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Indledning 

Midlertidige byrumsanvendelser ses i stigende grad i bybilledet mange steder i verden. I Danmark 

er fænomenet ligeledes blevet en vigtig del af byudviklingen, hvilket ses dels ved hyppigheden og 

dels ved at midlertidige anvendelser er indskrevet i planloven ved den seneste revision. De 

midlertidige byrumsanvendelser er således blevet en vigtig del af værktøjskassen for strategisk 

planlægning.  

Gennem de seneste 10 år er der gennemført en del analyser af midlertidige 

byrumsanvendelser mens de pågår (GivRum 2018; KL 2017; GivRum 2016; 12Byer 2015; 

Realdania By 2013). Hvem tager initiativet, hvem deltager og med hvilken baggrund. Det øgede 

fokus på disse anvendelser inden for planlægning kalder dog på analyser af, hvad de midlertidige 

anvendelser giver til deltagerne, lokalområderne og byerne på længere sigt – dvs. efter at 

anvendelserne er afsluttet? Hvilke erfaringer, netværk, relationer og strategier bæres videre? 

I denne rapport behandles en særlig vinkel på dette mulige aftryk, nemlig midlertidige 

byrumsanvendelser som iværksætter-rugekasser. I den sammenhæng er Copenhagen Street Food er 

et væsentligt eksempel. Copenhagen Street Food var et sted, hvor man kunne købe mad fra en stor 

variation af boder, og var meget besøgt af københavnere og andre i de 4 år (2014-2017), der var 

åbent. Madstaderne var små, og størstedelen af de handlende var personer med ingen eller nogen 

erfaringen inden for restaurationsbranchen. Gennem interview med stadeholdere, initiativtagere og 

planlæggere i Københavns Kommune, har vi undersøgt intensionerne og hvilke betydning den 

midlertidige byrumanvendelse har haft med fokus på iværksætteri.  

Med udgangspunkt i et pilotstudie af Copenhagen Street Food, søger vi således at 

besvare følgende spørgsmål: Hvilken betydning kan midlertidige byrumsanvendelser have for 

iværksættere og iværksætteri? – herunder hvilken viden og erfaring, involverede aktører tager med 

sig, efter at anvendelsen er nedlagt.  

 

Teoretisk ramme 

Fra ’pop-up’ butikker til gadefestivaller, containerboliger og midlertidige byhaver – midlertidige 

anvendelser og midlertidig brug af byen er et stigende fænomen i nutidig byudvikling, både i byer, 

der oplever økonomisk vækst, og i byer med økonomisk nedgang. I den konstante søgen efter 
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merværdi, vil økonomisk kapital koncentreres på de steder og aktiviteter i byen, der skaber 

økonomisk vækst og trække sig ud af steder, der ikke bidrager til denne (Smith 1990; Harvey 

1982). I en kapitalistisk verdensorden vil der derfor altid være byrum, der er bliver efterladt som 

tomme eller ledige i kortere eller længere perioder. Årtiers afindustrialisering af byerne har skabt 

sådanne ’mellemrum’ i byen, og det er ofte på disse steder, hvor der på denne måde, opstår en 

fleksibilitet i ejendomsmarkedet, at midlertidige byrumsanvendelser finder sted (Madanipour 2018; 

Scott & Szili 2018; Bishop & Williams 2012).  

Tidligere har midlertidige byrumsanvendelser primært været et fænomen relateret til 

uformel korttids brug af tomme eller ledige byrum enten helt ulovligt eller stiltinde accepteret af 

myndighederne. Politiske forandringer og økonomisk recession har imidlertid ført til, at 

midlertidige byrumsanvendelser i de seneste årtier er blevet et strategisk planlægningsværkstøj, der 

ofte bliver inkorporeret i officielle planlægningsdokumenter (GivRum 2018; Madanipour 2018; 

Scott & Szili 2018; Wagner 2018; KL 2017; 12Byer 2015; Lehtovuori & Ruoppila 2015; Munzner 

& Shaw 2015; Oswalt et al. 2013; Andres 2012; Bishop & Williams 2012; Colomb 2012; 

Senatsverwaltung für Stadtenwiklung Berlin 2007).  

I byplanlægningen bliver midlertidige byrumsanvendelser brugt til at genaktivere og 

transformere tomme eller ledige byrum og at undersøge nye brugsformer, samarbejdsformer og 

fleksible planlægningsprocedurer, der kan sammenbinde nutidens umiddelbare behov med 

fremtidige planer. På denne måde kan midlertidige byrumsaktiviteter fungere som prøveanlæg for 

nye fremtidige brug, og da de oftest er forbundet med genbrug af materialer (herunder bygninger) 

og lave investeringer, bliver de anset som en mulighed for at forbinde top-down planlægning med 

bottom-up aktivisme (Munzner & Shaw 2015; Oswalt et al. 2013). Således bliver midlertidige 

byrumsanvendelser iværksat af såvel aktivister, iværksættere, borgere, private developere som 

officielle planlægningsmyndigheder enten i samarbejde eller alene.    

