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Jakten på et språk  om øyeblikket 
som bylivets erfaringshorisont

Jonny Aspen

… we almost always overlook the dimension of presence in our culture.

Hans Ulrich Gumbrecht, Our Broad Present, s. ix

Vi mangler et godt og presist språk om bylivets erfaringsverden, kompleks og 
sammensatt, dynamisk og foranderlig som den er. Én utfordring i den forbindelse 
er at byen like mye oppleves og erfares kroppslig og sansemessig som kognitivt 
og språklig. Erfaringens mange nyanser lar seg derfor kanskje aldri helt oversette 
til et dekkende språk. Likevel, tenker jeg, burde det være mulig å utvikle et noe 
mer erfaringsnært språk om hvordan bylivet oppleves. Videre postulerer jeg at 
tematikken om øyeblikkets betydning favner helt sentrale aspekter av hvordan 
vi opplever og erfarer byen. Spørsmålet blir dermed om en nærmere undersøkelse 
av øyeblikkets betydning i bylivet kan føre oss på sporet av et mer erfaringsnært 
og presist språk om byen. 

Byens tetthet – av fysiske bygninger og materiell, maskiner og teknologi, men-
nesker, samhandlingsmønstre og funksjoner – gir stort opplevelses- og erfarings-
mangfold. En viktig side av dette er de konstante skiftningene i sanseinntrykk 
og opplevelsesintensiteter som bylivet fører med seg. Betraktningsmåten om 
øyeblikkets betydning har referanse til to sentrale aspekter ved måten vi erfarer 
omverdenen på: På den ene siden enhver her og nå-situasjons karakteristiske 
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opplevelsesfylde, altså dette at våre sansninger og vår oppmerksomhet uvegerlig er 
fanget i et her og nå. Og på den andre siden de like så uomgjengelige skiftningene 
våre opplevelser er gjenstand for – både innholds- og intensitetsmessig – fra ett 
øyeblikk til et annet. Øyeblikket utgjør slik et prisme eller filter for våre opplevel-
ser og vår erfaringsdannelse. Utviklingspsykologen Daniel N. Stern sier det slik:

Lad os nu zoome ind på «dynamikken» i de meget små, sekundlange hændelser, 
som udgør de interpersonelle, psykiske øjeblikke i vores liv: kraften, hastigheden og 
forløbet af en håndbevægelse, timingen og betoningen af en udtalt sætning eller et 
enkelt ord, den måde, man lyser op i et smil på, eller tidsforløbet når smilet opløses, 
den måde man skifter siddestilling på, tidsforløbet, når man interesseret hæver øjen-
brynene, og varigheden heraf, et flygtigt, et flakkende blik og tanker, der farer gen-
nem hovedet på en. Dette er eksempler på dynamiske former og dynamiske oplevel-
ser i dagliglivet. Skalaen er lille, men det er dér, vi lever vores liv, og det er oprindelsen 
til, at vi oplever hinanden og føler hinandens vitalitet (Stern 2010:13).

Øyeblikket konstituerer, slik Stern her presist formulerer det, helt sentrale aspek-
ter av vår erfaringshorisont. Min interesse er ikke primært øyeblikkets konkrete 
erfaringsinnhold, kvalitativt fluktuerende og intensitetsmessig skiftende som 
det er, men ganske enkelt det forhold at vi, i måten vi opplever og erfarer verden 
og omgivelsene på, er fanget i øyeblikket, altså at vi uomgjengelig og vedvarende 
befinner oss i et her og nå. Lignende betraktningsmåter står sentralt i mye av 
byteorien. I Marshall Bermans berømte bok, All That Is Solid Melts Into Air 
(1982), tematiseres hele modernitetens (og moderniseringens og modernismens) 
historie med utgangspunkt i betraktningsmåten om øyeblikket som bylivets erfa-
ringshorisont. Bokas synsmåte er at storbyens gater symboliserer og kondenserer 
modernitetens vitale erfaring av at «alt som er fast, oppløses» (Berman 1982:13). 
Walter Benjamin forfektet noe lignende med sin synsmåte om hvordan «øyeblik-
ket», «begivenheten» og «nåtiden» utgjør sentrale drivkrefter i bylivet (Aspen 
og Pløger 2015:7–17). Også i nyere byteori, som for eksempel i Ash Amin og Nigel 
Thrifts bok Cities: Reimagining the Urban (2002), finner vi fine skildringer av den 
urbane erfaringens typiske øyeblikkspreg. Det gjelder også James Donalds bok 
Imagining the Modern City (1999). Her fremheves byerfaringens karakteristiske 
«dét, her, nå». Bylivet lærer oss nettopp «kunsten, teknikkene og taktikkene 
som inngår i å leve i nået» (Donald 1999:7).  

Det som gjør tematikken om erfaringens generelle og øyeblikkets spesifikke 
betydning i bylivet særlig aktuell, er at den kan bidra til en tiltrengt fornyelse av 
hvordan vi diskuterer mer kvalitative og opplevelsesmessige aspekter ved dagens 
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byutvikling. I de senere år har det vokst frem en nokså markant attraktivitets-
diskurs om byutvikling. Spørsmålet er så hvilke bylivskvaliteter som med dette 
tematiseres eller ikke.

Attraktivitetsdiskursens forførende letthet

Min utgangshypotese er at mangelen på et presist språk om bylivets erfaringsdi-
mensjoner gjør at diskusjonen om byens kvalitative og opplevelsesmessige sider 
har en tendens til å bli noe grovkornet og lite spesifikk. Illustrerende i så måte 
er den heller overflatiske offentlige samtalen om sosiale kvaliteter i nyere by-
utviklingsområder, som i Fjordbyen i Oslo. Interessen for bylivet har i senere 
år vært økende, både i befolkningen og blant planleggere og utbyggere, mens 
diskusjonen om bylivets sosiale kvaliteter fortsatt er relativt klisjépreget og om-
trentlig. Både i plandokumenter og i offentligheten behandles bylivet mer som 
et slags livsstilfenomen enn som et eksistensielt vilkår for et voksende flertall av 
klodens mennesker. 

