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Hvad optager dig for øjeblikket? 
Der er særligt to emner, der optager mig: Det ene er, hvordan vi får skabt de bedste betingelser for 

den store, fælles samtale om byudvikling. Det andet er, hvordan vi accelererer handling ift. klima og 

bæredygtig byudvikling. Begge emner nyder heldigvis bred og stor opmærksomhed lige nu, og det er 

godt, for det er der behov for.   
 

Hvordan har dit arbejde betydning for byens eller branchens udvikling? 
I Grandville har vi et motto, der hedder ”ingen ved alt”. En af de værdier der er gemt i mottoet er, at 

byudvikling kræver viden og perspektiver fra mange kanter. Derfor bestræber vi os på både at være 
nysgerrige på det, vi ikke ved noget om, og generøse med den viden, vi har.  

 

Jeg tror, man kommer langt med en tilgang til byudvikling, hvor man ikke hævder at have alle 

svarene, men søger at finde dem i samspillet med andre – også dem, man i udgangspunktet ikke er 

enig med. Jeg ved ikke, om det har en betydning for branchens udvikling i sig selv, men vi vil gerne 
være med til at fremme en kultur med mindre fokus på ego, egne bedrifter og interesser og mere 

fokus på, hvad vi kan flytte, hvis vi gør det sammen.   



 

Hvilket sted holder du mest af i din by? 
Jeg bor i Aarhus og holder meget af Mejlgade, som strækker sig langs havnen fra Domkirken til 

Østbanetorvet, hvor kysset med den nye bydel på Aarhus Ø og Risskov begynder. Mejlgade rummer 

både det gamle Aarhus med den krogede gadestruktur og huse med baggårde og historier fra en 

svunden tid, men også et evigt omskifteligt og moderne kultur- og natteliv, som både er folkeligt og 
forfinet. Og så krydses Mejlgade af letbanen, og gaden fyldes af et stort træk af cyklister morgen og 

sen eftermiddag, og det giver mig håb for, at vi bevæger os i den rigtige retning ift. den grønne 

mobilitet.      
 

Hvad gør særligt indtryk på dig, når du besøger andre byer/lande? 
Byer er friktion. Friktionen er høj de steder, hvor der er mange forskellige mennesker og kulturer og 

derfor mange forskellige interesser og måder at bruge byen på. I byer i andre lande, hvor der bor 

mange flere mennesker fra flere forskellige kulturer, gør det indtryk, hvor intenst varieret bylivet er, 

og hvor meget man vinder, når man lykkes med at lade friktionen få plads.    
 

 

 
 

Stafetten er overdraget til dig fra Asal Mohtashami, arkitekt og byudvikler, 

grundlægger af AIM med spørgsmålet:  

 
”Hej Inger, jeres mantra #ingenvedalt og de tilknyttede arrangementer rummer manglende viden som 

en mulighed for at skubbe grænserne. Hvad har været jeres erfaringer pt. med at afholde 
arrangementerne, og kan I mærke en forskel i branchen?” 

 

Grandville har – særligt under corona – afholdt en række webinarer, hvor vi har inviteret åbent ind til 

videndeling og debat om forskellige emner. Det er der heldigvis også mange andre, der gør – fx DAC, 
CONCITO, Realdania og Dansk Byplanlaboratorium, og opensource@vandkunsten er et super godt 

initiativ, som peger i den helt rigtige retning.  

 

Vores erfaring er, at der er stor interesse for at være med og bidrage til samtalen, når nogen giver 
bolden op. Corona har været med til at accelerere videndeling på digitale platforme – vi lytter til 

podcasts og deltager i webinarer som aldrig før, og det er rigtig godt. Nu skal vi have dyrket og 

nytænkt de fysiske eller hybride formater for videndeling igen, for det er godt for samtaler om 

byudvikling, når man ser på den by, vi taler om, sammen.  

 
Hvem sender du stafetten videre til? 
Mikkel A. Thomassen fra Smith Innovation 

 

Og hvilket bonusspørgsmål vil du gerne stille? 
Hej Mikkel. Rigtig mange byer vil de kommende år blive udfordret af stigende havvand. Med læring fra 
nogle af de spændende projekter, Smith Innovation har været involveret i, hvad kommer så til at have 

betydning for, at der kan udvikles gode, robuste løsninger, der beskytter byerne mod oversvømmelse 

som følge af stormflod og stigende havvand?        

 