I det seneste årti er der udgivet en stor mængde litteratur om midlertidige 

byrumsanvendelser. En del af denne litteratur stammer fra planlægningsmyndigheder og 

konsulentvirksomheder og fokuserer primært på at bidrage med guidelines for udførelse, 

dokumentere aktiviteter og evaluere best practice (GivRum 2018; KL 2017; GivRum 2016; 12Byer 

2015; Realdania By 2013; Senatsverwaltung für Stadtenwiklung Berlin 2007). Den anden del af 

litteraturen stammer fra forskellige akademiske kredse, hvor midlertidige byrumsaktiviteter og 

deres potentielle påvirkning af byer er blevet diskuteret. Her er det blandt andet blevet 

argumenteret, at sådanne små rumlige urbane praksisser bidrager til urban regenerering, 
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omdefinering eller branding af urbane steder, social retfærdighed og økonomisk vækst (Madanipour 

2018; Scott & Szili 2018; Madanipour 2017; Henneberry 2017; Fabian & Samson 2016; Lydon & 

Garcia 2015; Iveson 2013; Novy & Colomb 2013; Oswalt et. al 2013; Bishop & Williams 2012; 

Colomb 2012). 

I planlægningsstudier, hvor blandt andet Habermas’ teori omkring procedural 

planlægning og ideelle planlægningssituationer (1981) har været inspiration, er midlertidige 

byrumsanvendelser som potentiale for bedre borgerinddragelse blevet diskuteret (Wagner 2018; 

Vallance et. al 2017; Fabian & Samson 2016; Lydon & Garcia 2015; Madureira 2013; Novy & 

Colomb 2013; Andres 2012; Mayer 2009). Planlæggeres og politikeres roller og deres interaktion 

med developere og borgere i midlertidige byrumsaktiviteter er blevet illustreret og evalueret 

(GivRum 2018; Scott & Szili 2018; KL 2017; Madureira 2013; Oswalt et al. 2013; Hausenberg 

2008; Svara 2006). Og det er blevet argumenteret, at vi mangler teoretisk viden omkring hvordan 

midlertidige byrumsaktiviteter udfordrer og influerer på planlægningssystemer og –praksisser 

(Iveson 2013).        

Med deres diskussioner omkring retten til byen, har Lefebvre (1996 [1968]; 2003 

[1970]), Harvey (1976; 1982) og Castells (1977 [1972]) inspireret den kritiske urbane tilgang, hvor 

den kapitalistiske verdensorden bliver kritiseret for at gøre byer til strategiske steder for 

forbrugerisme uden hensyntagen til byens borgere og deres hverdagsliv (Scott & Szili 2018; Hansen 

& Clark 2017; Ferreri 2015; Munzner & Shaw 2015; De Fillipips & Rivero 2014; Brenner et al. 

2012; Larsen & Hansen 2012; Mitchell 2003; Smith 1996; Smith 1990). Denne debat har også 

inspireret studier af midlertidige byrumsanvendelser, og her er sammenhængen mellem midlertidige 

byrumsaktiviteter og fortrængning af svagere socioøkonomiske grupper fra byen blevet fremhævet 

med argumentet om, at sådanne aktiviteter ofte bidrager til højere grundværdier og gentrificering 

(Madanipour 2018; Scott & Szili 2018; Hansen & Clark 2017; Clark et al. 2015; Ferreri 2015; 

Munzner & Shaw 2015). Det er blevet argumenteret, at midlertidige byrum bidrager til nye måder 

at bruge byens steder, hvilket kan forandre hverdagslivet og stedstilknytninger for byens borgere 

(GivRum 2018; Cresswell 2004; Massey 1994; Lefebvre 1991; Lefebvre 1984), men der mangler 

stadig viden omkring hvordan byens borgere bliver inddraget i skabelsen af midlertidige aktiviteter 

og hvordan midlertidige byrumsaktiviteter rent faktisk bidrager til øget social retfærdighed i byerne 

(Lehtovuori & Ruoppila, 2017; Thorpe et al. 2017). 

I diskussionen omkring økonomisk vækst, har iværksætteri været et stort fokusområde 

i mange akademiske miljøer. Fra økonomi og business studier, til sociologi, geografi og kognitiv 



6 

 

psykologi har ønsket om at forstå kilderne til iværksætteri skabt akademiske diskussioner (Skytt-

Larsen 2018; Skytt-Larsen 2016; McQuaid, 2011; Yeung 2009; Mitchell et al. 2007; Patton 2005; 

Aldrich & Zimmer 1986). Disse temaer har også præget politiske og planlægningsmæssige 

diskussioner i de sidste årtier, og i strategiske planlægningsdokumenter, konsulentrapporter og 

evalueringer af midlertidige byrumsaktiviteter, er det blevet argumenteret, at tomme byrum og deres 

mulighed for at fungere som prøveanlæg for nye urbane aktiviteter, kan skabe økonomisk vækst og 

iværksætteri. Ved en gennemgang af strategiske byudviklingsprojekter i Australien, argumenterer 

således Scott & Szili (2018) og Munzner & Shaw (2015) for, at neoliberalisme og ’creative city’-

tankegangen har skabt en politisk diskurs om, at midlertidige byrumsaktiviteter er attraktive i urban 

regenerering, idet de kan skabe liv i tomme byrum og samtidig fungere som rugekasser for urbane 

iværksættere, og at dette i høj grad er blevet brugt som et gentrificeringsinstrument. Og gennem 

deres analyser af, hvordan Berlin har beholdt sin attraktivitet trods økonomisk nedgang i 1990’erne, 

har Färber (2014) og Colomb (2012) vist, hvordan de mange tomme og ledige byrum, der blev 

skabt i denne periode, blev attraktive for kulturelle iværksættere, der mere elle mindre illegalt 

besatte disse og skabte deres kunst på disse steder. I andre akademiske studier af midlertidige 

byrumsanvendelser har diskussionen om iværksætteres roller i midlertidige byrumsaktiviteter dog i 

høj grad været fraværende. Vi mangler derfor stadig viden omkring, hvordan midlertidige byrum 

kan fungere som rugekasser for iværksætteri, og om hvordan iværksætteres viden, innovationer og 

netværk, skabt i gennem disse midlertidige byrumsaktiviteter, kan influere på urbane forandringer, 

planlægningssystemer og det omkringliggende samfund. Det er således disse temaer, der sættes 

fokus på i denne rapport.   