Hvordan har vi så havnet i en slik situasjon? Et nøkkelord er fremveksten av en 
stadig mer omseggripende markedsførings- og brandingpreget attraktivitetsdis-
kurs, som en integrert del av et nyliberalt planleggingsregime. En av diskursens 
fremste eksponenter, den danske arkitekten Jan Gehl, har gjennom sitt firma, 
Gehl Architects, bygd seg opp et internasjonalt renommé som ekspert på byliv 
og utforming av offentlige rom. Hans glade budskap om en arkitektur og plan-
legging i «en menneskelig skala» er publisert i bøker og rapporter verden over 
(se f.eks. Gehl 2010). Attraktivitetsdiskursen – båret oppe av et blomstrende, om 
enn uforpliktende språk om bylivskvaliteter – fungerer som en sperre, slik jeg 
seg det, for en mer spesifikk og nyansert diskusjon om byens sosiale kvaliteter.

Attraktivitetsdiskursens mer konkrete innhold

Jeg har fulgt utviklingen av Fjordbyen i Oslo helt siden oppstarten av planar-
beidet rundt midten av 1990-tallet (Aspen 2013, Aspen og Pløger 2015:137–46, 
176–191). Fra starten av var planene båret oppe av edle ambisjoner om å åpne 
byens sentrale sjøside opp for befolkningen: «Fjordbyen skal vitalisere, skape 
stolthet og tilhørighet, samt sikre allmennheten tilgang til «herlighetsverdiene» 
ved vannet. Samtidig skal Fjordbyen være åpen for framtidige livsstiler og det 
uventede» (Oslo kommune/PBE 2008:7). Gitt slike ambisjoner skulle det ifølge 
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Fjordbyplanen legges stor vekt på å utvikle gode offentlige rom; havnepromena-
den og de såkalte allmenningene ble derfor utpekt til Fjordbyplanens «bærende 
elementer» (Oslo kommune/PBE 2008:7). I ettertid har den offentlige samtalen 
om Fjordbyen imidlertid vært preget av en stadig mer høystemt retorikk om 
hvilket attraktivt byliv man er i ferd med å utvikle, uten en tilsvarende interesse 
for å diskutere hva som menes med attraktivitet, enn si alt av utfordringer knyttet 
til å skape virkelig inkluderende byrom.

Bak attraktivitetsdiskursens retorikk om bylivets kvaliteter ligger tunge struk-
turelle utviklingstrekk knyttet til noen tiår med avindustrialisering (og frigjøring 
av industriområder til bytransformasjon), endringer i det offentlige plansystemets 
rolleforståelse og styringsambisjoner, utviklingen av eiendomsutvikling som en 
motor i byøkonomien, og det forhold at en voksende middelklasse, fra 1980-tallet 
og fremover, gjenoppdager byen og utvikler mer urbane preferanser. Dagens plan-
leggings- og byutviklingspraksis reflekterer altså et 30–40 år langt neoliberalt 
hamskifte (Brenner og Theodore 2017, Rossi 2017), dette som bygeografen David 
Harvey allerede i 1989 omtalte som byplanleggingens entreprenøriske vending 
(Harvey 1989). Det aller meste av nybygging og større byutviklingsprosjekter 
finner derfor i dag sted innenfor rammen av en markedsstyrt eiendomsutvik-
lingslogikk. Min påstand er at attraktivitetsdiskursen fungerer som ideologisk 
overbygning for en slik nyliberal byutviklingspraksis. Diskursens ideologiske 
frontkjempere er gjerne politikere, offentlige planmyndigheter og eiendomsut-
viklere, med pressen og et voksende økosystem av konsulenter og bylivseksperter 
som hardtjobbende fyrbøtere (Aspen 2013, Aspen og Pløger 2015).

La oss se på noen eksempler: De nye boligprosjektene som i disse dager (vå-
ren 2020) ferdigstilles i Bjørvika-delen av Fjordbyen, spiller alle som én i sin 
markedsføring eksplisitt opp mot den typen «herlighetsverdier» som byens 
planmyndigheter påkaller i Fjordbyplanen. Boligområdet Vannkunsten (tegnet 
av det danske arkitektkontoret Tegnestuen Vandkunsten), for eksempel, presen-
teres på følgende vis: «Nabolaget vil preges av gågater, stilren arkitektur og et 
spennende byliv på gateplan med varierte restauranter, kafeer og butikker, kunst 
og kultur» (Oslo S Utvikling. U.d.a). Og tilsvarende for boligkomplekset Eufe-
mias Plass Syd, like i nærheten: «Boligprosjektet ligger omkranset av arkitektur, 
kultur og et pulserende byliv» (Oslo S Utvikling. U.d.b). I Oslo S Utviklings 
eget annonsebilag hevdes det, uten beskjedenhet, at Bjørvika er å anse som «det 
nærmeste vi kommer en metropolfølelse i Norge» (Oslo S Utvikling 2020:20). 
Som det her fremkommer, spiller man opp mot et relativt ensartet, om enn løst 
definert, utvalg attraksjonsverdier knyttet til fysiske omgivelser, kulturliv og 
bylivskvaliteter. Lignende budskap frontes av reiselivsaktører, næringsdrivende 
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og store deler av mediene, noe som gir attraktivitetsdiskursen et selvforsterkende 
preg. Motstemmer og alternative synsmåter hører unntakene til.

