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Som opfølgning på det Europæiske

Fysiske og Funktionelle Udviklings

Perspektiv (ESDP) sætter det danske

formandskab fokus på globaliseringens

konsekvenser og byernes rolle i den

regionale udvikling.

Den foreliggende rapport uddyber i tre

hovedkapitler denne problematik om

byernes rolle i den regionale udvikling på

baggrund af bidrag fra en række nordiske

forskere.

Rapportens første del indeholder

Copenhagen Charter 2002, det danske

formandskabs bud på en dagsorden for

diskussionen om den fremtidige by- og

regionaludvikling, samt en række opera-

tionelle anbefalinger. Den anden del

beskæftiger sig på et overordnet plan med

globaliseringens betydning for Europas

byer og regioner. Endelig behandler rap-

portens sidste del forskellige aspekter til-

knyttet udviklingen af et urbant iden-

titetsbegreb.

Rapporten er et bidrag fra

Miljøministeriet, Landsplanafdelingen, til

den internationale konference ”European

Cities in a Global Era - Urban Identities

and Regional Development”. Den er et

supplement, der både kan introducere

centrale aspekter ved problematikken,

men også fungere som uddybende bag-

grundslæsning.

EUROPÆISKE 
BYER 
I 
EN 
GLOBAL 
ÆRA





EUROPÆISKE
BYER
I 
EN
GLOBAL 
ÆRA
BYIDENTITETER
OG 
REGIONAL
UDVIKLING



Byerne og regionerne står over for store

udfordringer som følge af globaliserin-

gen. Byerne fungerer på mange måder

som drivkraft i den globale økonomi.

Fremtidens udfordring ligger i, hvor-

dan denne drivkraft kan være løfte-

stang for hele regionen, uden at vi går

på kompromis med vor identitet. Det

handler med andre ord om at bevare en

lokal forankring i en global verden i

forandring.

At få igangsat en debat af disse forhold er

helt centralt for at imødekomme de udfor-

dringer, der ligger i fremtidens by- og

regionaludvikling i Europa. I den fore-

liggende rapport behandles forholdet mellem

byernes identiteter, globaliseringen og den

regionale udvikling som led i konferencen

”European Cities in a Global Era - Urban

Identities and Regional Development”. 

Men vi vil ikke bare sætte gang i en debat.

Vi vil også med Copenhagen Charter 2002

sætte en dagsorden for debatten om by- og

regionalpolitikken.

Byerne er på én gang bærere af Europas kul-

turhistorie og det klareste billede på vor

nutid. En nutid, hvor byerne både er udtryk

for vækst, velstand og fællesskaber, men også

forfald, fattigdom og ensomhed. Det er også

tydeligt, at globaliseringen har forskellige

konsekvenser for vore byer og regioner. Ikke

i alle byer grundlægges store finansdistrikter

og kommunikationsknudepunkter. I nogle

byer udvikles i stedet en specialiseret vare-
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produktion. Men alle byer indgår i og bliver

påvirket af den globale økonomi.

Her ligger en stor fremtidig udfordring for

Europas byer og myndigheder, der handler

om at se by- og regionsproblematikken på

en mere funktionel og integreret måde. At se

byer og regioner som helheder. At forstå de

vigtige relationer mellem by- og landom-

råder. At støtte samarbejde og udvikling

både i og imellem byer og regioner. Derfor

er to hovedelementer i charteret at udnytte

og forbedre vore byers identitet og kvalitet i

forbindelse med den globale konkurrence

samtidig med, at vi sikrer en balanceret og

koordineret udvikling i og imellem Europas

byer og regioner.

By- og regionalpolitikken er central for den

fremtidige samhørighed i Europa, hvilket

også blev understreget i det Europæiske

Fysiske og Funktionelle Udviklings

Perspektiv (ESDP). De europæiske byer og

myndigheder må være forrest i bestræ-

belserne på at fremme samhørighed og en

balanceret udvikling i Europa. Uden aktiv

lokal deltagelse fra byerne er det ikke muligt

at sikre de mål om bæredygtighed, der er

opstillet på både nationalt og internationalt

niveau.

Det er en stor glæde for mig, at vi sætter

fokus på denne diskussion under det danske

formandskab, og jeg vil gerne benytte lej-

ligheden til at takke rapportens bidragydere. 

Samtidig vil jeg gerne takke Fonden

Realdania, der har gjort det muligt at kvalifi-

cere såvel konference som nærværende rap-

port, og som samtidig indgår i partnerskab

med København og Frederiksberg kommune

i den tiårige internationale by- og boligud-

stilling Copenhagen X. 

Det er mit håb, at konferencen i København

og denne rapport kan bidrage til inspiration

og debat og dermed udgøre en trædesten for

den fremtidige regionalpolitik, men også by-

og miljøpolitik og arbejdet for en bæredygtig

udvikling i Europa.
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Globaliseringen skærper behovet for et inte-

greret perspektiv på by- og regionaludvik-

lingen. Byerne fungerer på mange måder

som drivkraft i den globale økonomi og er

væsentlige aktører i den regionale udvikling,

hvilket både lægger et pres på bymiljøet og

medfører nogle regionale uligheder i vækst-

mulighederne. Det er derfor problematisk,

at regional- og bypolitik ofte ses som to

adskilte størrelser. Det er en stor udfordring

i EU og medlemslandene at sikre, at den

fremtidige by- og regionalpolitik bidrager til

den regionale udvikling, uden at vi går på

kompromis med miljøet og med vores byers

identitet. Og uden at vi skaber store områ-

der, der ikke får andel i udviklingen. Det

kræver, at initiativer på forskellige myndig-

hedsniveauer spille sammen. Og det kræver,

at vi begynder at formulere en regionalpoli-

tik, hvor byernes rolle som vækstcentre

understøttes til gavn for hele regionen. Den

globale udvikling understreger således beho-

vet for at revidere vores viden og strategier,

hvis vi skal sikre en balanceret by- og regio-

naludvikling. En målsætning, der også er

Behovet for en fælles indsats for en

balanceret by- og regionaludvikling er

vokset i takt med den europæiske inte-

gration og den øgede konkurrence

mellem byerne. Det danske EU-for-

mandskab vil med konferencen

”European Cities in a Global Era -

Urban Identities and Regional

Development” sætte fokus på byernes

rolle for den regionale udvikling i en

tid præget af globaliseringen.
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central i det Europæiske Fysiske og

Funktionelle Udviklings Perspektiv (ESDP).

På planministermødet i Tampere under det

finske formandskab påtog Danmark sig at

se nærmere på erfaringerne fra Interreg-

programmet. En debat om by- og regional-

udviklingen bør imidlertid også ses i sam-

menhæng med følgerne af den globale

økonomi, både de positive og de negative,

som ingen i dag kan undgå. Derfor er det

ikke nok blot at vurdere erfaringerne med

et enkeltstående program. Der er behov for

en bredere debat om, hvordan vi sikrer, at

regionalpolitikken bidrager til et balanceret

og polycentrisk udviklingsmønster, og at

der derved skabes rammer for vækst i alle

Europas regioner.

Stedets kvalitet og identitet bliver stadigt

mere væsentlige parametre i by- og regio-

naludviklingen under globaliseringen. Helt

centralt i denne konferencerapport står

derfor begrebet byidentitet. Det er dog

ikke formålet at give det endelige svar på,

hvad byidentitet er. Formålet er snarere at

uddybe begrebets mangfoldighed, og at

understøtte en by- og regionaludvikling,

der forankres på stedet. I denne sammen-

hæng belyses relationerne mellem globali-

sering, by- og regionaludvikling og stedets

identitet via bidrag fra en række nordiske

forskere og praktikere. Forfatternes syns-

punkter er deres egne bidrag til debatten

og er derfor ikke nødvendigvis den danske

regerings synspunkter. Ligeledes udgør

artiklerne ikke en udtømmende behand-

ling af temaet, men tilstræber nærmere at

give en tværfaglig nuancering af en kom-

pleks problematik.

Rapporten indledes med et Copenhagen

Charter 2002, en erklæring fra det danske

formandskab, som samtidig er en dagsor-

den for debatten om den fremtidige by- og

regionaludvikling i Europa. Copenhagen

Charter 2002, de efterfølgende artikler og

konferencen udgør tilsammen en invitati-

on til politikere, planlæggere, forskere og

andre interesserede til at deltage i debatten

MUSEUM PROJECT # 001, ATTA KIM, DEL AF ET FOTOGRA-
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om de fremtidige målsætninger og strategi-

er i den europæiske regionalpolitik.

Samtidig håber vi, at den 10-årige udstil-

ling Copenhagen X, der afholdes fra 2002

til 2012, vil inspirere den fremtidige byud-

vikling i andre europæiske byer. Vi finder

det spændende, at de to store kommuner i

Hovedstaden, København og Frederiksberg,

sammen med Fonden Realdania samarbej-

der om Copenhagen X og derved sætter

fokus på det langsigtede perspektiv i udvik-

lingen af det fysiske miljø.

Globaliseringens betydning for 

byernes og regionernes udvikling

Globaliseringen har medført en ny arbejdsde-

ling mellem lande, regioner og byer. Byer og

regioner specialiserer sig i langt højere grad

end tidligere inden for en niche, hvor de har

særlige kompetencer. Det betyder, at byer og

regionale netværk nu bliver stadigt mere cen-

trale aktører i den globale konkurrence.

Mange peger på, at udviklingen af den nye

vidensøkonomi medfører, at større byer

oplever en større vækst på flere områder end

mindre byer. Men de mindre byer oplever

også en øget vækst på baggrund af det sti-

gende internationale samkvem. De mindre

byer indtager dog ofte en anden funktion

end de større byer. Generelt udgør de store

byer centre, hvor videns- og kommunikati-

onsressourcerne er koncentreret, mens de

mindre byer stadigt overvejende har en spe-

cialiseret vareproduktion.

Den globale konkurrence kan dog have nega-

tive konsekvenser for byerne og regionerne,

hvis den beror på udviklingsstrategier uden

et langsigtet perspektiv. Resultatet kan blive

en social og fysisk opsplitning mellem byer

samt regioner og mellem by- og landområ-

der, hvor kun få områder får gavn af den glo-

bale konkurrence.

Disse tendenser giver nogle konkrete udfor-

dringer for by- og regionalpolitikken. Hvis

vi skal fremme en balanceret regionaludvik-

ling i hele Europa er det centralt at styrke
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samarbejde og koordination samt iværksætte

langsigtede og helhedsorienterede strategier.

Både større og mindre byers rolle skal

understøttes, så udviklingen bidrager til

vækst for hele regionen. Der er fortsat behov

for, at vi sikrer en regional-udvikling, hvor

byerne komplementerer hinanden, og hvor

svage byer og regioners eksistensvilkår sikres,

så alle får andel i udviklingen.

Byidentitet som udviklingspotentiale

De kulturelle og fysiske symbolværdier,

eller stedets identitet, er et væsentligt kon-

kurrenceparameter. Samtidig giver stedets

identitet følelsen af forankring og mening

for befolkningen.

Byen er hele tiden under forandring, både

som følge af storbykonkurrencen og udvik-

lingen af den globale økonomi, men også

som følge af massemediernes udbredelse af

kulturelle værdier og de globale strømme af

erhvervsfolk og turister. Konsekvensen har

været, at byerne bliver mere og mere ensar-

tede, og dermed mister deres lokale sær-

præg, men også at centrale byområder og

bygninger opprioriteres på bekostning af

mindre spektakulære bygninger og perifere

områder i byen og regionen. Denne udvik-

ling afspejler et ufrugtbart forhold mellem

det lokales bevaring og fornyelsen fra det

globale.

Men dynamikken i stedets identitet som

følge af globaliseringen kan også udnyttes

konstruktivt. Ved at gøre de landskabelige,

arkitektoniske, historiske og lokale livsfor-

mer og kulturer til udgangspunkt for

udviklingen og samtidig inddrage nye ten-

denser er det muligt at se det lokale i det

globale og omvendt. Derved kan man sikre

lokale særpræg til glæde for både de lokale

og globale aktører.

Det fysiske miljø er grundlæggende, hvis

stedets identiteter skal skabes, udvikles og

formidles. At fremhæve de lokale identiteter

i forhold til det fysiske miljø handler om at

være bevidst om, hvordan de globale og

internationale strømme optages i det lokale

byggeri, så udviklingen hverken baseres på

rigid traditionalisme eller ukritisk interna-

tionalisme. Det handler også om at inddra-

ge alle byens områder i udviklingen. Det

handler om, at stedets forskellige identiteter

- både de, der knytter sig til sociale og kul-

turelle miljøer, byer og regioners videns-

kompetencer, de varierende fysiske udtryk i

byen og regionen og så videre - indtænkes,

når det fysiske miljø opbygges og fornys.

Udgangspunktet for udviklingen af vore

regioner skal derfor være en bred forståelse af

de europæiske byers historie, kvaliteter og

identiteter. Men det er også nødvendigt at

anerkende de mindre positive træk i en given

by eller region og at vurdere, hvordan disse

træk kan anvendes konstruktivt i udviklingen. 

Det vil fremover være en udfordring at satse

på langsigtede og helhedsorienterede strate-

gier for byudvikling, der ikke skelner mel-

lem kerne og periferi, men baseres på et

mere nuanceret billede af stedets identiteter.

Strategier, der tager højde for både de nega-

tive og konstruktive aspekter, som knytter

sig til byidentitet. 

Bæredygtig by- og regionaludvikling

Det er vigtigt, at udviklingsstrategien er

forankret i områdets kultur, natur og

erhvervsmæssige grundlag for at sikre en

bæredygtig udvikling. Bypolitikker og

regionale strategier bør udformes, så de

tager udgangspunkt i stedet og det levede

liv, både i forhold til trafik, miljøplaner og

andre aspekter, der vedrører dagligdagen.

Udviklingen skal modvirke social udstødel-

se. Byen og regionen skal være tilgængelig

for alle. Det vedrører både fysisk adgang

samt social og kulturel tilgængelighed.

Alle skal have andel i udviklingen, ikke bare

inden for byområdet, men i Europa som hel-

hed og i de enkelte medlemslande og regio-

ner. ESDP’s centrale budskab var, at vi der-

for skal skabe rammerne for et polycentrisk

udviklingsmønster. Vi skal sikre en bæredyg-

tig og balanceret udvikling i større og min-

dre byer i alle regioner til gavn for den regio-

nale udvikling som helhed. En helhedsorien-

teret udvikling af vore byer og regioner må

tage sit udgangspunkt i lokalområdernes for-

skellighed, således som det også understreges

i lokal Agenda 21-arbejdet.

Nøgleordene er integration, inddragelse og

medbestemmelse, hvis vi skal sikre en velfun-

gerende by- og regionalpolitik. Byens og

regionens borgere skal samarbejde med

aktører fra det offentlige og private som lige-

værdige parter. Vi skal understøtte sam-

arbejde og koordination internt imellem

byens og regionens aktører, og fremme sam-

arbejde mellem forskellige byer og regioner.

Copenhagen Charter 2002

Vi står over for store udfordringer i fremti-

den, men også store muligheder. Alle med

ansvar for by- og regionaludviklingen på

alle myndighedsniveauer må samarbejde om

at løse disse opgaver. Det er gennem debat

og udarbejdelse af handlingsstrategier i fæl-

lesskab, at vi kan sikre en balanceret og

bæredygtig udvikling. Der findes ingen

facitliste for, hvordan man sikrer en sådan

udvikling. Det er dog muligt at sammenfat-

te en række forhold, en dagsorden, som er

vigtig at debattere for at sikre rammerne for

en regionaludvikling baseret på vækst og

bæredygtighed.

Copenhagen Charter 2002 er et bud på en

sådan dagsorden. Charterets ambition er at

virke som en trædesten på vejen mod en

bedre by- og regionaludvikling i Europa.

Her markerer Charteret for det første beho-

vet for at anerkende sammenhængen mel-

lem bypolitik og regionaludvikling. For det

andet markeres behovet for at sætte fokus

på byerne og regionernes eksistensbetingel-

ser i en global æra, hvor stedets identitet er

et væsentligt aspekt. Med andre ord kan

strategier udviklet på baggrund af et inte-

greret perspektiv på by- og regionaludvik-

lingen understøtte stedets identiteter og

dermed være med til at skabe vækst i alle

Europas regioner. Et aspekt, der bør præge

den europæiske debat om regionalpolitik

fremover.
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At sætte problematikken om sammenhæn-

gen mellem globaliseringens udfordringer

og byidentitetens udviklingspotentiale på

dagsordenen er det første skridt. Men det

afgørende spring fra ord til handling skal

tages af de enkelte myndigheder med ansvar

for by- og regionaludviklingen.

Problematikken, som rapportens artikler

hver for sig belyser med forskellige perspek-

tiver, sammenfattes i dette kapitel med en

artikel om udfordringer og policy-anbe-

falinger. Artiklen viser, hvorledes rapportens

abstrakte diskussioner kan gives en konkret

relevans i forhold til strategi- og policyud-

vikling og dermed blive et brugbart redskab

for planlæggere og beslutningstagere.

COPENHAGEN CHARTER 2002
OG ANBEFALINGER

Globaliseringens dynamik og følgevirk-

ninger har stor betydning for den

fremtidige udvikling af Europas byer

og regioner. Men hvordan udnyttes den

globale dynamik, uden at vi går på

kompromis med de lokale kvaliteter i

Europas byer? Og hvordan udnyttes

den globale dynamik konstruktivt til at

fremme by- og regionaludviklingen? 

Copenhagen Charter 2002 indeholder 10

principper for hvordan globaliseringens

udfordringer kan håndteres i by- og

regionale strategier for at sikre samhørighed

og en fortsat bæredygtig udvikling. Med

charteret ønsker det danske formandskab at

inspirere beslutningstagere, forskere og

andre aktører med tilknytning til regional-

og byudvikling i Europa til at deltage i

debatten om by- og regionaludviklingen.

Samtidig understreges nødvendigheden af

en integreret tilgang til den rumlige

udvikling, hvis vi skal fremme en balanceret

regionaludvikling.



De globale forandringer fremmer på flere

områder ensartethed. Både i arkitektur, bil-

ledsprog og kultur. Mangfoldighed, lokal for-

ankring og en klar identitet er et værn mod

denne ensartethed. Samtidig er de særegne

kvaliteter i de forskellige byområder og regio-

ner en drivkraft for social og økonomisk

udvikling. Den særegne karakter giver stedet

mening ved at gøre dette til noget særligt.

Noget, man ikke finder andre steder.

Byerne er lidt af et paradoks, idet de både

rummer de førende udviklingscentre, men

også områder præget af social udstødelse og

miljøproblemer. Indbyggere i mange byom-

råder har dårlig adgang til transport, boliger,

uddannelse, sociale services, jobs og så videre.

I de fleste europæiske byer er der gamle

industriområder med behov for revitalisering.

Derfor er det en stor udfordring at skabe en

balanceret udvikling af byer og regioner, hvor

alle sikres en andel i udviklingen, og hvor

lokale og regionale kvaliteter, kompetencer,

identiteter og kreativitet er grundlaget. 

Udfordringerne 

Globaliseringen medfører nye udfordringer

for udviklingen af strategier for byer og

regioner. Formålet med Copenhagen

Charter 2002 er at give anbefalinger til,

hvordan udfordringerne kan håndteres i en

global tidsalder. En tidsalder, hvor det er

blevet stadig sværere at opretholde vækst og

bæredygtig udvikling og samtidig sikre den

lokale identitet og mangfoldighed.

Den globale konkurrence mellem byer og

regioner har skabt en ny global arbejdsde-

ling. Der produceres og konsumeres på

kryds og tværs af grænser og kulturer.

Virksomheder kan vælge på et globalt mar-

ked, hvor de vil lokalisere sig, mennesker

hvor de vil arbejde og bosætte sig. Disse

ændringer sætter også deres præg på Europas

byer og deres opland. Ulighederne mellem

byerne, samt mellem byer og landområder,

vokser. Landområder med små og mellem-

store byer efterlades ofte med begrænsede

muligheder for at deltage i udviklingen.
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Hvordan møder vi udfordringerne?

Der er behov for en integreret tilgang til

by- og regionalpolitikken. By- og regional-

udvikling hænger sammen. Strategier og

programmer på lokalt, regionalt, nationalt

og europæisk niveau har alle betydning for

by- og regionaludviklingen. Samarbejdet

og koordinationen mellem myndighederne

bør forbedres fremover, hvis vi skal fremme

samhørighed, bæredygtighed og vækst i

hele Europa. Beslutningstagere bør have de

bymæssige og regionale konsekvenser af

globaliseringen for øje, hvis vi skal undgå

en ulige udvikling. Hvis vi ikke sikrer en

integreret tilgang, vil manglende koordine-

ring mellem forskellige myndighedsniveau-

er resultere i større uligheder mellem for-

skellige områder i samme region, men også

øgede uligheder mellem forskellige regio-

ner i Europa. I sidste ende vil dette med-

føre en udvikling, der langtfra er bæredyg-

tig. Den fremtidige regionalpolitik i

Europa kan bidrage til at understøtte byer-

nes rolle som vækstcentre til gavn for hele

regionen, hvis vi skal fremme en balanceret

udvikling i hele Europa. 

Det er både lokale, regionale, nationale og

europæiske myndigheders ansvar at sikre en

bæredygtig og balanceret by- og regionalpo-

litik. Regionale og lokale myndigheder bør

vurdere deres rolle og potentiale i en global

økonomi og benytte denne viden i konkrete

regionale udviklingsstrategier. 

Udgangspunktet kan være principperne i

Copenhagen Charter 2002. De 10 punkter

er ikke en facitliste, men nogle hovedprincip-

per. Regionale og lokale strategier og deres

implementering skal omhyggeligt tilpasses de

lokale forhold, hvis vi vil sikre, at byernes og

regionernes identiteter udvikles og styrkes.

Interreg, URBAN og andre EU-programmer

har midler, der kan bidrage til regionaludvik-

ling og byomdannelse, men en progressiv by-

og regionaludvikling bør anvende disse pro-

grammer i sammenhæng med nationale og

regionale udviklingsstrategier. 



3. Etabler et integreret perspektiv i by- og

regionalpolitikken ved at have øje for

byernes rolle i den regionale udvikling

og derigennem fremme regional sam-

hørighed og et polycentrisk bymønster.

4. Koordiner by- og regionalstrategier, og

understøt partnerskaber mellem offent-

lige og private aktører.

5. Skab innovative og bæredygtige langsig-

tede perspektiver, hvor regional identi-

tet og byernes forskellige potentialer

kobles med regionale kompetencer,

kreativitet og kultur.

1. Brug globaliseringens kræfter konstruk-

tivt i udviklingen af by- og regionalstra-

tegier ved at vurdere det lokale poten-

tiale i den globale økonomi. 

2. Tag udgangspunkt i byernes og regio-

nens identiteter, når globale forandrin-

ger omsættes, ved at fortolke og regi-

strere karakteristika ved det fysiske

miljø, arkitekturen samt den sociale og

kulturelle kapital.
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Byidentitet og balanceret 

regional udvikling 

6. Brug byens arkitektoniske historie og de

globale tendenser til at forme det

bymæssige og regionale miljø for at

sikre mangfoldighed og lokal forankring

og for at modarbejde den monotoni,

der karakteriserer det globale arkitekto-

niske udtryk.

7. Se revitaliseringen af byen og regionen

som en dynamisk proces, og brug lokale

fremgangsmåder og nye initiativer.

8. Skab forskelligartede og kreative bolig-

og erhvervsmiljøer i alle byområder ved

at inkludere alle kulturer og potentialer

i udviklingen.

9. Styrk integration i hele byen og regio-

nen for at undgå social udstødelse ved

at sikre adgang for alle til bæredygtig

transport, arbejdspladser, boliger, viden,

uddannelse og social service.

10. Styrk muligheden for offentlig deltagel-

se i debatten om by- og regionaludvik-

lingen og ansvarliggør lokale aktører

ved at gøre brug af deres viden om ste-

det og dets potentialer.

REGIONAL 

BALANCE

IDENTITET - 

KVALITET

SAMARBEJDE - 

KOORDINATION



Byernes og regionernes identiteter er

blevet et varmt politisk emne på grund

af den effekt, globaliseringen og

nystruktureringen af byer og regioner

har. Med henvisning til de øvrige artik-

ler i denne rapport undersøger denne

artikel begrebet " identitet" og diskute-

rer, hvordan nyere by- og regionsstrate-

gier håndterer begrebet. Konklusioner

samt anbefalinger for bystrategier og

regionalpolitik fremlægges.

Globalisering: Trusler og udfordringer

By- og regionplanlæggere har altid været

optaget af det særligt identitetsgivende ved

den by eller region de planlægger. Denne

interesse er øget med globaliseringen. På

den ene side har globaliseringen forårsaget

så grundlæggende forandringer i byers og

regioners økonomier og funktioner, at de

risikerer at miste deres identitet. På den

anden side tvinger globaliseringen også byer

og regioner til i højere grad at synliggøre sig

over for nye markeder og politiske arenaer.

Byer og regioner står således overfor truslen

om at miste deres identitet, samtidig med at

de er tvunget til at finde nye. Som følge

heraf har byer og regioner indladt sig på en

ny diskurs om identitet.

Tidligere diskurser om identitet har fulgt to

retninger (Gerner 1997, Staun 2002). Den

ene retning, ethnos, lægger vægt på betyd-

ningen af den historiske arv. Den fokuserer

på den fællesskabsfølelse, der opstår i sam-

fundet på baggrund af indre, sammen-

faldende relationer af etnisk, sproglig,

religiøs og historisk karakter. Argumenterne

er baseret på følelser og de binder individer

og samfundet sammen i fælles følelser og

nedarvede kulturelle værdier. Den anden

retning, demos, lægger vægt på betydnin-

gen af kontrakten. Den fokuserer på

almene og gensidige rettigheder mellem

borgene og samfundet. Argumenterne er

rationelle og binder borgere og samfund

sammen i fælles forståelse om borgerret-

tigheder og -pligter.

SIDE 016-017 / COPENHAGEN CHARTER 2002 OG ANBEFALINGER / GLOBALISERINGEN SÆTTER...

Niels Boje Groth

GLOBALISERINGEN
SÆTTER
BYIDENTITETER
OG
REGIONALE
IDENTITETER
UNDER
PRES
SAMMENDRAG
AF
RAPPORT
SAMT
BEMÆRKNINGER
TIL POLITIKKEN
PÅ OMRÅDET



Ethnos-standpunktet præget vor forståelse af

national identitet, for eksempel i forbindelse

med dannelsen af de europæiske national-

stater i det 19. århundrede og i forbindelse

med den genopblomstring, som nationalis-

men oplever for tiden. Men diskussioner om

national identitet er også blevet påvirket af

demos-standpunktet, hvilket var tilfældet i

Tyskland i efterkrigstiden og tiden efter den

kolde krig (Staun 2002).

I byer og regioner synes ethnos-standpunktet

at gøre sig gældende, i forbindelse med

etniske konflikter, og når etniske grupper

kæmper for regionalt selvstyre. Men historisk

set er byens identitet tæt forbundet med

demos-standpunktet. Europæiske købstæder

og større handelsbyer var par excellence reg-

uleret af love, der definerede borgernes ret-

tigheder og forpligtelser. Nogle af disse love

var nationale, andre var internationalt

baseret, som for eksempel Magdeburg og

Lübeck-lovene, der forbandt mange

Europæiske byer hen over landegrænser.

Bylovene markerede et brud med feudalsam-

fundet og var afgørende for dannelsen af den

nye herskende klasse, borgerskabet.

En identitet, der skabes med demos-retnin-

gen som udgangspunkt, vil snarere være

polycentrisk end monocentrisk, da den

skabes af borgere, der indenfor den fælles

samfundsorden organiserer deres liv ud fra

egne interesser.

Man forbinder normalt indentitet med noget

ægte og oprindeligt. Alligevel behandler mod-

erne markedsføring identiteter som noget

man skaber. Og moderne markedsføring ved,

at identiteter ikke er synlige i sig selv. De kan

kun synliggøres indirekte ved hjælp af tegn og

symboler. Vi kan altså kun opfatte identiteter

indirekte, via fortolkninger, og vi kan kun

udtrykke identiteter indirekte, via fremstill-

inger. Selv når vi leder efter ægte identiteter

ved at grave i vores historiske arv, finder vi

blot fremstillinger, som kræver fortolkning.

Disse korte, indledende bemærkninger om

generelle aspekter ved begrebet identitet

FORSKELLIGHEDEN I EUROPAS REGIONALE IDENTITETER. I

MICHAEL DUNFORDS (1998) HISTORISKE SKITSERING AF

EUROPAS REGIONALE UDVIKLING OPBYGGES GRUNDLAGET

FOR EN FORSTÅELSE AF FORSKELLENE I REGIONAL UDVIK-

LING I EUROPA. 

DEN OVERLEGENHED, SOM DEN ”VITALE

AKSE” FRA STORLONDON VIA BENELUX OG

RHINOMRÅDET TIL NORDITALIEN HAVDE, ER

VELKENDT. UDEN FOR DETTE KERNEOMRÅDE I

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING, PEGER

DUNFORD PÅ STORE REGIONALE ’STRÆKNIN-

GER’ OG CENTRE, HVIS UDVIKLING ER FORMET

AF FÆLLES ØKONOMISKE OG POLITISKE PRO-

CESSER PÅ TVÆRS AF LANDEGRÆNSER.

DUNFORDS ANALYSE PÅVISER, AT LOKAL,

REGIONAL UDVIKLING SKAL SES I SAMMEN-

HÆNG MED UDVIKLINGEN AF STORE EURO-

PÆISKE DELREGIONER.

ANALYSEN AFSLØRER REGIONALE IDENTITE-

TERS FORSKELLIGHED OG ILLUSTRERER FØLGE-

LIG, AT EUROPÆISK IDENTITET MERE HAND-

LER OM BYERS, REGIONERS OG NATIONALSTA-

TERS FORSKELLIGE SKÆBNER PÅ ET OG

SAMME EUROPÆISKE KONTINENT END OM

FORSKELLIGE EUROPÆISKE BYERS, REGIONERS

OG NATIONALSTATERS ENSARTEDE SKÆBNE.

EUROPAS VITALE AKSE

ATLANTBUEN

RANDOMRÅDER

EUROPAS VIGTIGSTE BYER

MEGET VIGTIG

VIGTIG

BETYDNINGSFULD

MODERAT VIGTIG

UNDERUDVIKLEDE OMRÅDER

MIDDELHAVSOMRÅDET

DET TIDLIGERE OSMANNISKE OMRÅDE

ØSTEUROPA



understreger, at byers og regioners identiteter

afspejler en flerhed af historiske og nutidige

udviklingstræk, snarere end at afspejle en

enkelt, altomfattende kulturånd, der er fælles

for den enkelte by eller region. Byers og

regioners identiteter nedarves ikke i en auten-

tisk form. De er kunstige og skal synliggøres

ved fortolkning og genfortolkning af lokal

kultur, lokale skikke og af byens og det

regionale samfunds forestillinger om det de er

og ambitioner om det de vil være. I henhold

til disse betragtninger er det hverken muligt

eller relevant at foretage fælles fortolkninger

af den ”europæiske” by eller region.