 

Præsentation af case 

Copenhagen Street Food var beliggende på Christiansholm, også kaldet Papirøen (nr. 1 på figur 1). 

Christiansholm er en delvist kunstigt opdæmmet ø i Københavns Havn, som ligger lige nord for 

Christianshavn (nr. 2 på figur 1). Opdæmningen begyndte i 1695, og området har gennem årene haft 

mange forskellige formål. Fra 1958 og frem til 2013 var øen hjemsted for Den Danske Presses 

Fællesindkøbsforening (DDPFF) – heraf navnet Papirøen. Herefter overgik bygningerne til 

selskabet Christiansholm Ø ApS, stiftet af Klaus Kastbjerg via Unionkul Holding og Dan Ingemann 

Petersen via Nordkranen Invest, og som købte grunden af By og Havn i 2013. I 2016 kom Danica 

Pension med som investor i konstellationen (Poulsen 2017).  
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By & Havn, der ejer arealerne omkring havnen, indgik samtidig en aftale med Christiansholm Ø 

ApS om udvikling af øen fra 2018. I den mellemliggende periode - 2014-2017 - blev bygningerne 

udlejet til en række kreative virksomheder (Experimentarium, COBE, Copenhagenize Design 

Company, Purpose Makers, Cykling uden alder, samt Copenhagen Street Food). Det var fra 

begyndelsen aftalt, at det drejede sig om midlertidige byrumsanvendelser, og at udlejningen skulle 

afsluttes 31. december 2017. Herefter skulle området udvikles til boliger, svømmehal mv. Med 

udgangen af 2017 ophørte de midlertidige byrumsanvendelser, og området er nu i byggefasen for de 

planlagte anvendelser. 

 

 

 

 

Nær ved Christiansholm findes på østsiden af havnen Operaen, nye boligområder, Christiania, samt 

Christianshavn. På vestsiden af havnen findes København midtby – inkl. Kongens Nytorv og 

Nyhavn. De midlertidige byrumsanvendelser - særligt Copenhagen Street Food – var meget besøgte 

i deres levetid. Besøgstallet var godt hjulpet af etablering af cykelbroen (nr. 3 på figur 1) over 

Københavns havn i sommeren 2016.  

Initiativtagerne til Copenhagen Street Food, Jesper Julian Møller og Dan Husted, 

præsenterede en vision om en ’folkelig pendant til Torvehallerne, hvor Københavnerne kan spise et 

lækkert og bæredygtigt måltid mad til 50 kr.’ (Copenhagen Street Food 2014). Initiativtagerne 

lejede stader ud til erhvervsdrivende, der lavede og solgte mad. Der var i alt 34 stader, der 

tilsammen repræsenterede en bred vifte af måltidstyper. Desuden blev der solgt drikkevarer fra 5 

stader, som blev varetaget af initiativtagerne.   

 

Figur 1. Placering af Christiansholm og detaljer i Christiansholms omgivelser 
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Metode 

Empirien er indsamlet via med tre forskellige aktørgrupper: planlæggere fra Københavns 

Kommune, initiativtagerne til Copenhagen Street Food, samt forhenværende stadeholder på 

Copenhagen Street Food. Interview med kommunen blev foretaget som et tre-dobbelt semi-

struktureret interview på baggrund af en interviewguide. I samtalen deltog strategisk byplanlægger, 

Thomas Chapelle, byplanlægger, Peter Juul og international koordinator, Kristine Munkgård 

Pedersen fra Teknik og Miljø Forvaltningen i Københavns Kommune. Initiativtagerne til 

Copenhagen Street Food Jesper Julian Møller og Dan Husted blev ligeledes interviewet via 

interviewguide i et dobbelt-interview. For disse to aktørgrupper blev fællesinterview valgt, idet 

potentialet for refleksion er stort (deltagerne inspirerer hinanden), og vi var to forskere tilstede, så 

det var muligt at overskue dialogen. Vi var samtidigt opmærksomme på eventuelle magtforhold 

eller andre forstyrrende elementer af relationel art, idet sådanne relationer kan bremse de 

deltagendes aktive medvirken og ytringer. Begge interview blev optaget og efterfølgende 

transskriberet og kodet. 

Stadeholderne blev interviewet som strukturerede individuelle interview via møde 

eller telefon. Alle stadeholdere, som havde bod på Copenhagen Street Food umiddelbart før 

lukningen, blev forsøgt kontaktet via e-mail eller opkald for at aftale tidspunkt for telefoninterview. 

Ud af 33 stadeholdere kom vi i kontakt med 20, hvoraf 10 indvilligede i at deltage i interview. 