I boka The Urban Condition (2015) retter Brendan Gleeson et kritisk søkelys 
mot nyliberal byutvikling generelt og attraktivitetsdiskursen spesifikt. Med hen-
syn til sistnevnte fremheves to parallelle bevegelser. På den ene siden har mange 
akademiske disipliner, særlig innen samfunnsfag og humaniora (inkludert kritisk 
byforskning), i dag mistet mye av sin tidligere samfunnsmessige status og betyd-
ning. Spissformulert: Uavhengig, kritisk kunnskap verdsettes ikke som før; det 
som gjelder nå, er økonomisk nyttetenkning og markedstilpasning, gjerne under 
merkelappen innovasjon (Gleeson 2015:4–5). På den andre siden peker han på 
fremveksten av et nytt og innflytelsesrikt urbant kommentariat, med opprinnelse 
i journalistikk og en voksende konsulentbransje, som en viktig ny aktørgruppe i 
byutviklingen. Her finner man de tydeligste eksponentene for attraktivitetsdis-
kursens glade budskap. Kommentariatet målbærer – uansett honnørord: i dag er 
det gjerne «smartbyen», i går var det «den kreative byen» – en veldig forenklet, 
slagordpreget og markedstilpasset byforståelse. Attraktivitetsdiskursen får med 
dette et klart positivistisk preg. Menneskets behovsverden behandles veldig så 
reduksjonistisk (Gleeson 2015:58–68). Her er det få spor av genuin samfunns- og 
kulturkunnskap, for ikke å si forskjells- og mangfoldstenkning. Kommentariatet 
synes å ha lite kjennskap til at det finnes veletablerte og solide kunnskapstradi-
sjoner om byer og byliv. Følgelig er det de enkle, kjappe og universelle løsningene 
som fremmanes. 

Attraktivitetsdiskursen som omgivelsesforming

Et viktig aspekt ved attraktivitetsdiskursen, og en vesentlig årsak til dens vok-
sende utbredelse, er at man i dagens byutvikling rår over et langt større spekter 
av virkemidler for å skape bilder og forestillinger om attraktive bymiljøer enn 
tidligere. Bruken av digitale renderinger for profilering og markedsføring av 
byutviklingsprosjekter er ett eksempel, noe som også har vært mye omtalt (jf. 
diskusjonen rundt det nye Munchmuseet i Bjørvika). Visuelle virkemidler inngår 
slik som en viktig faktor i attraktivitetsdiskursen, på lik linje, og i tett samspill, 
med språk og retorikk (Aspen 2013). Ikke nok med det, vektleggingen av rent 
visuelle kvaliteter ser ut til å ha forplantet seg til hvordan man mer allment tenker 
om arkitektur og fysiske omgivelser. Betydningen av slående og spektakulær 
arkitektur (Dyckhoff 2018), har styrket seg parallelt med attraktivitetsdiskursens 
utbredelse. Bjørvika-området i Oslo, med sin mektige skyline (Barcode), sine 
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storslåtte kulturbygg (Operaen, Munchmuseet og Deichman bibliotek) og sine 
fasjonable boligkomplekser, er et talende eksempel. 

Mange av attraktivitetsdiskursens troper gjenfinnes altså som fysiske ekviva-
lenter i det bygde miljøet. Jeg tenker ikke bare på større bygningskomplekser med 
et visst prangende preg, men også på hvordan bylivet iscenesettes på bakkeplan. 
Sentrale stikkord er møblering og utrustning av offentlige rom; tilrettelegging 
for og programmering av publikumsrettede førsteetasjer; bruk av kunst og kunst-
neriske virkemidler; landskapsbehandling og beplantning; nyvinninger og ny 
teknologi knyttet til materialbruk, lyssetting osv. Kulissenes og scenografiens 
betydning i offentlige rom har med det økt. Butikk- og kjøpesenterverdenens 
estetikk ser ut til å ha forplantet seg til byens offentlige rom. I mine øyne vitner 
dette om at offentlige rom i tiltakende grad blir behandlet som et slags interiør 
(jf. f.eks. Sloterdijk 2009, Aspen og Pløger 2015:67–71). Mange, spesielt nye, of-
fentlige rom har med dette fått et karakteristisk loungepreg.

Illustrerende i så måte er hvordan uterommene blir møblert og utrustet. Her 
finner man et bredt utvalg benker, sitteanordninger og annet gatemøblement 
(plantekasser, avfallsbeholdere, sykkelstativ osv.), alt sammen i utsøkt design. 
Hensikten er åpenbart å skape omgivelser som har et inviterende, men samtidig 
uformelt, preg. Utvalget av benkeløsninger er talende; her finner man, i utemøbel-
produsenten Vestres egen terminologi, et bredt utvalg «loungebenker», «solben-
ker» og «flytende divaner» (Vestre 2016). Både navn og funksjon gir meg (altfor) 
sterke assosiasjoner i retning av veltempererte og friksjonsløse former for byliv.

For å støtte opp om lignende ambisjoner satses det også på aktivitetsskapende 
tiltak, primært i form av midlertidige prosjekter, jf. Loenga (parsellkollektiv, 
bakehus, m.m.) og Festningsallmenningen (SALT kunstprosjekt m.m.). Den 
slags alternative bylivspraksiser representerer et friskt tilskudd i et område som el-
lers virker altfor gjennomplanlagt og striglet. Problemet er at få forsøk synes å bli 
gjort for å skape en mer dynamisk utveksling mellom de midlertidige prosjektenes 
alternative verden og den ordinære, kommersielle prosjektutviklingen. Mulig-
heten for at midlertidige prosjekter skal kunne legge noen som helst føringer på 
områdets videre utvikling, synes små. Åpenbart dreier det seg mer om branding 
og image enn om genuin interesse for å slippe til et bredere sett av bylivskrefter. 

