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Den efemere by John Pl\u00f8ger Hent PDF Byen er efemer. Den er fragmenteret, emergent, flygtig og
flydende, sammenvævninger og konfigurationer. At beskrive byen er ikke enkelt, at forstå byen som
erfaringsrum kræver fantasi. I alle tilfælde er forståelse og beskrivelse, begrebsliggørelse og kategorier

temporære. Mange hævder den perceptive oplevelse af byen er primær, ‘først’, men bl.a. Walter Benjamin og
Georg Simmel hævdede vi ‘fødes’ ind i en verden af drømme, minder og fortællinger som erfarings-vilkår.
Byen er hændelser og begivenhedsgøringer af (hverdags)liv, steder og rum. Byens iscenesættelser inkluderer
gade-teater, uformelle møderum, konsum, rytmer eller vandringer som involverer blikke, begær, affekt eller
måske angst. Der skabes atmosfærer i her-og-nu rum, og byerne forsøger at stimulere dette gennem kulturelle
begivenheder og kunst-praksiser. De temporære byrum er her blevet et attraktivt instrument for byerne, men
det anvendes ikke som et strategisk element. Denne bog har ingen svar, men kan måske stimulere til hele
tiden at søge nye tilgange til at forstå erfaringen med byen. Bogen er teoretisk, men også en kritisk dialog

med byplanlægning og arkitekter. Ikke for at give andre svar end de giver på den materielle formning af byen,
men for at udvide horisonten for hvad vi kan samtale om, når der skal planlægges med byliv i den efemere by.
John Pløger er Dr. Art & Professor i Byplanlegging ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging,

Universitetet i Agder, Kristiansand. Han har skrevet utallige artikler om byliv og byplanlegging samt
planprosesser, og arbejder sammen med arkitekter omkring designing af byrum. Projektet ’Byens rum’

(www.byensrum.dk) er et resultat af dette. Sammen med Jonny Aspen, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo,
har han skrevet bogen ’Den vitale by’ som udkommer i løbet af kort tid.
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for byerne, men det anvendes ikke som et strategisk element. Denne
bog har ingen svar, men kan måske stimulere til hele tiden at søge
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at give andre svar end de giver på den materielle formning af byen,
men for at udvide horisonten for hvad vi kan samtale om, når der
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planprosesser, og arbejder sammen med arkitekter omkring

designing af byrum. Projektet ’Byens rum’ (www.byensrum.dk) er et
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