Strukturerede interview med mulighed for kommentarer blev valgt, idet vi ønskede at komme bredt 

ud til mange stadeholdere og de ønskede informationer var fortrinsvis af formel og konkret art (eg. 

baggrund i branchen). Der var dog også spørgsmål i forhold til stadeholderende erfaringer og 

formelle og uformelle udbytte, hvorfor det var nødvendigt at have tid til uddybende spørgsmål. De 

uddybende svar blev noteret. Telefoninterview blev anvendt, idet de forhenværende stadeholdere 

var baseret rundt om i landet efter lukningen af Copenhagen Street Food.  

Interviewmaterialet blev analyseret forskelligt. Informationer fra de semi-

strukturerede interview blev kodet og analyseret som etnografiske fortælling, hvorfor analysen 

underbygges af citater. Informationer fra de strukturerede interview med stadeholdere blev noteret 

undervejs med uddybende eksempler fra deres historier. 

 



9 

 

Analyse 

Baggrund for etableringen af Copenhagen Street Food 

Copenhagen Street Food på Papirøen blev etableret af de to iværksættere, Jesper Julian Møller og 

Dan Husted. Jesper Julian Møller er ejer af Julian Group A/S som var grundlægger af Copenhagen 

Street Food. Jesper er uddannet kok og har været i restaurationsbranchen hele sit arbejdsliv; han 

startede som opvasker på en restaurant som 10 år, gik i kokkelærer som 16 årig, har arbejdet på 

flere forskellige restauranter, har været forpagter af Nationalmuseets restaurant og café og ejer 

Restaurant Toldboden, der er en del af Julian Groups spisesteder. Desuden driver han sit eget 

landbrug, Juliangaard, der leverer frilandsgrønt til Julian Groups spisesteder. Jesper har således 

opbygget en solid erfaring med restaurationsdrift og jord-til-bord-koncepter i denne sammenhæng.  

Dan Husted har ingen formel uddannelse, men har arbejdet med iværksætteri det meste af sit 

arbejdsliv, og i slutningen af 1990’erne lavede han et selskab sammen med sin bror, der skabte flere 

vinbarer og restauranter i København, hvoraf de fleste stadig eksisterer. Men efterhånden bestod 

arbejdslivet mest af drift, og det kedede Dan, så i 2013 solgte han sin andel af selskabet for at tage 

et sabbatår og rejser rundt i verden: ”Jeg personligt elsker at iværksætte og skabe. I det øjeblik, jeg 

går i drift og hver dag ligner hinanden, så keder jeg mig”. Efter noget tid, bliver Dan dog kontaktet 

af sin ven, der er ansat på Toldboden, som spurgte, om han vil lave nogle håndværksmæssige ting 

på Jespers spisesteder. På den måde, kommer Jesper og Dan til at mødes og i løbet af kort tid, finder 

de ud af, at de arbejder godt sammen, så da Jesper får nøglerne til den hal, han skal leje på Papirøen, 

sender han Dan ud for at se på den.  

Ifølge Jesper opstod muligheden for hallejen pludseligt og uden forvarsel: ”Jeg fik 

hallen herovre, fordi jeg var over og lave mad til et event for Politikens Hus (...) Fire dage efter, var 

jeg ude og snakke med By og Havn om nogle andre ting, og så nævnte jeg bare, at jeg havde været 

ude og lave mad derude (...) så blev jeg sat i kontakt med Klaus Kastbjerg, som jo er grundejer 

sammen med Nordkranen Invest og Danica Pension (...) og så blev vi enige om, at jeg kunne leje en 

af hallerne”. Udlejerne havde ingen kommentarer til, hvad der skulle foregå i hallen, bortset fra, at 

det skulle være restauration, og der stod i lokalplanen, at der kun måtte være én restauratør med én 

alkoholbevilling.  

Københavns Kommune havde heller ingen kommentarer til selve aktiviteten: ”...vores 

problematikker går primært på trafik, meget klassisk (...) Papirøen var jo, ligesom alle andre 

midlertidige anvendelser bare en byggesag (...) egentligt gør vi ikke ret meget ud af det (...) 



10 

 

Byggesagsmæssigt var det ret komplekst med så mange små containere også videre, det er 

komplekst i forhold til brand (...) kommunen er jo ikke aktør, vi er jo ikke grundejere, så der er jo 

en anden, der skal udfylde den rolle dér. Kommunen har et ønske om, at der skal ske nogle ting, og 

der har Jesper Møller med hans projekt på Papirøen været et godt aktiv (...) Det handler jo om at 

skabe mødesteder. Og street food er vel sådan et sted, der tiltrækker alle slags mennesker (...) og det 

er jo også godt for byen. At skabe steder, hvor mennesker mødes, det er de gode til, de her 

aktiviteter” (Peter Juul, byplanlægger, Københavns Kommune).  

Jesper overtog hallen uden at have et konkret projekt, han ville i gangsætte derude, 

men da Dan havde set hallen, kom han til Jesper med en idé om at skabe et street food marked, en 

aktivitet, han var blevet inspireret til af sine rejser rundt omkring i verden. ”På mine rejser, havde 

jeg oplevet, at det nye kæmpe store, det var street food – Portland, Houston, Texas, der var street 

food overalt, og det var med små iværksættere, der gik i gang og skabte god energi. Det fortalte jeg 

så til Jesper (...) og da det blev plantet i vores hoveder (...) så fik den én over nakken (...) vi 

begyndte at bygge 12. februar og vi åbnede 23. april 2014.”  