Ønsket om å aktivisere byrommene har styrket seg i senere år, særlig i by-
utviklingsprosjekter som i Fjordbyen. Trenden er spesielt tydelig i prestisjeprosjek-
ter som f.eks. Kings Cross og Battersea Park i London og Hudson Yards i New 
York. Velvillig tolket kan det se ut til å ha spredt seg en erkjennelse blant eien-
domsutviklere om at hvis attraktivitetsdiskursens ambisjoner skal kunne innfris, 
kreves det mer enn attraktive fysiske omgivelser. Symptomatisk i så måte er økt 
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oppmerksomhet blant eiendomsutviklere om det såkalte bygulvet, spesielt i nyere 
byutviklingsprosjekter, men også som en allmenn strategi for revitalisering av slitne 
sentrumsområder. Trenden er på ingen måte ny, internasjonalt sett. Såkalte business 
improvement districts (BID), med opprinnelse i 1970-tallets USA og Canada, er en 
viktig forløper (jf. Zukin 1995). Bygulvet refererer primært til bebyggelsens første-
etasjer, altså de såkalte publikumsrettede arealene, og tilhørende uterom. Det satses 
nå mer på helhetlige og strategiske måter å programmere bygulvet på. Hensikten er å 
skape en attraktiv miks av butikker, serveringssteder og publikumstilbud. Med dette 
tenker man seg at mer finstemte former for kuratering av bylivet skal være mulig. 

Igjen er Bjørvika et godt eksempel. I forfjor (2019) ble nemlig bygulvet i Bar-
code og Bispevika Nord lagt ut for salg, som en samlet pakke, for så å bli kjøpt av 
et amerikansk eiendomsinvesteringsselskap (Madison International). Kjøpesum 
3,3 milliarder kroner (Oslo S Utvikling. U.d.c). Eksempelet illustrerer at eien-
domsutviklere ikke lenger kun spekulerer i fysiske bygninger, men nå for fullt 
har kastet seg over selve bylivet. Attraktivitetsdiskursen bidrar slik til enda mer 
gjennomgripende former for kuratering og kontroll, og, vil jeg påstå, kommersia-
lisering av bylivet. Men utviklingen vekker overraskende få protester. Kanskje noe 
av grunnen er at vi har et såpass fattigslig språk for bylivets mer kvalitative sider.

Fjordbyen som subjektiv erfaring

Som det kanskje fremgår, har jeg et ambivalent forhold til Oslos nye Fjordby-land-
skap. Området har helt klart mange fine kvaliteter, med sin åpenhet mot fjorden, 
mye spennende arkitektur og flotte nye kulturinstitusjoner. Samtidig opplever 
jeg at områdets mange offentlige uterom – steder for midlertidige tiltak og friere 
former for kroppsutøvelse (bading og sauna) unntatt – er i overkant glatte og ste-
rile. Når jeg beveger meg gjennom eller oppholder meg i Fjordbyens åpne uterom, 
det være seg med utgangspunkt i havnepromenaden, den storslåtte Dronning 
Eufemias gate eller de etter hvert mange plassene og allmenningene, får jeg en 
sterk følelse av å befinne meg i en sluttet verden.

Her synes nemlig alt gjennomplanlagt og kontrollert. Og ingenting overlatt til 
tilfeldighetene, verken når det gjelder designløsninger eller funksjoner og program-
mer. Offentlige rom er utformet etter alle kunstens regler, med utsøkt material-
bruk, mange og varierte gatemøbler, et sparsomt, men sofistikert innslag av grønt, 
for å nevne noe. Likevel inngir området meg en klaustrofobisk følelse. Det er noe 
med dette konsistent stilrene, bebyggelsens blanke flater (særlig Barcode), dette 
altfor planlagte og riktige – møbleringen, beplantningen, bruken av rustent stål 
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og naturstein som dekorativt innslag – som gir meg en ganske så distinkt uhygge-
følelse. Anstrengelsene for å skape illusjonen av et levende og frodig bymiljø blir 
altfor påtrengende. Områdets gjennomgående kulissepreg gir meg en altfor sterk 
følelse av at her kan ingenting skje som ikke allerede er tenkt ut på forhånd. Om-
givelser som dette inviterer i liten grad til improvisasjon og spontane handlinger. 

Mot et språk for øyeblikkets betydning

Byen er ingen enkel størrelse å sette på begrep, den unndrar seg enkel kategori-
sering. Byen er derfor også metaforenes sted. Enhver beskrivelse eller benevnelse 
– ja, en hvilken som helst metafor, den være seg abstrakt eller konkret, tung eller 
lett, positiv eller negativ – synes å favne noe vesentlig ved byen. Byen fremstår 
slik som en stående invitasjon til benevnelse og fortolkning. Byens mening lar 
seg aldri helt fastholde, derfor snakker vi om den hele tiden. 

Spenningen, og misforholdet, mellom ordene vi bruker og saksforholdet vi 
søker å finne betegnelser for, tilfører byen et særdeles viktig dynamisk trekk. 
Bykulturen kan slik ses som et laboratorium for bredspektret utprøving, ikke 
bare av nye fortolkninger og talemåter, men også nye kunstneriske, litterære, 
journalistiske og populærkulturelle uttrykksformer og sjangre (Fritzsche 1996, 
Donald 1999). Ikke uten grunn har derfor mange nyvinninger innen moderne 
kunst, kultur og vitenskap nettopp byen som klangbunn og opprinnelsessted. 
Byens grunnleggende ubestemmelighet gjør imidlertid også byen til en velegnet 
størrelse for forenkling, abstraksjon og mytedannelse. Slik attraktivitetsdiskur-
sens forførende letthet illustrerer.

Øyeblikkets betydning – noen litterære eksempler

I Virginia Woolfs roman Mrs. Dalloway, der handlingen utspiller seg i løpet av 
én dag i den sydende verdensmetropolen London, finner man fine øyeblikkskild-
ringer av bylivets store inntrykksmangfold. Dette mangfoldet gir protagonisten, 
Clarissa Dalloway, en følelse av liv, av å være levende: 

I folks øyne, i bevegelser og gange; i skrål og oppstandelse; vognene, bilene, bussene, 
kjerrene, plakatbærerne som sjokket og subbet; musikkorpset; lirekasser; i overmot 
og skramling og et flys underlig høye syngelyd der oppe var det hun elsket; livet; 
London; denne stunden i juni (s. 6).
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Det som særlig fremheves som livgivende og intensitetsskapende, er bylivets 
suksessive rekke av øyeblikkserfaringer: «[...] det hun elsket var dette, her, nå, 
foran henne; den tykke damen i drosjen» (s. 10). Igjen og igjen knyttes byens 
magnetiske kraft til bylivets mange og kontinuerlig skiftende her og nå-opple-
velser. Romanen er spekket med den slags livsbejaende situasjonsbeskrivelser. Et 
fellestrekk er at disse skildres gjennom øyeblikkets prisme (synsvinkelen her er 
Peter Walsh’, Mrs. Dalloways gamle flamme):

