
 

Ill: Kyrre Holmeseth 

Disputas: Erling Dokk Holm 
Mandag 29. november forsvarer Erling Dokk Holm sin ph.d-avhandling Coffee and the 
City. Towards a Soft Urbanity. Han gir også en prøveforelesning med tittelen "Semi-
urban public space and public discourse: international views". 

Avhandlingen er et empirisk basert forskningsarbeid som behandler fremveksten av 
kaffebarer i Oslo, deres historiske referanser og konkrete egenskaper. Ved å studere både 
eiere, ansatte og gjester avtegner det seg et bilde av en type virksomhet som ikke bare dekker 
folks behov for god kaffe, men som også blir steder i byen som dekker behov for såvel sosial 
omgang som ønsket om å være alene. I kaffebarene spilles også ut forholdet mellom ufrivillig 
og ufrivillig ensomhet, et forhold som er helt avgjørende for å forstå suksessen til denne typen 
virksomhet. Funnene i avhandlingen diskuteres opp mot klassiske akademiske tekster om 
byliv, og inneholder også en diskusjon om hvordan bruken av byen og det vi liker å kalle det 
urbane er i endring.  

Kaffebarene representerer ikke bare en faktisk endring, men også et symbol for det urbane og 
den nye typen byliv. 

• Les sammendrag av avhandlingen 
• Se detaljert program for disputasen 

Bedømmelseskomité: 

• Docent Dr. Maria Hellström Reimer, Sveriges Lantbruksuniversitet (førsteopponent) 
• Førsteamanuensis Thor Øivind Jensen, Universitetet i Bergen (annenopponent) 
• Professor Andrew Morrison, AHO (koordinator) 

Om kandidaten: 
Erling Dokk Holm (1964) er forsker og skribent, og har de siste årene vært ph.d-kandidat 
ved AHOs Institutt for urbanisme og landskap. Han er utdannet cand. polit. fra Universitetet i 

http://158.36.153.20/en/RD/Publications/Theses/PhD-abstracs/Erling-Dokk-Holm/
http://158.36.153.20/PageFiles/13475/program_disputas_EDH.pdf


Oslo, og arbeider som førsteamanuensis ved Norges Markedshøyskole. Dokk Holm er i 
tillegg en aktiv foredragsholder og arkitektur- og samfunnskommentator. 

• Dato: 29.11.2010  
• Tid: 10:00 - 15:00  
• Sted: Store Auditorium  
• Adresse: AHO, Maridalsveien 29, Oslo  
• Kontakt: Anne Marie Øveraas  
• Telefon: 22 99 70 11  
• E-post: anne.marie.overaas@adm.aho.no  
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