
BYEN ER MASKINEN
Sociologiske og arkitektoniske perspektiver på byens rum, 

materialitet og socialitet

Fredag den 4. februar 2011
Københavns Universitet, Alexandersalen, Bispetorvet 1-3

Konferencen er gratis og kræver ikke tilmelding

VI LEVER I ’rummets  epoke’  påpegede  Foucault 
for over fyrre år siden. Imidlertid er det først in-
denfor de seneste år, at sociologien for alvor har 
fattet interesse for rummet. By- og rumsociologi-
en er i vækst, hvilket må ses som resultat af, at 
verden og livet som aldrig før er urbaniseret: For 
første gang i historien lever over halvdelen af ver-
dens befolkning i byer. 

Denne urbanisering stiller krav til sociologiens te-
oretiske fantasi. Det er konferencens tese, at det 
er frugtbart at tænke hinsides sprogets hegemoni: 
By- og rumsociologien skal ikke fokusere på dis-
kursernes konstruktioner men derimod på, hvor-
dan byens rumligt-materielle konstruktioner – ar-
kitekturen,  gaden,  tingen  –  gør noget  ved  livet, 
sproget og socialiteten i byen. 

Det  analytiske  blik  må  forskydes  til,  hvordan 
rummets atmosfærer og stemthed virker opstem-
mende, afstemmende eller ligefrem bestemmende 
for byens hverdagsliv; og til, hvordan gaden, pas-
sagen og parken med sin materialitet, zoner og ar-
kitektur centrifugerer, sammenfiltrer og segrege-
rer  byrummets  flow  af  kroppe,  mobiliteter  og 
sensibiliteter. 

Med andre ord: Rummet er ikke den urbane soci-
alitets passive baggrundstæppe. Rummet er maski-
nen – bylivets maskinrum – der, som foreslået af 
blandt  andre  Nigel  Thrift,  Bill  Hillier  og  Gilles 
Deleuze, er tæt koblet til og griber aktivt ind i by-
ens liv. Konferencen er tænkt som en invitation 
ind i byens maskin-rum, hvis rummelige, materi-
elle  og  sociale  komponenter  vil  blive  belyst  og 
diskuteret  på baggrund af  oplæg  fra  sociologer, 
arkitekter og litterater.  

PROGRAM
9.00-9.10: Velkomst ved Adjunkt Marie Heinskou og 
ph.d.-studerende Lasse Suonperä Liebst, Sociologisk 
Institut, Københavns Universitet

9.10 – 10.00: “Invitation til byliv - forskning og prak-
sis” ved arkitekt Lars Gemzøe, Gehl Architects

10.00 – 10.15: Pause

Tema 1: Rum
10.15 -11.00: “Det urbanes materialitet” ved Professor 
Emeritus Dag Østerberg, Oslo Universitet

11.00-11.45: “Is there a spatial capital that can en-
hance the value of economic, social and cultural capit-
al?” ved Associate Professor Lars Marcus, Skolan för 
Arkitektur och Samhällsbyggnad, Kungliga Tekniska 
Högskolan

11.45 – 12.30: Frokostpause

Tema 2: Zone 
12.30 – 13.15: ”Byens zoner – transit-rum, mellem-
rum og sorte huller” ved Adjunkt Marie Heinskou, 
Sociologisk Institut, Københavns Universitet

13.15 – 14.00: ”Storbyens ’sanctuaries’ - et perspektiv 
fra japansk arkitektur” ved Lektor Anni Greve, Insti-
tut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universi-
tet

14.00 – 14.15: Pause

Tema 3: Menneske
14.15 – 15.00: ”Er Magasin mit moderskød? Om 
byrummets anatomi” ved Lektor Lilian Munk Rösing, 
Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns 
Universitet

15.00 – 15.45: ”Sted som noget finder - rum til tiden: 
Socialfænomenologiske refleksioner” ved Professor 
Henning Bech, Sociologisk Institut, Københavns Uni-
versitet

15.45 – 16.00: Afslutning ved ph.d.-studerende Lasse 
Suonperä Liebst, Sociologisk Institut, Københavns 
Universitet 
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