[…] der lå Regent’s Park foran ham. Lange serpentiner av sollys snodde seg innsmig-
rende ved føttene hans. Trærne bølget, vaiet. Vi hilser velkommen, var det som ver-
den ville si, vi tar imot; vi skaper. Skjønnhet, var det som verden sa. Og liksom for å 
bevise det (vitenskapelig) sprang skjønnhet straks frem, hvor han enn så, på husene, 
på gjerdene, på antilopene som strakte seg ut over stakitten. Å se et blad sitre i vind-
draget var en utsøkt glede. Oppe under himmelen var det svaler som stupte, skjente, 
kastet seg ut og inn, rundt og rundt, men alltid med full beherskelse, som om de 
var holdt fast i strikk; og fluene steg og sank; og solen flekket snart det ene bladet, 
snart det andre, spotsk, glitret over det med bløtt gull i ren og skjær godmodighet; 
og rett som det var et klemt (det kunne vært et bilhorn) som klirret guddommelig 
med stråene – alt dette, enda så rolig og fornuftig det var, bestående av alminnelige 
ting som det gjorde, var sannhet nå; skjønnhet, det var sannheten nå. Skjønnheten 
var overalt (s. 62–63).

I passasjer som dette knyttes skjønnheten nettopp til bylivets mange skiftninger 
og alt av hva dette, her representert ved en større bypark, gir av frodige sanseinn-
trykk – bare man er oppmerksom nok. Skjønnheten skildres som liv i bevegelse, 
ja som øyeblikkets opplevelsesfylde. Kombinasjonen av Woolfs sylskarpe blikk 
for detaljer og ønsket om å favne enhver situasjons unike betydning, kommer 
også til uttrykk som nydelige, minutiøse skildringer av byen som et sted for flyt 
og samvirke: «Bilen var borte, men hadde etterlatt seg små krusninger som fløt 
gjennom hanskebutikkene og hattebutikkene og skredderbutikkene på begge side 
av Bond Street» (s. 17). Nevnes må også skildringene av hvordan mer ensrettende 
krefter søker å kontrollere livets sitrende diversitet. Slik skildres Walsh’ reaksjoner 
på synet av en gruppe marsjerende soldater: «[…] der kom de marsjerende, forbi 
ham, forbi alle, i sin stø gang, som om én vilje drev ben og armer jevnt frem, og 
livet, med dets mangfold, dets uforbeholdenhet, var blitt lagt under et dekke av 
monumenter og kranser og bedøvet til et stivt, men stirrende lik, ved disiplin» 
(s. 47). Det aner meg at den slags ensrettende krefter i byutviklingen kanskje er 
vel så utbredt i dag som på Woolfs tid.
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En viktig dimensjon ved bylivets mange øyeblikksopplevelser er den sterke 
følelsen disse kan gi av å miste seg selv og bli en helt annen, slik det fremkommer 
i følgende passasje (igjen sett fra Walsh’ synsvinkel): «Fremdeles, i hans alder, 
hadde han disse skiftende stemningene, som en liten gutt, eller pike til og med; 
gode dager, dårlige dager, uten noen som helst grunn, lykken fra et pent ansikt, 
den rene sorgen ved synet av en sjuske» (s. 64). Også Mrs. Dalloway uttrykker 
fortrolighet med akkurat den dimensjonen av bylivets øyeblikkspreg. Møtet med 
byens inntrykksmangfold gir henne en eggende følelse av å miste seg selv: «Hun 
hadde den underligste fornemmelse av at hun selv var usynlig, usett, ukjent; 
ikke mer gifte seg og få barn nå, bare denne forbløffende og nesten høytidelige 
vandring med de andre, opp Bond Street […]» (s. 11).

Det kanskje aller mest fascinerende trekket ved Woolfs bylivsskildringer er 
inntrykket man som leser sitter igjen med av byen som et sydende, aldri hvilende 
mulighetsfelt. Byen skildres som et uendelig mangfold av små og store tilblivelser, 
altså som et sted der alt synes å være i bevegelse, der aldri noe helt er som før, der 
noe nytt og uforutsett med nødvendighet venter rundt neste gatehjørne. Det 
som i mine øyne muliggjør en slik synsmåte, er nettopp Woolfs insisterende 
oppmerksomhet om øyeblikkets uopphørlig skiftende betydningsnyanser. 

Øyeblikkets betydning – teoretisk perspektivering

I de senere år har vi sett en økende interesse for spørsmål om performativitet, både 
i praktisk planlegging og innen byteorien. Tidens tegn er økt oppmerksomhet om 
events og midlertidige prosjekter, opplevelser og atmosfære (Samson 2012, 2015). 
Trenden er på ingen måte helt ny. Rundt tusenårsskiftet ble mer kulturbaserte 
tilnærmingsmåter som dette utforsket under fellesbetegnelsen kulturplanlegging 
(Evans 2001). Omtrent samtidig, og delvis med utspring i samme miljø, begynte 
snakket om kreativitet i planlegging og byutvikling å bre om seg, som en utvidelse 
av det noe smalere kulturplanleggingsbegrepet (Florida 2002, Landry 2002).