Bestemmelsen i lokalplanen om kun én restauratør, var ikke problematisk for Jesper 

og Dan, de lavede konstellationen sådan, at Jesper var restauratøren og så søgte de, blandt andet 

gennem deres netværk og via en pressemeddelelse, efter iværksættere, der ville leje en stade til at 

lave deres egen mad og sælge videre ”... vi laver nogle rammer, så vi kan hjælpe folk med at blive 

selvstændige kokke, men de er i min restaurant, som Dan har bygget, og så er de dér og laver mad, 

mens vi har alkoholbevillingen og styrer drikkevarerne”. Det, med at hjælpe iværksættere med at 

blive selvstændige kokke var, sammen med ønsket om at ”give havnen tilbage til Københavnerne 

og give plads til alle”, den bærende vision fra starten af projektet.   

 

Etablering af stader 

For de fleste af de adspurgte stadeholdere startede deres engagement hos Copenhagen Street Food 

ved et tilfælde. Mange fortæller, at de hørte om det i medierne eller læste pressemeddelelsen fra 

Julian Group, hvor der blev søgt efter stadeholdere, mens nogle få fortæller, at de tog derud for at se 

stedet efter åbning og på denne baggrund valgte at ansøge om at komme ind. Der var yderligere 

nogle få, der blev inviteret med på baggrund af relationer til initiativtagere og/eller andre 

stadeholdere, som kendte til deres madkoncept. 
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Halvdelen af de adspurgte stadeholdere var eller havde tidligere været involveret i 

restaurationsbranchen, inden de startede deres stader op på Copenhagen Street Food, mens de 

øvrige kom fra meget forskellige brancher så som skuespiller, skolelærer og VVS. Dog var der kun 

tre, der havde ikke tidligere erfaring med at være selvstændigt erhvervsdrivende.  

 

Betydning af den midlertidige ramme 

At projektet var midlertidigt, var en af hovedårsagerne til, at det var attraktivt for de to 

initiativtagere. De ville prøve et nyt koncept af, som de ikke havde erfaring med, så de så hallen på 

Papirøen som en mulighed for dette uden en for stor risiko: ”Det var bare et fedt projekt – der var en 

tom hal, som vi puttede kontekst, indhold og dogmer ind i. Og hvis noget ikke virkede, så pillede vi 

det ned igen og prøvede noget andet (...) det er det, man kan med det midlertidige, det er at prøve 

ting af. Den var ikke gået, hvis man havde investeret 66 millioner i en ny bygning”. Samme 

tankesæt gjorde sig gældende for de fleste stadeholdere: De så projektet som en mulighed for at 

prøve deres ideer af og prøve sig af som selvstændige for en forholdsvis lav investering. Dog var 

der nogle stykker, der var bekymrede for, om de i den relativt korte tidsramme ville have mulighed 

for at tjene deres investering ind, men de så alligevel projektet ’Copenhagen Street Food’ som 

attraktivt og gik derfor ind i det.   

Således var alle fra starten bevidste om, at projektet ville være midlertidigt, og at der 

ikke var mulighed for forlængelse af lejen på Papirøen, selv hvis Copenhagen Street Food blev 

succesfuldt, da det var indskrevet i lokalplanen, at bygningerne skulle rives ned i starten af 2018. 

Derfor var det også med god ro og orden, at Copenhagen Street Food lukkede ned med en stor åben 

fest i december 2017.  

 

Værdiskabelse for de involverede aktører 

Trods en lidt hård opstart, hvor mange ikke troede på projektet, da der ikke fandtes lignende 

koncepter i Danmark, blev Copenhagen Street Food en stor succes: ”... der anede vi jo ingenting, vi 

startede op med noget helt nyt. På daværende tidspunkt var vi nødt til selv at køre 8 boder for at 

vise folk, at det er denne her vej, I skal gå og så kom det så stille og roligt”. Københavnerne tog 

madmarkedet til sig, og det samme gjorde turister; i 2017 var ca. 1,5 millioner betalende gæster 

forbi Copenhagen Street Food på Papirøen.  
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De to initiativtagere, Jesper og Dan, er meget stolte af Copenhagen Street Food, idet deres primære 

visioner for projektet, at hjælpe iværksættere i gang og at ”give havnen tilbage til Københavnerne” 

blev indfriet.  

Stadeholdernes ønsker er i høj grad også blevet indfriet. Alle adspurgte stadeholdere 

giver udtryk for, at de sætter pris på den viden og erfaring, samt det store netværk, de har opbygget 

gennem deres tid på Copenhagen Street Food. Flere beskriver projektet som en ”fantastisk 

læreplads”, hvor de har de opbygget en solid viden omkring street food-branchen, deres egne 

forretningskoncepter og generelt omkring det at være selvstændige erhvervsdrivende. Dog mener 

alle adspurgte stadeholdere, at der manglede daglig kontakt og support fra initiativtagerne, og at det 

er ærgerligt, at kommunen kun har haft kontakt til initiativtagerne og ikke til de selvstædige 

stadeholdere eller stadeholderforeningen, og der hersker derfor en forståelse om, at kommunen reelt 

ikke har været interesserede i deres små virksomheder, og dermed i iværksætteriet, men blot har set 

på projektet som en mulighed for branding af stedet. Økonomisk set har de fleste stadeholdere fået 

indfriet deres ønsker; blandt de adspurgte er der ikke nogen, der har lidt underskud på deres stader, 

mens selve overskuddet varierer fra at gå nogenlunde op med deres indskud til meget store 

indtjeninger.  