Bystrategier

Artiklerne i denne rapport påviser, at

europæiske byer er stærkt optaget af iden-

titet, enten fordi de har været tvunget til at

genskabe tabte identiteter, eller fordi de

søger nye. Genopbygningen af mange byer,

som blev ødelagt under Anden Verdenskrig,

afslørede, hvor stærk den historiske identitet

er for befolkningen i almindelighed. Selv

om for eksempel Gdansk var blevet en

vigtig skibsværftsby og på mange måder

havde ændret social identitet, var byen efter

krigen ivrig efter at genskabe sin historiske

identitet som middelalderlig købstad.

Ifølge Karl Otto Ellefsen fik tanken om

bybevaring stor indflydelse efter Anden

Verdenskrig. Det var en tanke, som blev

fremmet i adskillige chartre af det interna-

tionale samfund af planlæggere, hvoraf ét er

Venedig-charteret fra 1964. Forfatterne af

denne rapport advarer dog mod den stigma-

tisering af de gamle bydele som museer, der

let følger af denne meget udbredte holdning

til byernes planlægning.

Problemerne i forbindelse med bevar-

ingsstrategier for byernes planlægning

accentueres i tidligere industribyer, der nu

har mistet deres økonomiske grundlag. De

bliver tvunget til at identificere sig med nye

roller i stedet for de historiske, og hele byen

er nødt til at være en del af den nye iden-

titet. I lyset heraf foreslår Jens Kvorning i sin

artikel, at byer bør udarbejde  udviklingspar-

adigmer, der omfatter hele byen som ramme

for globaliseringskræfterne. Han foreslår, at

byerne undlader at kæmpe imod globalis-

eringen. I stedet bør de styre globaliser-

ingskræfterne i retninger, der arbejder posi-

tivt for at realisere de nye visioner for

byernes udvikling. Kvorning fremhæver

Emscher Park projektet for det gamle indus-

trielle Ruhrområde som et eksempel. Andre

forfattere af denne rapport (for eksempel

Andersen) læner sig op ad det samme argu-

ment, når de foreslår, at langsigtede strategi-

er prioriteres over kortsigtede. 

Kortsigtede strategier er som oftest baseret

på storslåede begivenheder, skabt i samarbe-

jde med anerkendte, internationale arkitek-

ter. Sådanne begivenheder skaber muligvis

international opmærksomhed i en vis peri-

ode, men glemmes oftest hurtigt igen.

• Dannelsen af byidentiteter bør være en fast

bestanddel af langsigtede udviklingsstrategier, der

omfatter hele byen, snarere end at fokusere på

begivenhedsarkitektur eller udelukkende på byens

historiske områder. 

• I stedet for at kæmpe imod globaliseringen bør

globaliseringens skabende kræfter udnyttes som

elementer i en integreret strategi for nystrukture-

ring af byer

Byer, der gennemlever en omstrukturerings-

proces, har oplevet, at det er processen i sig

selv, snarere end resultaterne af processen,

der giver byen sin nye identitet. Ifølge Mats

Olsson er dét, hvad der sker i Malmø.

Desuden oplever Malmø klart og tydeligt,

at særligt de unge engagerer og solidariserer

sig med byens udvikling. Fascinationen over

urbaniseringsprocessen var også på spil, da

byen blev ikonet på modernismen i det 19.

og 20. århundrede. Haussmanns Paris, prist

af Baudelaire og impressionisterne, Robert

Moses’ New York og det skandinaviske

funktionalistiske design er blot nogle få

eksempler på denne fascination af det

moderne. Man skal derfor ikke være blind

for, at dannelse af byidentiteter ved fredning

af de historiske områder i byen samtidig er

et ”forræderi” mod byens arv som hjemsted

for det moderne.

LUKAS CRANACH D.Æ. (1472-1553): PORTRÆT AF KURFYR-

STE JOHAN DEN BESTANDIGE AF SACHSEN, OLIE PÅ TRÆ,

FØR 1532.

SYMBOLET PÅ IDENTITET. FOR DEN TYSKE

MALER CRANACH VAR DET EN NÆRLIGGENDE

TANKE, AT MALERIER BLOT ER INDIREKTE FOR-

TOLKNINGER AF MOTIVET, SNARERE END EN

PRÆCIS FREMSTILLING - EN OPFATTELSE, SOM

MAN FØRST FORSTOD LANGT SENERE I FOR-

BINDELSE MED DEN MODERNE SEMIOTIK OG

MARKEDSFØRING (POULSEN 2002). CRANACH

FORESLOG LUTHER, AT MALERIER OG TEGNIN-

GER FRA DEN KATOLSKE PERIODE SKULLE

GENFORTOLKES MED REFORMATIONEN SOM

NY REFERENCERAMME I STEDET FOR AT BLIVE

ØDELAGT. PÅ SAMME MÅDE GENFORTOLKER

BYER DERES IDENTITET, NÅR TIDERNE SKIFTER.

CRANACHS OPFATTELSE AF SYMBOLSK

BETYDNING KAN SES I NOGLE AF HANS POR-

TRÆTTER, HVOR HAN MED FULDT OVERLÆG

SKABTE STIVE FREMSTILLINGER AF DE POR-

TRÆTTEREDE PERSONERS OFFICIELLE ROLLER

OG EMBEDER (DER BESIDDER MANGE AF DET

MODERNE LOGOS KVALITETER), SNARERE END

UDTRYKSFULDE FREMSTILLINGER AF INDIVI-

DET. FIGUREN VISER ET AF DENNE TYPE POR-

TRÆTTER.
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• Enhver bestræbelse på at gøre en by identisk med

den historiske by bør opvejes af den kendsger-

ning, at byer par excellence er hjemsted for det

moderne. Byidentiteter kan derfor ikke betragtes

som statiske; de skal snarere afspejle forandring

og udvikling i bysamfundet.

Det argument har været fremført (Ashworth

1998), at en lille elite, som dominerer

byplanlægning og indsatsen for fredninger af

byer, har afgørende betydning for dannelse af

byers identitet. Forkærligheden for at frede

historiske bygninger og monumenter er

udtryk for elitens normer og efterlader kun

lidt plads til, at indbyggerne kan føle sig

hjemme. Da byerne også er hjemsted for

social konflikt og segregation er det indlysen-

de, at byens historie og identitet ikke kun til-

hører eliten. Den nemme løsning på dette

problem er at presse på for at få demokratise-

ret beslutningsprocessen. Men de objekter,

som folk identificerer sig med begrænser sig

ikke til de forslag, som eliten fremlægger af

byens identiteter. I stedet for at lade sig beg-

rænse af elitens forslag, skaber folk deres egne

identitetsbilleder ud fra deres egen logik,

baseret på livet på gaden, humor, slang og

symboler. Den franske sociolog og filosof

Michel de Cherteau (1984) observerer, at

almindelige mennesker skaber kulturudtryk

af ”anden orden”, der snarere lever i det

skjulte end manifesteres som modbillede til

eliten fremherskende kulturproduktion.

Derved vanskeliggøres den demokratiske dia-

log mellem lige parter. Så i stedet for blot at

opfordre til offentlig dialog om en ”første

ordens” kulturproduktion, bør man også

opfordre til en dialog mellem første og anden

ordens kulturproduktioner. Følgelig bør dia-

logen formidles gennem et mangefold af eli-

tens og folkets kulturelle udtryksformer.

• Dannelsen af byidentiteter bør ske såvel i en bred

samarbejdsdialog af ”første orden” om visionerne

for en udvikling af byen som i et mangfoldigt rum

af dialoger af ”anden orden” om byens udvikling

med borgere, kulturelle og sociale bevægelser.

Bestræbelserne på at markedsføre byidentite-

ter finder sted i en tid hvor planlægningspa-

radigmerne er under forandring. I stigende

omfang udarbejder byer strategier i stedet

for planer. Førhen var planer nødvendige for

at regulere udviklingen. I dag kan udvikling

ikke længere tages for givet, og byer er dybt

involverede i at skabe den udvikling, som

skal planlægges. Byerne gennemfører

SWOT-analyser, samarbejder med andre

byer, organisationer og virksomheder, dan-

ner nye partnerskaber og udvikler visioner.

Imidlertid er strategierne ofte ikke nok til at

håndtere situationen, fordi dét, der ofte er

behov for, er forandringer, der kun kan iagt-

tages i perspektivet af en ændret byidentitet.

For fuldt ud at kunne forstå de mange gen-

nemgribende strategiske valg, de har, skal

byerne derfor udforske deres muligheder ved

at tænke i alternative byidentiteter.

• Når byer formulerer deres bystrategier, bør de

tage udgangspunkt i alternative byidentiteters

perspektiv for fuldt ud at kunne håndtere de gen-

nemgribende forandringer, de står over for. 

Regionale strategier

EUs regionalpolitik har været domineret af

indsatsen for retfærdig regional fordeling af

velfærd. For at undgå store forskelle mellem

regionerne koncentrerer EUs strukturfonde

sig om regioner, der ligger under EUs gen-

nemsnit. Og omfattende finansiering fra

Den europæiske udviklings- og garantifond

for Landbruget støtter den eksisterende leve-

vis i regioner, der er domineret af den

primære sektor. Dette velfærdsperspektiv har

domineret EUs regionalpolitik i mange år,

men der er også dele af EUs regionalpolitik,

der er rettet mod regional udvikling. Det

kommer især til udtryk i det arbejde, der

sidst i 1980’erne og i 1990’erne blev udført

af medlemsstaterne med  det europæiske

fysiske og funktionelle udviklingsperspektiv

(ESDP, European Spatial Development

Perspective). Dette ikke bindende doku-

ment, indbyder det regeringer, beslut-

ningstagere, organisationer og EU-kommis-

sionen til at bidrage til en målorienteret

fysisk-funktionel udvikling af EU. Interreg-

programmerne er eksempler på initiativer,

der følger op på ESDP inden for EU.

ESDP lancerer nye idéer som skal modvirke

tendenserne til at økonomisk koncentration

i de europæiske kerneregioner. Den

overordnede idé er at støtte den regionale

udvikling ved hjælp af byernes udviklings-

dynamik. ESDP er snarere baseret på et

udviklingsperspektiv end på et velfærdsper-

spektiv, og rummer herved et nyt perspektiv

på EU's regionalpolitik. 

Idéen om at støtte regional udvikling uden

for det europæiske kerneområde markerer et

brud med den tidligere mest udbredte opfat-

telse af regional udvikling. Tidligere var

teorier om regional udvikling baseret på den

antagelse, at økonomisk udvikling spreder

sig fra centrene. Empiriske undersøgelser

understøttede den opfattelse, at vækstcentre

skaber konvergens mellem indkomst og

velfærd (Calvazos, 2001). I overensstem-

melse med denne teori var 1950’ernes og

1960’ernes regionalpolitik domineret af

støtte til hierarkiske bysystemer, der egnede

sig til at kanalisere økonomisk udvikling fra

de største til de mindre centre. I 1970’erne

ændrede regional udvikling sig markant. En

årsag hertil var øget konkurrence på priserne

for industriel produktion af standardproduk-

ter som følge af åbningen af de interna-

tionale markeder muliggjort gennem inter-

nationale handelsaftaler og væsentlige fald i

transportomkostningerne. Samtidig begyn-

dte produktionen af serviceydelser og

vidensbaserede produkter at vokse.

Disse udviklingstræk medførte  væsentlige

forandringer i byernes og regionernes

økonomiske liv. En overordnet konklusion

var, at den tidligere vækstmodel ikke var

holdbar, idet det viste sig, at regional

udvikling ofte afhænger langt mere af de

lokale muligheder i selve regionen end af

regionernes eksterne relationer. Man indså

desuden, at teknologi og uddannelse samt

andre faktorer internt i regionen bidrog til

at skabe økonomisk udvikling, snarere end

at være resultater af den økonomiske

udvikling. Og endelig erkendte man, at det

ofte er produkter med et unikt indhold,

som kun vanskeligt kan kopieres andre sted-

er, der har den største internationale

konkurrenceevne. Denne nye indsigt anbe-

faler med andre ord at udvikle specialiserede



nichekompetencer. En enkelt virksomhed

kan specialisere sig, men der udvikles

stærkere synergier og mere styrke, hvis spe-

cialiserede kompetencer udvikles i regionale

netværk af specialister, leverandører, faglig

uddannelse og arbejdsmarkeder, hvoraf

meget bygger på uudtalte evner og kompe-

tencer, som er vanskelige at kodificere og

følgelig vanskelige at kopiere andre steder.

Den nye indsigt har medført et ønske om at

søge efter regionale identiteter, eftersom en

regions økonomiske identitet er nært for-

bundet til de kompetencer, der er særligt

knyttet til den pågældende region. Af denne

grund er dét at markedsføre regionale iden-

titeter som varemærker blevet en integreret

del af vore dages regionale udviklingspolitik.

I forbindelse med sin kritik af vækstcenter-

modellen foreslår Sven Illeris, at bysystemer

gennemløber en tostrenget udvikling i stedet

for at udvikle sig som et monohierarkisk sys-

tem. Den ene streng består af de største

byer. De udgør centrene for erhvervsservice,

administration og visse særlige typer højte-

knologi. Den anden streng består af små og

mellemstore byer, der som regel er

domineret af manuel produktion. Illeris

fremkommer med den interessante betragt-

ning, at det i nogle henseender er de mindre

byer, snarere end de større, der er blevet

globale, eftersom manuel produktion i

højere grad er genstand for international

handel end for eksempel produktionen af

serviceydelser i de store byer. Denne betragt-

ning synes at stå i modsætning til den

udbredte opfattelse, at det er de største byer,

der er mest internationaliserede. I hvert fald

hvad angår Danmark, er Illeris’ betragt-

ninger understøttet af, at manuelle produk-

tionsvirksomheder i stort omfang i løbet af

1970’erne og 1980’erne blev under-

leverandører, og dermed ofte integreret i

internationale produktionskæder.

I den udstrækning at små og mellemstore

byer bliver internationale, bliver de også

lokomotiver for lokal regional udvikling,

frem for blot formidlere af en regional

udvikling, der spredes fra de store centre.

Denne nye rolle for byerne udgør grund-

laget for etableringen af et nyt samarbejde

mellem land og by, hvor byerne får ansvar

for den regionale udvikling.

Tidligere konkurrerede små og mellemstore

byer som regel i deres roller som centre i de

lokale hierarkier. Nu virker det mere

nærliggende for byerne at samarbejde i deres

rolle som ”underleverandører” på verdens-

markedet. Byer, der rummer komplementære

byfunktioner, har muligheden for at samarbe-

jde som én større ”by”, og de kan samarbejde

om etableringen af arbejdsmarkedsfaciliteter,

uddannelse og specialiseret virksomhedsser-

vice med det formål at opbygge kompetencer,

som der er behov for i regionen, men som er

SØGEN EFTER NYE IDENTITETER. GLASGOW

LIDER UNDER ØKONOMISK OMSTRUKTURE-

RING SOM FØLGE AF LUKNINGEN AF BYENS

SKIBSVÆRFTSINDUSTRI. I DAG FORSØGER

BYEN ”AT REJSE SIG FRA ASKEN SOM FUGL

FØNIX”, DET VIL SIGE AT FINDE EN NY IDENTI-

TET (THE EXPRESS, 24. FEBRUAR 1999). DEN

ANDEN OVERSKRIFT HANDLER OM MARKEDS-

FØRINGEN AF EN NY SKOTSK IDENTITET SOM

GLOBALT VAREMÆRKE. I SAMARBEJDE MED

WALT DISNEY COMPANY LTD. ARRANGEREDE

”SCOTLAND THE BRAND” I 1999 EN INTERAK-

TIV UDSTILLING I EN FORLYSTELSESPARK I

FLORIDA MED DET FORMÅL AT FREMVISE DET,

SKOTLAND HAR UDRETTET I DEN SENERE TID.

SCOTLAND THE BRAND BLEV DANNET I 1994

AF DEN SKOTSKE REGERING OG BRANCHE-

FORENINGER MED DET FORMÅL AT UDVIKLE

EN ENSARTET TILGANG TIL AT MARKEDSFØRE

SKOTLAND I UDLANDET. ET AF DE VIGTIGSTE

MÅL VAR AT ERSTATTE SKOTLANDS YDMYGE,

TILBAGESKUENDE KILT OG SÆKKEPIBEIMAGE

MED ET IMAGE, DER FOKUSERER PÅ SKOTSKE

RESULTATER INDEN FOR NATURVIDENSKAB,

LÆGEVIDENSKAB OG DESIGN (THE SUNDAY

TIMES, 16. MAJ 1999).
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for specialiseret til, at hver by kan etablere

dem på egen hånd. Denne strategi for

opbygning af regionale kompetencer ved

hjælp af bynetværk er blevet den fremhersk-

ende model for regional udvikling, som fores-

lået i det europæiske fysisk-funktionelle

udviklingsperspektiv, ESDP. I overensstem-

melse med principperne i ESDP og overve-

jelserne i det ovenstående bør det iagttages: 

• At lade perspektivet for regionalpolitikken omfatte

en bredere kreds af regioner med udviklings-poten-

tialer udenfor Europas økonomiske kerneområder

og ikke alene fokusere på tilbagestående regioner. 

• At afgørende udviklingspotentialer rummes i byer,

der har udviklet internationale relationer, samt

indenfor systemer af byer der kan udvikle polycen-

trisk netværk.

• At rette en særlig interesse og regionalpolitiske pro-

grammer mod inter-urban udvikling.

• At lade den lokale regionale udviklingspolitik

fokusere på at fremme regionale kompetencer

ved hjælp af målrettede læringsprocesser, støttet

af netværk mellem aktører på by- og regionsni-

veau og synliggjort via fortolkninger af den regio-

nale identitet. 

I regionalpolitikken er samspillet mellem top-

down rammebetingelser for udviklingen og

bottom-up handlinger blevet et centralt gen-

nemgående princip (jf. f.eks. EU's “partners-

hip” princip). Derfor er det blevet afgørende

for regionalpolitikkens succes, at regionerne

har evne og kapacitet til at matche de regio-

nalpolitiske programmer (Bailey og Propris

2002). Kun regioner med et institutionelt

miljø over en vis grænseværdi er i stand til at

tage regionalpolitiske initiativer og at koordi-

nere lokale aktører, firmaer og beslutningsta-

gere i fælles strategier og initiativer. Disse

regioner bør være i centrum for strategiske

investeringer i rammebetingelser for etable-

ringen af polycentriske netværk stærke nok til

at føre an i regionens udvikling.

Regioner med institutionelle miljøer under

grænseværdien bliver ladt tilbage. Sådanne

regioner har behov for velfærdsstøtte af en

mere traditionel karakter.

Og endelig kan regioner med en så alvorlig

strukturkrise, at institutioner og virksomhe-

der er blevet en del af problemet, have brug

for særlige udviklingsprogrammer for at

opnå mere gennemgribende forandringer.

Udviklingsprogrammer af denne type skal

forberedes omhyggeligt på såvel EU- som

på nationalt plan og skal aftales i fællesskab

af regionerne og de overordnede regional

politiske myndigheder.

Det ligger udenfor rammerne af denne artikel

at fremkomme med detaljerede forslag til

EUs regionalpolitik. Hvis man imidlertid

som foreslået ovenfor prioriterer betydningen

af et udviklingsperspektiv, byernes betydning

for den regionale udvikling og behovet for at

matche top-down politik og bottom-up initi-

tativer kan det anbefales generelt at opdele

regionalpolikken i nedenstående tre grene.

Lignende synspunkter er blevet introduceret i

det europæiske fysisk-funktionelle observato-

rie netværks forskningsprogram (ESPON,

European Spatial Development Observatory

Network) , som er tæt forbundet med udvik-

lingen af EUs regionalpolitik.

På EU- og nationalt niveau anbefales

en 3-strenget opdeling af regionalpoli-

tikken:

1. Den første streng skal fokusere på etable-

ringen af rammebetingelser for udviklin-

gen af polycentriske bysystemer i regio-

ner med et lokal miljø, der har  tilstræk-

kelig kapacitet for udviklingen af

polycentrisk bynetværk (”potentielle

polycentriske udviklingsregioner”);

2. Den anden streng skal fokusere på

”velfærds”-assistance til regioner, hvor det

institutionelle miljø generelt er for svagt

til, at der kan skabes strategier for regional

udvikling nedefra (”perifere regioner”);

3. Endelig skal den tredje streng fokusere på

indgåelse af udviklingskontrakter med re-

gioner, som er i færd med at omstrukture-

re deres økonomiske base, og hvor det in-

stitutionelle miljø indgår i omstrukture-

ringsprocessen og derfor ikke vil være eg-

net til at håndtere problemerne (”om-

strukturering af kriseramte regioner”).
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Hvilken udfordringer skaber globaliseringen

for den rumlige planlægning? Hvilke styrker

har de europæiske byer, der gør det muligt

at undgå globaliseringens negative konse-

kvenser? Hvilken rolle kan de europæiske

byer, både de mindre og de større, spille i

den regionale udvikling? På hvilken måde

drager man mest nytte af byerne i den

regionale udvikling? Og hvad betyder begre-

bet globalisering egentlig - og er dette fæno-

men i det hele taget nyt?

GLOBALISERING

Globaliseringens processer foregår alle

steder. Men hvilke konsekvenser har

globaliseringen for de europæiske byer?

Mange har peget på globaliseringens

effekter på verdensbyer som New York

og Tokyo. Men de fleste europæere bor

i byer med en helt anden karakter, der

nærmere kan betegnes som mellemsto-

re regionale centre. Dette kapitel

undersøger de europæiske byers dyna-

mik og rolle i en global tidsalder.



Globaliseringen kan vi ikke undslippe. 

Den tiltagende integration af verden

påvirker alle områder af livet i byerne.

Den har et omfang, som gør, at man

må tage højde for det i de kommende

årtier. Men hvordan har globaliserin-

gen udviklet sig, og hvilke udfordrin-

ger står de europæiske planlæggere

over for netop nu?

Inden for de seneste årtier er ordet globali-

sering blevet et af de mest udbredte begre-

ber i vores sprog. Eller for den sags skyld i

utallige sprog i verden. For ligesom fæno-

menet bag det, ordet beskriver, ser det ud

til, at selve ordet kryber ind i alle sprog,

uoversat i sin oprindelige og nu globale

form.

Globalisering kommer af substantivet

”globe”, som blev en del af almindelig

sprogbrug i det 15. århundrede. Ordets

etymologiske oprindelse er det latinske ord

”globus”, der betyder ”sfære”, og ”globe”

betyder således ”noget sfærisk eller rundt”

og referer til ”sfæriske repræsentationer af

jordkloden, et himmellegeme eller himlen”.

Sfæriske afbildninger af jorden i form af en

globus blev brugt allerede i det klassiske

Grækenland, og den tidligste menes at være

fra omkring 150 f. Kr. Den ældste eksiste-

rende globus blev lavet i Nürnberg i 1492

af Martin Behaim, og man siger, at den var

stærkt medvirkende til, at Christopher
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Columbus forsøgte at sejle vestpå til Østen.

Anvendelsen af ord som ”globalisering” og

”globalisere”, sådan som vi forstår disse

begreber i dag, er dog et temmelig nyt fæno-

men, som stammer fra omkring 1960’erne.

Med globalisering i dag mener man først og

fremmest den enorme økonomiske integra-

tion, som er foregået i efterkrigsperioden.

Men begrebet er også omdrejningspunkt i

en voldsom global debat om konsekvenser-

ne ved denne tiltagende økonomiske inte-

gration. Det helt centrale spørgsmål i denne

debat er: Har globaliseringen gjort verden

til et bedre sted at leve i?

Tilhængerne af globalisering hævder, at frem-

skridt, hvad enten det er økonomisk, tekno-

logisk eller politisk og så videre, har forbedret

livet for millioner af mennesker, fordi det har

sikret lande og virksomheder vækst, og der-

med gjort det muligt for dem yderligere at

bidrage til forbedring af forholdene.

Skeptikerne fastholder, at der imidlertid sta-

dig er 30-35.000 børn under fem år, der

dør hver dag af sygdomme, vi enten er i

stand til at forebygge eller kan helbrede, og

at kløften mellem rig og fattig er blevet

endnu tydeligere i dag: Verdens tre rigeste

multimilliardærer sidder således på aktiver,

der overstiger det samlede bruttonational-

produkt i de 48 mindst udviklede lande

(indbyggerantal: 600 millioner).

Men hvad enten man er rig eller fattig, ser

det ud til, at globaliseringens mange konse-

kvenser vil komme til at påvirke vores hver-

dag de næste mange år frem.

Erobring af verden 

- globaliseringens udvikling

I følge geografen John Rennie Short kan

man identificere mindst tre globaliserings-

bølger, som har bragt verden tættere sam-

men. Den første periode, foreslår han, er

perioden fra 1492 (Christopher Columbus’

første rejse) og indtil 1865 (afslutningen på

IMPERIAL WAR MUSEUM NORTH, SALFORD, MANCHESTER.

ARKITEKT: DANIEL LIBESKIND. 

BYGNINGEN ER SKABT AF TRE ”SKÅR” ELLER

STYKKER AF EN ITUSLÅET GLOBUS FOR AT

SYMBOLISERE, HVORDAN KRIGE OG KONFLIK-

TER HAR ØDELAGT VORES VERDEN. MUSEET

UDGØR EN VIGTIG KULTUREL ATTRAKTION

MIDT I ET STORT BYFORNYELSESOMRÅDE I

DET TIDLIGERE HAVNEANLÆG I SALFORD,

MANCHESTER.



den amerikanske borgerkrig), den anden

periode går fra 1865 til 1989 (afslutningen

på den kolde krig), og den tredje er den

igangværende periode, som begyndte i 1989.

Mødet mellem den gamle og den nye ver-

den i det 15. og det 16. århundrede, der var

resultatet af de opdagelsesrejser, som

Christopher Columbus, Amerigo Vespucci,

Francisco Pizarro og andre havde foretaget,

byggede bro mellem de to halvkugler gen-

nem en række transaktioner og udvekslinger

mellem folk, planter, dyr og sygdomme,

som skabte en global verden.

I langt højere grad end avanceret teknologi,

overlegen organisation eller religiøs overbe-

visning var det indførelsen af sygdomme fra

den gamle verden, som de indfødte ingen

immunitet havde overfor, der gjorde det

nemt for europæerne at tage magten.

Indbyggerantallet faldt fra ca. 54 millioner

omkring 1490 til lige over fem millioner i

1650. Denne demografiske katastrofe nød-

vendiggjorde import af slaver fra Afrika, der

kunne arbejde i minerne og markerne.

Disse dramatiske ændringer i indbyggeran-

tal, sammen med økonomisk udnyttelse og

kulturel dominans, karakteriserede den

første globaliseringsperiode.

Den anden periode i globaliseringen ifølge

John Rennie Short begyndte efter den ame-

rikanske borgerkrig. På det tidspunkt havde

USA allerede konstitueret sig selv som en af

hovedspillerne på verdensscenen sammen

med europæerne. Denne globaliseringsperi-

ode var karakteriseret ved voksende politisk

internationalisering og fortsat og overvæl-

dende økonomisk globalisering.

Udvidelsen i jernbane- og skibstransport i

anden halvdel af 1800-tallet forstærkede

den økonomiske integration. Opfindelsen af

telegrafen i midten af 1800-tallet (samtidig

af både Samuel Morse i USA og af

Fothergill Cooke og Wheatstone i

Storbritannien) og indførelsen af guldfoden

af de fleste store nationer i 1870 opmuntre-

de kapitalens bevægelighed, hvilket har

været globaliseringens vartegn lige siden.

Overfloden og rigdommen i USA og

Europa blev yderligere øget gennem koloni-

seringen af store områder i Afrika og Asien.

Selvom den økonomiske globalisering, vi i

øjeblikket gennemlever, synes overvældende,

fremhæver mange økonomer, at perioden

fra 1870 til 1914 stadig er langt den mest

globaliserede periode, vi endnu har set i

historien. Voldsom emigration bidrog også i

denne periode til globalisering. Omkring 60

millioner europæere emigrerede således til

den nye verden i århundredet efter 1820.

Perioden fra 1914-1945 fremstår som ét

langt udbrud af verdenskrige og økonomisk

depression. Men allerede ved Bretton

Woods konferencen i 1944 skabte de allie-

rede de økonomiske rammer, der formede

det meste af den anden halvdel af det 20.

århundrede og banede vejen for stigende

globalisering. En del af denne aftale var

etableringen af tre overnationale institutio-

ner, Den Internationale Valutafond (IMF),

Verdensbanken og Aftalen om Told og

Tariffer (GATT), som i 1994 udviklede sig

til det mere forpligtende samarbejde i

Verdenshandelsorganisationen (WTO). Alle

disse institutioner har haft afgørende indfly-

delse på globaliseringens udvikling til det, vi

kender i dag.

At forstå verden 

- globaliseringens udfordringer

Økonomisk integration er således den pri-

mære forudsætning for globalisering. Men

den økonomiske integrations konsekvenser

mærkes i alle områder af samfundet, ikke

mindst i byerne, hvor alle udfordringer synes

at samle sig. De kommende byplanlæggere

må således ikke blot have indsigt i struktu-

rerne i den økonomiske udvikling, men skal

også være i besiddelse af evnen til at jongle-

re, så de sociale, miljømæssige, kulturelle,

infrastrukturelle, sikkerhedsmæssige, lovgiv-

ningsmæssige, politiske og økonomiske hen-

syn og udfordringer kan afbalanceres.

Det følgende er et forsøg på at udpege

nogle af de grundlæggende udfordringer,

som byplanlæggere står over for i øjeblikket.

Det skal understreges, at de fire områder,
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undersøgelser viser, at en voksen amerikaner

groft anskuet tilbringer dobbelt så meget tid

bag rattet hver dag (72 minutter), som en

gennemsnitlig far eller mor tilbringer med

sit barn. Eksemplerne på de udfordringer,

som automobilteknologien har skabt, er

uendelige og vil befinde sig på byplan-

læggernes dagsorden de næste mange år.

Sociale udfordringer

Den overvældende fokusering på den

enkeltes selvudfoldelse og opnåelse af egne

mål er uden diskussion et af de mest karak-

teristiske træk ved det moderne globale

samfund. Flere forskere har skitseret de

umiddelbare farer, som denne individuali-

sering stiller os overfor: Fællesskabets basti-

oner som traditioner, familie og endog

demokratiet er truet. Det umiddelbare

spørgsmål, som byplanlæggere i forhold til

denne individualisering stilles over for, er

indlysende: Skal planlægningen støtte indi-

videt i dets søgen efter selvrealisering og

således forpligte sig selv på tiltagende indi-

vidualisering, eller bør byplanlægningen

snarere fastholde sin klassiske forpligtelse til

at støtte etableringen af fornemmelsen af

fællesskab og således modvirke en overdre-

ven grad af individualisering?