Historien om bruken av kunst og kultur som virkemiddel i de siste tiårs plan-
legging og byutvikling, og de performative aspektene ved dette, gjenstår å bli 
skrevet. Når så skjer, blir det viktig å få frem at utviklingens sammensatte preg, 
ikke bare med henblikk på nasjonale og regionale særtrekk, men også når det gjel-
der understrømninger, sideløpende tendenser og, ikke minst, alt av paradokser 
og motsetninger knyttet til bestrebelsene på å introdusere mer kunst- og kultur-
sensitive tilnærmingsmåter i planlegging og byutvikling. Kunstprogrammet i 
Bjørvika viser hvor sammensatt og paradoksalt dette feltet fremstår (se Aspen og 
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Pløger 2015:176–191). Når kulturelle tilnærmingsmåter blir mainstream, er det 
lett å overse at feltet er i bevegelse og utvikling, både når det gjelder praksisformer 
og ideologisk orientering. Det er i en slik sammenheng at såkalt performativ 
urbanisme, og beslektet tenkning om vitalisme (Aspen og Pløger 2015), viser sin 
relevans (jf. Fischer-Lichte 2008, Bolt 2008). 

Nevnte Samson argumenterer varmt for en performativ estetisk betraktnings-
måte på byrommet. Innen konkret byplanlegging manifesterer dette seg som 
økt vektlegging av «flydende størrelser som oplevelser, virkninger og begiven-
heder» (Samson 2015: 221). Ett eksempel er, som alt berørt, det økende innslaget 
av midlertidige tiltak og prosjekter i byplanleggingen, f.eks. i oppstarten av en 
områdeutvikling. Midlertidigheten kommer i mange former og varierer stort 
med henblikk på kunstnerisk, sosial og kommersiell profil. Også motivene bak 
varierer, fra ønsket om bredspektret medvirkning og mobilisering av lokale res-
surser til renspikket markedsføring og branding. Mange midlertidige prosjekter 
inviterer til opplevelser som har et markant alternativt, og noen ganger også over-
skridende, preg (Bishop og Williams 2012, Oswalt, Overmeyer og Misselwitz 
2013, Ferguson/Make_Shift 2019). Selv i Fjordbyen i Oslo finner man eksempler 
på prosjekter med klare performative innslag, så som nevnte Losæter og SALT.  

I jakten på et mer presist språk om den performative byen, henter Samson in-
spirasjon fra filosofen Gilles Deleuzes begreper om affekt og assemblage (Samson 
2012). Affekt forstås gjerne i retning av bylivserfaringens flyktige sanseinntrykk 
og opplevelsesintensiteter, mens assemblage refererer til hvordan byens mange, 
og ofte uensartede, krefter virker sammen, ikke sjelden med uforutsett resultat 
(Aspen og Pløger 2015:99–123). Det er altså dynamiske forbindelser som dette som 
nå i økende grad ser ut til å bli satt på dagsordenen i planlegging og byutvikling. 

Betraktningsmåten om affekt og assemblage har flere berøringspunkter til 
tematikken om øyeblikkets betydning: «Affekters intensitetsgrader gør, at 
de udvikler sig spontant og uforudsigeligt ud af byens situationer» (Samson 
2015:226). Affekter har altså noe uforutsigbart og spontant ved seg (noe som 
gjelder assemblager flest). Det er med andre ord et ikke ubetydelig element av 
spontanitet involvert i hvordan vi affektivt opplever byen. Det å favne bylivets 
affektive erfaringsdimensjoner fordrer derfor et årvåkent blikk for det uforut-
settes og spontanitetens betydning i måten vi omgås og bruker byen på. Noe av 
det samme gjelder for begrepet om nærvær (presence), slik Gumbrecht utlegger 
det. Tolket i en bymessig sammenheng refererer nærværsbegrepet til at måten 
vi opplever byen på, ikke primært er som en abstrakt helhet (som når vi leser et 
kart eller ser på et luftfoto), men som en vekslende strøm av konkrete (altså rom-
lig situerte) her og nå-situasjoner. Byen påkaller slik kontinuerlig vårt konkrete 
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nærvær og vår aktive fortolkning. Gumbrechts interesse er særlig konsentrert om 
situasjoner der mennesket evner å åpne seg for verden og dens objekter. Hans pro-
sjekt er nettopp å søke å utvikle et mer presist språk om slike nærværserfaringer 
(Gumbrecht 2004:52, 78).

Slik Gumbrecht fremlegger det, forstås nærværserfaringer primært i retning 
av ekstraordinære, og på sett og vis ikke-hverdagslige, opplevelser (Gumbrecht 
2004:97–98). For egen del fristes jeg til å trekke Gumbrechts tenkning om 
nærvær og intensitet mer i retning av bylivets hverdagserfaringer (noe han selv 
trolig ville motsette seg). Mitt syn er at bylivet, selv på sitt mest ordinære og 
hverdagslige, inneholder dimensjoner av noe ekstraordinært som vanskelig lar 
seg skille fra den typen nærværserfaringer Gumbrecht selv fremhever. Grunnen 
er at bylivets nærværserfaringer vedvarende kan sies å bli intensivert – altså tilført 
nye betoninger og valører – i kraft av et aldri uavsluttet samspill med andre av 
bylivets mange virkende krefter. Dette utgjør bylivets kanskje viktigste mang-
foldsproduserende mekanisme.  

Improvisasjonsfeltet som inspirasjon

Akkurat som innen performativitetsteorien, tillegger man øyeblikket stor be-
tydning innen improvisasjonsfeltet: «To improvise means to draw on all our 
knowledge and personal experience, and focus it on the very moment we are living 
in, in that very context» (Montuori 2003:244). Det å agere intuitivt i øyeblikket 
anses altså som en kjernekompetanse innen improvisasjon (Steinsholt og Som-
merro 2006). Betraktningsmåten om øyeblikkets spontanitet er en gjenganger i 
forskning og teoriutvikling om improvisasjon, samtidig som det understrekes at 
feltet er preget av stor variasjon. Tolker man improvisasjon som fremføring «uten 
forberedelse», kan det gi et forenklet bilde. I mange improvisasjonspraksiser 
gjør nemlig et bredt utvalg av mer spesifikke kompetanseformer seg gjerne også 
gjeldende (Dillan 2008:15). 