De interviewede planlæggere hos Københavns Kommune giver udtryk for, at 

kommunen har lært meget af den midlertidige byrumsanvendelse på Papirøen, og specifikt af 

Copenhagen Street Food, idet Jesper og Dans tilgang til projektet og selve ansøgningsproceduren 

har været så professionel. Det har lært dem meget på det generelle plan om, hvordan kommunen 

bedst kan hjælpe ansøgere om midlertidige byrumsanvendelser til at imødegå lovmæssige krav, og 

mere specifikt omkring håndtering af sager om street food og madmarkeder. Det er også Dan og 

Jespers indtryk: ”Lad os sige det på den måde, at Københavns Kommune og By og Havn, Teknik 

og Miljø og Fødevarestyrelsen er jo i dag klædt meget bedre på, netop fordi vi har lavet det her 

projekt. Det er der, vi er nu. Og det er både på det gode og på det dårlige – altså på de ting, vi 

lavede forkert og måtte lave om – så det har været en god læreproces”. Dog giver de udtryk for, at 

etableringen af madmarkeder som midlertidige byrumsaktiviteter er omkostningstungt, idet der er 

en del initialomkostninger forbundet med at gøre en byggegrund eller en tom lagerhal klar med 

strøm, kloak, udluftning, brandalarm mm., og det ville de ønske, at kommuner og grundejere tog 

mere ansvar for: ”... Når jeg snakker med kommunen, så snakker jeg meget om det her med, at når 

de skal anlægge et nyt midlertidigt rum, så kunne de godt kræve af bygherre, at de skal komme med 

nogle af initialomkostningerne. Et godt eksempel er jo, at hvis vi skal have 1000 ampere strøm, så 



13 

 

skal vi lægge en million i tilslutningsafgift – og det er jo os med projektet, der skal betale det, men 

det sjove er jo, at strømmen bliver jo på grunden. Så det der kunne være fedt, var jo, at hvis 

bygherre alligevel skal have 2000 ampere efterfølgende, at han bare starter med at lægge det. Men 

det er jo igen sådan nogle ting, der kunne være fedt, hvis kommunen og stadsarkitekten tog ved lære 

af og tog ansvar for, og sagde til bygherrer, at mens noget byggemodnes, så vil kommunen gerne 

have, at det skal prøves af med midlertidighed, og at bygherre så skal betale for strøm og kloak, 

som de jo alligevel skal etablere”.  

Efter afviklingen af Copenhagen Street Food og de andre midlertidige 

byrumsanvendelser på Papirøen i december 2017, overgik Christiansholm til byggeprocessen af de 

planlagte aktiviteter, men de to initiativtagere er ikke i tvivl om, at deres projekt har præget den 

fremtidige udvikling af stedet: ”vi taler jo virkelig om, hvordan vi ændrede – med sikkerhed – 

bygherre og arkitekternes holdning til, hvad Papirøen bliver til –  for dem, der vandt konkurrencen, 

vandt den netop pga. at der er offentlig tilgang for hele København, at der er et havnebad, der er 

tilgang til vandet”. Desuden har projektet, ifølge Jesper og Dan, også givet et mere generelt aftryk i 

byudvikling og -planlægning: ”... vi faktisk har været med til at bevise over for bygherrer, 

arkitekter, kommuner osv., at det kan godt betale sig at investere i midlertidige projekter, i stedet for 

bare at sige nej, fordi der skal bygges om to år. Beboere i nybyggede områder i København finder 

sig ikke længere i, at der bare er byggepladser – de gør bare noget og får lov til det; det havde de 

ikke fået lov til for fem år siden. Så der er kommet en større forståelse for værdien af det der”.  

Initiativtagerne giver ydermere udtryk for, deres stolthed over, at de med Copenhagen Street Food 

har bidraget til at madmarkeder er blevet en generel tendens i det danske bybillede: ”... da vi 

startede Copenhagen Street Food på Papirøen, så tror jeg der var 12 eller 15 registrerede food trucks 

i København ikk’, året efter var det 120, og i dag er der måske 350-400 registrerede gadesælgere 

(...) Det er jo dejligt, at se en hel masse, der kopierer vores koncept – der er jo street food i stort set 

hele Danmark, alt sammen kopieret fra vores koncept”.  

 

Efter afviklingen af Copenhagen Street Food 

Efter afviklingen af Copenhagen Street Food er der skabt mange nye street food-markeder rundt 

omkring i hele Danmark. De to initiativtagere, Jesper og Dan, står bag tre af disse; Reffen og 

Broens madmarked i København, er midlertidige byrumsanvendelser, mens det sidste, Storm 

Pakhus i Odense, er permanent; ”...vi arbejdede hen i mod, at når de fire år var slut, så satte vi ild til 
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lunten og så eksploderede vi Papirøen, så fragmenter af hele denne kultur, vi har været med til at 

skabe, ville blive spredt ud over hele Danmark, hele København. Det var lige fra starten vores 

allerstørste mål. Og det er jo i høj grad blevet indfriet”. Selvom mange af de nye madmarkeder 

kører efter samme skabelon som Copenhagen Street Food gjorde på Papirøen, er der alligevel sket 

en stor udvikling i branchen. Jesper og Dan fortæller, at ”... hele markedet er blevet mere 

professionelt. Det er blevet mere legitimt at sige, at man gerne vil lave street food, end at man skal 

have sin egen restaurant, førend man bliver anerkendt. Og dem, som så er amatører, de er så 

amatører på den måde, at de brænder for det og de lærer af det hver dag – de går ikke halvhjertet ind 

i det”.  