En anden udpræget tendens i samtiden, som

har væsentlig betydning for byplanlæggeren,

er den fortsat kraftige immigration både i

det enkelte land og landene imellem.

Immigrationsbølgen har konsekvenser for

samfundsstrukturer over hele verden og

aktiverer også fundamentale politiske

spørgsmål. Det første resultat af immigra-

tionen er en stigende multietnicitet. De

problemer, byplanlæggeren i denne sam-

menhæng skal holde sig for øje, handler om

støtte til etablering af omgivelser, som tilgo-

deser både multietnisk og multikulturel

sameksistens.

Det, der gennemsyrer praktisk talt alle de

sociale udfordringer, som globaliseringen

stiller, er det tydelige og uomgængelige pro-

blem med raceadskillelse. Raceadskillelse

både i det enkelte land og landene imellem

optræder i mange forklædninger. Men fat-

tigdom og mangel på muligheder konstitue-

rer i de fleste tilfælde et fundamentalt sym-

bol på raceadskillelse. Men årsagernes og

konsekvensernes omfang ved raceadskillelse

er langt større end dette, og de dramatiske

og grundlæggende uligheder i fordelingen af

rigdom og muligheder kan ikke undgå at

rejse spørgsmål angående tryghed (personlig

og lokal) og sikkerhed (offentlig og global).

Den generelle udfordring bliver uundgåe-

ligt, hvordan man finder en måde til at gøre

globaliseringens goder tilgængelige for flere

mennesker (alle), og ikke blot for de privile-

gerede få. Det er en udfordring, hvor plan-

lægning spiller en fremtrædende rolle.

Kulturelle udfordringer

For mange er globaliseringen af kulturen

det samme som den uophørlige spredning

af amerikansk kultur, forestillinger, produk-

ter, underholdning og politik, hvilket resul-

terer i en homogenisering af kulturerne i

hele verden. Og det kan med god ret hæv-

des, at kulturen, hvad enten det drejer sig

om sport, musik, kunst, film eller dans for

den sags skyld, ser ud til at bekræfte dette

synspunkt. Dette ses tydeligst udtrykt i

væksten og magtkoncentrationen i den sid-

ste del af det 20. århundrede af den hoved-

sagligt amerikansk ejede eller amerikanisere-

de medie- og underholdningsindustri.

Men dette synspunkt på kulturen modsiges

af andre udviklinger, især væksten i indivi-

dualisering, informationsteknologi og kom-

munikation, som tilsammen har lettet

udviklingen af heterogene kulturelle udtryk.

Et kig på ethvert storbyområde i verden

viser tydeligt den samtidige eksistens af

både homogene (hovedsagligt amerikanise-

rede) og heterogene kulturelle tendenser.

Set i dette lys må man indrømme, at kultu-

ren ikke er en uforanderlig, statisk beholder,

som opbevarer et bestemt områdes fortid.

Den er ikke blot en passiv indtagelse af

importerede kulturelle produkter. Kultur er

snarere en fortløbende og dynamisk proces,

som gør det muligt for et lokalområde at

engagere sig i en kritisk og produktiv

udveksling med verden.

der fremhæves nedenfor - de miljømæssige,

sociale, kulturelle og politiske udfordringer

- ikke er en fuldstændig liste, og at de

angivne udfordringer, helt i tråd med globa-

liseringens egen etymologi, er forbundne og

stærkt indbyrdes afhængige.

Miljømæssige udfordringer

Intet andet sted har mennesket forandret

miljøet så meget som i byerne. De økologi-

ske konsekvenser, som byerne fremkalder,

rækker langt ud over deres egne grænser, og

byernes vækst i det sidste århundrede er en

afgørende kilde til miljømæssige forandrin-

ger. I århundreder dominerede byerne det

politiske liv og den finere del af kulturen,

men i det 20. århundrede blev byerne men-

neskets almindelige levested, en forandring

der hovedsagligt skyldes immigration og

befolkningsvækst.

Konsekvenserne af urbaniseringen rækker

langt ud over bygrænserne til baglandet,

mod områder i vind- og strømretning og i

visse henseender ud over hele verden. De

helt centrale udfordringer med at skaffe vand

og energi, bortskaffelse af affald, vedligehol-

delse af kloaksystemer og bekæmpelse af for-

ureningen vil beskæftige byplanlæggere de

næste mange årtier. Og i lyset af byernes

massive vækst i de fattige lande, gør vi klogt i

- i en global kontekst - at huske på, at det

tog de rige lande næsten et helt århundrede

at tilvejebringe delvis effektive reaktioner på

urbaniseringens forureningseffekter.

Bilen er et godt eksempel på, hvordan det

20. århundredes teknologi har haft enorme

miljømæssige (og sociale) konsekvenser på

både lokalt og globalt niveau. I 1910 var

der mindre end en million motorkøretøjer i

verden. I 1955 var dette tal steget til 777

millioner. I dag er bilerne ansvarlige for

omkring en femtedel af kuldioxidudslippet i

atmosfæren. I hele verden optages mellem

én og to procent af landoverfladen af den

plads, bilerne optager (veje, parkeringsplad-

ser, tankstationer og så videre), hvilket sva-

rer til (og dækker) det areal, som byerne

besætter. Biluheld dræber i øjeblikket

omkring 400.000 mennesker om året. Og



Kultur har også en rolle at spille i den fort-

satte proces med at lade alle få deres egen

stemme. I vore dage ser det ud til, at forbrug

og kultur er de grundlæggende områder,

hvor den enkelte kan udtrykke sig. Men

hvor forbrug favoriserer de rige og middel-

og overklasse, har kulturen i al sin rigdom

evnen til, fra fodbold til sadomasochisme, at

favne og give plads både til de rige, de knap

så rige samt de marginaliserede.

Identifikation og involvering af lokale kul-

turelle miljøer i byplanlægningen, balance-

gangen mellem globale tendenser og lokale

skikke og det at involvere alle områder i

samfundet i den planlæggende proces vil

blive endog endnu vigtigere i fremtiden,

hvis planlægningen skal fortsætte med at

afspejle den kulturelle rigdom i lokalmiljøet

og de idéer, som folk, der lever dér, har.

Politiske udfordringer

Allerede i begyndelsen af den igangværende

fase af globaliseringen, lad os sige i

1970’erne, mente mange forskere, at politik

og især den nationale stat ville miste deres

betydning i en globaliseret verden. Denne

tankegang er blevet forfulgt af de fleste

medier i det sidste årti eller lignende, akku-

rat ligesom vælgerne i stigende grad har

mistet troen på politikerne og er blevet

trætte af politik.

Men på det seneste har mange af de mest

oplyste forskere fremhævet både den natio-

nale stats og politikkens fortsatte relevans.

Behovet for samarbejde - lokalt, regionalt

og internationalt - har om muligt aldrig

været mere indlysende og behovet for stærk

offentlig opbakning og deltagelse i ledelsen

af verden har aldrig været mere nødvendig.

Den fortsatte betydning af demokratiske

institutioner og demokratiske styreformer

ser ud til vedblivende at være en af de

største udfordringer i vores fase af globalise-

ringen, en udfordring, hvor byplanlægning,

en grundlæggende form for deltagelse i

offentlige spørgsmål i et lokalområde, vil

blive nødt til at udvikle nye, stærke og

demokratiske vaner.
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DET STORE LÆRRED- HVORFOR KRIG? AUDIO-VISUEL

UDSTILLING I IMPERIAL WAR MUSEUM NORTH, SALFORD,

MANCHESTER.

ANGREBET PÅ WORLD TRADE CENTER I NEW

YORK DEN 11. SEPTEMBER 2001 FIK DEN VEST-

LIGE VERDEN TIL AT INDSE DET, AFRIKANSKE,

ASIATISKE OG LATINAMERIKANSKE BEFOLK-

NINGER OG POLITIKERE HAR VIDST I ÅREVIS:

AT GLOBALISERINGEN ER INTIMT FORBUNDET

MED SPØRGSMÅL OM KONFLIKT OG SIKKER-

HED. I BAGGRUNDEN EN AFBILDNING AF DEN

INDLEDENDE SIDE I DEN ENGELSK-AMERIKAN-

SKE TÆNKER THOMAS PAINES BOG

MENNESKETS RETTIGHEDER FRA 1791.

HØJRE SIDE: T-34 TANK. UDSTILLET I IMPERIAL WAR

MUSEUM NORTH, SALFORD, MANCHESTER.

T-34 TANKEN ER I SANDHED ET EKSEMPEL PÅ

ET GLOBALISERET PRODUKT, SOM BLEV

UDVIKLET TIL DEN SOVJETISKE HÆR UNDER

ANDEN VERDENSKRIG. DER BLEV BYGGET

50.000 TANKS I DEN KRIG OG MERE END

12.000 BAGEFTER, HVORAF NOGLE STADIG

VAR I BRUG I KRIGEN I BOSNIEN I 1990’ERNE.

INTERNATIONAL VÅBENHANDEL ER ET ANDET

GLOBALISERINGSFÆNOMEN.



Efterskrift

I 1998 modtog Amartya Sen Nobelprisen i

økonomi for sit bidrag til velfærdsøkono-

mien. Det svenske Akademi ønskede især

at prise professor Sen for at have tydelig-

gjort ”de betingelser, der gør det muligt, at

individuelle værdier udmøntes i kollektive

beslutninger og de betingelser, som gør det

muligt, at lave regler for disse kollektive

beslutninger, som er overensstemmende

med individets rettigheder” - hvilket en

passant bemærket kunne være et ligeså

relevant forskningsområde for byplanlæg-

ningen, som det har vist sig at være for

økonomien.

Amartya Sen er født i Indien, uddannet i

Calcutta, Indien og Cambridge, England,

hvor han nu er Master ved Trinity College.

Han har undervist og forelæst overalt i ver-

den. Sen er med andre ord nærmest selve

legemliggørelsen af globaliseringen, og han

fortsætter med som forsker og som privat-

person at sætte globaliseringens fremtidige

udvikling til debat. Det synes derfor nærlig-

gende at lade professor Sen beskrive den

helt centrale udfordring, som vi set i lyset af

den fortsatte globalisering står overfor:

”Trods de store bidrag som en global øko-

nomi utvivlsomt yder den globale frem-

gang, er det helt nødvendigt, at vi anerken-

der de vidtgående uligheder, der fortsat

eksisterer både i det enkelte land og landene

imellem. Det væsentligste spørgsmål, der

knytter sig til globalisering, handler således

ikke om markedets effektivitet, ej heller om

den moderne teknologis betydning. Det

væsentligste spørgsmål drejer sig derimod

om magtens ulighed, en ulighed, som der er

en langt mindre tolerance overfor i dag, end

der var ved afslutningen på Anden

Verdenskrig”.

(The Observer, søndag 25. juni 2000).
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Hvilken rolle spiller storbyerne i den regio-

naløkonomiske udvikling, først og fremmest

udtrykt i antallet af jobs? Vi vil overveje to

aspekter: Byernes rolle i udviklingen af

deres egen region såvel som byernes rolle i

udviklingen af regioner uden for deres egen

region. Før vi begynder, må det understre-

ges, at denne artikel kun vil behandle dette

spørgsmål i den vestlige verden, især Den

Europæiske Union. Forholdene og den

måde, man griber tingene an på, er anderle-

des andre steder i verden.

En national dynamo?

Det antages ofte, at en regions økonomiske

udvikling kan forbedres ved, at man vælger

at promovere en by (eller et ”center”) andet-

steds. Den ønskede effekt er, at væksten i

”centeret” vil sprede sig til naboregionerne.

Men er det nødvendigvis sådan? Kan vi for-

bedre den økonomiske udvikling i et land

ved at udvikle dets hovedstad (eller økono-

miske hovedcentre) - og derefter gå ud fra,

at det vil trække udviklingen af hele landet

Sven Illeris
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Europas byer er ikke bundet op i na-

tionale hierarkier, men indgår i mang-

foldige netværker med et utal af byer i

forskellige regioner. Med globaliserin-

gen er byernes forhold til hinanden og

til regionerne blevet komplekst og

mangesidigt. Forfatteren spørger, hvil-

ken betydning byer spiller for regional

udvikling. Mens mange vil hævde, at

økonomisk vækst i større byer altid

spreder sig til andre regioner, viser for-

fatteren med europæiske eksempler et

meget nuanceret billede - en broget

mosaik, hvor det kan være svært at få

øje på årsagssammenhængene.

Forfatteren hævder, at både større og

mindre byer bidrager væsentligt til

regional udvikling - om end på meget

forskellig måde. Der argumenteres for,

at konkurrencen mellem byer bør regu-

leres, sådan at mange typer byer - og

dermed mange regioner - kan sikres en

positiv udvikling.

SMITTER
BYERNES 
VÆKST?
STØRRE
OG
MINDRE
BYERS
PÅVIRKNING
AF
REGIONAL
ØKONOMISK
UDVIKLING



med sig? Forholder det sig sådan, at ethvert

land bør flytte alle ressourcer til udviklingen

af sin hovedstad for overhovedet at have en

chance i den øgede globale konkurrence?

Denne idé synes umiddelbart besnærende,

og den er i hvert fald ofte blevet fremsat som

en indlysende sandhed. Men på baggrund af

en teori, som den franske økonom Perroux

(1955) formulerede, er der også blevet argu-

menteret mere videnskabeligt for den.

Oprindeligt tog Perroux ikke stilling til

regionale spørgsmål, men derimod til for-

holdene mellem sektorerne i en økonomi:

Hvis en sektor eller blot en stor virksomhed

vokser, vil den købe flere input (råmateria-

ler, halvfabrikerede varer, maskiner, service,

og så videre) fra andre sektorer, som så vil

vokse; disse sektorer vil igen købe mere fra

yderligere andre sektorer, og så videre. Den

oprindeligt voksende sektor er typisk inno-

vativ og har derfor brug for kreative input.

Dens produkter, som sælges andre steder i

økonomien, bliver bedre og billigere end

tidligere produkter, hvilket spreder vækstim-

pulsen yderligere. I stedet for at forsøge at

fremme væksten alle steder, vil den totale

virkning af en målrettet indsats blive større,

hvis man vælger en ”strategisk” sektor, hvor-

fra der er maksimal spredningseffekt.

Denne teori blev senere udvidet til også at

omfatte regional udvikling, og i denne sam-

menhæng blev den brugt til at argumentere

for udpegelsen af ”vækstcentre”, byer, hvor-

fra spredningseffekter kunne forstærke

naboregionernes økonomiske udvikling. I

1960’erne var denne tankegang udbredt, og

i mange lande udpegede man derfor vækst-

centre, der således skulle fungere som

dynamoer. I 1970’erne gik man imidlertid

stort set væk fra denne strategi. Siden

1990’erne er vækstcenteridéen så blevet

genoptaget . Det er vigtigt at lægge mærke

til de forskellige argumenter bag skiftende

vurderinger af vækstcenterstrategierne.

Først og fremmest førte vækstcentrene i

1960’erne sjældent til de forventede resulta-

DEL AF AALBORG SET FRA LUFTEN, MED UDSYN OVER UNI-

VERSITETET OG IT-VIRKSOMHEDER. 

IT-INDUSTRIEN I AALBORG (160.000 INDBYGGE-

RE) ER ET EKSEMPEL PÅ INTERNATIONALT ORI-

ENTERET PRODUKTION, DER SAMARBEJDER

TÆT MED AALBORG UNIVERSITET OG MED IT-

VIRKSOMHEDER I HELE REGIONEN.



ter i naboregionerne. Dette er ikke i sig selv

et argument imod teorien, eftersom den

uhensigtsmæssige måde, hvorpå man i

1960’erne udpegede vækstcentrene, udvan-

dede ideen. Lokalpolitisk pres betød nemlig,

at der blev udpeget for mange centre, således

at hvert sted fik tildelt absurd få ressourcer.

Måske kan man efterprøve teorien, ikke ved

at se på effekten af de ovenfor beskrevne alt

for ofte små udvalgte vækstcentre, men ved

at se på spredningseffekten fra de nationale

hovedstæder eller økonomiske hovedcentre.

I følge teoriens egen logik bør denne effekt

være stærkere i naboregionerne og aftagen-

de, efterhånden som man kommer længere

væk. Der er selvfølgelig mange andre fakto-

rer - hvoraf nogle er umulige at måle kvan-

titativt - der har en virkning på den regio-

naløkonomiske udvikling. Men man kunne

i det mindste få et spor at gå efter ved at

beregne udvikling i zoner på henholdsvis

100-250 km fra hovedstaden og på over

250 km fra hovedstaden. Dette vil naturlig-

vis kun være muligt i lande, hvor afstandene

fra hovedstaden er store nok. Man kan for-

søge at gøre dette i de vesteuropæiske lande

(bortset fra Tyskland, som har mange øko-

nomiske centre) i perioden fra 1955-2000

ved at beregne ændringer i befolkningen,

eftersom de svarer godt til beskæftigelsen.

Så får man følgende resultater: Regioner

tættere på hovedstaden har i Storbritannien

og Finland konsekvent højere vækstrater

end de mere perifere regioner. Men i

Frankrig, Spanien (med to hovedcentre),

Norge og Sverige er det modsatte tilfældet. I

Italien (to hovedcentre) svinger resultaterne

i perioder. Der er gode forklaringer på alle

disse resultater, men de underbygger allige-

vel ikke rigtig vækstcenterteorien. 

Man kunne også lede efter empirisk under-

bygning af argumentet om betydningen af

store nationale hovedstæder eller økonomi-

ske hovedcentre i en international konkur-

rencesammenhæng. Har lande med domi-

nerende hovedstæder for eksempel højere

vækstrater end lande med flere polycentri-

ske bysystemer? Igen må man konstatere, at

nationale vækstrater afhænger af mange

andre faktorer, og vi kan blot lede efter et

spor. Der er imidlertid ikke den mindste

indikation af, at lande med den første type

bysystem - Storbritannien, Frankrig eller

Danmark - har en større konkurrencedyg-

tighed end lande med den anden type,

såsom USA, Tyskland eller Schweiz.

Selv den teoretiske opbygning af vækstcen-

terteorien er usikker. Teorien bygger på den

antagelse, at kædereaktionerne mellem sek-

FIGUR 1. 

ÅRLIG BEFOLKNINGSTILVÆKST 1955-2000 I SYDEUROPA

(GRÆKENLAND, ITALIEN FRA NAPOLI OG SYDPÅ, SPANIEN,

PORTUGAL, IRLAND).
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FIGUR 1-3 VISER DEN ÅRLIGE BEFOLKNINGS-

TILVÆKST 1955-2000 I TRE DELE AF

VESTEUROPA FOR FORSKELLIGE KATEGORIER

AF BYER OG REGIONER: HOVEDSTÆDER (OG

ANDRE HOVEDCENTRE) INKLUSIVE DERES

OMLIGGENDE REGIONER; ANDRE BYER MED

OVER 200.000 BEBOERE; GAMLE INDUSTRIOM-

RÅDER; TURISTOMRÅDER OG ANDRE OMRÅ-

DER. (DE FIRE OMRÅDEKATEGORIER ER ADMI-

NISTRATIVE ENHEDER PÅ NUTS3 NIVEAU, FOR

EKSEMPEL FRANSKE DEPARTEMENTER ELLER

DANSKE AMTER.)

INDTIL OMKRING 1970 HAVDE STORE BYER

OVERALT HØJERE VÆKSTRATER END MINDRE

BYER OG LANDOMRÅDER. I 1970’ERNE VEND-

TE KURVERNE. SIDEN DA HAR ALLE KURVERNE

PLACERET SIG OMKRING GENNEMSNITTET,

BORTSET FRA NORDEUROPA, HVOR VÆKSTEN

IGEN KONCENTRERES I HOVEDSTÆDERNE.

GAMLE INDUSTRIOMRÅDER MED LAVE VÆKS-

TRATER OG TURISTOMRÅDER VED

MIDDELHAVET MED HØJERE VÆKSTRATER ER

LIGELEDES UNDTAGELSER.

FIGUR 1

TOTAL

HOVEDSTÆDER

TURISTREGIONER

ANDRE BYER 

(>200.000 INDB.)

ANDRE REGIONER



torerne i en økonomi er de samme som

kædereaktionerne mellem naboregioner.

Det er selvfølgelig sådan, at en sektor i

vækst køber input fra bestemte andre sekto-

rer, men den gavnlige spredning af vækstim-

pulser til nærliggende regioner er blot en

formodning, som synes at være uden meget

belæg. Geografisk er kædereaktionerne uden

for en sektors egen region så spredte, at de

ikke trækker væksten i nogen bestemt geo-

grafisk retning. Til trods for det umiddel-

bart besnærende ved vækstcenterteorien må

man således konkludere, at hverken empiri-

ske eller teoretiske argumenter for alvor

underbygger den.

Regionale effekter 

Hvilken rolle spiller større byer for udvik-

lingen af deres egen region? Her er vi på

fastere grund: De bidrager nødvendigvis til

den, eftersom 1000 nye job i en by også er

1000 nye job i regionen.

Men peger dette nødvendigvis på en strate-

gi, der støtter væksten i de større byer? Er

det sandsynligt, at de vil vokse mere - og

derved tilføre deres region mere vækst - end

mellemstore eller mindre byer?

Fra begyndelsen af den industrielle revoluti-

on indtil 1960’erne, var der ingen tvivl om

svaret. I denne periode med hurtig urbanise-

ring, havde store byer de højeste vækstrater.

Det var og er der stadig mange grunde til: 

• Et stort arbejdsmarked er en fordel for

både udbud og efterspørgsel, så arbejdere

og arbejdsgivere foretrækker at placere sig

her. Ikke mindst fordi størrelsen af mar-

kedet for højt kvalificerede medarbejdere

har fået større og større betydning.

• For at fremme deres egen attraktions-

værdi - især for højt uddannede menne-

sker - har store byer forskellige faciliteter

såsom kulturelle tilbud.

• I en stor by er omkostningerne for leve-

rancer og service mindre på grund af et

stort lokalt marked og gode transportmu-

ligheder til fjerne nationale og internatio-

nale markeder.

• For virksomhederne er det også billigere

og nemmere at modtage input. Dette

gælder især, når det drejer sig om infor-

mation og viden, som får større og større

betydning. Til trods for, at information i

stigende grad kan indhentes elektronisk,

er ansigt til ansigt-møder med mennesker

i den offentlige administration, interesse-

organisationer, pressen, forskningsinstitu-

tioner, konsulentfirmaer og så videre fort-

sat vigtige - og de er koncentreret i

FIGUR 2. 

ÅRLIG BEFOLKNINGSTILVÆKST 1955-2000 I CENTRAL-

EUROPA (ITALIEN FRA ROM OG NORDPÅ, FRANKRIG,
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hovedstæderne eller andre hovedcentre.

• Det er også en fordel for virksomhederne

at være placeret i klynger med andre virk-

somheder i den samme eller relaterede sek-

torer. Både samarbejde via netværk og

inspiration fra konkurrence stimulerer dem

til at øge deres konkurrencedygtighed. Den

form for klynger opstår ofte i storbyer.

Virksomhedernes fordele ved at være place-

ret i storbyerne og de dermed forbundne

højere vækstrater var så overvældende, at

urbaniseringsteorier fik naturlovstatus om,

at virksomheder af sig selv vil flytte til de

bymæssige centre. Man forestillede sig

endog, at tendensen blev forstærket i anden

halvdel af det 20. århundrede, da betydnin-

gen af kvalifikationer og viden steg, og da

sektorer, der var overrepræsenterede i store

byer, som konsulenter og high-techindustri-

er, voksede mere end andre sektorer.

Det kom derfor som et chok, da man i

1970’erne fandt ud af, at den virkelige ver-

den ikke opførte sig, som teorierne havde

forudsagt (se figur 1-3).

Figurerne beskriver det generelle mønster.

Virkeligheden bag er en noget ustabil mosa-

ik (som også kan ses i Nordamerika fra

1970 og frem): Nogle store byer vokser,

mens andre ikke gør det. Nogle mindre

byer og landlige områder vokser, mens

andre ikke gør det. Nogle områder vokser i

nogle perioder og ikke i andre. København

stagnerede i 1970’erne og 80’erne for at

komme stærkt igen i 90’erne - hvorimod

væksten i for eksempel Paris lå under det

franske gennemsnit.

Man kan tilføje, at hvis regionaløkonomisk

udvikling måles i forhold til BNP per ind-

bygger, kan vi også se en tendens hen imod

gennemsnittet (Sørensen 1997).

Så der er kræfter, som nu trækker i den

modsatte retning af de ovenfor nævnte

kræfter af geografisk koncentration:

• Produktionen har flyttet sig væk fra de

store byer til mellemstore og mindre byer,

hvor omkostningerne er lavere og

arbejdskraften mere stabil.

• Regionale og lokale tjenesteydelser - for

eksempel uddannelse, sundheds- og soci-

alvæsen - er blevet udvidet gevaldigt , især

i 1970’erne, hvor man i højere grad tilgo-

deså mellemstore og mindre byer til for-

del for de større byer (mens landområder-

ne ofte mistede de få serviceudbud,

butikker og skoler de havde).

• Virksomhedsklynger - som for eksempel

er at finde inde i de store byer - findes

også i erhvervsspecifikke industriområder

udenfor de store byer. Stærke kulturelle

traditioner for selvstændig virksomhed,

innovation og oprettelsen af netværk gør

nogle af dem meget konkurrencedygtige.

• Biler, fly, TV og telekommunikation har

for både virksomheder og familier gjort

livet i de små byer mindre isoleret end før

og har forhøjet deres attraktionsværdi i

forhold til de store byer. Dette har især

haft betydning for områder med et beha-

geligt klima (”solbælter”), smukke land-

skaber og spændende bymiljøer. De har

tiltrukket kvalificerede mennesker, som

igen tiltrækker virksomheder - eller star-

ter deres egne. Men kedelige eller lige-

frem ubehagelige områder lades tilbage,

og den ekstremt lave befolkningstæthed i

Nordskandinavien ser ud til at hæmme

oprettelsen af tilstrækkeligt stærke lokale

netværk og arbejdsmarkeder.

TABEL 1. 

EKSPORT SOM EN DEL AF DEN TOTALE OMSÆTNING 1998

FOR DANSKE BYER INDDELT EFTER STØRRELSE.

DANMARK HAR EN RELATIVT STOR FØDE-

VAREEKSPORT. MEN SELV HVIS LANDBRUG,

FISKERI OG FORARBEJDEDE FØDE- OG DRIKKE-

VARER UDELUKKES AF BEREGNINGEN ÆND-

RER ANDELENE SIG KUN TIL 13% FOR

KØBENHAVN OG 20% FOR KATEGORIEN 

5-20.000 INDBYGGERE. 
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Produktionens bevægelse væk fra de største

byer betyder, at hovedstæder eller hovedcen-

tre ikke er specielt væsentlige for internatio-

nal konkurrence. International handel dre-

jer sig først og fremmest om landbrugsvarer

og fabrikerede produkter. Store byer kon-

kurrerer naturligvis internationalt om særli-

ge aktiviteter og investeringer, som kræver

kvalificerede medarbejdere, god internatio-

nal tilgængelighed og attraktive faciliteter.

Men man har overdrevet betydningen af

denne konkurrence i den offentlige debat.

Ud over at yde service til sig selv, produce-

rer storbycentre hovedsageligt serviceydelser

til deres egne lande. Enkelte serviceydelser

eksporteres naturligvis, men der handles

internationalt langt mindre med service-

ydelser end med fabrikerede varer (service-

ydelser internationaliseres hovedsageligt

gennem Foreign Direct Investment, ved at

man opbygger afdelinger i fremmede lande

eller opkøber eksisterende lokale virksomhe-

der dér). Selv i London viste en undersøgel-

se i 1998, at andre lande udgjorde hoved-

markedet for blot 9 % af arbejdspladserne

(Ellis m.fl. 2002). 

International handel er vigtigere for mindre

byer, hvor hovedparten af den producerende

industri nu er lokaliseret. Mellemstore og

mindre byer viser en mangfoldighed af spe-

cialiseringer, nogle servicerer lokalområdet,

og andre sælger hovedsageligt fabrikerede

varer eller særlige former for serviceydelser

til resten af verden. Derfor er deres kompe-

tencer og identitet meget forskellig. Tabel 1

viser en noget forsimplet beregning af for-

skellige størrelser af danske byers eksportan-

del i produktionen.

Konklusion: Siden 1970’erne har den lang-

sigtede udvikling af de forskellige kategorier

af store byer, mindre byer og landområder i

den vestlige verden været tæt på gennem-

snittet, om end med mange individuelle

variationer og betydelige kortvarige perioder

med ustabilitet. Udviklingen påvirkes i dag

af det store antal faktorer, som påvirker pla-

ceringen af økonomiske aktiviteter, og som

trækker udviklingen i forskellige retninger.

Strategislutninger

Iagttagelsen af den generelle gennemsnits-

vækstrate i alle byklasser betyder ikke, at der

derfor ikke er behov for strategier til fremme

af regionaløkonomisk udvikling. Der er sta-

dig byer og regioner med for få jobmulighe-

der og for lave indtægter. Indsatserne bør

imidlertid sættes ind dér, hvor problemerne

findes - man kan ikke forvente en afsmit-

ning til andre regioner eller til hele landet.

De seneste år er det blevet almindelig aner-

kendt, at udviklingsstrategier så vidt muligt

bør føres ud i livet af lokale og regionale

myndigheder, som bedre end nationale eller

europæiske myndigheder er i stand til at

tage højde for lokale problemer og poten-

tialer. Iagttagelsen af et ustabilt mosaik-

mønster støtter dette argument.

Tilbageførelsen af udviklingsstrategier (fra

nationale myndigheder og EU til regionale

og lokale myndigheder) har imidlertid med-

ført en forstærkelse af den århundrede

gamle konkurrence byer imellem. Tidligere

konkurrence mellem europæiske lande, som

nu reguleres af EU, fortsætter til en vis

grad, om end den nu er forklædt som kon-

kurrence mellem byer. Der er positive

aspekter ved denne konkurrence, og den

inspirerer aktørerne til at yde deres bedste.

Men hvor vi accepterer, at konkurrence

virksomheder imellem er til alles bedste,

forholder det sig anderledes med byer: 

Byer er lokale samfund, hvis indbyggere har

liv og ressourcer, som man ikke uden videre

kan tillade sig at afskrive på samme måde

som tabsgivende virksomheder. Nationale

myndigheder og EU må derfor fastlægge

regler, som kan sikre, at økonomisk svage

byer og regioner har tilstrækkelige ressour-

cer til at kunne konkurrere mod stærkere

byer og regioner.