Innen improvisasjonsteater, for eksempel, vektlegges gjerne betydningen 
av kommunikasjon (Moltubak u.d.), mens mange musikere betoner betydnin-
gen av å lytte, samt samhandlingsaspektet ved improvisasjon (Haugan 2005). 
Komponisten Pauline Oliveros setter likhetstegn mellom lytting og åpenhet for 
øyeblikkets muligheter (Dillan 2008:21). Andre igjen fremhever de dialogiske 
aspektene ved improvisasjon. Montuori, som selv er en habil jazzmusiker, sier 
det slik: «Improvisation involves a constant dialogic between order and disorder, 
tradition and innovation, security and risk, the individual and the group and the 
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composition» (Montuori 2003:246). Selv om ulike kompetanser her trekkes 
frem som viktige innen improvisasjonsfeltet, fremstår øyeblikkets betydning 
som et viktig fellestrekk. «Improvisasjonsøyeblikket» er et ord som går igjen. I 
den forbindelse fremheves gjerne betydningen av tilstedeværelse og konsentrert 
nærvær som forutsetning for improvisatorisk lekenhet, flyt og skapende frihet. 
Musikeren og komponisten Thad Jones omtaler dette som «tilstedeværelsens 
estetikk» (Dillan 2008:18). 

Det forhold at man i byutviklingsdiskusjonen og praktisk planlegging har et 
relativt fattigslig og upresist språk for bylivets kvalitative sider, gjør at man altfor 
lett overser mer subjektive aspekter ved hvordan byen oppleves og erfares. Det 
samme gjelder sansemessige og atmosfæriske kvaliteter, for ikke å glemme bylivets 
mer episodiske og kontingente karakter. Skal man evne å utvikle et mer presist 
språk om bylivets – altså urbanitetens – erfaringsformer, er det å kultivere et blikk 
for øyeblikkets skiftende betydningsnyanser et godt utgangspunkt. I så hense-
ende er det, som her vist, mye å lære av den type følsomhet, intuisjon, lyttende 
oppmerksomhet, blikk for nyanser og generell uttrykksmessig oppfinnsomhet 
som man finner i god improvisasjon. 

Mot alternative praksisformer

Vi trenger å utvikle et språk som evner å fastholde – eller i det minste bære vit-
nesbyrd om – våre subjektive, og sterkt sanselige, emosjonelle og intensitetsmessig 
skiftende, møter med byen. Et slikt mer erfaringsnært språk utgjør en viktig 
forutsetning for at man innen byutvikling og planlegging skal kunne utvikle mer 
kreative måter å jobbe med bylivskvaliteter på. Et godt og presist språk for bylivets 
store som små øyeblikksopplevelser kan lette arbeidet med å identifisere noen 
helt sentrale ingredienser i en ofte floskelpreget diskusjon om «levende» byliv.

Vi lever i en tid der en ekspanderende, og stadig mer globalt orientert, eien-
domsutviklingssektor setter sitt preg på hvordan byene og bylivet utvikler seg. I 
land av vår type innrettes derfor mye av byutviklingen i økende grad mot mid-
delklassens behov og preferanser, slik eksempelet Fjordbyen viser. Utviklingen 
innen boligsektoren er illustrerende, det samme gjelder veksten i bylivskonsum, 
med utgangspunkt i urbane kultur- og rekreasjonstilbud. Hvis man er av den 
oppfatning at byutviklingen bør føres inn på et mer inkluderende og demokratisk 
spor, hva kan man så gjøre?

Gitt at min situasjonsbeskrivelse stemmer, er det ingen enkel oppgave å gi 
klare og konkrete råd om hvordan en alternativ utviklingsretning kan tenkes å 
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se ut. Motkreftene er formidable. Vi har sett at byutviklingsområder som dem 
man finner i Fjordbyen i Oslo, sosialt sett representerer en relativt lukket og 
kontrollert verden. (Visse unntak finnes, som nevnt, men uten at det rokker ved 
helhetsinntrykket.) Områdets sosiale homogenitet gir få overraskende øyeblikks-
opplevelser, akkurat som at områdets fysiske utforming byr på få muligheter for 
improvisatoriske handlinger. For at utviklingen – i tilsvarende byutviklingsom-
råder, alternativt som en tenkt fremtidig transformasjon av selve Fjordbyen – skal 
kunne føres inn på et mer sosialt inkluderende spor, trenger man, slik jeg ser det, 
prinsipielt sett å jobbe i retning av to typer endringer. For det første bør man, 
med henblikk på boliger og urbane attraksjoner generelt, systematisk bestrebe 
seg på å utvikle byplaner som i langt større grad er innrettet mot ønsker og behov 
i bredere befolkningslag enn hva tilfellet nå synes å være. For det andre bør det, 
og nå tenker jeg primært på fysiske planløsninger og arkitektonisk utforming, 
utvikles langt mer fleksible og åpne former. Begge disse bestrebelsene vil kunne 
lettes, tenker jeg, ved at man har tilgang på, og kan spille opp mot, et mer erfa-
ringsnært språk om byen. La oss avslutningsvis se nærmere på noen eksempler 
som peker i en slik retning. 

Sosiologen Richard Sennett og urban designeren Pablo Sendra har nylig utgitt 
boka Designing Disorder (2020). Både med hensyn til problemforståelse og by-
livsidealer finner jeg her mange fellestrekk med mitt perspektiv. De to forfatterne 
søker, gjennom en sjelden kombinasjon av sosiologiske og byformingsteoretiske 
betraktningsmåter, å utarbeide mer konkrete forslag til hvordan man kan skape 
fysiske omgivelser som støtter opp om et bylivsideal som fremmer komplekse er-
faringer. Slik de fremstiller det, lages det i dag i all vesentlighet fysiske omgivelser 
som er gjennomkontrollerte og overdeterminerte. Dette igjen skaper et sterkt se-
gregert og fragmentert bylandskap som verken stimulerer til spontane aktiviteter 
eller sosial interaksjon på tvers av sosiale klasser og kulturelle grenser (Sendra og 
Sennett 2020:53). Skal man evne å føre utviklingen inn på et annet spor, ligger 
løsningen ifølge Sendra og Sennett i å skape by- og bygningsmiljøer som i langt 
større grad er kjennetegnet av en viss produktiv uorden. Siktemålet bør være å 
skape fysiske omgivelser som – i tråd med Sennetts Jane Jacobs-inspirerte tanker 
om en åpen by (Sendra og Sennett 2020:26–27) – er fleksible nok til at de kan 
ta opp i seg et større spekter av bylivets skiftninger, diversitet og uforutsigbarhet 
enn hva som er vanlig innen konvensjonell byplanlegging. 

