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GL. HØJRUP KIRKE

- ligger på Stevns

i den østlige udkant af Danmark,

bogstavelig talt på den yderste pynt.

Og under denne udkant lejrer sig 

det helt særlige fiskelerslag i klinten,

der gør området til UNESCO-heritage 

på samme vis som Vadehavet

i landets modsatte side
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(Bornholm), istandsat byrum i et par landsbyer og energire-
staureret tomme huse på Lolland, omdannet kro til kulturhus 
i Frøstrup (Nordjylland), en strandpromenade og havbad i Vo-
rupør samt flere andre projekter. Alle sammen er baseret på 
folkeligt engagement og medvirken, og alle projekter med en 
udpræget rekreativ og kulturel profil, noget man må formode 
skal formilde tilværelsen for de snart få husstande, som bli-
ver tilbage, mens alle andre søger mod staden.
 
 ”Collective Impact”
”Mulighedernes Land” er et projekt som falder ind under 
fondens nye strategi om ”Collective Impact”, altså ”kollektiv 
effekt” eller man kunne måske blot sige ”at trække på sam-
me hammel”.  Realdaniafonden vil fremover bevæge sig væk 
fra enkeltprojekter i større omfang, fastholde kursen med en 
strategisk tænkning (så vidt jeg forstår), men udbygge den 
med taktiske elementer, således at fondens projekter kom-
mer til at optræde som katalysatorer for en udvikling, der 
efterfølgende kan drive sig selv og virke på lang sigt. Med 
den nye tilgang om problemdreven filantropi melder fonden 
ud i sit seneste magasin (juni 2014), at den vil tage et større 
samfundsansvar grundet de store fondsmidler, som ubetviv-
leligt kan gøre en stor forskel.

Her fra Stevns, én af de østlige udkanter af landet, hvor jeg 
gerne opholder mig, når jeg ikke er tvunget til at deltage i 
alt københavneriet, viser min GPS mig, at ”Mulighedernes 
Land” ligger inde i hovedstaden. For et par uger siden stod 
jeg i det nordjyske og her pegede GPS’en mod Århusområdet 
for at finde ”Mulighedernes Land”. Og var jeg derefter taget 
til det sønderjyske vil vejviseren pege mod Hamborg. 

Hvis det forholder sig således, er det ikke umiddelbart ind-
lysende, hvorfor fonden Realdania i de sidste 7 år har place-
ret projektet ”Mulighedernes Land” på de yderste kanter af 
Danmark - på Bornholm, på Lolland og i det nordjyske? 

Med en kvart mia. kr. og måske endnu mere har fonden sam-
men med kommuner og andet godtfolk udviklet 16 projek-
ter for at komme udkants-Danmark til undsætning. Meget 
opfindsomt har man overfor disse provinser signaleret det 
optimistiske og positive budskab at se ”muligheder” i stedet 
for ”begrænsninger”. Deraf projektnavnet ”Mulighedernes 
Land”.

Via ”Mulighedernes Land” er der bl.a. etableret forskellige 
anlæg som multihus på Hammer havn og havnebad i Hasle 

2

MULIGHEDERNES 
VEJEN TIL 

LAND
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”Mulighedernes Land” har været et sådant mere strate-
gisk og til dels katalyserende projekt. Men virker det? Det 
er nok for tidligt at svare på, men flere steder i dette nr. af 
BYPLAN henviser artiklernes forfattere til en fornyet glæde 
og et større engagement i lokalsamfundet, grundet ”ML”. 
Og generelt udtaler Realdaniafonden i nævnte magasin, at 
97 % af de involverede i fondens projekter er tilfredse med 
fondens støtte. Det forstår jeg så udmærket. Ellers skulle 
man vel være et skarn, når midler deles så gavmildt ud. Men 
at være tilfreds med et projekt som parthaver og deltager 
er ikke ensbetydende med, at projektet også har opfyldt sin 
mission. Og at evaluere projektet næsten inden indvielsen 
og ”før snoren er klippet over” giver ikke nødvendigvis noget 
korrekt billede af tingenes tilstand. Her er ”efterforsknin-
gen” lidt for tidligt ude. Det er alt for nærsynet.

Når tvivlen til ”Mulighedernes Land” kan nage en smule, 
skyldes det meget enkelt, at man på sin vis benytter samme 
medicin, som man har anvendt i årtier i forbindelse med at 
holde landets yderområder flydende med alle mulige blok-
tilskud, egnsudviklingsstøtte og ”løfteprojekter”, desværre 
uden større held. Måske forsinker man blot det uundgåelige. 
Ganske vist er der forskelle på dengang og nu, men indstil-
lingen med at sende midler ud til de områder, som langsomt 
taber terræn, hører hjemme i ligemageriets dage og ’60er-
nes velfærdsstat. De globale agglomerationskræfter viser 
med al tydelighed, at magnetfelterne ligger i storbyområder-
ne nogle årtier endnu. Selv den meget store Realdaniafond 

Aarhus
København

Hamburg
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kan ikke ommøblere dette billede. Her bliver fonden den lille. 
Når alt entydigt peger mod storbyen og det urbane, hvorfor 
så opføre sig som Rasmus-Modsat i projektet ”Muligheder-
nes Land”? 