Jesper og Dan kalder således deres nye madmarkeder for ”version 2.0” og forklarer, at 

de i den grad trækker på de erfaringer, de gjorde sig under det midlertidige ophold på Papirøen. De 

har fået sat hele organisationen mere i system, er blevet bedre i deres daglige support af 

stadeholdere og er blevet bedre til at indgå i dialog og forhandlinger med kommuner og grundejere 

omkring midlertidige byrumsanvendelser:  ”... vi kan sige, at igen via vores erfaring, vi står meget 

klarer i vores udtryk nu, fordi vi ved, hvad vi kan og må og gerne vil. Der har vi jo ligesom en 

enorm erfaring...”. Succesen på Papirøen har også betydet, at flere grundejere og kommuner er 

blevet meget mere bevidste om, at midlertidige byrumsanvendelser kan skabe åbnet op for ubrugte 

byrum og binde dem bedre sammen med resten af byen, og Dan og Jesper fortæller, at de oplever en 

enorm interesse i at få via midlertidige byrumsanvendelser ind på grunde, der er under 

byggemodning med en forventning om at det vil forøge den økonomiske værdi af stedet.  

Blandt de adspurgte tidligere stadeholdere, er de fleste også fortsat involveret i street 

food, således har to tidligere stadeholdere på Copenhagen Street Food været med til at igangsætte 

nye madmarkeder både i Danmark og i Norge, og syv arbejder videre med deres food trucks på 

andre madmarkeder og til forskellige midlertidige events, heraf to med fornyede koncepter i forhold 

til det, de arbejdede med på Copenhagen Street Food. Ydermere har to åbnet deres egen restaurant, 

én har åbnet en café og en fjerde har åbnet en større virksomhed i fødevareproduktionen. De 

resterende adspurgte af de tidligere stadeholdere arbejder ikke i brancher relatereret til street food 

eller fødevarer, men er dog ikke afvisende for at skulle arbejde med det igen, hvis den rigtige 

mulighed byder sig. 
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Diskussion 

I den midlertidige byrumsanvendelse Copenhagen Street Food, har der foregået iværksætteri på to 

skalaer; Copenhagen Street Food har som samlet projekt fungeret som iværksætteri for de to 

initiativtagere, Jesper Møller og Dan Husted, mens stadeholdernes egne små street food-

virksomheder har været indlejret i det større projekt. Som beskrevet i analysen, har Copenhagen 

Street Food overordnet set været en succesfuld rugekasse for iværksætteri på begge niveauer, idet 

det har skabt økonomisk overskud for såvel initiativtagere som stadeholdere og skabt værdifuld 

viden, erfaringer og netværk. 

Da de to initiativtagere overtog hallen i 2014 og startede op, havde de ingen erfaring 

med at arbejde med street food eller midlertidige byrumsanvendelser, så for dem har det har det 

været en lang læringsproces, hvor de har måtte teste mange ting af, for at se, om det ville virke eller 

ej. De fire år med Copenhagen Street Food har for dem betydet, at de er blevet klogere på såvel 

samarbejde med kommuner og grundejere omkring at indgå i midlertidige byrumsanvendelser, som 

på deres eget forretningskoncept og organisation. Dette har blandet andet resulteret i, at de har 

ændret deres forretningskoncept; på alle deres nuværende madmarkeder betaler stadeholdere 

omsætningsbestemt leje til forskel fra den faste leje på Papirøen, og de har udvidet og 

professionaliseret deres supportfunktion for stadeholdere og holder et ugentligt møde med dem om 

deres individuelle forretninger. Desuden har deres engagement på Papirøen betydet, at de 

efterfølgende har haft finansiering og erfaring til at åbne flere madmarkeder rundt omkring i landet. 

De tre nye madmarkeder følger dog tre forskellige koncepter. Storm Pakhus er et permanent 

madmarked på havnen i Odense, hvor det er et krav, at stadeholderne er lokale, primært selv er 

tilstede i staderne, og i højest mulig grad bruger lokale råvarer i deres måltider. Broens Gadekøkken 

er et midlertidigt madmarked på Den Grønlandske Handelsplads i København, som de to 

initiativtagere har etableret i samarbejde med den verdenskendte Restaurant NOMA. På Broens 

Gadekøkken er stadeholderne etablerede street food-virksomheder, og staderne varetages af ansatte. 

Reffen er en midlertidigt byrumsanvendelse på Refshaleøen i København, der både består af et 

madmarked med små selvstændige stader, og små kreative værksteder indrettet i containere, hvor 

stadeholdere kan producere, udstille og sælge deres produkter.  

For de tidligere stadeholdere har deres engagement hos Copenhagen Street Food skabt 

en større klarhed om såvel branchen som om egne forretningskoncepter og visioner for fremtiden. 

Dette har resulteret i, at flere har været med til at etablere nye madmarkeder, åbne egne restauranter 

og arbejde videre i street food-branchen, mens få har valgt helt at forlade branchen. Derved har 
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rugekassen Copenhagen Street Food fungeret som mulighed for forsøg – hvoraf nogle har vist sig 

succesfulde, mens andre ikke har vist deres værd for iværksætteren. Desuden viser analysen, at flere 

af de tidligere stadeholdere efterlyste mere initiativ og support fra kommunen og initiativtagerne.  