Det er også til alles bedste, at byer og lands-

byer i den samme region samarbejder for at

supplere hinanden, hvor det er muligt, for

dermed at nå det bedst mulige resultat for

regionen som helhed. Dette er præcis hen-

sigten med EU’s foreslåede Europæiske

Fysiske og Funktionelle Udviklings

Perspektiv (ESDP).
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En af de mange forandringer, der nor-

malt tilskrives globaliseringen, er, at

byer og regioner i dag danner stadig

tættere netværker på tværs af lande-

grænserne. Selv om dette ikke i sig selv

er nyt, er det vigtigt at være opmærk-

som på, hvad det betyder for den

enkelte lokalitet. Artiklen argumente-

rer for, at globalisering ikke skal for-

stås som en overgribende proces, vi står

magtesløse overfor. Globaliseringens

betydning afhænger af lokale forhold,

og europæiske byer har særlige forhold

og derfor særlige muligheder.

Europas byer og regioner udgør et tæt sam-

menvævet system af økonomiske og politi-

ske relationer opbygget gennem mere end

tusind år. Byerne og regionerne er samfun-

dets knudepunkter, både når det gælder

økonomi, sociale forhold, kultur og politik.

Med nationalismens fremvækst for 300 år

siden tog en anden model form. Lokali-

teterne blev underordnet staten, som fik et

centraliseret og ensartet regelsæt.

Kommunikationen mellem et lands byer

blev forbedret, og det betød mere arbejdsde-

ling og nye muligheder for udvikling.

Nationalstaten fungerer derfor som politisk-

administrativ infrastruktur for det nationale

territoriums udvikling og udgør dermed et

vigtigt grundlag for økonomisk vækst

(Lefebvre 1991).

Da jerntæppet faldt, forandredes det euro-

pæiske territorium drastisk. Staternes

betydning er mindsket parallelt med, at et

voksende antal organisationer har fået

større betydning for den europæiske inte-

gration. Navnlig EU og det indre marked,
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er blevet den dominerende ikke-national-

statslige aktør, og udøver i stigende grad

overordnede, statslige planlægnings- og

koordinationsfunktioner i relation til øko-

nomiske og erhvervsmæssige forhold.

Samtidig har lokale og regionale myndighe-

der fået voksende ansvar for erhvervs- og

beskæftigelsesudviklingen, og dermed også

for befolkningens velfærd.

Det sidste tiårs globaliseringsdebat har foku-

seret på staternes reducerede muligheder for

at styre udviklingen. Statens afmagt hævdes

at være grunden til, at økonomiske, sociale

og politiske forskelle vokser. Desuden er

storbyen blevet trukket frem som den ”nye”,

centrale erhvervsmæssige og politiske enhed,

selv om det i sig selv er umuligt at afgrænse

en by fra sin region på baggrund af økono-

miske eller sociale processer. På trods af at

der er sket en markant decentralisering i

næsten hele Vesteuropa gennem de sidste

årtier, mangler vi stadig en gennemgribende

debat om arbejdsdelingen mellem det lokale,

regionale og nationale niveau.

Globaliseringens byer

De byer, som umiddelbart er mest præget af

globaliseringen, er verdensbyer som Los

Angeles, Mombay, Mexico City og Lagos.

Disse rummer befolkninger på størrelse

med middelstore stater. Og væksten vil

fortsætte gennem de næste årtier, om end

ikke i de nordamerikanske storbyer (Hall &

Pfeiffer 2000). Deres betydning vil også

overstige den vægt befolkningsstørrelsen

angiver, da de er afsætningsmarkeder og

nationale eller kontinentale centre. Disse

storbyer, eller verdensbyer (Friedmann &

Wolff 1982), er i en gruppe for sig; de

udgør den globale økonomis kontrolcentre,

men rummer derudover oftest også de vig-

tigste politiske organisationer samt kultur-

og uddannelsesinstitutioner. 

LYSMÆNGDEN KOMBINERER BEFOLKNINGS-

TÆTHED OG VELSTAND; VESTEUROPA OG

NORDAMERIKA, SAMT JAPAN OG ØSTKINA

TRÆDER TYDELIGT FREM. HER ER NÆRMEST

TALE OM EN FLADEDÆKNING SKABT AF ET

TÆT, SAMMENHÆNGENDE BYSYSTEM, HVORI-

MOD BYERNE I STORE DELE AF SIBIRIEN,

AFRIKA OG CENTRALASIEN UDGØR ISOLEREDE

ENKLAVER.



Verdensbyerne karakteriseres i dag ved en

del tendenser, som kan blive realiteten også

for mindre byer og byregioner:

1. Nye erhvervsstrukturer. I verdensbyerne

har særlig to erhvervstyper udkrystallise-

ret sig som vigtige. Det gælder på den

ene side finans- og forsikringsvirksom-

hed, strategisk virksomhedsledelse og

forretningsservice, som advokatvirksom-

hed, telekommunikation eller computer-

service, og på den anden side en række

erhverv, der servicerer de førstnævnte,

blandt andet byggebranchen, restauratio-

ner, underholdning og sikkerhedstjene-

ster. Disse nye erhvervsstrukturer erstat-

ter fremstillingsvirksomhed og til dels

den offentlige sektor. 

2. Social polarisering. De globale megabyer

oplever et voksende gab mellem en højt-

lønnet gruppe af veluddannede og en

gruppe ufaglærte arbejdstagere på mini-

mumsløn. De veluddannede udfører

ledelsesfunktioner og er beskæftiget i

transnationale selskaber, internationale

organisationer, finansvirksomhed og for-

retningsservice. Disse outsourcer stigen-

de andele af husholdningsopgaverne -

børnepasning, rengøring, madlavning,

havearbejde - der til gengæld udføres af

den anden gruppe, ikke sjældent indvan-

drere eller andre med marginal status på

arbejdsmarkedet.

3. Fysisk omstrukturering. Verdensbyernes

fysiske miljø bliver til stadighed omdan-

net for at kunne svare til den globale

konkurrence. Nye kontor- og butikscen-

tre, hoteller og luksusboliger tilføjes.

Hertil kommer, at de relativt store sociale

forskelle forstærker den fysisk-funktionel-

le opdeling. I asiatiske, latinamerikanske

og afrikanske storbyer har de sociale for-

skelle skabt regelrette fysiske barrierer,

som holder uønskede grupper ude af den

sociale elites domæne. Indhegning, priva-

te vagtværn og etablering af afsondrede

bydele beregnet for velstillede dele af

befolkningen er nogle af midlerne.

Omvendt samles samfundenes marginali-

serede i ghettolignende bebyggelser i

byens randområder eller i nedslidte og af

middelklassen for længst forladte bydele. 

De fleste europæere bor imidlertid ikke i

verdensbyer, men i mellemstore og mindre

byer. Disse mindre bysamfund vil ikke blive

centre i den globale økonomi og dens

beslutningshierarki. Deres potentiale må fin-

des et andet sted. En mulighed er service-

erhverv og nicheindustri, hvor særlige fær-

digheder og viden kan sikre konkurrenceev-

nen. Videnstunge erhverv antages at være

den eneste realistiske måde til at sikre, at

velfærden udvikles stabilt fremover. Det

kræver store, langsigtede investeringer i

uddannelse og forskning. Men penge gør det

ikke alene; samfundsstrukturen og kulturelle

forhold skal tilpasses de nye betingelser, for

eksempel gennem accept af nye normer og

holdninger samt åbenhed overfor det ander-

ledes. Det er særlig en udfordring for ældre

industribyer, der har oplevet en afvikling af

industri gennem de sidste årtier.

Lokalpolitik i en global æra

Globaliseringen er ikke kun en økonomisk

forandringsproces, men indebærer også

ændringer og omlægninger af det politiske

system. Det har igen tydelige konsekvenser

på lokalt plan, i byer af alle størrelser.

Behovet for at øge konkurrenceevnen fører

overalt til markante forandringer af lokale

politiske prioriteringer, strategier og institu-

tionelle strukturer (Mayer 1995). 

I næsten alle vestlige lande er lokalpolitik-

ken blevet vigtigere for erhvervspolitikken.

Grunden til denne styrkelse af det lokale er

den udefra kommende konkurrence. I

mange lande er statens forhold til regioner

og byer det, man kan kalde horisontalt. I

stedet for hierarkiske strukturer er det nu tit

et samarbejde mellem og integration af

lokale aktører, der løfter ansvaret for den

økonomiske politik.

En anden forandring i lokalpolitikken er

tendensen til, at erhverv og beskæftigelse

opprioriteres på bekostning af social- og

velfærdspolitikken. Andre politikfelter, som

uddannelses- og kulturpolitikken, tilpasses
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undertiden erhvervs- og arbejdsmarkedspo-

litiske hensyn. Det er dette skifte i priorite-

ringerne, der ligger bag betegnelsen ”entre-

preneurialisme” (Parkinson 1991). 

Samtidig indebærer lokalpolitikkens større

betydning imidlertid også, at det er muligt

at udvikle nye former for samarbejde mel-

lem offentlige og private aktører. Nye fora

for inddragelse af ikke-offentlige aktører,

som private borgere, organisationer eller

lokalforeninger, tages i brug. Det offentlige

læner sig på samme måde mod det private

ved at danne selskaber med henblik på kon-

krete opgaver (Harding 1997).

Globalisering kan påvirkes lokalt

Som en følge af globaliseringen har langt de

fleste storbyer i Vesteuropa satset massivt på

at udvikle deres konkurrenceevne. At urba-

niserede områder nu i almindelighed opfat-

tes som økonomiske og kulturelle udvik-

lingscentre, har særlig været til gavn for

hovedstæderne. Mindre byer har generelt

ikke det samme store spektrum af udvik-

lingsmuligheder. Men alligevel har de ofte

langt nemmere ved at mobilisere lokale res-

sourcer. Der er stor forskel på, hvordan byer

og regioner har reageret på de økonomiske,

politiske og sociale forandringer, der satte

ind fra starten af 1980erne. Og når nu sam-

fundsmæssige forhold har indflydelse på

globale processer, kan globaliseringen natur-

ligvis også påvirkes af, hvordan lokalsam-

fundet er udrustet. 

I sig selv betyder globaliseringen nemlig ikke

at offentlig regulering, velfærdsstat eller øko-

nomisk politik erstattes af et ukontrollabelt

marked. Følgerne afhænger også af lokale

forhold. De fleste stater har reageret ved at

udvikle nye former for styring og regulering,

som for eksempel et øget samarbejde mellem

det offentlige og erhvervslivet. 

Dermed er det ikke sagt, at globalisering er

uvæsentlig, eller at processen kan styres

lokalt eller nationalt. Tværtimod forandrer

de omtalte tættere relationer mellem stater

og virksomheder også nationalstatens

mulighed for at styre og regulere udviklin-

INDHEGNET GADE I BOLIGOMRÅDE VED HALMTORVET I

DET CENTRALE KØBENHAVN.

GLOBALISERINGENS EFFEKTER ER IKKE KUN

FORBEHOLDT MEGABYERNE, MEN KAN OGSÅ

BLIVE VIRKELIGHED I EUROPÆISKE BYER. I DE

GLOBALE STORBYER ER TENDENSEN SOCIAL

POLARISERING, DER FÅR FYSISKE MANIFESTA-

TIONER I FORM AF INDHEGNINGER (SÅKALDTE

”GATED COMMUNITIES”). DENNE UDVIKLING

ER IKKE UKENDT I DE SMÅ OG MELLEMSTORE

BYER I EUROPA, FOR EKSEMPEL KØBENHAVN.

LANGSIGTEDE STRATEGIER FOR BYUDVIKLING

MED OFFENTLIG DELTAGELSE KAN AFVÆRGE

DELE AF GLOBALISERINGENS NEGATIVE VIRK-

NINGER.



gen (Andersen m.fl. 1999). Selv et land, der

forsøger at fastholde sin indflydelse gennem

forpligtende samarbejde, politisk decentrali-

sering og udvikling af lokale kompetencer,

må erkende, at dets gennemslagskraft i for-

hold til netværker af byer og regioner er

reduceret.

Globaliseringen skaber ikke kun tabere.

Blandt andet er der blevet adgang til hidtil

lukkede markeder, noget mange virksomhe-

der, særlig de transnationale, nyder godt af.

Blandt vinderne findes typisk højtudvikle-

de, vestlige lande, der gennem internationa-

le organisationer kan bestemme globalise-

ringens spilleregler. Øget bevægelsesfrihed

på arbejdsmarkedet har globaliseringen deri-

mod ikke medført. Stadig flere lande ind-

fører begrænsninger på indvandringen.

To modeller for byudvikling

Hvad kan byer stille op i mødet med de

ovennævnte udfordringer? Flere byer og

regioner forsøger at øge konkurrenceevnen;

den simpleste måde er aggressiv markeds-

føring af storslåede butiks-, kontor- og

boligbyggerier, gerne kombineret med

museer eller rent kommercielle publikums-

magneter. Sådanne projekter ses overalt på

citynære havnearealer; mest kendt er for-

mentlig London Docklands, men mønsteret

genfindes også i byer som Amsterdam,

Oslo, Hamborg og København. Modellen

baseres typisk på et partnerskab mellem stat

og kommune, som finansierer omdannelser-

ne. Mest almindeligt er det, at infrastruktu-

ren forbedres i de udvalgte områder, mens

der rejses en eller flere offentlige institutio-

ner, der sikrer en vedvarende publikumstil-

strømning. De private investorers risiko,
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PAUSE FRA ARBEJDET. SOM SERVICEARBEJDER

ER HAN EN TYPISK REPRÆSENTANT FOR BOR-

GERNE I DE GLOBALE MEGABYER. GABET MEL-

LEM UFAGLÆRTE SERVICE ARBEJDERE OG DE

HØJTUDDANNEDE FUNKTIONÆRER VOKSER

OG KAN GIVE EN IDE OM FREMTIDEN I EURO-

PÆISKE BYER. 



derimod, omfatter kun finansiering og

udlejning af det rent kommercielle byggeri.

Modellen er konkret og giver hurtige og

synlige resultater. Men den langsigtede

effekt er mere beskeden - et offentligt muse-

um ekstra samt et butiks- og kontorcenter.

Den afsmittende effekt er ringe, både i form

af tilvæksten af nye arbejdspladser og udvik-

ling af den lokale erhvervskompetence.

En mindre udbredt model er den langsigte-

de og integrerede, som blandt andet blev

afprøvet i Hamborg i 1980erne og starten

af 1990erne. Denne udviklingsstrategi er

bredt sammensat, kompleks og baseret på,

at alle væsentlige aktører, såvel private som

offentlige, bidrager positivt. Modellen stiller

store krav til lederskabet, både fordi den er

kompleks, og fordi den har en langsigtet

målsætning. De styrende aktører kan ifølge

en sådan strategi ikke undgå at gå tæt på

enkeltdeltagere i koalitionen. Modellen sat-

ser ikke på spektakulære projekter, men på

udviklingen af holdbare erhvervskompeten-

cer som kan forbedre konkurrenceevnen. 

Den kortsigtede projektmodel giver hurtige

og synlige resultater, men sjældent blivende

effekter for by- og erhvervsudviklingen. Til

gengæld stiller modellen ikke de store krav

til politisk lederskab. De eksisterende sociale

forhold bliver ikke udfordret i nævneværdig

omfang. Omvendt indebærer den langsigte-

de model ofte et ”opgør” med eksisterende

sociale og politiske strukturer. Det stiller

høje krav til lederskab, men kan blive en

nødvendig, stabil platform, hvorpå arbejds-

markedet og erhvervslivet kan fornyes.

Slutperspektiv - verden set fra Europa

Debatten om forandringer i lokalpolitikken

er hidtil ofte sket på baggrund af nordame-

rikanske eksempler. Tit er der blevet lagt

overvældende vægt på storbyerne - godt

hjulpet af diskussionen om de globale byer

(Sassen 1991). I princippet står Europas

mange små og mellemstore byer over for de

samme udfordringer, muligheder og trusler.

Men der er en væsentlig forskel, for både

gennem den politiske tradition og den

offentlige regulering af basale velfærdsgoder

skiller Europa sig afgørende fra

Nordamerika. I vores del af verden er

arbejdsmarkederne mere regulerede og 

sikrer i langt højere grad arbejdstagernes

interesser. Øget effektivitet kan ikke kun

opnås gennem nedskæringer i befolkningens

velfærd og rettigheder på arbejdsmarkedet.

Veludviklede former for arbejdsdeling og

samarbejde mellem offentlige og private

institutioner er med til at sikre både kon-

kurrenceevne og effektivitet. Forskellene

mellem de enkelte vesteuropæiske lande skal

dog ikke overses i denne forbindelse (jf.

Esping-Andersen 1999). Den vigtige kon-

klusion er, at nok er globaliseringen et fælles

vilkår for alle byer og regioner, men de kon-

krete effekter afhænger af de lokale forhold

og den lokale politik.
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Men hvordan kan byen udvikles uden at

eksisterende kvaliteter samtidig går tabt? Og

hvordan kan man fortolke lokal identitet og

samtidig være åben for globale impulser? På

hvilken måde opleves byen af mennesket,

der bevæger sig i den? Og hvad skal der

egentlig til, for at borgeren oplever byen og

dens udvikling som meningsfuld og

vedrørende?

BYIDENTITET

Identitet er det, der gør et sted til

noget særligt. Dette kapitel peger på,

hvordan identitet kan bidrage til

udviklingen af byer og regioner, hvilket

i stigende grad bliver vigtigt i den glo-

bale økonomi.

Flere af forfatterne opgiver at bruge begre-

bet identitet i ental. En by har ikke én, men

flere identiteter, for identitet handler om

øjnene, der ser, og kan knyttes til mange

forskellige aspekter af byen. Siger man én

identitet, kan definitionen nemt tages til

indtægt for nostalgi, sådan at identitet 

bliver lig med vores forestilling om fortiden,

eller fører til marginalisering, fordi en fast

definition kan udelukke andre. Derfor kan

det være et problem, hvis man forsøger at

fastlægge en bys identitet med nogle enkle

slagord. Identitet handler både om, hvordan

byen opfattes set udefra, og hvordan den

opleves fra forskellige ståsteder indefra.



udfoldelse af, tilegnelse af og refleksion

over det moderne, frisatte subjekts

muligheder. Men hvad indebærer

demokratisk byidentitet? 

Identitet og fællesskab

”Ligesom en person giver den samme følel-

sesmæssige kerne udtryk igennem hænder-

nes gestus, ved sin måde at gå på og med

sin stemmes tonefald, således træder alle

direkte indtryk, jeg modtager på min vej

igennem Paris, - caféerne, folks ansigter,

poplerne langs kajerne, Seinens sving - frem

på baggrund af byens samlede karakter, de

enkelte indtryk bekræfter, at Paris besidder

en særlig stil, har en bestemt betydning.”

Citatet er hentet fra den franske filosof

Maurice Merleau-Ponty, som her ser identi-

tet som noget bagvedliggende, en enhed

eller en betydning, der træder frem igennem

de enkelte forskelligartede manifestationer.

Som den enkelte personlighed, således byen;

som den enkeltes karakter, således det

Begrebet identitet har to indbyrdes for-

bundne betydninger: enhed og indivi-

dualitet. En persons identitet er det,

der gør én til noget særligt, noget indi-

viduelt, men også det, man har tilfælles

med andre. Under moderne omstæn-

digheder er individuel identitet snarere

valgt end givet. Den enkeltes individu-

alitet bestemmes ikke igennem indgåen

i ét enhedspræget, selvidentisk fælles-

skab, men snarere igennem indoptagel-

se af karakteristika fra en flerhed af

fællesskaber: individualiteten er kom-

pleks, heterogen. 

Den moderne by er ramme om tileg-

nelse og udfoldelse af denne heteroge-

ne identitet i dobbelt forstand: som

praktisk livsrum og som mentalt, sym-

bolsk, betydningsfuldt rum. Den

moderne by skal derfor ikke hævde

enhed, men sætte rammer for flerhed,

kompleksitet og heterogenitet. Derved

får den demokratisk identitet: Den

bliver praktisk og mental ramme for
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karakteristiske for byen - sammenligningen

er besnærende: Bag byens mangfoldighed

ligger enheden, en særlig betydning, som

kan identificeres - og som byens borgere

kan identificere sig med. En sådan enheds-

opfattelse er imidlertid problematisk: Den

ser bort fra forskelle - eller den kan som

bestræbelse medføre tilsidesættelse af for-

skelle, af det, der ikke passer ind. Søgen

efter enhed kan medføre bestræbelse på

homogenisering.

Selve identitetsbegrebet er tvetydigt. Det kan

henvise til absolut individualitet: Når politi-

et skal identificere en lovbryder, eksempelvis

gennem det for hver enkelt unikke: fingeraf-

trykket, eller mindre drastisk: Når den

enkelte søger sig selv. Men begrebet kan også

henvise til kollektivitet, til noget fælles, som

den enkelte identificerer sig med: Identitet

og fællesskab er da indbyrdes forbundne for-

hold. Spørgsmålet om identitet har ligesom

spørgsmålet om fællesskab historisk karakter:

At søge sig selv er i mange henseender en

moderne bestræbelse. Den moderne filosofi-

ske tradition kredser om selvet. Søren

Kierkegaard er blandt denne traditions

grundlæggere i og med understregningen af

valget som personligt, individuelt anliggen-

de. Det springende punkt var for

Kierkegaard valget af den religiøse dimen-

sion, men hævdelsen af det personlige ansvar

for valget blev videreført i den sekulære eksi-

stentialisme. Det er netop et moderne

moment: den enkelte erfarer sig selv og sit

selv som noget uberoende, individualiteten

er frisat. Dermed bliver den en opgave, den

enkelte må tage på sig. Og dermed stiller

spørgsmålet om fællesskab sig anderledes

end under omstændigheder, hvor den enkel-

te så at sige vokser ind i allerede givne fælles-

skaber: familien i snævrere og bredere for-

stand, det sociale miljø og virkefelt, det reli-

giøse fællesskab.

Ved siden af det religiøse har det nationale

fællesskab været hyppig tilflugt for en

moderne subjektivitet, som fandt sig henvist

til sig selv. Det nationale fællesskab er i

mangt og meget et produkt af eller i sine

NORDEAS HOVEDBYGNING, KØBENHAVN, 

ARKITEKTER: HENNING LARSENS TEGNESTUE.

BANKENS BY: HVORDAN SKULLE EN CENTRAL

OG ATTRAKTIV GRUND VED KØBENHAVNS

HAVN UDNYTTES? DER VAR MANGE FORSLAG.

TRADITIONENS SKIBSVÆRFT OG MASKIN-

FABRIK BLEV NEDLAGT OG MULIGHEDERNE

VAR ÅBNE. TEATER, MUSIKHUS, SVØMME-

HAL... DET BLEV TIL ADMINISTRATIONSBYG-

NINGER FOR EN AF DE STORE DANSKE BAN-

KER, OPRINDELIG PRIVATBANKEN,

GRÜNDERTIDENS CENTRALE FINANSKAPITALI-

STISKE IVÆRKSÆTTERBANK, SIDEN MODERNI-

SERET SOM UNIBANK OG NU INTERNATIONA-

LISERET SOM NORDEA. HVAD BETYDER DET

FOR BYENS BORGERE? BYGNINGERNE ER I SIG

SELV SMUKKE, MEN HVAD BETYDER DE?



virkninger radikaliseret af moderniseringen.

I Tyskland og Italien var den nationalistiske

patos løftestang for statsdannelser, der frem-

mede handel og industri og dermed moder-

niseringen. I Danmark blev forestillingen

om det særlige nationale fællesskab ikke

mindst et imaginært forestillingsrum, hvori

nationens militære nederlag kunne forvaltes.

Modernisering

Det er karakteristisk for moderniseringen,

at tidligere fællesskabsformer nedbrydes og

erstattes af nye. Nogle af disse nye fællesska-

ber repræsenterer bestræbelser på en art

genoplivning af tidligere former:

Nationalisme og religiøse traditionalismer er

udbredte eksempler. Andre udspringer af

fælles interesser, der fremstår på baggrund af

moderniseringen: Fagforeninger er et

nærliggende eksempel. Politiske partier

rummer alt efter deres observans elementer

af begge arter. Men fælles for alle disse

moderne fællesskaber er det, at de er for-

midlede: de er ikke umiddelbare eller ”orga-

niske”, de vokser ikke frem af en given og

overleveret livssammenhæng.

Tilhørsforholdet til et sådant fællesskab har

netop derfor karakter af valg: Snarere end at

overtage en identitet etablerer den enkelte

en sådan igennem identifikationer. Dette

gælder uanset, om der er tale om reelle (fag-

foreningen eksempelvis) eller forestillede

fællesskaber (nationen). 

Ligesom der således kan skelnes mellem

umiddelbare og formidlede fællesskaber, og

mellem reelle og forestillede fællesskaber,

kan der skelnes mellem åbne og lukkede

fællesskaber. Et lukket fællesskab er define-

ret gennem en essens, noget for dette fælles-

skab unikt, som på den ene side set er

betingelse for tilhør til fællesskabet, og på

den anden side set er karakteristisk for

enhver, der tilhører det. Tanken om en

særlig ”danskhed” tenderer i denne retning,

idet den ikke mindst begrundes i den særli-

ge sproglige kompetence: at tale dansk. Et

således defineret fællesskab - en sådan iden-

titet - er eksklusiv, udelukkende. Et moder-

ne sekulært politisk parti er derimod et

åbent fællesskab, som beror på tilslutning til

et sæt af tanker, bestræbelser og forestillin-

ger. Tilsvarende er en moderne, demokra-

tisk og sekulær stat et åbent fællesskab, som

beror på et konstitutionelt grundlag, et rets-

system og en forvaltningsorden.

Mentale udfordringer 

i modernitetens by

Storbyen har historisk set været hjemsted

for åbne, formidlede, ikke-essentialistiske

fællesskaber. Set fra den enkeltes synsvinkel

er der tale om identifikation med en flerhed

af sådanne fællesskaber: individualiteten er

heterogen. Slægtskaberne er overvejende

valgslægtskaber. Erstatningen for de organi-

ske fællesskaber som social organisations-

form er under moderniteten de formidlede

fællesskaber, herunder sådanne som er for-

midlet gennem offentlige institutioner, fra

kommuner til stater og overstatslige orga-

ner. Byen er det praktiske og symbolske

rum for denne moderne, heterogene identi-

tet. Den refleksive tilegnelse og udvikling af

denne identitet repræsenterer en intellek-

tuel, følelsesmæssig og symbolsk anstrengel-

se, som er større end den, der kræves til

identifikationen med et overskueligt ”orga-

nisk” fællesskab - hvad enten der er tale om

familie og lignende. eller om et abstrakt-

alment symbolsk fællesskab af dennesidig

(Nationen) eller transcendental (Gud)

karakter.

Hvad kan byen bidrage med? Spørgsmålet

har en historisk og en aktuel dimension.

Skræmmebilledet af den internationale stil i

arkitektur og byplan (et billede som også kan

iagttages i faktiske projekter, som Le

Corbusiers for Paris og Hilbersheimers for

Berlin, om end kun delvis i realiseringer) er,

at fortidens spor udslettes, at alt får samme

præg, altså at såvel historisk som aktuel hete-

rogenitet usynliggøres. Den gode by skjuler

ikke funktionelle og sociale forskelle bag

arkitektonisk ensartethed, og den bærer sine

historiske lag til skue uden derved at blive

museal: omfunktionering, gentrification og

så videre hører med til byens liv. Den gør

også noget ud af sin indføjning i omverde-

nen, praktisk og symbolsk. Den giver ram-

mer for individuelt liv i en mangfoldighed af
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fællesskaber og undgår samtidig at gøre mar-

kedsbetingelser determinerende for udform-

ningen af byrummet og dets transportveje.

Den lader (jf. Habermas, 1987) ikke marke-

dets og forvaltningens abstrakte logik

(‘system-funktionerne’) ‘kolonisere’ hverdags-

livets fortolkningsramme (‘livsverdenen’).

Den gode by tilskynder samtidig til bestan-

dig refleksion over de givne fortolkningsram-

mer. Den bygger videre på det lokale og

tager indtryk udefra, ligesom dens borgere er

byboere og verdensborgere på én gang.

Den internationale udveksling tager til på

alle planer: information, handel, økonomi,

uddannelse og personers bevægelse over lan-

degrænserne. Intet af dette er radikalt nyt,

men tilsammen indebærer disse processer, at

den enkeltes livssituation og bylivet som hel-

hed mentalt set præges af stigende komplek-

sitet og hastighed. Sat på spidsen er enhver

urban situation på én gang lokal og global,

den er spundet ind i et net af praktiske sam-

menhænge, der rækker ud i verden i mange

retninger, og den er spundet ind i et mentalt

netværk af påvirkninger og impulser, der

hidrører fra alle verdenshjørner. At reflektere

sin situation er principielt set blevet ensbety-

dende med at reflektere verdenssituationen -

i sidste ende er enhver medlem af det globa-

le fællesskab. Dette fællesskab har imidlertid

kun i yderst begrænset omfang institutionel-

le rammer (som FN) for bevidst fælles for-

valtning af den praktiske globale situation. 

Byidentiteter

Bevægelsen mellem mental og praktisk-insti-

tutionel forvaltning af det sociale felt har i

europæisk sammenhæng fået sin form i sam-

spillet mellem offentlighed og demokratiske

institutioner. Vejen hertil fra den enevældige

fyrste af Guds nåde er lang. De gamle euro-

pæiske byer er præget af på den ene side den

politiske magt og på den anden side den

religiøse institution. Den centraliserede poli-

tiske magt satte sit præg på byerne igennem

monumentale byggerier og gennem plan-

mæssige anlæg, den religiøse institution satte

sit præg igennem monumentale byggerier af

kirker, klostre og andet.

I stadig stigende grad selvstændiggjorde uni-

versiteterne sig fra kirke og stat og udvikle-

de sig til relativt autonome institutioner for

den mentale forvaltning af historie og kul-

tur ved siden af de praktiske fag. Biblioteker

og universiteter satte sammen med skoler på

forskellige niveauer deres præg på byerne.

Det samme gjaldt de fremvoksende demo-

kratiske institutioner på statsligt og lokalt

plan. Handelens og håndværkets byer blev i

stigende grad præget af industrien - og han-

delen af centralisering i Grands Magasins.

Hestekøretøjernes og havnenes byer blev

præget af det nittende århundredes trans-

portvidunder: jernbanen. Således viser den

aktuelle by den politiske, sociale, produk-

tionsmæssige, transportmæssige og intellek-

tuelle historie frem for den, der ser efter.

HAVNEPARK, ISLANDS BRYGGE, KØBENHAVN, ARKITEKT:

POUL JENSEN, LANDSKABSARKITEKT: ANNELISE BRAMSNÆS. 

BORGERNES BY: ISLANDS BRYGGE BLEV GRAD-

VIS TØMT FOR KOMMERCIELLE AKTIVITETER,

ET STORT OG ATTRAKTIVT OMRÅDE STOD TIL

RÅDIGHED FOR BYFORNYELSE. LOKAL AKTI-

VISME SIKREDE OMRÅDET LANGS HAVNEN

SOM FÆLLES PARK OG REKREATIVT OMRÅDE.

