykte skrifter kan ses og købes på www.byplanlab.dk. 

NB. BEGRÆNSET DELTAGERANTAL tilmelding efter først til mølle princippet.

Byplanhistorisk Udvalg

Rådhusstræde 6, 1466 København K

Tlf. 22137281 db@byplanlab.dk / www.byplanlab.dk
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