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“Når øldrikkerne i Enghave Minipark-projektet har været med til at planlægge, beslutte
projektet og har sorteret og lagt enhver chaussésten, bolt, lægte, malerstrøg, etc., er pro-
jektet en del af dem. Det er videre end ejerskab, det er deres projekt.” 
Kunstner Kenneth A. Balfelt

Da metrobyggeriet i København i september 2010 nåede til Enghave Plads på Vesterbro,
mistede 30-100 øldrikkere, der dagligt mødtes på pladsen, deres faste tilholdssted. I de
otte år metrobyggeriet optager pladsen, kan øldrikkerne nu opholde sig i Enghave Mini-
park, som de selv har været med til at planlægge og bygge. Miniparken består blandt
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Kenneth A. Balfelt snakker om kunstprojektet med øldrikkerne fra Enghave Plads. Foto: Simon Mertner Vind.
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andet af en overdækket pergola med belægning af chaussésten, en 45 meter lang bug-
tende bænk, der følger hele pladsens bagside, grill, pissoir og bede. Kunstneren Kenneth
A. Balfelt faciliterede processen og dialogen med brugerne – øldrikkerne. 

Metode 
n Gåtur i området sammen med brugerne for at vælge et sted, de kunne tænke sig som 

alternativ til pladsen og samtaler om, hvad det nye sted skulle indeholde. 
n Workshops, hvor ønsker til faciliteter, inventar og arkitektonisk udtryk blev 

udarbejdet. 
n Arkitekterne videreudviklede inventaret i løbende dialog med brugerne.
n Byggeprocessen foregik sammen med brugerne gennem 2010 og 2011. 
n Brugerne tog beslutningerne og prioriterede, når der skulle træffes valg – for eksempel

mellem ønskerne til både pissoir, springvand og bålplads. 
n Arkitekterne og kunstneren fungerede som bindeled mellem brugerne og Københavns 

Kommune, og det var dem, som indhentede tilladelserne til at bruge stedet og bygge 
faciliteterne.

n Brugerne står i dag selv for pasning af planter samt rengøring i Enghave Minipark.

Anbefalinger 
n Drop forudfattede meninger. Er det for eksempel rigtigt, at øldrikkere er ressource-

svage?
n Se projektet som en situation, der skal udvikles, frem for som et problem, der skal 

løses. Det skaber større åbenhed over for de muligheder, der er i det omkringliggende 
lokalsamfund.

n Vis respekt overfor de involverede ved at forvente svar og kompetencer fra alle 
- hvad enten det er fagpersoner som arkitekter og byplanlæggere eller en alkoholiker 
på bænken.

n Alle mennesker er eksperter eller ’superbrugere’ på deres egen situation og kontekst. 
Via respekt, åbenhed og involvering kommer deres indsigt på banen i udviklingsforløb.
Italesæt deres viden og anvend den til at skabe brugbare løsninger. 
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Forskellige brugergrupper mødes på den nye miniplads. Foto: Kenneth A. Balfelt



n Kvalificér over tid interessenterne til at deltage i en given omdannelsesproces
n Mød brugerne på deres præmisser, da det langt fra er alle, som vil møde op til et 

borgermøde. 
n Lyt, frem for selv at komme med idéer. 
n Tid er det vigtigste redskab til inddragelse, tillidsskabelse og kvalitet. 

Links
www.facebook.com/pages/Enghave-Minipark-Din-oase-p%C3%A5-
Vesterbro/356121941066450
http://kennethbalfelt.org/enghave-plads
http://vimeo.com/36087203 
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters rapport Byen som dagligstue af Hausenberg,
Spektrum Arkitekter og billedkunstner Kenneth A. Balfelt:
http://mbbl.dk/publikationer/byen-som-dagligstue 
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