ELEMENTER AF DE TIDLIGERE AKTIVITETER ER

INTEGRERET I ANLÆGGET. UNDER EN

OMVENDT BÅD KAN DER HOLDES FESTER,

DER KAN PROMENERES LANGS HAVNEN, ET

KOMMUNALT ANLÆG GIVER RAMMER FOR AT

BADE I HAVNEN, HVOR VANDET ER BLEVET

RENT NOK. ET MEDBORGERHUS ER OPFØRT.

GRUNDPLANEN FORENER GAMLE JERNBANE-

SPOR MED NYE MØNSTRE, OG BETONKON-

STRUKTIONER STÅR SOM ELEMENTER I PARK-

ANLÆGGET.



Hvis denne historie da ikke forsvinder bag

udstødningsrøgen fra det tyvende århundre-

des dominerende transportvidunder: bilen.

Fortalere for at bane vej for biltrafik har

påberåbt sig modernitetens kernebegreber:

”udvikling”, ”fremskridt” og ”nødvendig-

hed”. Som ideologi på fire hjul er bilen den

perfekte inkarnation (eller snarere indkap-

sling) af det formodet frie individ, som libe-

ralismen forestiller sig det, til trods for at

biltrafik er et meget anskueligt eksempel på,

hvordan hver enkelts forfølgelse af egenin-

teressen modvirker hver enkelts interesse.

Cyklisterne, som nu eksempelvis udgør fler-

tallet i København, har en ganske anderle-

des chance: ikke alene for praktisk udnyttel-

se af byen (det går hurtigere), men også for

at gøre den daglige færd gennem byen til et

stykke tilegnelse af vejrlig, historie, byrum

og menneskeligt samspil. 

Byens ”identitet” beror på samspillet af alle

disse faktorer: dens indbyggere og deres kul-

tur, dens institutioner og deres bygninger,

dens transportstruktur og dermed dens ind-

føjning i verdenen omkring - ved siden af

dens bolig-, handels- og administrations-

bygninger. Dens materielle struktur er et

stykke akkumuleret historie, men den er

samtidig rammen om borgernes tilværelse.

Byens udvikling må tage vare på begge dele,

den er på én gang praktisk ramme og sym-

bolsk rum. Den betyder noget - den tilby-

der byboerne indføjning i en meningssam-

menhæng - for eksempel: ”Jeg er borger i en

by med et demokratisk styre,” eller: ”Jeg

lever i en by med en mangfoldighed af for-

brugs- og forlystelsesmuligheder,” og den

betyder dem noget, opfordrer dem - for

eksempel: ”Køb ny tøj,” ”Gå på udstilling,”

eller: ”Tænk på, hvordan dit bystyre kan

gøre byen bedre for dig og dine medborge-

re”. Byen tilrettelægger livsudfoldelsen og

tillægger den betydning: den mening, den

giver for sine borgere.

Københavns Havn: Vision og realitet 

Det meste af Københavns havneforløb er

ophørt med at have funktioner som tradi-

tionel havn. Det har givet nye muligheder

for at foretage betydningsfulde indgreb i

den eksisterende by. Et stort område var tid-

ligere optaget af skibsværft og maskinkon-

struktion, men blev frigjort til andet formål.

Hvad kunne det ikke være blevet brugt til?

Eksempelvis dette: Et smukt og komplekst

byggeri med offentlig svømmehal og biblio-

tek, kombineret med en slags bazar, et føde-

varemarked med alverdens fødevarer for-

handlet af repræsentanter for de mange

udenlandske folkeslag, som indgår i den

danske befolkning, side om side med hjem-

mefødte og efterkommere af udlændinge.

Næring til krop og sind i ét (som i det

romerske bad eller den nærorientalske bazar),

møde mellem forskellige kulturer og kropslig

udfoldelse - alt sammen på et markant sted

midt i byen. Dette var i sin tid undertegne-

des fantasi om, hvad der kunne gøres dér, det

ville have været betydningsfuldt og menings-

fuldt: En opfordring til praktisk samvær mel-

lem de forskellige mennesker i byen, en mar-

kering af byen som et rum, hvor fællesskabet

sætter sit præg, og hvor den politiske institu-

tion, som forvalter fællesskabets interesser,

lægger vægt på at skabe attraktive og udvik-

lende rum for de almindelige borgeres hver-

dagsliv. Ikke for konsum som rastløs shop-

ping, men for dagligdagens fødevareforbrug i

åben, nysgerrig efterprøvning af også frem-

mede spisevaner - få skridt fra en ny under-

grundsbane og i cykelafstand fra store dele af

byens centrale dele.

Sådan blev det ikke: Området blev anvendt

til administrationsbyggeri for en af de store

danske banker, der i mellemtiden - som et

eksempel på globaliseringstendenserne - er

opslugt i et nordisk bankforetagende. Et

monumentalt - og i øvrigt på mange måder

smukt - byggeri, som betyder noget ganske

andet end realisering af den netop beskrev-

ne fantasi ville have betydet: snarere ban-

kens end borgernes by.

Imidlertid: Længere sydpå i havnen er bor-

gerne kommet til orde. Takket være et

lokalt borgerinitiativ er et stykke af havne-

fronten blevet udlagt til offentlig park og

forsynet med et medborgerhus.

Parkanlægget integrerer elementer af det

tidligere anlæg, som var forbundet med

områdets havne- og industrifunktioner, såle-
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des at parken fastholder et stykke erhvervs-

og arbejdshistorie, samtidig med at den

minder om, at byens borgere ikke alene har

rettigheder, men også kan sætte dem igen-

nem. Ligesom byens rådhus gør det.

Den demokratiske by

For så vidt byen har dette præg, bærer den

en demokratisk identitet til skue. Det er det

demokratiske fællesskab snarere end

konsumfællesskabet, bilisternes fællesskab

eller de økonomiske institutioners, det giver

mening at tage vare på og få til at træde

frem. En sådan identitet er det ulige vanske-

ligere at fremme, end det var at sætte kir-

kens og enevældens - eller for den sags skyld

fascismens og stalinismens - præg på en by.

Imellem resultaterne af borgerinitiativer på

den ene side og bygningen af et rådhus er

der på den anden side en mangfoldighed af

områder, hvor den moderne, sekulære

demokratiske by kan manifestere sig: skole-

byggeri, biblioteksbyggeri, parkanlæg, spad-

serestrøg og pladser, sportsanlæg, men også

de kulturelle institutioner kan bringes i

erindring. Kunsten er at forene det prakti-

ske indhold i alle disse anlæg med en mar-

kering af deres karakter som led i fællesska-

bets udvikling af rammer for den enkeltes

udfoldelse og indgåen i en mangfoldighed

af fællesskaber.

Den demokratiske bys gestus, tonefald og

gangart er - for nu at vende tilbage til

Merleau-Pontys sammenligning - mangfol-

dig. Dels er byer forskellige, de har hver sin

historie og hver sine geografiske, økonomi-

ske og sociale betingelser. Dels er et demo-

kratisk præg ikke et enhedspræg: byens bor-

gere er forskelligartede. Ligesom det er

demokratiets styrke at være konsensusram-

me om udfoldelsen af og formidlingen mel-

lem samfundets forskellige grupperinger,

interesser og bestræbelser, således må den

demokratiske by på mangfoldige niveauer

markere åbningen mod det heterogene - og

viljen til at bringe det forskelligartede sam-

men. Både praktisk og mentalt er her en af

de normer, der kunne være retningsgivende

for den europæiske byudvikling i det 21.

århundrede.
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Ensartetgørelse

For en umiddelbar iagttagelse antager

ændringerne i de europæiske byer mere og

mere ensartede former. Det er de samme

programpakker, som de internationalt ope-

rerende developere lancerer i alle byer

indenfor den samme tidsperiode. I den

aktuelle debat om byen møder man to

meget forskellige syn på denne udvikling:

Én, der ser ensartetgørelsen som et tab af

lokal identitet og udviskning af lokale kul-

turer - som en indskrænkning af mulighe-

derne i det oplevelses- og livsrum, vi funge-

rer i - og én, der fremhæver homogeniserin-

gen som uundgåelig, men også som et ægte

udtryk for de nye globale vilkår.

At meget grundlæggende samfundsmæssige

forandringer afføder stærkt afvigende vurde-

ringer, er ikke noget nyt. Da industrialise-

ringen opløste den førindustrielle by, fore-

gik der en tilsvarende debat, og da der efter

første verdenskrig igen skete meget afgøren-

de omstruktureringer, kom disse forandrin-

ger til at udgøre det dominerende kulturelle
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Artiklens påstand er, at de internatio-

nalt opererende developere med deres

standardprojekter producerer bymæssig

ensartetgørelse, og at nogle af de tænke-

måder og strategier, som planlægningen

har udviklet som svar på globaliserin-

gens vilkår, trækker i samme retning.

Hvis planlægningsinstitutionen tror

på sig selv og arbejder bevidst med

identitetsbegrebet, kan den imidlertid

sikre den forankring af de globale

ideer i den lokale kontekst, som

udgør den nødvendige forudsætning

for at skabe orienteringspunkter i en

globaliseret verden.



kamptema i mellemkrigstiden. Men selvom

der er fortilfælde for den type debat, som vi

står over for, er det alligevel en ny proble-

matik. For det første er spørgsmålet om ens-

artetgørelse versus lokalt forankrede forskel-

le ikke bare et holdningsspørgsmål, men et

af globaliseringens iboende dilemmaer:

Globaliseringen opsøger og opererer i for-

hold til forskelle - dens brændstof er så at

sige forskelle - men den efterlader ensartet-

gørelse. Derfor er vi tvunget til at forholde

os til dette dilemma.

Ser vi på de arkitektoniske debattemaer,

som de nye vilkår afføder, har vi tilsynela-

dende nærmet os arkitekturdebatten fra

mellemkrigstiden - debatten mellem en

modernisme, der vil internationaliseringen,

og den regionale eller traditionelle arkitek-

tur, der vil den lokale forankring i stedet og

traditionen. Globaliseringen har i en vis for-

stand realiseret 30-er modernismens visio-

ner. Men arkitektur produceres i dag på en

anden måde end tidligere, under andre vil-

kår, med andre konsekvenser og andre for-

mål end tidligere, og derfor handler debat-

ten - lighederne til trods - om noget andet

og må føres på en anden måde. 

Homogenisering og differentiering

Det næste er, at den ensartetgørelse, vi

umiddelbart ser - når vi lader de centrale

bydistrikter være målestokken - ved en lidt

grundigere analyse viser sig at optræde sam-

men med en stigende differentiering og

skærpede forskelle i byerne og byregionerne.

En differentiering mellem velhavende og

fattige bydele, differentieringer mellem

bydele, der er på vej op og nyder godt af

globaliseringens dynamik, og bydele, der er

i forfald og ikke formår at koble sig til den

nye økonomis dynamik. Resultatet er en sti-

gende opløsning af byens sammenhæng,

både som økonomisk og som social struk-

tur. Globaliseringen producerer altså ikke

kun ensartetgørelse. De vilkår, globaliserin-

gen skaber og skabes af, producerer på

samme tid ensartetgørelse mellem bestemte

områdetyper i forskellige byer, og den pro-

GLOBALE GENTAGELSER: DE SAMME 

KONTORKOMPLEKSER OG PRIVATISEREDE

KONSUMRUM.



ducerer stigende forskelle mellem distrikter

inden for den enkelte by. Globaliseringen

omdefinerer så at sige de forskelle, som vi

normalt beskriver byen ud fra. 

Vi står altså midt i nogle meget markante

omstruktureringer af byerne, der kræver en

ny form for forståelse og nye handlinger. Vi

møder da også i den faglige debat en række

begreber, der indikerer sådanne nye forståel-

ser. Vi ser nye former for handlingsanvisnin-

ger, der sigter mod mere strategiske planer,

som reflekterer markedets dynamik på nye

måder og orienterer sig efter globaliseringens

temaer. Imidlertid kan der være grund til at

se nærmere på, om de politiske og faglige

attituder og strategier, der er opstået gennem

de sidste 10-15 år, forholder sig klart til de

fænomener, som er beskrevet foran - og her

især om de forholder sig klart til den poten-

tielle ensartetgørelse.

Hvis vi overhovedet tror på muligheden for,

at der kan eksistere institutioner, som for-

mår at tænke byen som en helhed og et fæl-

lesskab - at planlægning altså er mulig

under de nye bymæssige vilkår sat af globa-

liseringen og deindustrialiseringen - så må

bestræbelsen være at se byen som et samlet

produktivt rum i både økonomisk og kultu-

rel forstand. Men et produktivt rum, der

kun fungerer, hvis der gives mulighed for, at

der i mange forskellige rum, af mange for-

skellige grupper med mange forskellige soci-

ale og kulturelle praksisser skabes nydannel-

ser, der realiserer byens grundlæggende

potentiale; den kulturelle og sociale dyna-

mik. Det nødvendiggør, at vi gør os fri at

tendensen til kun at fokusere på de centrale

bydistrikter eller til at anvende den samme

strategi på alle byens dele. At vi i stedet

prøver at opbygge en forståelse og nogle

strategier, der evner at tænke byen som en

helhed, men en helhed, der kun fungerer i

kraft af mange deles evne til at fungere med

egne programmer.

Identiteter

Identitetsbegrebet kan med lidt varsomhed

lanceres i den forbindelse. Begrebet kan på

et meget abstrakt niveau bruges på hele

byen - forstået som den særlige karakter,

byen har. Men det kan aldrig blive mere

end en sart indkredsning af en flygtig

dimension, som vi må bestræbe os på at

fastholde og udbygge. 

Brugt i flertal påpeger begrebet derimod, at

en given by har mange identiteter, der regi-

streres af mange forskellige grupper med

mange forskellige kulturelle og sociale

præferencer. I flertalsstillingen gør begrebet

yderligere opmærksom på, at vores identitet

som individ blandt andet opbygges ved, at

vi over tid bevæger os igennem mange rum

og successivt tager ophold i mange forskelli-

ge rum med mange forskellige identiteter.

Identitet kan opfattes som en ren visuel

dimension alene knyttet til det fysiske eller

arkitektoniske rum, eller begrebet kan

opfattes som omfattende helheden af det

arkitektoniske rum og den måde, det bliver

brugt socialt, og de symboler det bærer.

Den udvidede definition af begrebet inde-

bærer, at identiteter kan nylæses og omdefi-

neres, uden at der er sket væsentlige fysiske

ændringer - at den rumlige identitet altså er

et dynamisk forhold som næsten alle andre

aspekter af det urbane.

Hvis vi vender tilbage til formodningen om

den tendentielle ensartetgørelse af bykernen

så er hypotesen, at identiteterne bliver

undergravet og udtyndet eller opløst af den

ensartetgørelse, som specielt rammer de

centrale bydistrikter i kraft af de bymæssige

aktørers retten sig ind efter internationale

normer. Det er åbenlyst, at de arkitektoni-

ske rum, der skabes i nogle byafsnit, er glo-

bale gentagelser, men ensartetgørelsen bliver

kun en realitet - betragtet ud fra den udvi-

dede brug af identitetsbegrebet - hvis også

de sociale og kulturelle praksisser homoge-

niseres. Det gør de selvfølgelig også til en

vis grad - og igen især i visse distrikter. Men

det er ved at interessere sig for alle de led,

der indgår i det udvidede identitetsbegreb,

at potentialet for en selvstændig urban iden-

titet træder frem.

Arkitekturen har siden renæssancen været

international. Nye økonomiske former og

nye magtstrukturer har været tilbøjelige til
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at kaste de samme typer af bystrukturer og

bygningsanlæg af sig i alle de byer, der blev

berørt af de nye former. Men i mødet med

det lokale landskab, forstået som både topo-

grafi og klima og som sociale og kulturelle

praksisser og traditioner, er disse globale

modeller blevet modificeret. Det ser ud som

om, at det problem, vi står over for, er, at

disse modifikations- og tilpasningsprocesser

er svagere, end de har været tidligere - eller

slet ikke finder sted. 

Min påstand er imidlertid, at modifikatio-

nen af de internationale normer stadig er

mulig, hvis planlægningsinstitutionen tror

på sig selv og opfører sig begavet. At det at

arbejde bevidst med identiteter som mod-

strategi mod ensartetgørelse er en af de vig-

tige nye opgaver for planlægningen. Denne

påstand vil jeg forsøge at sandsynliggøre ved

hjælp af en række eksempler. Artiklen har

fået titlen ”Restrukturering og byidentitet”

ud fra den opfattelse, at der i de sidste 20 år

er sket en grundlæggende økonomisk

restrukturering af de vestlige samfund, og at

denne økonomiske restrukturering nødven-

digvis er forbundet med rumlige restruktu-

reringer. Sådanne rumlige restruktureringer

kan helt overvejende være skabt via marke-

dets dynamik, eller de kan i større eller

mindre grad være påvirket af en eksplicit

formuleret og bevidst gennemført restruktu-

reringsstrategi. Det er den sidste kategori,

eksemplerne behandler.

Bilbao

Bilbao er et af de ofte fremhævede eksem-

pler på en vellykket urban restrukturerings-

strategi. Men den måde denne strategi ofte

beskrives på - hvor Frank Gehrys museum

gøres til hele strategien - er symptomatisk

for den forenkling og fejllæsning, der sker.

Bilbao-strategien er interessant - men kun

fordi den består af meget mere end Gehrys

bygning. At forklare strategien som udeluk-

kende et spørgsmål om at lokke henholdsvis

Gehry og Guggenheim til Bilbao og dermed

skabe en ikon-bygning er at anvende en for-

klaringsform, der bidrager til ensartetgørel-

sen, fordi denne beskrivelsesform netop

insisterer på, at det er det frit anvendelige

globale element, der er hovedsagen - at det

drejer sig om at finde dette særlige signal

med global sendekraft.

Gehrys bygning bliver beskrevet som den,

der satte Bilbao på verdenskortet. Som

kommunikationsudsagn er det korrekt, men

som beskrivelse af en restruktureringsstrate-

gi er det vrøvl. Problemet ved at komme på

verdenskortet på denne måde er, at en sådan

position blegner i løbet af kort tid. Den

opsigtsvækkende bygning opererer i den

samme medievirkelighed som andre

reklameudsagn - den vil efter en periode

blive overgået eller overskygget af andre

opsigtsvækkende bygningsværker.

BILBAO ER KENDT FOR DET NYE

GUGGENHEIMMUSEUM, MEN DEN RESTRUK-

TURERINGSSTRATEGI, SOM MUSEET ER EN DEL

AF, BESTÅR AF MANGE FLERE ELEMENTER - ET

NYT MUSIKHUS, ET NYT METROSYSTEM, NYE

PROMENADER LANGS FLODEN OG NYE FOR-

BINDELSER OVER DEN. TILSAMMEN UDGØR

DE ET FORSØG PÅ AT SKABE HOLDEPUNKTER

FOR EN NY IDENTITET, DER KAN BEVÆGE

BYEN VÆK FRA DEN INDUSTRIELLE EPOKES

KULTURELLE LOGIK.

GUGGENHEIMMUSEET ER FORBUNDET MED

FLODEN GENNEM ET SYSTEM AF RAMPER.

DERMED OPTRÆDER DET BÅDE MED SIN

UMIDDELBARE SIGNALVÆRDI OG SOM ET LED

I EN BREDERE BESTRÆBELSE PÅ AT FÅ BYENS

RUM TIL AT FUNGERE PÅ EN ANDEN MÅDE

VED AT GIVE PROMENADEN OG FLODEN NY

BETYDNING.



Bilbaostrategien er imidlertid mere interes-

sant end som så, fordi den består af mange

elementer og mange lag, der orienterer sig

på forskellige måder mod det internationa-

le, mod det lokale, mod det praktisk funk-

tionelle og mod det symbolske. Gehrys byg-

ning taler ud i et internationalt kulturelt

rum, men samtidig er der som del af den

samme byomdannelsesstrategi opført et

stort musik- og koncertkompleks, som taler

ind i det lokale og regionale kulturelle rum.

Det er i feltet mellem disse to bygninger, at

der både i konkret og symbolsk forstand

skal igangsættes en restruktureringsproces.

De centrale dele af byen er ved hjælp af et

forbedret og markant udformet metro-

system samtidig blevet kædet bedre samme

med hele byområdet, og de offentlige rum

og floden - opfattet som et særligt symbol-

ladet sted - er blevet gjort tilgængelige og

interessante på nye måder. Tilsammen tilby-

der disse indgreb muligheden for en ny

fremtid og en ny funktionsmåde, hvor

byens rum vil blive brugt på nye måder, og

en ny bevidsthed kan opstå om byens mate-

rielle fremtid. 

Det svære er at vedligeholde det, der nu er

skabt, at supplere det, at få det til at sprede

sig. At fastholde engagementet først og

fremmest hos byens borgere og derigennem

også hos investorerne. Om strategien holder

i den sammenhæng, vil tiden vise. Hvad der

er nogenlunde sikkert er, at om få år er

Gehrys bygning i Bilbao ikke mere noget

enestående, men én blandt mange interes-

sante bygninger. Den fik verden i tale et

kort øjeblik, men det hører til arkitektver-

denens selvovervurdering og fejllæsning af

den mediemæssige virkelighed, vi befinder

os i, hvis man tror, at den bliver stående

som et vidunder. Det afgørende er, hvilke

lokale processer projektet er i stand til at

sætte i gang i retning af en ny forståelse af

byen - projektets evne til at medvirke til

opbygningen af en ny identitet, at udskifte

Bilbaos overordnede identitet som en indu-

striby med en ny identitet knyttet til det

kulturelle. 

Bilbaostrategiens forsøg på at anvende det

kulturelle kan sættes i perspektiv ved at

blive holdt op imod en strategi, som inde-

holder mange af de samme elementer, men

brugt i forhold til et andet udgangspunkt,

sammenføjet på en anden måde og med et

andet formål.

Santiago de Compostella

Santiago de Compostella har i århundreder

været mål for en form for religiøs turisme. I

de senere årtier er turistrømmene vokset

med den almindelige kulturturisme. Disse

store turiststrømme satte i stigende omfang

deres præg på byen, dels i form af trafikpres,

dels i form af at flere og flere anlæg og

butikker blev tilpasset turismen og dermed

gled ind i en form for turismens internatio-

nalisering og ensartetgørelse. Byens reaktion

på denne situation var en samlet strategi, der

indeholdt en række praktiske tiltag i forhold

til trafikken og derigennem forbedrede fod-

gængernes mulighed for at være i og opleve

byen. Men det helt grundlæggende tiltag var

imidlertid at få de eksisterende beboere i

centralbyen til at blive boende. Det skete

ved hjælp af overtalelse og økonomiske

incitamenter i form af byfornyelsesstøtte. 

Ved at sikre at den historiske by stadig var

befolket, satte man et værn op mod den

snigende turistgørelse. Når der bor menne-

sker, er der også lokale butikker, et lokalt liv

og dermed mindre plads til, at turistfunk-

tionerne kan få overtaget. Når der bor men-

nesker, kommer man som turist til en by,

der stadig er præget af at være et autentisk

dagliglivsrum, som dermed også placerer de

store monumenter i en anden kontekst, end

hvis de får lov at blive en udstilling af tunge

kulturelle sten i et turistrum. Som globalise-

ringen generelt har masseturismen det

samme dilemma indbygget: Den kommer

efter det særlige, men efterlader - hvis den

ikke bliver kontrolleret - det særlige demon-

teret, forfladiget og ensartetgjort. 

Et led i at gøre den centrale by til at godt

sted at bo - at fastholde det som et daglig-

livsrum - var at investere i nye parkerings-

anlæg, nye skoler, forbedring af parker, nye

boliger, et nyt, men størrelsesmæssigt beske-

dent kunstmuseum. Alle disse nye anlæg

SANTIAGO DE COMPOSTELLAS MIDDELALDER-

LIGE BYKERNE, MED DE MANGE STORE KLOS-

TERANLÆG OG DET TÆT SAMMENVÆVEDE

SYSTEM AF PLADSER, ER, HVAD ENHVER

TURISTCHEF MED BLIKKET RETTET MOD DEN

INTERNATIONALE KULTURTURISME DRØMMER

OM. DET VAR IMIDLERTID NETOP KULTUR-

TURISMEN, DER UDGJORDE BYENS PROBLEM.

FOR AT BESKYTTE SIG MOD DE FORANDRIN-

GER, SOM TURISTSTRØMMENE MEDFØRER,

HAR BYEN GENNEMFØRT EN RÆKKE PROJEK-

TER, DER SIGTER MOD AT FASTHOLDE OG

FORSTÆRKE DEN CENTRALE BY SOM DAGLIG-

LIVSRUM. BOLIGERNE ER BLEVET FORBEDRET,

DER ER BYGGET NYE SKOLER, NYE PARKE-

RINGSANLÆG, SOM KAN FREDELIGGØRE

BYMIDTEN, NY KUNSTBYGNING KNYTTET TIL

DEN LOKALE KUNSTSCENE OG EN NY PARK I

EN GAMMEL KLOSTERHAVE.
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blev udført som fuldt moderne bygninger.

Der sker herigennem en tilføjelse af nye

kulturelle udsagn til den unikke ophobning

af kulturelle manifestationer, som Santiago

de compostella er. Det er gennem denne

strategi og disse tilføjelser, at byen overlever

turiststrømmene og på langt sigt forbliver

interessant som turistmål, fordi den forbli-

ver et levende rum. 

Alvaro de Sizas projekter står som de klare-

ste eksempler på tilføjelser, der både er helt

moderne og internationale i deres afsæt,

men alligevel bliver uomtvisteligt lokale i

deres konkrete fremtræden. Hans ubetinget

moderne museumsbygning, placerer sig

fuldstændig ubesværet umiddelbart op ad et

af de store klosteranlæg, og hans tilføjelser

til klosterhaven står som udtryk for en uen-

delig fintfølende evne til at tilføje nye lag til

det eksisterende. Det er ikke den store

internationale arkitekt, der kommer og afle-

veret sin ”signature building”. Dér er en

anden type arkitekt, - og når vi snakker by-

identitet langt mere interessant arkitekt -

der formår at deltage i og vitalisere byens

kulturelle og historisk dialog med sig selv og

sin omverden.

Santiago de Compostellas strategi retter sig

som Bilbaos mod det kulturelle, men det

kulturelle i en bredere forstand. Det kan

siges at være dagliglivskulturer, der i højere

grad er i centrum. Udgangspunktet er også

et andet. Problemet her er ikke at anvise en

ny vej for en by præget af den industrielle

kultur, men at sikre, at en by, der allerede

økonomisk set er en del af servicesamfun-

det, kan overleve i den sammenhæng.

Hvad enten vi taler om globaliseringen eller

byens restrukturering, så er det problem, vi

står over for som byplanlæggere, hvordan vi

transformerer byerne, så de kan fungere

under en ny økonomisk og social orden. I

identitetsmæssig forstand handler det om at

undersøge, hvordan bymæssige identiteter,

der refererer til den industrielle logik, kan

erstattes med identiteter, der refererer til en

anden forestilling om byen og dagliglivet.

Bilbao er eksemplet på industribyen par

excellence, mens Santiago de Compostella

kan siges allerede at være en del af en ser-

viceøkonomi. Jeg vil slutte undersøgelserne

af, hvorledes restrukturering og identiteter

bliver knyttet sammen, med et eksempel i

den regionale skala. Et eksempel hvor iden-

titeten i udgangssituationen i ekstrem grad

var knyttet til det industrielle.

Emscher Park

Ruhr-området havde så at sige ikke en histo-

rie før industrialismen. Det område, man

mødte, var i så radikal grad et produkt af

industrialismen, at de tidligere strukturelle

og historiske træk blegnede. Det var dermed

også et område, hvis hele identitet var knyt-

tet til det industrielle. Den visuelle identitet

var de store industrianlæg. Den kulturelle og

sociale identitet var knyttet til livet omkring

fabrikken. Transformationsproblematikken

bliver derfor også af en anden og mere dra-

matisk art. Det er ikke bare nogle strukturer,

der ændrer sig, og dermed får helheden til at

fungere på en anden måde. Det er et totalt

sammenbrud af det eksisterende. Der var

meget få elementer i dette landskab, som

den nye serviceøkonomi på forhånd følte

nogen interesse for.

Denne erkendelse dannede udgangspunkt

for den strategi, der blev formuleret i forbin-

delse med det såkaldte Emscher Park pro-

jekt, som dækkede det gamle Ruhr-område.

I anvendelsen af parkbegrebet lå dels en

erkendelse af, at bystrukturen i området var

en form for forvokset landsby uden de histo-

riske bymæssige fortætninger, som den nye

serviceøkonomi ofte knytter sig til.

Omvendt udtrykte parkbegrebet ambitionen

om at kunne opbygge en ny type byland-

skab, som forenede det rekreative og det

produktive på nye måder. Inden for denne

overordnede ramme blev der formuleret

generelle mål for, hvad ændringsprojekterne

skulle orientere sig imod: At rette op på de

økologiske problemer, at skabe et nyt mate-

rielt grundlag for beboerne i området - en

ny lokal økonomi - hvor blandt andet ener-

giproduktion og især vedvarende energi

skulle spille en stor rolle og at skabe nogle

nye kulturelle strukturer og nye rum

omkring denne transformation. Det handle-
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de altså i høj grad om at opbygge en ny

identitet for området. Ved ikke at udarbejde

en central plan, men formulere en række

mål, som kunne inspirere bredt, kom trans-

formationsprocessen til at bestå af mange

projekter, der var bredt forankret i området. 

Erkendelsen af, at der ikke fandtes histori-

ske bykerner, førte til, at de strategier, som

normalt ses anvendt, blev udelukket. I ste-

det blev det erkendt, at den historie, man

havde - udtrykt i de store industrielle

monumenter - udgjorde en stærk visuel

identitet. At det var ved at omfortolke

betydningen af disse industrielle monumen-

ter - så at sige læse ny mening ind i dem -

at man kunne opbygge en ny identitet, som

forbandt sig til nogle nye dagliglivsformer.

Der er med udgangspunkt i de store gamle

fabriksanlæg blevet skabt en række unikke

parker: Aktivitetsparker, udstillingsparker,

produktionsparker, kontorparker, der alle

trækker på de kvaliteter, som ligger i det

industrielle landskab. Dermed undgår man

de rum, som kendes i alle andre typer af

restruktureringsprojekter, og får i stedet

skabt nogle helt nye former for dagliglivs-

rum, der forbinder historien med nutiden

og dermed skaber en form for autenticitet

og kraft, som ikke ses andre steder.

Processen har aktiveret meget store grupper

og er forløbet på en måde, så dens indhold

er forståeligt, også for dem der ikke har

været direkte involveret.

Der kommer måske ikke inden for en 5 års

periode et stort antal amerikanske turister

flyvende til Ruhrområdet hver dag for at se

”our museum”. Men der kommer et stort

antal lokale i nogle rum og nogle sammen-

hænge, som ikke findes andre steder. Og der

er ingen tvivl om, at den nye rumlige identi-

tet, der er skabt, på længere sigt også vil til-

trække besøgende - og især investorer - fordi

det er åbenlyst, at der her er skabt nogle

strukturer, som inspirerer til nye dagliglivs-

former, der ikke kun er en behændig iscene-

sættelse af noget allerede kendt og sikkert,

men noget som udpeger nye muligheder.