Af analysen fremgår det ydermere, at kommunen fortrinsvis har ageret som byggesagsbehandler i 

forhold til etablering og drift af Copenhagen Street Food. Dette indebærer, at kommunens rolle 

relateret til iværksætteri og iværksætter-rugekasse er relativt passiv og indirekte. Samtidigt fremgår 

det også, at kommunen ser midlertidige byrumsanvendelser – herunder Copenhagen Street Food - 

som et strategisk værktøj, der kan anvendes til at fremme kommunens overordnede mål om 

udvikling af en by med vægt på vækst og livability. Den strategiske tankegang i forhold til 

midlertidige byrumsanvendelser underbygges af, at midlertidige anvendelser er indskrevet som 

mulighed i den seneste revision af planloven. Københavns kommune har gennem de seneste 10 år 

været i en fremgangsposition, hvor investorer er interesserede i København og ligeledes er der en 

nettotilflytning af beboere.  

Samlet betyder dette, at kommunen har mulighed for at tage en aktiv position i forhold 

til at indgå i dialog og forhandling, når aktører ønsker at initiere nye tiltag. Dette gælder også for 

midlertidige byrumsaktiviteter, idet der også her ses stor interesse fra aktivister, investorer og andre 

initiativagere. Af analysen fremgår, at initiativtagerne til Copenhagen Street Food har haft en god 

og konstruktiv dialog med kommunen, som har været lærerig for begge parter. Stadeholderne 

derimod kunne ønsker sig mere aktiv deltagelse fra kommunens side. Umiddelbart er det dog mest 

oplagt for kommunen at gå i dialog med initiativtagerne – dels på grund af antallet af stadeholder og 

dels på grund af aktivitetens organisering, hvor det er initiativtagerne og grundejeren, der er ’ejer’ 

af aktiviteten. På initiativtager-niveau kan kommunen dog gå mere aktivt og strategisk i dialog om 

mål og midler i forhold til at opnå kommunens mål for byudviklingen – herunder for eksempel 

hvordan en given aktivitet kan give (yderligere) effekt på iværksætteri, livability eller andre 

strategiske mål for kommunen. En sådan aktiv og strategisk dialog ville kunne bidrage til, at 

midlertidige byrumsanvendelser ville kunne fungere som succesfulde rugekasser for iværksætteri.  

Et stort fokus i tidligere studier af midlertidige byrumsanvendelser har været, hvordan disse kan 

involvere borgere og dermed bidrage til urban social retfærdighed (Wagner 2018; Vallance et. al 

2017; Fabian & Samson 2016; Lydon & Garcia 2015; Madureira 2013; Novy & Colomb 2013; 

Andres 2012; Mayer 2009). At bruge midlertidige byrumsanvendelser som iværksætter-rugekasser 

er i sit udgangspunkt ikke bredt borgerinddragende, idet projektet dermed grundlæggende er rettet 

mod specifikke typer af aktører – nemlig iværksættere. For disse ’borgere’ viser analysen, at nogle 
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af stadeholderne har opfattet initiativtagernes koncept som meget låst, og dermed ikke til diskussion 

og tilpasning. For øvrige borgere, har der ikke fra initiativtagerne været lagt op til inddragelse. 

Samtaler med kommunen kan ses som et element af borgerinddragelse og varetagelse af andre 

interesser end blot initiativtagernes, grundejernes og kommunens egne, men som analysen viser, har 

kommunen ikke lagt vægt på denne mulighed.    

 

Konklusion 

Med udgangspunkt i et pilotstudie af Copenhagen Street Food, har vi i denne rapport undersøgt, 

hvilken betydning kan midlertidige byrumsanvendelser have for iværksættere og iværksætteri, 

herunder hvilken viden og erfaring, involverede aktører tager med sig, efter at anvendelsen er 

nedlagt. 

Studiet af Copenhagen Street Food har vist, at netop den midlertidige tidsramme er af 

stor betydning for, at iværksættere vælger at engagere sig i projekter. Dette skyldes, at projekter i 

midlertidige byrumsanvendelser ofte er forbundet med relativt lave initialomkostninger og at den 

korte tidsramme giver mulighed for at prøve en hel ny branche af på en ’uforpligtende måde’, idet 

alle involverede ved, at der er en fast slutdato for forsøget. Den faste slutdato har desuden gjort at 

der ikke var problemer med at ’lukke en succes’.  

En del af stadeholderne har efterfølgende videreudviklet deres koncept, mens andre 

har fået den erfaring, at deres koncept ikke var relevant at gå videre med for dem. De to 

initiativtagere har ligeledes videreudviklet deres forretningskoncept, og har åbnet flere 

madmarkeder rundt omkring i landet, hvor de i høj grad trækker på de erfaringer, de har fået fra 

Copenhagen Street Food. Ydermere tyder det på, at den store udbredelse af madmarkeder, både som 

midlertidige byrumsanvendelser og som mere permanente funktioner, kan ses som en udløber af 

successen af Copenhagen Street Food på Papirøen. 

Desuden viser studiet, at midlertidige byrumsanvendelser kunne drage nytte af en 

større og mere aktiv involvering af kommunen, der derved også ville kunne drage yderligere fordel 

af den midlertidige byrumsanvendelses effekt på iværksætteri, livability eller andre strategiske 

målsætninger. 
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