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A M A ’RØ S T E N

PB43 BYDER DENVER
VELKOMMEN TIL AMAGER
Sidste uge rejste arbejdsfællesskabet PB43 fra Amager til Denver, Colorado, for at
indlede et partnerskab med de kreative og initiativrige iværksættere og kunstnere
i byen. Efter at være kommet tilbage fra hjertet af Amerika overvejer PB43 nu hvad
København og Amager kan vinde ved dette nye forhold.
AF IVAN KOROLEV OG STEEN ANDERSEN

Det hele startede i januar 2012 med nogle e-mails om at mødes til en snak og en
kop kaffe. PB43 kom på den måde i kontakt med Rori Knudtson, en kunstner og
arkitekt fra Denver, Colorado, som var i
København for at arbejde på et projekt.
Efter en række møder indså vi, at der var
mange områder indenfor kultur og de kreative erhverv, hvor de to byer kunne supplere hinanden. Det er meget almindeligt
i København at folk ser til New York, Berlin
HOOHU /RQGRQ IRU DW oQGH NXOWXUHO LQVSLUDtion eller udvikle sit forretningspotentiale,
men for en mere afbalanceret strategi er
en by som Denver perfekt. Så et år senere
EHIDQGW3%VLJRPERUGLHWp\WLO1RUG
Amerika for at mødes med kultur og iværksættermiljøet i Denver.

BYEN I MIDTEN
Denver er hovedstad i midtvest delstaten
Colorado. Byen er beliggende på en højslette cirka 1.600 meter over havets overpDGHRJpDQNHUHWDIGHPDMHVWWLVNH5RFN\
Mountains i vest. Med en befolkning på
600.000 i selve Denver og 2.600.000 i
hele hovedstadsområdet kan den sammenlignes med Storkøbenhavn, ligesom
Colorado (indb. 5.200.000) er sammenlignelig med Danmark. Denver (grundlagt
1858 som en mineby i Pikes Peak Gold
Rush) er en meget yngre by end Køben-

havn, men har en lignende historie med
vækst og udvikling som Amager, med sin
største ekspansion i det 20. århundrede. I
de senere år har indbyggerne oplevet en
byudvikling og transformation til en moderne by med fokus på det gode byliv, bæredygtighed og kreativ vækst.

MØDER MED
GUVERNØRENS KONTOR
Vi besøgte en række interessante projekter,
der er opstået som følge af denne udvikling, såsom Forest Room 5, en restaurant
og galleri (og magisk skov) indrettet i en
gammel brandstation, Galvanize et stort
moderne kontorfællesskab til nystartede
it-virksomheder (også til huse i en gammel bygning - en skole), og Prism Glass
Works (et stort lager for gør-det-selv-folk,
småindustri, ski- og cykeldesignere, og raket workshop). Vi havde også møder med
Guvernørens kontor, Denver Sister Cities
International (der koordinere udvekslingen mellem Denvers søsterbyer rundt om
i verden), Downtown Denver Partnership
(en organisation, der arbejder på at forbedre kvaliteten af byrum i det indre centrum af Denver) og danske Vestas, der har
valgt Denver som deres hovedkvarter for
Nordamerika (og desuden har et kontor på
Amager).
Der var med alle de organisationer, virksomheder og personer vi mødte en ud-

bredt enighed om, at vi sammen kunne
skabe noget nyt mellem Denver og København. Der er planer om at begynde et
samarbejde med en række kunstneriske og
innovative projekter, såsom at bringe PingOut’s bordtennisborde af stål (pingout.
net) til Denvers gader, eller hjælpe de
Denver baserede iværksættere bag mobiltelefon applikationen Forkly (forkly.com)
med at udvikle konceptet indenfor bar- og
restaurantmiljøet i København, samt arrangere fælles udstillinger, koncerter og
teaterforestillinger mellem de to byer. The
Denver Downtown Partnership har desuden planer om at sende en delegation af
sted til København i efteråret, for at lære
om, hvordan København er organiseret
som en by. Her vil de blandt andet se nærmere på udviklingen af Amagerbrogade
og andre af Københavns byrum, samt den
lokale cykelkultur. Og disse muligheder for
samarbejde er kun toppen af isbjerget.

AMAGER SOM UDGANGSPUNKT
For Amager giver dette mulighed for at
indgå i et unikt internationalt partnerskab med en spændende by der er i færd
PHGDWRPGHoQHUHVLJVHOY,NNHDOHQHYLO
de besøgende fra Denver bogstaveligt
talt lande på Amager (i lufthavnen), men
PB43 og det lokale netværk vil også være
dem, der byder amerikanerne velkommen
til København, og først og fremmest til de

Amar’kanske gader. Ved at være i centrum
for dette internationale samarbejde har
vi en god mulighed for at styre disse nye
ressourcer og hjælpe virksomheder, iværksættere og det kreative vækstlag med udvikle partnerskaber og åbne op for nye
muligheder i både Danmark og Nordamerika. Og udover at interesserede kan indgå
i relationer med et mindre kendt Amerika,
vil der også blive bragt smagsprøver af
Denvers kultur til Amager via udstillinger,
koncerter, performances og mad arrangementer på PB43 og hos de lokale samarbejdspartnere. Så hele Amager, og København kan nyde disse fordele og deltage i
udvekslingen.
I takt med at PB43 begynde at formaliserer planerne for besøg og arrangementer
i Denver-København partnerskabet, kan
man se mere på www. pb43.dk eller følge
med på www.facebook.com/PragsBoulevard43.
Hvis du er interesseret i at få forbindelse
med Denver eller har gode idéer så skrive
til os på: kontakt@pb43.dk.
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