Modstrategier

Udgangspunktet for denne artikel var glo-

baliseringens tendentielle ensartetgørelse, og

spørgsmålet om identitetsbegrebet kan tjene

som en form for guide i formuleringen af

modstrategier til denne ensartetgørelse.

Det er i den forbindelse vigtigt at være

opmærksom på, at en del af den tænkning,

der hersker indenfor planlægningsverdenen,

trækker i samme retning som de internatio-

nale investorers standardpakker. Når det at

introducere en internationalt orienteret kul-

turinstitution, tegnet af en international

stjernearkitekt, i fagkredse betragtes som

hjørnestenen i en succesfuld transformati-

onsstrategi, så kan man tale om en form for

tankemæssig standardpakke, som er med til

at producere ensartetgørelse.

De nødvendige modstrategier kan imidler-

tid ikke formuleres blot med henvisning til

den lokale tradition. Opgaven er at få trans-

formationsprocesserne til at tilføre byen nye

lag, der kan gå i dialog med de mange

historiske udsagn, som bylandskabet består

af, på en måde, der er specifik for den

enkelte by eller det enkelte kvarter. Hvis

modstrategier bliver et spørgsmål om en

regional eller historicerende arkitektur, der

fastfryser traditionelle former, ender denne

arkitektur uvægerligt i både at skabe ram-

mer for dagliglivet, der ikke kan fungere, og

fremsætte kulturelle udsagn, der ikke er

belæg for.

Vores hverdag er overordnet præget af glo-

baliseringen. Netop med den erkendelse

bliver det vores opgave som professionelle at

forsøge at aktivere de strukturer, der kan

modificere det universelle og dermed få det

til at fæstne sig som noget stedsligt speci-

fikt. Identiteten opstår ikke ved at fastfryse

det eksisterende, men ved at lade det globa-

le møde ”den måde, vi gør tingene på her”.

Det er ved at bruge den udvidede forståelse

af identitetsbegrebet som en helhed af den

visuelle identitet og de sociale og kulturelle

praksisser, der foregår på stedet, at en per-

spektivrig modstrategi formuleres. Det

handler om at vitalisere den lokale debat i

bred forstand for at etablere denne modifi-
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cerende modstand, der kan fæstne de globa-

le normer og modeller til det lokale. 

Det kræver nye debat- og samarbejdsformer,

der hverken opfatter den professionelle som

procesingeniør eller som enevældig kunst-

ner. Opgaven for planlægningsinstitutionen

er at udfordre og provokere debatten - og at

lytte. Det handler om at præsentere mulig-

heder, der ikke bare er gentagelsen af den

samme store kulturinstitution. Og det

handler som noget helt afgørende om at

skabe interesse og respekt for alle dele af

byen - ikke kun de dele der er koblet aktivt

til den globale dynamik. Meget af den iden-

titetsforståelse, der har været præsenteret

knyttet til de aktuelle transformationspro-

cesser, har været en bymæssig identitet, der

alene så på de udviklede dele af byen.

Strategier med det indhold bidrager til pola-

riseringen og opløsningen af byen som et

samlet produktionssted for nye kulturelle og

sociale praksisser og til ensartetgørelsen ved

ikke at aktivere hele byområdet.

Overfor disse krav til restruktureringsstrate-

gierne er Emscher Park-projektet et af de

mest interessante, fordi det med sine over-

ordnede fælles, nødvendige og forståelige

mål evner at aktivere bredt og dermed for-

ankrer diskussionen og de konkrete projek-

ter i den lokale offentlighed. I samme øje-

blik, det sker, er den nødvendige mod-

standsstruktur etableret. Også Lyons paral-

lelle forbedringsindsats i alle byens kvarterer

suppleret med en administrativ organise-

ring, der er optimeret til denne opgave

udgør en interessant strategi.

Eller med et enkelt dansk eksempel: Når

man i et af de mest forsømte kvarterer i

København får en af de mest begavede unge

arkitekter til at arbejde tæt sammen med

lokale grupper og derigennem får skabt

nogle nye offentlige rum, der på samme tid

reflekterer det internationale og nutiden og

er forankret i stedet både fysisk og kulturelt

- så fremstår der et mere perspektivrigt

eksempel på identitetsskabelse og modstra-

tegier end dem, der er knyttet til de glitren-

de kulturinstitutioner. 

RUHROMRÅDETS LANDSKAB RUMMER EN

REPETITION AF FABRIKSANLÆGGET, ARBEJ-

DERBYEN, INFRASTRUKTURANLÆGGET OG

AFFALDSBJERGET, MEN UDEN DE IDENTITETS-

BÆRENDE OG FORKLARENDE FORTÆTNINGER

SOM DEN HISTORISKE BYKERNE NORMALT

UDGØR. DA DEN ØKONOMISKE STRUKTUR

BRØD SAMMEN, OG FABRIKSANLÆGGENE

BEGYNDTE AT BLIVE BRUDT NED, TRUEDE

BÅDE DEN KULTURELLE OG DEN VISUELLE

IDENTITET MED AT FORSVINDE. 

EMSCHER PARK-PROJEKTET HAR TIL FORMÅL

AT GIVE OMRÅDET EN NY FREMTID I DET

POSTINDUSTRIELLE SAMFUND. STRATEGIEN

HAR VÆRET AT FORANKRE PROJEKTET BREDT

MED MANGE UDVIKLINGSCENTRE, AT ARBEJ-

DE MED BÅDE EN ØKONOMISK OG EN KULTU-

REL RESTRUKTURERING KNYTTET TIL MILJØ-

OG RESSOURCEBEVIDSTHED OG AT ARBEJDE

MED AT TILDELE DE TILBAGEVÆRENDE

FABRIKSANLÆG NY BETYDNING SOM DE SAM-

LENDE PUNKTER I NYE FORMER FOR PARKER

OG NYE TYPER AF DAGLIGLIVSRUM.



Bevaring av historiske, bygde omgivel-

ser er i dag den allmenne strategien for

å ta vare på og styrke byidentitet. Men

vår tids bevaringsstrategier er ikke

uproblematiske. Konflikten står ofte

mellom bevaring på den ene siden og

byenes behov for transformasjon og

rom for vår tids kulturelle identitet på

den andre. I en sånn situasjon er det

viktig å være bevisst om at det finnes

mange forskjellige måter å bevare på.

Den som verner treffer - bevisst eller

ubevisst - en rekke valg. I virkeligheten

opereres det nemlig med svært forskjel-

lige oppfattelser av hva autentisitet og

identitet vil si. Forfatteren viser spekte-

ret i europeisk bevaringspraksis, og

peker på hvilke holdninger de forskjel-

lige strategiene er uttrykk for.

Avslutningsvis kommer han med en

kritisk kommentar og oppfordring til

den, som skal treffe valg om fremtidig

bevaring.

Behovet for fornyelse av fysiske omgivelser

og avskjed med gammelt tankegods var en

dominerende forestilling som fulgte indu-

strisamfunnenes byutvikling og et credo for

den moderne byplanlegging.

Bevaringstanken vokste fram som en del av

det vi kan kalle den generelle modernisme-

kritikken i arkitektur- og urbanismefaget

gjennom 1950-, 1960- og 1970 tallet.

Denne kritikken var først og fremst basert

på utilfredshet med resultatene av moderne

byutvikling; ødeleggelse av gamle kulturmil-

jøer og utbygging av nye miljøer som

oppfylte alle funksjonelle krav, men som

ikke svarte til de sosiale og kulturelle møn-

strene som den europeiske byen skulle gi

rom for. Kritikken førte fram mot endringer

i de verdisyn som var styrende for byplan-

legging. Universelle løsninger, eller miljøer

som i prinsippet kunne ha vært plassert

hvor som helst, ble søkt erstattet med

løsninger med regional og stedlig forank-

ring. Moderne bygningsteknologi og høyt

teknologisk bearbeidete materialer var ikke

lenger et entydig gode. Og den vitenskape-
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lig baserte, rasjonelle argumentasjon for nye

omgivelser hadde ikke lenger det samme

gjennomslag i offentlig debatt. Det var tryg-

gere å velge den empirisk sett erkjente gode

og tradisjonelle løsning. Den historiske

byen som minnesmerke fikk en opphøyet

kulturell egenverdi, fordi den som autentisk

minne bar byens kollektive identitet.

Fra Veneziacharteret til 

”klynger av autentisitet”

Veneziacharteret (1964) var en første inter-

nasjonal fagpolitisk overbygning for en ny

bevaringspolitikk. Charterets fremste mål var

å ta vare på kulturskatter som delvis var øde-

lagt av krigen. Samtidig preget modernis-

mens verdisyn i stor grad arkitektur og

byplanlegging, og gjenreising ble derfor sett

på som en trussel nærmest på linje med kri-

gen. Fagfolkene bak charteret var opptatt av

å formulere operasjonelle internasjonale ret-

ningslinjer og begrenset sitt interessefelt til

de ubestridte historiske minnesmerker, byg-

ninger og historiske bykjerner. 

I tiden etter har det skjedd vesentlige

endringer i europeiske vernemyndigheters

ambisjoner, verdisyn og bevaringsstrategier

(Se for eksempel de to UNESCO-rappor-

terne fra 1995). Bevaring av omgivelser har

fått et langt større omfang og sees som en

langt mer kompleks problemstilling. 

For det første begrenser verneinteressen seg

ikke bare til det unike historiske objekt,

men omfatter historiske kvaliteter i omgi-

velser generelt. En er for eksempel i like høy

grad opptatt av å dokumentere det typiske

som det enestående. Tidsperspektivet er

utvidet fra genuint historiske objekter til å

omfatte vår nære fortid, og i enkelte tilfelle

omgivelser som produseres i dag.

Aldersverdi er ikke lenger et nødvendig kri-

terium for bevaring. Ambisjonen er med

andre ord utvidet fra å rette seg mot ”døde”

fornminner til å omfatte levende miljøer

som er resultat av historiske prosesser -

”kulturmiljøer” som ses som truet av fysisk,

sosial og kulturell transformasjon. 

VENEZIA - ET AV EUROPAS VIKTIGSTE MUSEER

OG EN UNDERHOLDENDE TEMAPARK. ET

STERKT OG HELHETLIG HISTORISK MONU-

MENT, MEN SETT BORT FRA DE MUSEUMSBE-

SØKENDE (TURISTENE), EN DØENDE BY DER

MUSEUMSVAKTENE HVER DAG PENDLER UT

FRA DET LANGT MINDRE SJARMERENDE

MESTRE PÅ FASTLANDET.



For det andre ses minnesmerkene i sam-

menheng med den kontekst de er en del av:

sted, by, kulturlandskap, og kanskje også

region og territorium. Stedsbegrepet og

hvordan stedlige karakteristika beskrives er i

denne sammenhengen spesielt interessant. 

Et videre kjennetegn i nåtidens syn på byg-

ningsvern er at universelle normer har vist

seg vanskelige å anvende. Både diskusjonen

av et objekt eller miljøs verneverdi og valg

av bevaringsstrategi er i praksis kulturrela-

tiv: Mens autentisitet i vestlig kultur

hovedsakelig har vært forbundet med bevart

fysisk materiale, knyttes det i japansk og

kinesisk kultur i like høg grad til stabilitet i

form, med andre ord til at bygningen er

dokumentert og håndverkstradisjonene

holdt i hevd slik at det når som helst er

mulig å oppføre den igjen. 1800-tallshisto-

rien har langt større verdi i USA enn i

Europa og begrepet ”historiske spor” har en

helt annen mening i et norsk tettsted fra

etterkrigstiden enn i en sentraleuropeisk by

med førromersk opprinnelse. 

Fagfolkene bak Veneziacharteret var arkitek-

ter og kunsthistorikere. Nå er den faglige

innfallsvinkel til bevaring i like høg grad

etnologi, sosialantropologi og lingvistikk.

Dermed er kriteriene for vurdering av ver-

neverdien i et kulturmiljø i de nordiske lan-

dene utvidet fra å omfatte historisk verdi,

aldersverdi og ulike former for kunstnerisk

og håndverksmessig kvalitet, til å omfatte et

sett av ulike sosio-kulturelle kriterier som

representativitet, identitetsverdi, symbolver-

di og miljøverdi. 

En konsekvens er at autentisitetsbegrepet -

som er nær forbundet med identitet, og

som alltid har vært sentralt i bevarings-

diskusjonen - har fått et nytt innhold. Fra å

være et entydig begrep er autentisitetsbegre-

pet utvidet til et relativt begrep sammensatt

av mange ulike dimensjoner. ”Clusters of

Aspects of Authenticity” er formuleringen

som ble brukt på UNESCOs Nara-konfer-

anse i 1995 der prinsippene i Veneziachar-

teret ble reformulert. Autentisitet kan knyt-

tes til at materialet er det originale, til at

formen er den samme, til historisk kontinu-

itet i bruk, til ikke-endrete håndverkstradi-

sjoner og til kontinuitet i den landskaps-

eller bygningsmessige situasjonen som

objektet inngår i.

Med vår tids syn på bevaring står vi ofte i

den situasjon at svært mange objekter

innenfor et historisk bygningsmiljø og svært

ANALYSE AV SEVILLAS STRUKTUR OG OMRÅDEINNDELING. 

PLANEN ER INSPIRERT AV ALDO ROSSIS

BYFORSTÅELSE OG INNDELER BYEN I OMRÅ-

DER PÅ GRUNNLAG AV DERES STRUKTUR OG

TYPOLOGI. DEN HISTORISKE KJERNEN ER

AVGRENSET I MIDTEN OG INNENFOR DENNE

BLE DET GJENNOMFØRT NITIDE HISTORISKE

OG TYPOLOGISKE UNDERSØKELSER SOM NYE

INTERVENSJONER BLE DISKUTERT I FORHOLD

TIL I FORBINDELSE MED PLANENE FOR VER-

DENSUTSTILLINGEN I 1990.
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mange hele bymiljøer er relevante å vurdere

som bevaringsverdige. Når feltet er utvidet

til ”levende”, ekspanderende og økonomisk

blomstrende byområder oppstår det kon-

flikter mellom bevaring og mange andre

sosiale, kulturelle og politiske mål i byutvik-

ling. Bevaring er en interesse og konkurrerer

med diskutabel autoritet med andre interes-

ser. Spesielt er denne konflikten tydelig i

utviklingsland, der behovet for økonomisk

vekst og modernisering er ubestridelig. 

Arkitektur, historisk identitet og sted

Som del av modernismekritikken fra 1960

tallet og framover ble det utviklet teorier

som ble bakgrunn for mange senere arkitek-

tur- og byplanstrategier som fokuserte på de

stedlige kvalitetene. Teoriene til arkitektene

Aldo Rossi og Christian Norberg-Schultz

kan illustrere tenkemåter bak nye syn på

byens arkitektur. De har forskjellig syn på

hvordan identitet knyttes til byen, og deres

oppfattelser finnes også i dagens diskusjo-

ner. Ved å gå tilbake til Rossi og Norberg-

Schulz kan vi med andre ord øke forståelsen

av situasjonen i dag.

Rossis sentrale teoretiske arbeid ”L`architet-

tura della citta” (Rossi 1966) er inspirert av

den samtidige strukturalismen og kan også

sees som del av en italiensk akademisk tra-

disjon innen byforståelse. Italienske byer

hadde i liten grad blitt bombet og krigsøde-

lagt, men den økonomiske utviklingen, spe-

sielt i Nord-Italia, la et sterkt transforma-

sjonspress på historiske bystrukturer. I

Rossis byteori er byen et manufakt - et

historisk produsert resultat. Byen slik den

framstår i dag er et uttrykk for behov som

har skiftet gjennom tidene, og de fysiske

omgivelsene er utviklet som redskaper for å

tilfredsstille disse behovene. Byen er dermed

en struktur der avkast fra alle epoker blir

inkorporert og brukes om på nytt. Med

andre ord er byens arkitektur tegnene på

byens historie, den bærer og uttrykker det

kollektive minne - byens identitet.

Analytisk ser Rossi byen på den ene siden

som uttrykk for generelle prinsipper. Byen

bygger på et språk (grunnstruktur) med et

gitt antall elementer eller grunnenheter

(typer); bygningstyper, strukturelle prinsip-

per og topologiske prinsipper. Dette språket

danner en strukturell helhet der enhetene

gjensidig definerer hverandre. Som tilfelle er

med andre språk inneholder byen egne

grammatikalske regler for sin forandring.

Byens struktur er i utgangspunktet altså

VITORCHIANO - STEDET VOKSER UT AV DE

VULKANISKE BERGARTENE LANGS DEN KLØF-

TEN TIBERN HAR DANNET, SOM HER VIST I ET

BILDE AV CHRISTIAN NORBERG-SCHULZ.

SPENNET MELLOM STEDLIGE KARAKTERISTIKA

- PLACE - OG HVORDAN STEDETS EGENSKA-

PER KAN SETTE SITT PREG PÅ ELLERS UNIVER-

SELLE LØSNINGER, ER EN HELT SENTRAL PRO-

BLEMSTILLING FOR DISKUSJON AV LOKAL

IDENTITET. DET LATINSKE SUBSTANTIVET

”LOCUS” BETYR FØRST OG FREMST STED

ELLER LOKALITET, MEN KAN OGSÅ REFERERE

TIL ET SPESIELT PUNKT, SITUASJON, TERRENG

ELLER EGN. 



selvregulerende, men også et mulig objekt

for transformasjon i den forstand at nye

behov kan kreve nye strukturelle prinsipper.

Men på den annen side kan byen også for-

stås som noe singulært og spesielt, som locus

solus - et særegent sted. Samtidig som et

artefakt, for eksempel en bygning eller en

avgrenset del av et bymiljø, er uttrykk for

generelle arkitektoniske ordensprinsipper,

har det også unike estetiske kvaliteter som

peker tilbake på den enestående historiske

handlingen som har funnet sted nettopp der. 

Christian Norberg-Schultz utviklet stedsbe-

grepet videre og ga en annen forståelse av

innholdet i det (Norberg-Schulz 1979). Det

antikke sted var behersket av genius loci,

stedets gudommelige ånd som ga det egen-

art. Locus var altså først og fremst forstått

religiøst, som et hellig sted, og dette kan

illustrere den betydningen Norberg-Schultz

ga stedet i sin arkitekturteori. 

Norberg-Schultz var inspirert av filosofen

Martin Heidegger og hans teoretiske inn-

fallsvinkel var fenomenologien. Han ønsket

å diskutere omgivelsene slik de faktisk fram-

trer - som objekter og helhetlige steder, ikke

oppdelt i kategorier. Hans begreper er ikke

tradisjonelt vitenskapelig presise, men heller

generelt karakteriserende: som bruk, preg,

stemning, og karakter. Ethvert sted postule-

res å besitte en egen estetisk kvalitet.

Problemet med ny utbygging er at den ofte

ikke makter å fastholde denne stedskarakte-

ren. Det skjer derfor et ”stedstap”, som også

er et tap av identitet. Arkitektene og

byplanleggernes oppgave burde derimot

være å gi mennesket holdepunkter ved å

skape meningsfulle steder, eller med andre

ord gjennom å synliggjøre genius loci. 

Sammenligner vi teoriene til Rossi og

Norberg-Schultz er tre poenger spesielt

interessante her. For det første søker

Norberg-Schultz helhetlig beskrivelse og

ikke konkret kategorisering av byens ele-

menter som Rossis byteori inspirerte til. For

det andre fremhever Norberg-Schultz det

naturgitte landskapet og kulturlandskapets

betydning for et steds romstruktur og

karakter. Og for det tredje er selve utgangs-

punktet for å diskutere forholdet mellom

by/sted, fysiske omgivelser og identitet svær

forskjellig. For Rossi er stedet et stadig for-

anderlig manufakt som dokumenterer ste-

dets historie og derved bærer stedets identi-

tet. For Norberg-Schultz er et steds mening,

eller identitet en fast størrelse som kan tol-

kes gjennom ivaretagelse av det eksisterende

og gjennom ny arkitektur.

Strategier for bevaring

Europeiske byer demonstrerer et stort spenn

både i forhold til hva man velger å investere

i som bevaringsobjekter, og i hvordan beva-

"URBAN LIVING ROOM", KONKURANSEPROSJEKT FOR

VESTBANEOMRÅDET I OSLO, ARKITEKTER: OFFICE FOR

METROPOLITAN ARCHITECTURE, 1. PREMIE.

NARRATIVT VERN. DEN GAMLE STASJONSBYG-

NINGEN STÅR IGJEN SOM EN ANEKDOTE SOM

FORTELLER OM STASJONEN SOM EN GANG

VAR DER, OG ET EKSEMPEL PÅ GOD INSTITU-

SJONSARKITEKTUR FRA SLUTTEN AV 1800-TAL-

LET. BYGNINGEN ER IKKE BESTEMMENDE FOR

STRUKTUR OG FORM I PROSJEKTET FOR DET

NYE BYOMRÅDET.
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ringen gjennomføres og settes i sammen-

heng med den øvrige byutviklingen. I prak-

sis medfører all bevaring at man griper inn i

virkeligheten og påvirker omgivelsene direk-

te fysisk og/eller ved å endre deres menings-

innhold. Gjennom europeisk historie har

det foregått omfattende diskusjoner ikke

bare om hva som bør bevares, men også om

hvordan bevarte objekter skal tas vare på, og

eventuelt bearbeides. Bør et objekt eller et

område tilbakeføres til en antatt opprinnelig

form på basis av viten om bruddstykker?

Eller mister da byruinen sin autentisitet, sin

skjønnhet, sjarm og patina slik at den i

praksis framstår som en løgnaktig kopi?

Eller kan dette unngås ved at konserverings-

prosessen tydelig viser skillet mellom auten-

tisk materiale og det nye, slik at prinsippene

kommer tydelig fram? Mangfoldet i betrakt-

ningsmåter vises gjennom fagets vell av

begreper som uttrykker små, men vesentlige

forskjeller i tilnærming: konservering, resti-

tusjon, regenerasjon, rehabilitering, rekon-

struksjon, renovering, restaurering osv. 

Det er svært ulike syn på hvordan og i hvil-

ken grad man gir retningslinjer for ny

utbygging i bevaringsområder. Bevaring og

transformasjon sees gjerne i sammenheng

ved at ny bebyggelse ved hjelp av formings-

rettledere skal underordne seg eller ”mime”

gammel bebyggelse. Men man kan også

hevde at byene alltid er i endring og at ny

arkitektur først og fremst skal uttrykke den

nye tids behov og legge sitt autentiske

uttrykk til gammel form. 

Europeiske byer viser spennet i diskusjonen

om hvilke historiske elementer som trekkes

fram som historiebærende og identitetsska-

pende. Glasgows feiring av sine industri-

minner og ritualiseringen av Ruhr-områdets

industrielle monumenter i Emscher Park,

som Jens Kvorning skriver om i sin artikel s.

50-58, søker å knytte byens identitet sam-

men med den nære historien. Andre byer -

som Oslo - prioriterer å bevare sine lands-

kapskarakteristika. 

De fleste byer bruker svært hybride beva-

ringsstrategier som varierer fra område til

område. Disse sammensatte strategiene kan

likevel tilbakeføres og diskuteres i forhold til

mer rendyrkede innfallsvinkler med klar

teoretisk legitimering:

• På den ene siden finnes museale beva-

ringsstrategier der hensynet til helhetlig

og autentisk bevaring av byområdet er

overordnet alle andre hensyn. I følge

denne strategien er ny utbygging i

utgangspunktet uønsket. Venezia er det

fremste eksemplet på en slik strategi. 

• Strategier for rekonstruksjon innebærer

at man lager på nytt - gjenskaper - noe

som engang var. Den polske restitusjon

av historiske monumenter og bysentra er

RESTAURERINGEN AV ELVEBANKEN OG JOZE

PLECNIKS PROSJEKTER I LJUBLJANA I

SLOVENIA ER ET SJELDENT OG SVÆRT VEL-

LYKKET EKSEMPEL PÅ HVORDAN ET RESTAU-

RERINGSPROSJEKT AV ET INGENIØRMESSIG

OG ARKITEKTONISK HØYVERDIG INFRA-

STRUKTURELT PROSJEKT KAN STYRKE EN

BYS IDENTITET. 

ˇ



et tidlig eksempel på en rekonstruksjons-

strategi (Karsten 1987). 

• Strukturell bevaring innebærer å skille

mellom stabile historiske strukturer og

mer flyktige formuttrykk.

Bevaringsarbeidene retter seg mot prin-

sippene som har vært styrende for byens

arkitektur og som har resultert i struktu-

rer med høy grad av permanens. I en

bebyggelse med kvartalsstruktur vil

strukturelt vern innebære å ta vare på

kvartalsinndelingen og trolig også byg-

ningstypologien, men i mindre grad å

opprettholde konkret bebyggelses-

mønster og stilutrykk. En vesentlig for-

skjell til rekonstruksjonsstrategier, kriti-

ske eller ikke, er at strukturelt vern gir

en større frihet for det nye prosjektet til

å omtolke historiske spor, legge nye

ordensprinsipper over de historiske spo-

rene og videreutvikle typologier.

• Narrativt vern fremhever de konkrete

historiefortellende elementene i en by.

Bevaringsarbeidet rettes ikke mot helhe-

ten, men mot de ofte ufullstendige frag-

mentene. Kombinert med ny byutvik-

ling representerer disse en ressurs som

prosjektene kan benytte seg av og tyde-

liggjøre. Narrativt vern gjør det derfor

mulig å kombinere behovet for endring,

behovet for nye kulturelle uttrykk og

dokumentasjon av historisk kontinuitet.

Strategien er politisk og faglig sett mer

pragmatisk enn konsekvent rekonstruk-

sjon eller nye strukturelle helhetsgrep.

• Generell bevaring av bymiljø kan sees

som en femte strategi selv om den i

praksis vil inkludere elementer av de fire

som alt er nevnt. Det særegne ved denne

strategien er at den bygger på en vid

innfallsvinkel til hva som har verdi i

omgivelsene, og kobler identitetsbegre-

pet til bebyggelse, fysiske tegn og rom-

lige forhold som oppfattes som kvalite-

ter. Holdningen til hva som skal tas vare

på i Københavns bysenter er en illustra-

sjon av denne strategien. Det danske

SAVE-systemets analysemetoder for å

notere ned ”de byarkitektoniske trekk”

er nettopp rettet mot disse kvalitetene.

Det dreier seg altså ikke primært om en

kompleks antikvarisk diskusjon, heller

ikke en grundig undersøkelse av byens

historie, men om systematisk observa-

sjon av det som oppfattes som verdier i

byens arkitektur slik disse fremtrer i dag.

Autentisitet?

Alt bevaringsarbeid er enklere enn for noen

tiår siden fordi kulturminnevern har hatt

politisk gjennomslagskraft i hele Europa.

Men kulturminnevern er samtidig vanskeli-

gere enn før fordi hele autentisitetsproble-

matikken, det historiefortellende og

BERLIN, KART SOM VISER (MED RØDT) NYE BYGNINGER

SOM SKAL REISES I PERIODEN 2000 - 2010, OG EKSEMPEL

PÅ EN REKTONSTRUKSJONSSTRATEGI. 

I BERLIN ER IKKE LENGER MÅLET Å REINVEN-

TERE, ELLER OMFORME BYEN TIL EN MODER-

NE BY, MEN DERIMOT Å GJENNOMFØRE EN

SCENOGRAFISK REKONSTRUKSJON DER BYEN

GJENOPPBYGGES VED HJELP AV PRINSIPPER

HENTET FRA DEN HISTORISKE ARKITEKTUREN.

DETTE SKJER GJENNOM Å BEVARE OG REKON-

STRUERE HISTORISKE BYGNINGER OG VED Å

BYGGE NYTT ETTER MODELL AV DET GAMLE.

VED HJELP AV DENNE POLITIKKEN ØNSKER

MAN Å STYRKE BERLINS HISTORISKE IDENTI-

TET SOM TYSKLANDS HOVEDSTAD. 

MÅLET GJØRES GJELDENDE LANGT UT OVER

ØNSKET OM Å GJENSKAPE AV MONUMENTER

OG SYNLIGGJØRE HISTORISKE STRUKTURER.

DET SEMANTISKE ASPEKTET VED MORFOLO-

GIEN BLIR GITT MENING I SEG SELV. BYEN

BLIR SETT PÅ SOM EN TEKST SOM DET NYE

PROSJEKTET SKAL KOMPLETTERE.

FIGURATIVE ELEMENTER SOM KOMMUNISE-

RER VISUELT ER VESENTLIG FOR AT ”SAMTA-

LEN” SKAL FUNGERE.

SIDE 064-065 / BYIDENTITET / BEVARING OG/ELLER AUTENTISITET



meningsbærende i verneobjekter og i mil-

jøet objektene er en del av, er vanskeligere å

forholde seg til. Monumentene hever seg

over diskusjonen. De reiser restaurerings-

idologiske problemer, men har likevel en

meningsbærende tyngde som bare kan

ødelegges gjennom forintelse. 

Problemstillingene oppstår når de omgivel-

sene vi til daglig bruker; den levende byen,

kraften i samfunnets økonomiske, produk-

sjonsmessige, sosiale og kulturelle aktivitet,

problematiseres som et verneverdig minne.

Når redselen for å miste det historiebærende

tømmer de historiske minnene for mening

og gjør dem til estetiske figurer uten dybde. 

Autentisk kommer av authentes som er

gresk for opphavsmann. Begrepet betyr at et

objekt er fullt ut ekte og pålitelig. Autentisk

er et krevende begrep å bruke fordi alt i og

for seg er et autentisk uttrykk for hva det er.

Distinksjonen mellom det ekte og det falske

er vanskelig å trekke og endrer seg over tid,

og det som i sin tid ble regnet som mindre-

verdige kulturuttrykk sees etter hvert som

verdifulle kulturminner. Et objekts

meningsinnhold er avhengig av kulturen og

endres sammen med den.

Likevel er autentisitetsbegrepet viktig i

diskusjonen om bevaringsstrategier: Byens

arkitektur er ingen stabil størrelse.

Arkitektur er alltid et redskap for skiftende

samfunnsmessige behov, og disse kan ikke

alltid dekkes innenfor den historiske byens

rammer. Den naturlige konsekvensen er at

den historiske by gir rom for de byfunksjo-

nene som ikke kommer i konflikt med den.

Mens behovene for fysisk transformasjon,

de autentiske behov for dagens bysamfunn,

dekkes i andre deler av bystrukturen.

Problemet i den historiske kjernen kan da

bli at den framstår som en temapark for

historiske minner som først og fremst tjener

som kulisser for turisme og som underhold-

ningssentrum i den utvidete byregionen. Da

blir kvalitetskravet til ny arkitektur simpelt:

den skal ligne den gamle.

