
Velkommen til Aarhus!



Aarhus Kommune: 340.000 indbyggere (+5000 hvert år)
Business Region Aarhus: 1 mio. indbyggere 
+60.000 studenter gør Aarhus til den yngste by i Danmark





2002…



Visionen…







Videoer om (X)

• https://vimeo.com/170133129

• http://tvtonic.dk/serier/this-is-x/ (bemærk: to videoer, interessant at 
sammenligne)

https://vimeo.com/170133129
http://tvtonic.dk/serier/this-is-x/










Finanskrisens 
muligheder

• SWOT-analyse. Hvad kan vi? 

• Aarhus’ internationale omdømme

• Visioner for byens kultur og turisme
(Kulturhovedstad 2017)

• Erhvervspolitik

• Uddannelse og styrkepositioner

• Regionalt fokus; 
Business Region Aarhus

• At GENTÆNKE (rethink)



Aarhus’ klynger og vækstskabere



Historien om (X)

• Unge subkulturer savnede et sted at udfolde sig på

• Kulturnatten 2009

• Ansøgning til kulturhovedstad havde behov for at kunne 
fremvise levende subkulturer

• Erfaring og inspiration fra Berlin og København

• Med et twist ”godt jydsk købmandskab”

• Bulldozer day som en driver: Alt er muligt! 

• ”Hvad end I gør, så gør det ordentligt!”

• 2017: 10-årig lejekontrakt



Fremtiden for (X)?



Byens fordele

• Batman’s Hule; et tværfagligt test-
område for byen

• Festival produktion

• Uddannelse

• Integration

• Samskabelse/Co-creation

• Innovation

• Nye måder at være kommune på!



SALLING ROOFTOP



ARoS ART MUSEUM



AARHUS STREET FOOD



THE COAL BRIDGE



CULTURE WORKSPACE



INSTANT CITY GELLERUP



EVENTSPACE 
KATRINEBJERG



OVARTACI FIELDS





http://godsbanen.dk/
http://institutforx.dk/


Hvad har Aarhus lært?



Fordelene ved 
midlertidighed

• Skaber STEDER. Prototyper af 
fremtiden

• Skaber MENNESKER. Rolle-
modeller

• Genererer ØKONOMI og 
FORRETNINGSMULIGHEDER

Tina Vestermann Olsen (PhD): Timely 
Uses, 2017.



Grader af midlertidighed

• For at undgå problemer med tomme bygninger

• For at bygge en kulturel platform til aktivitet

• Som identetsopbygning for et område

• Som capacity building for byen



Ny interaktions-
mønstre

• ”At give slip” som ejer
• Lovlighed, 

brandmyndigheder, 
sikkerhed, fester, stoffer…

• Strategizing: Ønsket – og muligt? 
• Udviklingsplaner: guidelines 

eller bindinger?
• Networking, governance og 

capacity building
• Action, prototyping, læring!

• Er der et nyt paradigme på vej?
• Fra borger-inddragelse til 

kommune-inddragelse?
= relationel velfærd?



Kommune-
inddragelse



Urban innovation

• Innovation districts bidrager med op til to 20% 
af byens økonomiske vækst (Brookings, 2017)

• Hvad sker der, hvis man prøver at booste
denne udvikling ved at arbejde med fysik og
netværk i udvalgte byområder?







En ny rolle

• Ikke myndighed eller autoritet

• Ikke rådgiver

• Men facilitator i en transformativ 
relation (vi lærer og udvikler os)

• Det kræver

• Agilitet

• Fleksibilitet

• Åbenhed (og sårbarhed!)



”Hellere en hånd end en håndbog”



Læren fra (X)

• Små skridt: lav prøvehandlinger. Vær 
modig!

• Tænk win-win

• Opbyg tillid (capacity) og netværk

• Samarbejd om mange dagsordner

• Respekter og forstå - de unge, 
subkulturerne og systemet

• Vær et skridt foran og giv plads til 
pionererne

• Lad visionen være ”the guiding star”

• Der er fordele og ulemper ved 
gentrification

• Forsøg ikke at kapitalisere alt...





Besøg Aarhus! Michael Troelsen

Urban Innovation

mit@aarhus.dk