Mer konkret foreslår Sendra, i sin redegjørelse for mer konkrete fremgangs-
måter i bokas del 2, at man tar utgangspunkt i tre typer byformingsstrategier. 
For det første bør det skapes mer porøse grenser mellom bylandskapets mange 
isolerte funksjonelle soner (passage territories). For det andre bør man tilstrebe en 
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type arkitektur som innehar større fleksibilitet både med hensyn til bruksmåter 
og forandringer over tid. Siktemålet bør være å skape arkitektoniske former som 
i en viss forstand er ufullstendige (incomplete objects). Og for det tredje bør det 
skapes fysiske omgivelser som vekker folks nysgjerrighet og utforskertrang, så vel 
som gir rom for uforutsette hendelser og opplevelser. Sendra omtaler dette som en 
strategi for å skape fysiske omgivelser preget av ikke-lineære narrativer (nonlinear 
narratives) (Sendra og Sennett 2020:26–34). Det er verdt å merke seg at alle de 
her tre nevnte strategiene, slik jeg tolker det, er forankret i en grunnoppfatning 
om at bylivets kanskje fremste kvaliteter ligger i hva det kan gi av uforutsette 
øyeblikksopplevelser. Det er gjennom hva slike opplevelser gir oss av komplekse 
erfaringer og nærkontakt med det som er fremmed og annerledes, at fundamentet 
for å skape et levende byliv er å finne. 

Jeg oppfatter Sendra og Sennetts bok som et innspill i en pågående disku-
sjon om hva som kan tenkes av alternativer til vår tids hegemoniske nyliberale 
planlegging og byutvikling. «The relevance of more reflexive and fluid forms 
of spatial practice has never been more pertinent», sier Melanie Dodd i sin 
introduksjon til en annen høyst relevant bokutgivelse: Spatial Practices: Modes 
of Action and Engagement with the City (Dodd 2020:avsn. 1). Mitt inntrykk 
er at det innen ulike miljøer nå vokser frem klare ønsker om en nyorientering, 
ikke bare innen kritisk byteori, men også blant grasrot- og nærmiljøaktivister, 
hos en yngre generasjon av planleggere, arkitekter, designere og kunstnere, og 
også, i en viss utstrekning, fra myndighetshold. I slike miljøer foregår det ut-
strakt eksperimentering med alternative innfallsvinkler og arbeidsmåter for 
planlegging og byutvikling. 

Mange initiativer er rettet mot å skape bedre og mer omfattende medvirk-
ningsprosesser, gjerne under merkelappen sivilsamfunnsmobilisering og sam-
skaping. I den forbindelse satses det mye på metodeutvikling og på å skape nye 
verktøy og plattformer for dialog og samarbeid (Guribye og Iversen 2019, Arendal 
kommune 2019). Gode eksempler finnes også innen programmer for såkalte om-
rådeløft, jf. Sluttevaluering Groruddalssatsingen (Oslo kommune Byrådsavdeling 
for byutvikling 2016). Videre har det vokst frem en erkjennelse – særlig blant 
kunstnere og nærmiljøaktivister, men etter hvert også blant mer eksperimentelt 
innstilte arkitekter og designere – av at byen er en flytende størrelse i konstant 
forandring og tilblivelse (jf. Pløger 2008). Lignende synsmåter går igjen i mye 
performativ urbanisme (Samson 2015). Utbredelsen av slike tenkemåter inspirerer 
mange til en mer utprøvende og eksperimentell holdning vis-à-vis byrommene. I 
midlertidige prosjekter og såkalt DIY-urbanisme søker man nettopp å utforske 
hva byrommene gjemmer på av uutnyttet potensial for nye praksisformer og 
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bylivsprogrammer (Oswalt, Overmeyer og Misselwitz 2013, Udlændinge-, Inte-
grations- og Boligministeriet 2016). 

Mye tyder altså på at vi i dag har flere ressurser, og flere verktøy og virkemidler, 
til å skape gode og attraktive bymiljøer enn kanskje noen gang før. Foruten Dodds 
nevnte bok gir utgivelser som Make City: A Compendium of Urban Alternatives 
(Ferguson, F. / Make_Shift 2019) og Explorations in Urban Practice (Aßmann 
et al. 2017) et godt innsyn i hva som fremstår som et voksende felt av alternative 
innfallsvinkler til og praksisformer for planlegging og byutvikling. Én utfordring 
i den forbindelse er imidlertid at mange alternative initiativer og betraktnings-
måter enten forblir småskalatiltak som opererer på siden av det hegemoniske 
planleggingssystemet, eller at de inkorporeres – ja, på sett og vis «spises opp», slik 
tilfellet har vært for mange motkulturelle praksiser opp gjennom historien – av 
det samme systemet (Sendra og Sennett 2020:23, Brenner 2017). Hvor grensene 
går, er ikke alltid like enkelt å fastslå. Uansett, gitt at tilfanget av alternative 
visjoner og praksisformer i dag kanskje er større enn noensinne, kan det påstås 
at en hovedutfordring i tiden fremover vil være å finne frem til hvordan slike 
initiativer kan tenkes å bli oppskalert på måter som virkelig viser vei mot an-
dre og mer inkluderende former for planlegging og byutvikling. Utopisk? Ja, 
helt klart. Men like så klart vil det representere et avgjørende bidrag i jakten på 
planleggingsmåter og formsvar som står bedre til bybefolkningens mangfold av 
preferanser og forventninger.
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