RESTITUERTE RENESSANSEFASADER FRA TORGET I POZNAN. 

DET KAN VIRKE SOM EN ANAKRONISME AT

ØNSKET OM Å TA VARE PÅ OG GJENOPPBYG-

GE DEN HISTORISKE BY FØRST FIKK DRAMA-

TISK GJENNOMSLAG I ØST-EUROPA, OG DETTE

SKJEDDE ALLEREDE I DEN FØRSTE ETTER-

KRIGSTIDEN. I POLEN HADDE ØDELEGGELSE

AV POLSK KULTUR VÆRT EN DEL AV DET

NAZISTISKE PROGRAMMET UNDER OKKUPA-

SJONEN. SOM BOTEMIDDEL MOT DETTE TILIN-

TETGJØRINGSPROGRAMMET BLE DET RETT

ETTER KRIGEN BESTEMT AT ØDELAGTE HISTO-

RISKE OBJEKTER OG BYOMRÅDER SOM

HADDE VÆRT BÆRERE AV POLSK HISTORIE

SKULLE GJENOPPBYGGES. 

LITTERATUR

International Charter for the Conservation and Restora-

tion of Monuments and Sites, ICOMOS, Venezia 1964.

Karsten, I A.: Minnesmerket – en del av vår identitet.

Gjenoppbygging, revaluering og regenerasjon av histo-

riske byer i Polen og Tsjekkoslovakia. Akademisk

avhandling ved Stockholms Universitet, Institutionen för

konstvetenskap 1987.

Larsen, K.E. (red.): Nara Conference on Authenticity –

Conférence de Nara sur l’Authenticité. Japan 1995,

Proceedings, UNESCO 1995.

Norberg-Schultz, C.: Genius Loci – paesaggio, ambiente,

architettura”, Milano: Electa 1979. 

Operational Guidelines for Implementation of the

World Heritage Convention. Intergovernmental

Committee for the World Cultural and Natural

Heritage, UNESCO 1995.

Rossi, A.: L'architettura della città, Padova: Marsilio

1966.



Menneskers måde at bevæge sig i en by

farver deres egen oplevelse af byens

rum og kultur. Dermed bliver valget af

transportmiddel - egne ben, cykel, bil,

bus, metro, tog - en kilde til byidenti-

tet. Ud over at være et bæredygtigt

transportmiddel er cyklen et originalt

medium til sansning af de europæiske

byer. Artiklen er en hyldest til cyklen,

som længe har været et vigtigt trans-

portmiddel i København. Men cyklen

kunne også komme til at spille en stor

rolle i mange andre byer.

Cyklen kan synes for gammeldags til for

alvor at fremme urbant liv og byidentitet i

globaliseringens æra. Er cyklen ikke ved at

være reduceret til noget, europæere af i dag

ser på tv fra Tour de France? 

Naturligvis er mange af cyklens funktioner

siden 1950erne overtaget af bilen. Men med

det trafikale pres på byerne kan der opstå

nye lommer for cyklen som medium for

bevægelse og byerfaring. I mange nordeuro-

pæiske byer er cyklen i de sidste 30 år vendt

tilbage som kilde til en mangfoldig og

improviserende bykultur. 

På cykel etablerer byboerne et aktivt krops-

ligt forhold til byens labyrintiske rum, som

tilegnes i dagligdagens bevægelser (Reeh

1991). I København bruger en tredjedel af

befolkningen cyklen til og fra arbejde. Intet

tyder på tilbagegang, tværtimod. Måske den

traditionsrige danske cykelkultur kan give

ideer til eksperimenter andre steder i

Europa. 
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En dansk cykelhistorie 

i tre generationer

Danskernes brug af cyklen som transport-

middel har længe gjort indtryk på verden. I

1963 offentliggjorde National Geographic

Magazine en stor artikel om København,

hvori et helsidesfoto viser Strøget, ikke som

den nuværende gågade, men befolket af

ikke mindst cyklister. 

Brugen af cyklen var der intet mærkeligt i

for den cyklende kvinde, født 1925, i bille-

dets forgrund. Allerede som barn, da få

havde biler, cyklede hun. Under krigen,

mens privatbiler var klodset op, spillede

cyklen en helt central rolle i familiens trans-

port, også over større afstande. I de første

efterkrigsårtier var bilen en kostbar mangel-

vare. Først i 1960erne blev bilen udbredt.

På dette tidspunkt forsvandt nogle af cyk-

lens funktioner som individuelt transport-

middel. Men cyklen overlevede og vendte

siden 1975 stærkt tilbage. 

Kvinden på fotografiet blev trods én og siden

to biler i familien ved at cykle de 4-5 km fra

hjemmet i rækkehus til sit kontor midt i

København, i hvert fald i sommerhalvåret.

Selv da hun senere flyttede ud i en af de

nordlige forstæder, næsten 10 km fra cen-

trum, tog hun på sommerdage cyklen i ste-

det for S-toget til bymidten. Først da hun var

fyldt 65 år, gled denne vane - tre kvarter ad

cykelstier gennem mange blå og grønne

bymiljøer - i baggrunden til fordel for bilkør-

sel og kampen om for få pladser i parke-

ringskælderen. Den dag i dag cykler kvinden,

77 år, omkring sit hjem: Til havnen og havet,

til sine voksne børns hjem og for at hente

børnebørn fra skole og børnehave. 

Kvindens børn - født omkring 1960 - cyk-

lede ikke i byen, da de var små; det var sim-

pelthen for farligt, vurderede deres forældre.

De sad på et barnesæde bag på moderens

cykel, men lærte i sommerhuset at cykle i

skov og til strand. Først som store børn fik

de lov at cykle i forstaden, men cyklede da

til og fra skole, 10-12 km om dagen, uanset

KVINDEN I BILLEDET OVENFOR SKYNDER SIG

HJEM FRA KONTORET I KØBENHAVNS CEN-

TRUM DENNE EFTERÅRSDAG I 1962. HENDES

BØRN OG BØRNEBØRN ER SIDEN BLEVET FLIT-

TIGE CYKLISTER I DERES HVERDAG. FAMILIEN

ILLUSTRERER ET KAPITEL I DANSK CYKELHI-

STORIE. 



vejret og årstiden. Børnene fik aldrig knal-

lert, men købte en cykel med gear, og i en

høj alder - over 30 - sågar bil. 

Transport til og fra arbejde - fra 5 til hele

18 km i hver retning - foregår hos flere af

børnene - nu godt 40 år - på cykel. Faktisk

står bilerne temmelig stille i ugens løb,

medmindre det regner, sner eller er nat.

Hvis der skal transporteres tunge objekter

eller sågar hele familien, bliver bilen natur-

ligvis brugt, ligesom på weekendens ture til

sommerhuse, bedsteforældre og venner. Bil,

cykel og offentlig transport lever sammen -

med cyklen på en fremtrædende plads i

hverdagen.

Børnebørnene kan selv cykle fra 5-årsalde-

ren, men der passes meget på trafikken. Ét

af børnebørnene på 7 år bor midt i

København og går i skole 1,5 km væk. I ste-

det for at tage bus, gå eller køre i bil cykler

han - ikke alene, men på sin halv-cykel,

som er spændt efter faderens normale cykel.

Tilsammen giver det en cykel med tre hjul,

to kæder og ét styr - 2,5 m lang, men et

nemt og hurtigt befordringsmiddel. Den

voksne beholder ansvaret for fart, styring og

opstandsninger, mens barnet bevæger sig og

vænner sig til rytmen i byens strømme af

biler, gående og ... cyklister. På fem minut-

ter er skolen nået, og faderen kan cykle

videre alene med halvcyklen efter sig. 

I weekenderne året rundt cykler dette bar-

nebarn selv nær sommerhuset; på ét år er

det blevet til 800 km (uden at vælte) på

ujævne skovstier og grusveje, som er eneste

adgang til de bedste afsnit af stranden.

Cyklerne må vente blandt træerne. 

Cyklen som medium for byerfaring:

hinsides kontemplationen

Det er fascinerende at stå ved et lyssignal og

se en skare af cyklister i alle aldre og påklæd-

ninger samle sig foran et rødt lys. Så oplever

man, hvor forskellige og farverige storbyens

borgere er, ligesom deres cykler er det.

Det er tilsvarende intenst at tage del i denne

cyklende menneskestrøm. Man kommer tæt

på andre og kan tillade sig at iagttage dem,

mens man venter på grønt lys. Og man skal

nok lære at holde distance, når bevægelsen

sætter i gang. Cykeltemperamenter er højst

forskellige og kan tit tillade sig at være det,

uden for alvor at blive til fare for andre.

HVOR EN CYKEL FOR 50 ÅR SIDEN BARE VAR

EN CYKEL, ET STANDARDPRODUKT MED RET

FÅ VARIATIONER, FINDES DER I DAG EN SAND

VELSIGNELSE AF CYKELTYPER. FOR DE FLESTE

KØBENHAVNERE ER CYKLEN ET HELT ALMIN-

DELIGT TRANSPORTMIDDEL OG IKKE BARE

NOGET, DER HØRER FORTIDEN ELLER FRITIDEN

TIL. CYKLER FINDES I MANGE VARIANTER OG

TIL ALLE FORMÅL. CYKLEN ER LIGEFREM EN

DEL AF NUTIDENS BEKLÆDNING - ET TEGN,

SOM BRUGES I DEN SOCIALE OG ÆSTETISKE

ISCENESÆTTELSE AF HVERDAGENS RUTINER. 

HØJRE SIDE

FOTOGRAFIERNE GIVER INDTRYK AF EN CYK-

LISTS BLIK- OG BEVÆGELSESLINJER I BYEN.

SAMTIDIG ILLUSTRERER DE, AT VI OFTE ER

UDEN VISUEL BEVIDSTHED OM SELV DE MEST

UDBREDTE FORMER OG MATERIALER. MEN

CYKLEN KONFRONTERER OS MED ASFALTENS

OVERSETE BANER.
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Når cyklen og cyklisten er i bevægelse på vej

mod et bestemt mål, bliver der ikke tale om

traditionel iagttagelse eller kontemplation af

det urbane landskab (Reeh 2001).

Selvfølgelig ser man udsnit af byen under-

vejs, men opfattelsen af det urbane rum er

underordnet den særlige opmærksomhed,

det kræver at styre cyklen. 

Cyklistens opmærksomhed rettes ikke alene

mod medcyklister og krydsende biler. For at

sikre en glidende bevægelse uden overflødi-

ge stop observerer cyklisten også røde lys

forude og accelererer gerne for at komme

med over for grønt. Tidshensynet gør, at

blikket sigter mod ure undervejs: På kirker

og tårne, foran butikker, ved bankhjørner,

som dele af lysreklamer. Det samlede krav

om visuel opmærksomhed og mental tilste-

deværelse præger cyklistens byoplevelse.

Den oversete cykelasfalt

Specielt ser cyklisten næsten hele tiden ned

mod asfalten foran cyklen. Fladerne opleves

i skiftende tempo - fra 0 km/t ved rødt lys

til op mod 40 km/t ned ad bro eller bakke.

Uden at tænke over det kører man 20-25

km/t mellem lyssignalerne. 

Asfalt er et plastisk materiale, men kan også

få huller, som cyklisten må undgå, ligesom

han eller hun naturligt styrer uden om

vandpytter og glasskår fra flasker eller

blinklys. Enhver forhindring på asfalten

registreres lynsnart af den øvede bycyklist,

som uden at tænke over det finder præcis

det laveste sted på cykelstiens (eller forto-

vets) kantsten.

Cyklisten reagerer på enhver afvigelse fra

det normale, men betragter ikke disse flader

og bånd af asfalt i forskellige gråtoner.

Denne cykelasfalt bliver i dobbelt forstand

overset (Reeh 2002a) af cyklisten i fart. På

den ene side ser cyklisten hen over asfalten -

overskuer og overvåger den. På den anden

side overser han asfalten som æstetisk form-

verden - bemærker den ikke. Alt i alt giver

blikket på asfalten næring til individets

tavse overvejelse af sig selv og verden.

Hvordan kan cyklistens praktiske og reak-

tive snarere end æstetiske og kontemplative

syn af asfalten repræsenteres? For i billeder

at fastfryse det, som cyklisten ser uden rig-

tigt at se efter, foretog jeg det eksperiment

regelmæssigt at standse op og fotografere

skråt ned i asfalten foran cyklen. For hver

150 meter på de 5 km fra hjem til arbejds-

DELTAGERNE I FORFATTERENS SEMINAR OM

BYKULTUR INDTEGNEDE ÉN UGES BEVÆGEL-

SER I KØBENHAVN PÅ ET KORT. LIGESOM DE

STUDERENDE BOR FORSKELLIGE STEDER, VAR

RUTETEGNINGERNE PRÆGET AF PERSONLIG-

HED OG LIVSFØRELSE. CYKLEN VAR DOG DET

AFGØRENDE MEDIUM FOR DE STUDERENDES

MOBILITET. 

LÆGGES ALLE 18 DELTAGERES KORT OVEN I

HINANDEN, FREMKOMMER BILLEDET AF EN

ALT ANDET END PARTIEL BY. UDEN ANSTREN-

GELSE GENFINDES DE CENTRALE FÆRD-

SELSÅRER OG GEOGRAFISKE FORMATIONER I

BYENS CENTRALE KVARTERER. DERMED ILLU-

STRERES DE VALGMULIGHEDER, DEN ENKELTE

HAR OG MÅSKE VIL BENYTTE NÆSTE GANG.

CYKLENS BY ER ÅBEN FOR IMPROVISATION

OG UVENTEDE BEVÆGELSER.



sted blev cykelasfalten registreret med to

objektiver, dels et vidvinkel-objektiv, som

indfanger det brede felt, man som cyklist er

flydende opmærksom på, dels et portræt-

objektiv, som fokuserer på de fine variatio-

ner i asfaltens materiale samt på forskelle

herfra (tyggegummi, glasskår, bemalinger).

Ingen af de to billedtyper modsvarer bycyk-

listens komplekse og dynamiske blik, men

viser nogle af de synsflader, som cyklisten

overser - ser hen over uden at iagttage -

under sin kropsdrevne bevægelse frem

(Reeh 2002b).

Cyklens by 

- rummets formning og udstrækning

Cyklen er et transportmedium, som er nemt

at styre. Cyklen egner sig til løbende impro-

visation (Reeh 2002d) af ruter i byens

gadelabyrint (Reeh 2002c). Bedre end bilen

lader cyklen sin fører foretage rutevalg

undervejs. På cykel fremstår byen som et net

af valgfrie ruter (Reeh 2002b), hvoraf én

måske er lokkende på udvejen, mens en helt

anden sætter sig igennem på vejen hjem.

Store forskelle i tid er der ikke tale om, mens

de mentale forskelle er markante. Rutevalget

afspejler cyklistens humør, ligesom den valgte

rute virker tilbage på dagens sindsstemning.

Cyklingens farlige landskaber

Cyklisterne hører til blandt de såkaldt bløde

trafikanter. Cykelstellet er af metal, men den

cyklendes krop er ikke beskyttet bag et karos-

seri. Det bliver højst til en cykelhjem i hårdt

skummateriale. Børn iklædes ofte en sådan

hjelm. Andet sikkerhedsudstyr er påbudt:

Lygter efter mørkets frembrud, reflekser på

både for- og baghjul samt foran og bag på

cyklen, cykelklokke og så videre. For det er

og bliver farligt at cykle i bildomineret by.

Cyklisten skal ikke bare selv kunne holde

balancen under bevægelse fremad. Cyklisten

skal samtidig tage hensyn til og holde sig fri

af de øvrige trafikanter, som alle kæmper

om pladsen og bevægelsesbanerne. Der er

mange om buddet: Andre cyklister (herun-

der de lynhurtige cykelbude i farvestrålende

dragter), gående, knallerter, scootere, biler,

busser, lastvogne med videre.

Bilister, buschauffører og især lastvogns-

chauffører må vænne sig til at passe overor-

dentlig godt på for ikke - under for eksem-

pel højresving - at overse og vælte en cyklist.

Hvert år kommer der i Danmark mellem

1500 og 2000 cyklister til skade - eller

værre dræbes i trafikken - i 2001: 56, i gen-

nemsnit én dødsulykke om ugen. Tallet har

heldigvis været faldende i længere tid.

Cyklisternes behov 

for egen infrastruktur

Cyklisternes sikkerhed er gennem de seneste

30 år blevet systematisk forbedret gennem

udvikling af et omfattende system af infra-

struktur alene for cyklister. 

• Cykelstier findes i byerne på næsten alle

større befærdede gader og veje, også dér,

hvor man skulle tro, at der ikke blev

plads tilbage til bilerne. Særskilte cykel-

stier er folkecyklismens helt afgørende

vækstbetingelse.

• Yderligere findes der særlige trafiklys

for cyklister, som i farlige kryds kører

frem eller drejer på andre tidspunkter

URBAN CYKELKULTUR KRÆVER FORANKRING I

BÅDE LIVSSTIL OG INFRASTRUKTUR. HER ER

NOGLE AF DE INDRETNINGER, DER HAR GIVET

EN TREDJEDEL AF KØBENHAVNS BEFOLKNING

LYST TIL AT BRUGE CYKLER I HVERDAGEN.
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end bilerne. 

• Nogle steder er der sågar blå belægninger

i kryds, hvor cykler møder biler. Disse

fuldt opmalede cykelpassager får bilisterne

til for alvor at se, at de skal holde tilbage. 

Udviklingen af en særlig cykelinfrastruktur

gør yderligere, at det ikke er nødvendigt at

cykle hele vejen ud og hjem. 

• I S-tog og regionaltog kan man ved at

købe en særlig cykelbillet (godt 10kr.)

medbringe cykler, enten ved at stige ind

ad bestemte døre eller i egentlige cykel-

kupeer. På denne måde kan cyklisten

springe de kedelige eller krævende

mellemzoner over og først bruge sin

cykel efter ankomst til bymidten eller til

naturskønne områder. 

• Alle taxier (og mange privatbiler) er

udstyret med et særligt cykelstativ, som

kan bære flere cykler bag på vognen -

ligeledes for et beskedent ekstragebyr

(10kr. pr. cykel). Man kan cykle til fest

og tage en taxi hjem.

Cykelinfrastrukturen må være findelt og

opfindsom for at fremme alle de situationer,

hvor cyklen kan indgå i en travl hverdag.

Men fordi cykelinfrastrukturen kommer så

brede befolkningsgrupper til gode, vender

investeringen tilbage med renter og renters

rente i form af færre biler (mere plads, min-

dre os), individuel fleksibilitet kombineret

med bedre folkesundhed (fordi cykling ikke

som sport skal programsættes) samt, ikke

mindst, gennem byboernes almindelige til-

fredshed med selv at bevæge sig i verden. 

Kan den urbane cyklisme 

udbredes i Europa?

Denne byvirkelighed er dansk og især

københavnsk. Lignende forhold findes i

andre nordiske byer, i visse tyske samt i

Holland. Men lader cyklen som menneske-

drevet medium for transport og byerfaring

sig styrke i resten af Europa? Kan cyklen

trænge frem i egentlige storbyer, hvor biltra-

fikken beslaglægger byens rum med lange

køer og forurenet luft?

I princippet står intet i vejen for en styrkel-

se af cyklen som dagligt transportmiddel i

trafikbelastede byer eller storbyer, specielt

for kortere strækninger (op til ca. 5 km).

Perioder med strejker i den offentlige trans-

port kan blive den udløsende faktor, som

får byboerne til pludselig at bruge cyklen i

hverdagen. Med tiden må der dog udvikles

egentlige cykelstier. En differentieret og

udstrakt cykelinfrastruktur er den egentlige

betingelse for cyklismens udvikling fra et

individuelt eksperiment til kollektiv kultur,

der forener personlig transport og urban

identitet.

En by som Paris er - og kunne blive - en

fremragende cykelby. Afstandene er ikke

store inden for bygrænsen, og højdeforskel-

lene er overkommelige. Netop i cyklens

hastighed byder Paris sig til med nye indfald

og muligheder.

Det er allerede muligt at cykle i mange stor-

byer. Det kan man afprøve på sin næste

rejse, enten ved at leje en cykel på selve ste-

det eller ved simpelthen at tage sin cykel

med. Flyselskaberne accepterer cykler som

et stykke bagage, og lufthavnsbusserne i

Paris har for eksempel vænnet sig til dette

rejsegods. 

Denne bagage byder sig til som et medium

for udvikling af byidentitet. Cyklen forener

kropslig bevægelse med erfaring af byrum-

met. Begge dele er der brug for i globalise-

ringens storbyer.
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KAN CYKLEN BLIVE UDBREDT I MANGE EURO-

PÆISKE BYER? ELLER FORBLIVER DEN ET

SÆRLIGT FÆNOMEN, DER KNYTTER SIG TIL

BYER SOM KØBENHAVN OG AMSTERDAM?

HER ER CYKLEN ALLEREDE ET SÆRLIGT ME-

DIUM FOR UDVIKLING AF BYIDENTITET.

CYKLEN FORENER KROPSLIG BEVÆGELSE MED

ERFARING AF BYRUMMET. 
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Artiklerne belyser et henholdsvis svensk og

dansk eksempel, hvor fysisk planlægning

har haft betydning for byidentitet og i

større skala den regionale udvikling.

Forfatterne er praktikere og viser for det

første, hvordan Malmø har formået at re-

formulere sin identitet fra nedlægningstruet

industriby til multietnisk og mangfoldigt

videnscenter. Her er identitet blevet en cen-

tral ressource i en positiv udvikling. For det

andet vises det, hvordan Fingerplanen fra

1947 har haft en afgørende betydning for

den danske Hovedstadsregions udvikling,

og hvordan planens grundlæggende princip-

per stadig indgår i regionplanlægningen. 

EKSEMPLER FRA 
ØRESUNDSREGIONEN 

Broen mellem Danmark og Sverige har

siden sin åbning i 2000 stået som sym-

bol på den nye Øresundsregion. Den

15 km lange bane- og vejforbindelse

går direkte mellem Danmarks hoved-

stad og Sveriges tredjestørste by

Malmø. I det geografiske midtpunkt

ligger Københavns Lufthavn Kastrup -

en af Europas mest trafikerede lufthav-

ne. Regionen har mange gamle købstæ-

der, blandt andet universitetsbyerne

Lund og Roskilde, og en række små og

mellemstore byer og landområder. Den

nye region strækker sig over 20.000 km2

på begge sider af Øresund og har sam-

let 3,5 millioner indbyggere. 



En ny identitet är på väg att växa fram

i Malmö. Staden söker sin roll i

Öresundsregionen med komplementära

kvaliteter i förhållande till

Köpenhamn. Staden har användt en

samling långsiktiga strategier för

utveckling och arbetat medvetande

med identitet. Den fremgångsrika

industri- och handelsstaden är efter en

dramatisk strukturomvandling på väg

inn i kunskaps- och informationssam-

hället. Viktiga utvecklingsfaktorer är

nytt universitet, bostäder av hög kvali-

tet och utvecklingen av V Hamnen och

centrala Malmö samt inte minst inte-

grationen av stadens invandrare. 

Efter det expansiva 60- och 70-talet drabbas

Malmö i likhet med många andra typiska

industristäder av strukturella förändringar.

Den genom årtionden så viktiga skepps-

byggnadsindustrin går i graven och följs

några år senare av ytterligare nedläggningar

inom bil- och cementindustrin. 

Den stora krisen inom näringslivet kommer

i början av 1990-talet då staden tappar ca.

27 000 arbetstillfällen under tre år. Även

den offentliga sektorn drabbas, vilket i

grunden var en effekt av försvagad skat-

tekraft till följd av industrins nedgång.

Detta i kombination med en omfattande

utflyttning ledde till ett rekordstort

underskott i den kommunala ekonomin.

Man talade om en ”ekonomisk härdsmälta”.

Malmö genomgick en identitetskris där det

tidigare stolta självuppfattingen ”en fram-

gångsrik industri- och handelsstad” efter

hand gled över i ”Malmö - en stad i kris”.
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Visionsarbete och långsiktiga strategier

Den långvariga industriella nedgången blev

en svår och destruktiv tid för Malmö Stad.

Vändpunkten kom först 1994 när det stod

klart att Öresundsbron skulle byggas. En ny

region med nya möjligheter skulle bli resul-

tatet av denna stora infrastruktursatsning.

Men vilken roll kunde Malmö spela? I vär-

sta fall riskerade Malmö att bli ”ett svart

hål” i en region som i övrigt utvecklades

väl. Det stod klart att Malmö måste agera

offensivt för att ta till vara de nya möjlighe-

terna. Man beslöt att genomföra ett omfat-

tande visionsarbete.

Ett första steg var att kartlägga Malmös

starka respektive svaga sidor. Samtidigt ana-

lyserades olika sektorer och utmynnade i

utvecklingsförslag inom för ekonomi,

utbildning, kultur, miljö och trafik. 

Stadsbyggnadsvisionen sammanfattade pro-

grammen i utvecklingsförslagen och gav

dem en fysisk form och lokalisering i staden

och därmed blev visionerna bildmässiga och

möjliga att kommunicera inom politiken, i

media, genom utställningar osv. På så sätt

aktiverades även externa intressenter och

visionerna kunde efter hand omvandlas i

långsiktiga strategier och handlingsplaner

inom följande områden:

BROKIG, SAMMANHÅLLEN, ÖPPEN STAD. SÅ

KARAKTÄRISERAS MALMÖ AV SINA INVÅNARE.

ANALYS AV MALMÖ 1995 

Starka sidor Svaga sidor

Malmö i en ny region (Öresundsbron) Ekonomi i obalans

Vitalisering av kulturlivet Föråldrad näringslivsstruktur

Historiskt centrum Låg utbildningsnivå

Rekreation (parker och kustområden) Brist på högkvalitativt boende

Koncentrerad stad (urban ”densitet”)



Först och främst stärka Malmös svaga sidor.

Vi såg inga möjligheter 1995 att påverka

näringslivssituationen utan agerade indirekt

genom att först vidta åtgärder inom utbild-

ning och boende och senare inom närings-

livsområdet. Ett antal strategiska projekt

utvecklades och genomfördes efter hand.

Malmös stora andel invandrare ca. 25%

uppfattade vi som en möjlighet till etnisk

mångfald och internationalisering av både

näringsliv och kultur, men också som ett

latent hot ifall integrationen misslyckas.

Därför var det viktigt att sätta försöka påver-

ka situation proaktivt, i första hand genom

att få in invandrarna i utbildningssystemet

och sen vidare ut på arbetsmarknaden.

Malmös roll i regionen, både i Öresunds-

regionen och Skåneregionen, måste klar-

läggas och kontaktnätet med omgivningen

utvecklas. Identitetsfrågorna och den nega-

tiva självbilden måste behandlas för att det

ska bli möjligt att implementera visionerna.

Metodfrågorna inom planering och genom-

förande blev också föremål för diskussion

och utveckling. Inspirationen till metod-

utvecklingen har vi huvudsakligen hämtat

från vårt internationella samarbete. Inom

Eurocities (EDURC) arbetar vi med ”deve-

lopment strategies” i fortlöpande samarbete

med kollegor i ca. 15 europeiska städer och

en lokal tillämpning är vårt LOTS-projekt i

V Hamnen. Rotterdam gav oss idén till

kvalitetsäkringsprogrammet ”Q-books” för

Universitetsholmen. Det omfattande kvali-

tetsprogrammet för Bo01 kom till efter

internationella utblickar. Inom Union of

Baltic Cities arbetar vi med en stadsplane-

kommitté för att bygga upp ett nätverk

kring Östersjön. Utvecklingsprojekt i cen-

trala Malmö sker i samarbete med London

och Barcelona. 

Metodutvecklingen innebär att vi tillämpar

ett mera öppet arbetssätt med scenario-

planering och parallella arkitektuppdrag för

större utbyggnadsområden, vilket skapar en

ökad beredskap för det oväntade. Men sam-

tidigt måste flexibiliteten balanseras mot ett

långsiktigt hållbart stadsbyggande.

De nya metoderna riktar sig i högre grad

utåt mot omvärlden för att engagera olika

aktörer och ger en ”katalysatoreffekt” som i

bästa fall kan få det önskvärda att hända.

Strategiska projekt

Ett nytt universitet i Malmö

I stadsbyggnadsvisionen fanns en strategi

som tog utgångspunkten i en långsiktig för-

ändring av utbildningssituationen hos

befolkningen och därmed kunskapsförsörj-

ningen till näringslivet. För att få önskvärda

synergieffekter mellan universitetet, staden

och näringslivet föreslog vi ett stadsinte-

grerat universitet placerat i centrum, en 

kraftfull omvandlingsmotor och identitets-

förändrare. Eftersom Malmö Stad inte ägde

marken fick omfattande förvärv genomföras.

Våra ambitioner sammanföll med de natio-

nella satsningarna på flera utbildningsplatser

i de högre utbildningarna. En kommitté

tillsattes som utredde programmet, lokali-

seringen och genomförandet av ett nytt uni-

versitet i Malmö. 1996 beslutade regeringen

om etableringen av Malmö Högskola (det

blivande universitetet) och det första strate-

giska projektet efter visionsarbetet var ett

faktum. Högskolan har varit framgångsrik

och har idag redan ca. 18.000 studenter.

Stora förhoppningar står idag till Malmö

Högskola och dess betydelse för vitalisering-

en av både näringsliv och kultur och vi ser

redan positiva effekter.

Bostadsmässan Bo01 

och Västra hamnen

En svaghet som vi konstaterade under

visionsarbetet var den negativa bild som

gavs i media av boendet i Malmö. Detta

ledde till det strategiska planeringsbeslutet

att genomföra bostadsmässan Bo01 för att

visa att Malmö kan vara en attraktiv

bostadsort i regionen. 

Bo01 blev också ett viktigt första steg i

omvandlingen av det gamla skeppsvarvet till

ett attraktivt centralt placerat utveckling-

sområde. Bomässans arkitektur och inte

minst hållbarhetstankarna marknadsförde
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EN NY IDENTITET ÄR PÅ VÄG ATT VÄXA FRAM

OCH MALMÖ SÖKER SIN ROLL I ÖRESUNDS-

REGIONEN MED KOMPLEMENTÄRA KVALITE-

TER I FÖRHÅLLANDE TILL KÖPENHAMN OCH

LUND. VÄNDPUNKTEN KOM 1994 NÄR DET

STOD KLART ATT ÖRESUNDSBRON SKULLE

BYGGAS. EN NY REGION MED NYA MÖJLIGHE-

TER SKULLE BLI RESULTATET AV DENNA STORA

INFRASTRUKTURSATSNING. MEN VILKEN ROLL

KUNDE MALMÖ SPELA?



Malmö både i Sverige och internationellt.

Ett resultat är att V Hamnen utpekats som

ett nationellt pilotområde för hållbart stads-

byggande.

Parallellt med bomässan har V Hamnen

utvecklats som ett intressant verksam-

hetsområde alldeles intill Malmö Högskola.

Kunskapsbaserade utvecklingsföretag söker

sig dit i allt större omfattning samtidigt som

bostadsbyggandet fortsätter.

Malmö Incubator. Med det blivande uni-

versitetet på plats skapar vi plattformar för

nya möten mellan högskolan, näringslivet

och staden.

Ett exempel är Malmö Incubator (MINC)

som är en utvecklingsmiljö för nyföretagan-

de i samverkan med högskolan, näringslivet

och Malmö Stad.

Engagemang för Malmö (EMÖ-projek-

tet). Ett omfattande projekt som syftar till

att informera och engagera Malmö Stads

19.000 anställda att bli goda ambassadörer

för staden och delta i utvecklingen. 1.000

arbetsledare genomgick workshops under

två år och påverkar i sin tur sin personal.

Projektet har haft stor betydelse för identi-

tets- och utvecklingsarbetet genom att det

skapade en gemensam plattform för upp-

fattningarna om Malmö förr, nu och i

framtiden.

Integration

Idag är Malmö en kosmopolitisk stad där

ca. 25 % av befolkningen har en utländsk

bakgrund och den etniska mångfalden

innebär konkret att staden idag har drygt

160 olika nationaliteter. Den stora inflytt-

ningen under 1990-talet innebär ytterligare

folkökning och ställer också krav på nya

arbetstillfällen. Befolkningsökningen kan

till största delen förklaras av invandring av

lågutbildad arbetskraft. Förvärvsfrekvensen

för utrikes födda i Malmö är ca. 34 procent

- att jämföra med ca. 70 procent för den

svenskfödda befolkningen. 

Nettoinflyttningen har varit positiv alltse-

dan 80-talets början. Som störst var flytt-

1775 BYGGDES EN NY HAMN, SOM UTVIDGA-

DES YTTERLIGARE VID JÄRNVÄGENS TILL-

KOMST I MITTEN AV 1800-TALET.

UNDER PERIODEN EXPANDERADE INDUSTRI-

VERKSAMHETERNA KRAFTIGT INOM SKEPPS-

BYGGNAD, TEXTIL OCH LIVSMEDELSPRODUK-

TION. VID 1800-TALETS SLUT ÄR MALMÖ DEN

STAD I SVERIGE SOM VÄXER SNABBAST.

MALMÖ BEHÖLL SIN ROLL SOM FRAMGÅNGS-

RIK INDUSTRISTAD ÄNDA TILL 1970-TALET.



ningsnettot 1994 i samband med

Bosnienkrisen -ca. 5.000. 

Integrationen av invandrarna är avgörande för

Malmös framtid. Arbete bedrivs på många

områden för att befrämja integrationen.

Strategisk inriktning av högre utbildning.

IMER (Internationell Migration och Etniska

Relationer) är en av utbildningslinjerna på

Malmö Högskola. Dess tillkomst är ett bra

exempel hur vi de facto kunde påverka

utbildningsprofilerna och få en utbildning

som naturligt kunde ta upp frågor om integ-

ration och etnisk mångfald. Malmö Stad

bekostar professuren inom utbildningsområ-

det. Utbildningen har många sökanden och

andelen invandrare bland eleverna överstiger

genomsnittet för Malmö.

Kommunen skapar verksamhetslokaler i

bostadshusen. Merparten av de boende i

stadstelen Rosengård är invandrare, som i

regel saknar arbete. En önskan bland

invandrarna är att få driva handel - motsva-

rande torghandel - i närmiljön. Från kom-

munens sida såg man positivt på detta för-

slag och anpassade detaljplanerna till deras

önskemål. 

Integrerat boende i det typiska villaområ-

det. Bunkeflostrand i södra Malmö är ett

typiskt villaområde med uteslutande små-

hus. När utbyggnad av området planerades

gjordes det med utgångspunkt från en fort-

sättning på småhusbebyggelsen.

Kommunfullmäktige återremitterade dock

planen till stadsbyggnadsnämnden med

motivet att anpassa planen till ett integrerat

boende, dvs. utbyggnadskonceptet gjordes

om och flerbostadshus integrerades in i det

nya konceptet. 

Stadsbyar i Bunkeflostrand. Här är utgångs-

punkten både integrationstänkande men

också ett svar på bristen på hyreslägenheter i

Malmö. Tanken är att bygga hållbara hyre-

slägenheter där utgångspunkten är återvin-

ningsmaterial och volymbyggande. Totalt pla-

neras ca. 1.200 hyreslägenheter under tre år.

Varje lägenhet subventioneras med ca

120.000 kr av staten. Statliga bidrag för att

stimulera hyreslägenhetsbyggandet, men

också bidrag för återvinningsbyggandet mm

Storstadssatsningen i Malmö.

Utgångspunkten för storstadssatsningen är

de ekonomiska och sociala problem som

följde i arbetslöshetens tecken under 1990-

talets början. Detta drabbade särskilt

bostadsområden med hög invandrarandel

med ökade sociala problem och segregering.

Riksdagen beslutade att satsa över 2 miljar-

der SEK under två år för att understödja

utsatta i dessa bostadsområden. Målet var

att tillsammans med de boende förbättra

levnadsvillkoren i de mest utsatta område-

na. Sju kommuner, däribland Malmö stad,

deltog i satsningen. I Malmö gjordes detta i

samarbete med stadsdelarna Fosie, Hyllie,

Rosengård och Södra Innerstaden. Bara

inom området arbete och utbildning har det

startats ett tjugotal projekt. Exempel är

språkkurser, entreprenörsskolor, hantverk-

skurser m.m.

Kommunens bostadsföretag arbetar aktivt

för en integration. MKB har ca. 20.000

lägenheter i sitt bestånd. En stor del av dessa

härstammar från miljonprogramstiden och

omfattar Rosengård, Holma, Kroksbäck,

Lindängen m.fl. Områden med hög andel

av invandrare. Man har tagit ansvar för sitt

bostadsbestånd bl a genom att bilda

Jobbakuten, en egen arbetsförmedling.

Erfarenheterna från detta projekt visade att

det grundläggande problemet vad gäller hög

arbetslöshet inte utgjordes av bristande 

språkkunskap eller svag motivation, utan

”omgivningen” dvs. arbetsmarknadens struk-

tur och inställning var de största hindren. 

Malmös roll i Öresundsregionen.

Framtiden för Malmö kan tecknas i en re-

gional vision som innebär att integrationen

får en positiv utveckling för arbets-,

bostads- utbildnings- och näringslivssidan.

Ur strategisk synpunkt ligger Malmös förde-

lar i det geografiska läget, dvs. ”just being

next to the capital” och i att utveckla en

egen strategi som går ut på att inte konkur-

rera med huvudstaden utan utnyttja och

satsa på speciella nischer inom boende, kul-

tur, rekreation, utbildning och näringsliv.
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UNDER MEDELTIDEN GJORDE MALMÖ STORA

FÖRTJÄNSTER PÅ SILLFISKET OCH SAMARBE-

TET MED DÅTIDENS EU - HANSAN - OMFAT-

TANDE. UNDER SENMEDELTIDEN OCH IN I

RENÄSSANSEN UPPLEVER MALMÖ EN STOR-

HETSTID. PÅ 1580-TALET HADE MALMÖ CA.

5.000 INVÅNARE, ATT JÄMFÖRAS MED

METROPOLEN KÖPENHAMN MED SINA CA.

6.000 INVÅNARE. 

UNDER 1600-TALET BLIR MALMÖ INDRAGET I

KRIG MED SVENSKARNA SOM LEDER TILL ATT

DANSKARNA TVINGAS ATT AVSTÅ SKÅNE,

DELAR AV HALLAND OCH BLEKINGE 1658 TILL

SVENSKARNA. EFTER SEPARATIONEN INLEDS

EN FÖRSVENSKNINGSPERIOD, SOM FÖR

MALMÖS DEL ÄR BÖRJAN TILL EN LÅNG EKO-

NOMISK STAGNATION OCH BEFOLKNINGEN

MINSKADE DRASTISKT FRÅN CA. 6.000 ÅR

1625 TILL CA. 2.000 ÅR 1700.



Samtidigt spelar Malmö rollen av centralort

i den svenska delen av regionen.

Mot en ny identitet

Under utvecklingsperioden sedan visions-

arbetet 1994 har Malmös identitet föränd-

rats på ett märkligt sätt - man kan säga att

dynamiken i förändringsprocessen av staden

blivit dess identitet. Den ursprungliga iden-

titeten ”en framgångsrik industri- och han-

delsstad” övergick under nedgången i

”Malmö - en stad i kris” och först när sta-

den lyckats resa sig och blicka mot framti-

den ändras identiteten och självbilden. 

När man undersöker hur Malmöbor (och

andra) uppfattar Malmö idag får man svar

som ”dynamisk”, ”brokig”, ”grön” (parker-

na) och ”öppen”. Det senare begreppet syf-

tar på en lång tradition i Malmö att ta emot

impulser utifrån - inte minst genom

invandring vilket har präglat Malmö under

alla tider. Begreppen ”dynamisk” och ”bro-

kig” sammanhänger både med Malmös

multikulturella situation och stadsbygg-

nadskaraktären som i vissa delar av staden

ger ett brokigt intryck.

Marknadsföringsmässigt har man försökt

sammanfatta den nya identiteten med

begrepp som ”mångfald, möten och möjlig-

heter” utan att det har etablerats tydligt.

Erfarenheterna visar att man inte på ett

enkelt sätt ändrar en stad med ”city-bran-

ding” och slogans. Det är inte förrän en

reell förändring konstateras av invånarna

och omtalas av omvärlden som en ny iden-

titet växer fram. Först då kan en genom-

tänkt marknadsföring förstärka processerna. 

Det också intressant att konstatera att den

unga generationen bejakar det slitna indu-

striarvet och kallar staden ”cool” vilket visar

att Malmö inte ska förneka sin historia,

utan fördjupa och utveckla sig.

Förändringsprocessen i sig blir attraktiv och

väcker en önskan, inte minst bland de

yngre, att delta i utvecklingen.

EN ÖKAD URBANISERING FRÅN LANDSBYG-

DEN TILL STÄDERNA MEDFÖRDE BOSTADS-

BRIST OCH TRÅNGBODDHET. LEVNADS- OCH

BOSTADSFÖRHÅLLANDENA I MALMÖ UNDER

DENNA STARKA UTVECKLINGSPERIOD BLEV

OCKSÅ STARTPUNKTEN FÖR DEN SOCIAL-

DEMOKRATISKA RÖRELSEN I HELA SVERIGE

OCH EFTER HAND UTVECKLADES DET ”SVENS-

KA FOLKHEMMET” I UTBYGGNADEN AV

MALMÖ.



En bestemmende faktor for

Hovedstadsregionens identitet er, at

regionen er udviklet gennem en konti-

nuerlig fysisk og funktionel regional

planlægning. Regionens bystruktur

kan stadig henføres til den i sin tid

banebrydende regionale Fingerplan fra

1947. Således har Københavns byud-

vikling fundet sted i byfingre langs

radiale togbaner og landeveje i retning

mod de gamle historiske købstæder

Køge, Roskilde, Frederikssund,

Hillerød og Helsingør. Købstæderne er

beliggende 30-40 km fra Københavns

City. Visionen fra 1947 er, at der mel-

lem disse byfingre er åbne områder,

grønne kiler, som de mange borgere i

Københavns tætte boligområder kan

gøre brug af.

Set i et internationalt perspektiv er

Hovedstadsregionen interessant fordi cen-

trale elementer i planen fra 1947 er blevet

grundlag for en moderne storbys hoved-

struktur. Fingerplanens grundidéer er

udgangspunkt for overvejelser om den 

videre udvikling i en forventet ny byvækst. 

Den nugældende fysisk-funktionelle hoved-

struktur, fastlagt i 1989, opererer fortsat

med byfingre og grønne kiler, men planerne

er nu udviklet og tilpasset den regionale

udvikling siden den oprindelige Fingerplan.

Vi opererer nu i Hovedstadsregionen med

et sammenhængende bynetværk, som den

centrale del af en Øresundsregion. 

I 1947 var planen baseret på en én-center-

struktur med det centrale København som

udgangspunkt. Hovedstrukturen fra 1989

indeholder en flercenterstruktur. Foruden

Københavns centrale byområder er der inden

for de fem byfingre udpeget knudepunktcen-

tre. Disse er kendetegnet ved høj tilgængelig-

hed for såvel kollektiv som individuel trafik.
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Der planlægges samtidig et net af højklassede

radial og ringforbindelser for både individuel

og kollektiv trafik. Hertil fastlægges i region-

planlægningen retningslinier for, at intensive

og trafikskabende byfunktioner skal placeres

ved disse knudepunktscentre eller øvrige cen-

tre med høj kollektiv trafiktilgængelighed.

Det giver flere muligheder, når der skal væl-

ges transportform. 

Denne kontinuerlige regionale planlægning

afspejler en udvikling, som blandt andet er

tydelig i befolkningstallene. Hovedstads-

regionen havde i 1947 1,4 mio borgere, pri-

mært koncentreret i de centrale københavn-

ske byområder. Borgerne havde i gennem-

snit 30 m2 boligareal til rådighed, og der var

42 biler pr. 1000 borgere. I dag er der til-

svarende 1,8 mio. borgere, som hver har 50

m2 boligareal til rådighed, og der er nu 350

biler for hver 1000 borgere. Byen har bredt

sig ud, men den fastlagte hovedstruktur er

fortsat styrende for udviklingen, og uhen-

sigtsmæssig byspredning er i vidt omfang

undgået.

Det samlede byområdes opbygning og

struktur gør det nemmere at orientere sig i

de enkelte bydele. Således styrkes borgernes

identifikation med stedet - der skabes gro-

bund for lokal identitet i et storbysamfund.

Én region - ét sammenhængende

byområde - 50 kommuner og 5 amter

Regionplanlægningen skal medvirke til at

udvikle Hovedstadsregionen som en samlet

byregion, der i en europæisk og global sam-

menhæng kan markere sig positivt i forhold

til andre storbyregioner, både erhvervsmæs-

sigt, socialt, kulturelt og miljømæssigt.

Regionens identitet som storby og som

Danmarks hovedstad er ikke længere alene

identificeret med det centrale København.

Mens området indtil nu opfattedes som ét

sammenhængende bolig- og arbejdsmarked,

sættes i dag de planlægningsmæssige relatio-

ner til Østdanmark og Skåneregionen på

dagsordenen.

DETALJE FRA FORSIDEN PÅ DEN PLANSKITSE FRA 1947,

SOM AF ÅBENBARE ÅRSAGER KALDES FINGERPLANEN.

SKITSEFORSLAG TIL EGNSPLAN FOR STORKØBENHAVN,

UDARBEJDET 1947 AF EGNSPLANKONTORET (TEKNISK KON-

TOR FOR UDVALGET TIL PLANLÆGNING AF KØBENHAVNS-

EGNEN). STEEN EILER RASMUSSEN VAR FORMAND FOR

EGNSPLANSKONTORET, HVOR PETER BREDSDORFF TEGNE-

DE FINGERPLANEN.

PLANEN, SOM OPRINDELIG VAR ET RADIKALT FORSLAG FRA

EN GRUPPE UAFHÆNGIGE IDEALISTER, HAR VÆRET

BESTEMMENDE FOR DEN OVERORDNEDE STRUKTUR I

HOVEDSTADSREGIONEN GENNEM DE SIDSTE 50 ÅR. I 1947

BLEV FINGERPLANEN FREMLAGT AF EN FAGGRUPPE FOR-

ANLEDIGET AF DANSK BYPLANLABORATORIUM OG BLEV

ALLEREDE TO ÅR EFTER LAGT TIL GRUND FOR DE FØRSTE

OFFICIELLE OVERORDNEDE PLANER I KØBENHAVNSEGNEN.

DET SPECIELLE VED FINGERPLANEN ER, AT BYUDVIKLINGEN

IKKE SKER TILFÆLDIGT ELLER KONCENTRISK, MEN FØLGER

FEM RADIALER, ”FINGRENE”, DER FORBINDER

KØBENHAVNS CENTRUM MED FEM ÆLDRE KØBSTÆDER I

REGIONEN OG DANNER GRUNDLAG FOR STATIONSFOR-

STÆDER. MELLEM FINGRENE MED TRANSPORT OG

BYSTRUKTUR ER DER INDLAGT GRØNNE KILER.

SAMMENLIGNET MED TIDENS ALMENE BYIDEAL, DEN

FUNKTIONALISTISKE ZONEINDDELING, ER FINGERPLANEN

MEGET FREMSYNET. DEN DELER IKKE BYEN OP I FUNKTI-

ONSKVARTERER, MEN ÅBNE LANDSKABSKILER OG BYMÆS-

SIGHED, SÅ DER ALDRIG ER LANGT TIL GRØNNE OMRÅDER.

DETTE PRINCIP ER BIBEHOLDT, TIL TRODS FOR DEN KRAFTI-

GE BYUDVIKLING, SOM REGIONEN HAR GENNEMGÅET.



Hovedstadsregionen er et bysamfund bes-

tående af 50 kommuner og 5 amter, som er

forskelligt beliggende i forhold til den regio-

nale hovedstruktur, med hver sin selvstændi-

ge forvaltning og økonomi. Det er derfor

nødvendigt, at de enkelte kommuner - hver

for sig eller flere sammen - i en arbejdsdeling

dyrker og udvikler de særlige forhold og

muligheder, som harmonerer med deres pla-

cering i regionen. Dette medvirker til, at der

inden for regionplanens rammer skabes gode

lokalsamfund for borgere og erhvervsliv. 

Et eksempel på mellemkommunalt sam-

arbejde er udviklet i de 9 kommuner og 3

amter, som tilsammen udgør den såkaldte

Frederikssundfinger. Dette bycirkelsamar-

bejde medvirker til, at Frederikssund-

fingeren bliver en ligeværdig del af den nye

Øresundsregion.

Diskussionen om Hovedstadsregionens pla-

cering i en dansk, national sammenhæng,

politisk og økonomisk, er en debat uden

ende. Dette forhold blev også fremsynet

vurderet i 1947 som en forudsætning for

regional planlægning:

”For Københavns vedkommende må det

særlige forhold tages i betragtning, at denne

by vel alene i kraft af sin størrelse er i stand

til at opnå visse fordele, som er til gavn for

hele landet.” 

Hovedstadsregionens struktur, 

anno 1989

Retningslinierne for Hovedstadsregionens

hovedstruktur og fysisk, funktionelle indret-

ning er baseret på regionale målsætninger

og indeholder en indbyrdes afvejning af føl-

gende strukturerende elementer, som vist i

formlen ovenfor.

Den indbyrdes afvejning mellem de struk-

turerende elementer i denne ”formel” kan

tilskrives bagved liggende målsætninger:

• Høj mobilitet for alle

• God tilgængelighed til byens funktioner 

og det åbne land for alle

• Minimering af trafikkens miljøgener

• Bevarelse af det åbne land

• Maksimal udnyttelse af foretagne 

og vedtagne investeringer

Elementer i en fysisk, funktionel

udviklingsstrategi, anno 2002

Hovedstadens Udviklingsråd skal i den

videre planlægning revurdere den regionale

udviklingsstrategi. Dette sker i et 12-årigt

perspektiv. Der skal besluttes fornyelse af de

4 strategielementer.

Byens struktur og afgrænsning. I dag

bor ca. 85 % af regionens befolkning i

byområdets fingre med tyngdepunkt i det

historiske City, de ældre, tætte og fuldt

udbyggede byområder i Håndfladen og

Byfingrene med nyere byområder og tilba-

geværende, ubebyggede byarealer. 

Grøn struktur. Den grønne struktur

omfatter de grønne kiler mellem byfingre-

ne, sammenhængende grønne områder,

som forbinder kilerne på tværs af byfingre-

ne og med det øvrige åbne land. Overfor
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DE ADMINISTRATIVE KOMMUNALE OG AMTSKOMMUNALE

STRUKTURER I HOVEDSTADSREGIONEN MED EN MARKE-

RING AF FREDERIKSSUNDFINGEREN.

HOVEDSTADSREGIONEN ER I DAG ET BYSAM-

FUND MED 50 KOMMUNER OG 5 AMTER,

HVER MED SIN SELVSTÆNDIGE FORVALTNING

OG ØKONOMI. BÅDE MED HENSYN TIL BOLIG-

OG ARBEJDSMARKED FUNGERER REGIONEN

SOM ET SAMMENHÆNGENDE BYOMRÅDE.

DERFOR ER DET VIGTIGT, AT KOMMUNERNE

SAMARBEJDER PÅ TVÆRS AF DE ADMINISTRA-

TIVE GRÆNSER I HOVEDSTADSREGIONEN OG

HELE ØRESUNDSREGIONEN. EN ARBEJDSDE-

LING MELLEM KOMMUNERNE, HVOR HVER

ENKELT SATSER PÅ SINE SÆRLIGE KOMPETEN-

CER, ER VIGTIG FOR AT UDNYTTE DE UDVIK-

LINGSMULIGHEDER, DER FINDES PÅ HVERT

ENKELT STED. SÅDAN KAN KOMMUNERNE

SIKRE SIG EN PLADS I REGIONEN. 

BYENS STRUKTUR
OG AFGRÆNSNING

DEN GRØNNE 
STRUKTUR

TRAFIKSTRUKTUR LOKALISERINGS-
STRATEGI

HOVEDSTRUKTUR

ANNO 2001

+ + + =



det store bymæssige pres for at placere

bymæssige funktioner i de grønne kiler og i

det åbne land har det været en del af den

regionale planlægning at hindre byspred-

ning og bevare muligheden for at opleve en

klar grænse og forskel mellem by og land.

Kilerne og det åbne land omfatter både

områder, som benyttes til rekreative formål

eller erhvervsmæssigt, og områder, som skal

beskyttes på grund af natur- og miljøhen-

syn. De forskellige interesser kan være i

konflikt med hinanden, og derfor foretages

der i regionplanlægningen en afvejning af,

hvordan de forskellige interesser skal priori-

teres i de forskellige dele af det åbne land.

Fingerbyens kiler fungerer som grønne lun-

ger, der forbedrer miljøforholdene for de

tætte byområder. Kilerne og de bynære dele

af det åbne land benyttes som dagligt fri-

tidslandskab i kort afstand fra boligen, mens

fjernere liggende dele af det åbne land rum-

mer oplevelsesrige udflugtslandskaber. For

både fritids- og udflugtslandskabet er det et

mål at øge den offentlige tilgængelighed.

Interesser i det åbne land omfatter samtidig

landbrug, skovbrug, råstofindvinding og

vandindvinding. Beskyttelsesinteresserne

omfatter de mest værdifulde biologiske, kul-

turhistoriske, landskabelige og geologiske

områder og lokaliteter.

Trafikstruktur. Regionens trafikstruktur

består af et overordnet kollektivt trafiknet

og et overordnet vej- og cykelstinet. Den

samlede trafikbetjening skal sikre en hen-

sigtsmæssig arbejdsdeling mellem kollektive

og individuelle trafikformer og en tilfreds-

stillende afvikling af storbyens trafik.

Systemet er opbygget som et system af

radialer og ringe. Vej- og baneradialer sam-

les i Københavns City, som på denne måde

BYSTRUKTUR. KORTBILAG TIL REGIONPLAN 2001 FOR

HOVEDSTADSREGIONEN. 

I DAG, OVER 50 ÅR EFTER AT FINGERPLANEN

FORLOD TEGNEBORDET, ER FORHOLDENE

RADIKALT FORANDRET. BEFOLKNINGSTALLET

OG TRAFIKKEN ER STEGET ENORMT OG RE-

GIONEN ER VOKSET. FRA AT DREJE SIG OM

DEN OPRINDELIGE FINGERBY, HVOR DET CEN-

TRALE KØBENHAVN DANNEDE HÅNDFLADEN,

MÅ REGIONPLANLÆGNINGEN NU TAGE HØJDE

FOR DET STØRRE OMRÅDE ØRESUNDS-

REGIONEN. MENS FINGERPLANENS ARKITEK-

TER SÅ KØBENHAVN SOM DET ABSOLUTTE

MIDTPUNKT, HAR REGIONEN NU FÅET EN

FLERCENTERSTRUKTUR. ALLIGEVEL ER

FINGERPLANENS AFGRÆNSNING MELLEM

BYOMRÅDER OG DE GRØNNE KILER STADIG

RELEVANT, SOM I DENNE AKTUELLE REGION-

PLAN.



bliver regionens mest tilgængelige sted. En

forestående regional udfordring består i at

finde løsninger for dette område, som bela-

stes af trafikkens miljøgener og plages af

fremkommelighedsproblemer. 

De regionale baner, S-tog og regionaltog,

har forbindelse til Københavns nye metro,

som åbnede i oktober 2002. Metroen betje-

ner City og centrale bydele. Metroen er des-

uden rygraden i det nye byområde,

Ørestaden, mellem City og Københavns

Lufthavn Kastrup. De radiale baner forbin-

des på tværs af højklassede kollektive forbin-

delser enten som ringbaner eller S-buslinier.

Hvor tværforbindelserne krydser de radiale

baner opstår trafikale knudepunkter med

høj tilgængelighed og særlig betydning for

lokaliseringen. I knudepunkterne findes tra-

fikterminaler, hvor det er muligt at skifte

retning og effektivt nå alle dele af Finger-

byen. Uden for Fingerbyen betjener lokalba-

ner og S-busforbindelser kommunecentrene

og forbinder dem med dens radiale baner.

Lokaliseringsstrategi. Her fastlægges

principper for byfunktioners lokalisering i

storbyen. Principperne i lokaliserings- og

trafikstrategien er egnet til at forbedre kva-

liteten i byområderne, begrænse transport-

behovet, øge den kollektive rejseandel og

dermed mindske trafikkens samlede energi-

forbrug og forurening. 

Lokaliseringsprincippet i Fingerbyen er

knyttet til punkter med den bedste tilgæn-

gelighed i den kollektive trafikstruktur.

Byfunktioner med mange besøgende eller

arbejdspladser som for eksempel kontor- og

servicevirksomheder, detailhandelscentre og

kultur- , forlystelses- og uddannelsessteder

lokaliseres på arealer i nærheden af en stati-

on. Byfunktioner, der betjener hele regio-

nen lokaliseres ved knudepunkterne i den

kollektive struktur, som har den højeste

regionale tilgængelighed. Mindre intensive

og mere arealkrævende byfunktioner bør

placeres i byområder uden for de stations-

nære arealer. 

Hovedstadsregionen, anno 2030

Det forudses, at der i 2030 er 2,1 mio. bor-

gere i regionen. Derfor står vi overfor nye

udfordringer, som i respekt for den regio-

nale identitet og kontinuiteten i den regio-

nale planlægning, kalder på nye strategiske

overvejelser. Dette gælder ikke mindst i

lyset af, at Øresundsregionen, sammen med

Mälarregionen omkring Stockholm, er

udset som nye nordiske vækstområder i et

europæisk storbynetværk. Derfor er en

fremtidig bæredygtig vækst for storbyen sat

på dagsordenen. 

Visioner om en identitet som ”The Human

Capital” og ambitionen om, at Øresunds-

regionen skal være et af de reneste storby-

områder i Europa og en funktionel, inte-

greret grænseregion mellem Danmark og

Sverige, er grundlag for fremtidens regio-

nale strategier. 

De fysisk-funktionelle elementer i formlen

for Hovedstadsregionens overordnede struk-

tur skal suppleres med nye regionale strate-

gier. Disse skal afspejle fremtidens erhvervs-

struktur - hvad vi skal leve af, hvordan vi

skal bo, og hvordan områdets landskaber

skal bevares og udnyttes.
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REGIONAL PLANLÆGNING ER EN AFVEJNING
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FINGERPLANEN

Planen findes i faximilieudgave:

Skitseforslag for Egnsplan til Storkøbenhavn.

København: Egnsplankontoret 1947, genudgivet af

Dansk Byplanlaboratorium 1993.



Det vil i stigende grad blive et international

konkurrenceparameter for et givet storby-

område, her Hovedstadsregionen, at de kan

identificeres med mulighed for høj mobili-

tet, stor tilgængelighed til byens funktioner

og byområder af høj kvalitet. 

Fingerplanen fra 1947 omfattede de centra-

le københavnske byområder og den nærme-

ste omegn, mens planen fra 1989 omfattede

en samlet Hovedstadsregion. Fremtidens

kort for strukturelle og strategiske overvejel-

ser vil omfatte Øresundsregionen, set i et

europæisk og et globalt perspektiv. Samtidig

er det ambitionen at skabe en planlægning

for vækst og med et fremsyn, hvor gode

bomiljøer og miljøhensyn bidrager til den

lokale identitet.

DEN REGIONALE PLANLÆGNING I PRAKSIS. LUFTFOTO FRA

KØGE BUGT OVER STRANDPARKEN, BRØNDBY STRAND

BEBYGGELSEN.

NÆRBILLEDET VISER, HVORDAN FORSTÆDER-

NE OMKRING KØBENHAVN LIGGER I UMIDDEL-

BAR NÆRHED TIL DE GRØNNE KILER MELLEM

FINGRENE. BYOMRÅDET PÅ BILLEDET LIGGER I

DEN SYDLIGSTE FINGER MOD KYSTEN, KØGE

BUGTFINGEREN, MENS ROSKILDEFINGEREN ER

SYNLIG I BILLEDETS BAGGRUND. I MIDTEN AF

HVER FINGER LØBER TOGLINIER MED STATI-

ONSCENTRE. STATIONSNÆRHED HAR VÆRET

ET VIGTIGT PRINCIP I PLANLÆGNINGEN AF

FORSTÆDERNE. DETTE KAN BÅDE STYRKE

KOLLEKTIV TRAFIK OG DANNE CENTRE I NÆR-

MILJØERNE. 
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Som opfølgning på det Europæiske

Fysiske og Funktionelle Udviklings

Perspektiv (ESDP) sætter det danske

formandskab fokus på globaliseringens

konsekvenser og byernes rolle i den

regionale udvikling.

Den foreliggende rapport uddyber i tre

hovedkapitler denne problematik om

byernes rolle i den regionale udvikling på

baggrund af bidrag fra en række nordiske

forskere.

Rapportens første del indeholder

Copenhagen Charter 2002, det danske

formandskabs bud på en dagsorden for

diskussionen om den fremtidige by- og

regionaludvikling, samt en række opera-

tionelle anbefalinger. Den anden del

beskæftiger sig på et overordnet plan med

globaliseringens betydning for Europas

byer og regioner. Endelig behandler rap-

portens sidste del forskellige aspekter til-

knyttet udviklingen af et urbant iden-

titetsbegreb.

Rapporten er et bidrag fra

Miljøministeriet, Landsplanafdelingen, til

den internationale konference ”European

Cities in a Global Era - Urban Identities

and Regional Development”. Den er et

supplement, der både kan introducere

centrale aspekter ved problematikken,

men også fungere som uddybende bag-

grundslæsning.

EUROPÆISKE 
BYER 
I 
EN 
GLOBAL 
ÆRA