Projekter til fællesskabet
At projektet i dag munder ud i konkrete fysiske anlæg opfat-
ter jeg som både godt og skidt. Godt fordi så mange mio. kr. 
ikke kun skal ende i strategi, event, dialog, fællesskaber og 
anden italesættende snak. Skidt fordi de samme enkeltpro-
jekter på sigt vil belaste stedets drift, hvilket måske er den 
tungeste byrde. Og lidt bekymrende er det tillige, at projek-
terne næsten alle retter sig mod kultur og fritid. De sidste 
10-15 års stadige udbygning af kulturhuse og samlingssteder 
for at ”opdrage og skabe fællesskab” er helt ude i hampen, 
især på disse kanter. Ingen steder i landet findes der mere 
fællesskab og husrum end i landets tynde egne. Her kan 
Bruunsgade i Århus eller Istedgade i København godt pakke 
sammen. At valget er faldet på de fritidsbetonede anlæg er 
måske ikke overraskende, men det er en klar undervurdering 
af udkants-Danmarks sociale formåen. Her er det på ingen 
måde fællesskabet, det skorter på. Og set på landsbasis er 
by som land temmelig overforsynet med kulturhuse. Det er 
helt ude af proportioner. Og når hverdagen melder sig efter 
projektets indvielse, så følger også en drift og et vedligehold 
med. Det gør ikke situationen bedre for de offentlige kasser 
– tværtimod.

Stedets potentialer
”Mulighedernes Land” siges at bygge på ”stedets potentia-
ler”. Blot på en enkelt side i førnævnte magasin gentages 
”stedets potentiale/stedlige kvaliteter/stedets særpræg” 

ikke mindre end 6-7 gange, uden at vi kommer det nærmere. 
Og inde i BYPLAN’s spalter betoner artiklerne hyppigt ideen 
om stedets identitet, det særegne osv. Vi forstår vigtighe-
den af budskabet, men ikke hvad de stedlige kvaliteter er og 
hvad de kan gøre for det lokalsamfund, som dagligt mister 
folk. Lige meget hvor jeg søger, får jeg ikke besvaret de for 
mig to vigtigste spørgsmål:

•	 Hvad er egentlig det enkelte steds kvalitet, identitet og 
potentiale?

•	 Har lille Danmark med sit myge terræn så mange steder 
med et særpræg, en identitet, en særlig kultur, en be-
stemt levevis, specifikke traditioner, særlige erhvervs-
mæssige forhold eller en ekstraordinær byggeskik, der 
berettiger til, at man kan tale om noget særegent?  

Strategien er at betone det unikke, noget vi i Danmark ikke 
har for vane. Måske burde det være lige modsat: Vi bryster 
os ofte af at være et meget ligedannet folk, en forholdsvis 
homogen nation med rødder tilbage i andelsbevægelsen osv. 
Det udelukker måske ikke det unikke, det særegne, men det 
peger mere mod janteloven. Både som folk og som geografi 
er forskellene beskedne her til lands. Selv om Hasle ligger 
på en klippe og Thyborøn på en sandbanke er der kun lidt i 
naturen, geografien og landskabet som er særligt outstan-
ding. For det meste er alt under samme plov. I et århundrede 
eller mere har vi med stor nidkærhed nivelleret forskellene 
på alle mulige måder, selv bakkelandskabet har vi rettet lidt 
ud, så bilerne bedre kunne komme omkring. Vi har gjort alt 
i folkeskolen for, at vi kunne blive ens, og hvad vi ikke selv 
gør, det hjælper medierne og den vestlige civilisation med. 
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Vi glor på de samme TV-programmer og taler den samme 
jargon. Den globale tsunami kværner alt og alle. 

Med det perspektiv kan jeg kun se ”ML” som de små histo-
riers land, et forsøg på at drille den globale verdensorden 
ved at kæle for den lille, lokale historie.  Men i det store 
perspektiv er det som at cykle mod kørselsretningen i myld-
retiden på en 8-sporet indfaldsvej. 

Ikke mere fritidsgear, men omsorg for stedet
Alligevel deler jeg forsøget fra ”ML” på at tale udkanten op 
og ”gøre en forskel”, som det hedder på nudansk. Jeg ser 
den lille historie, som et bidrag til at kvalificere stedet og 
måske styrke turismen på en beskeden facon. Og som det 
fremgår af Bornholmerartiklen sætter jeg mest min lid til de 
små, naturlige genopretninger af det lille sted: En lille bade-
bro, ændring af en dækmole, istandsættelse af det lokale 
fiskerhus, et ophalersted for småbåde og et skur til kajakken. 
Og der må også gerne være omhu i landskabsplejen, kultur-
historien må gerne poleres, geologien komme op til over-
fladen og byggeskikken understøttes, men på et beskedent 
plan, således at stederne ikke kæfter op, men opfører sig 
ydmygt og drives med omhu. 

At understøtte udkanten og tro på en bedre fremtid ved at 
etablere kulturhuse, mødesteder, forsamlingshuse og fritids-
gear for at stimulere fællesskabet, det forstår jeg overhove-
det ikke. Fællesskabet har det langt bedre her end næsten 
alle andre steder. Mange af de familier, som bor herude, har 
accepteret denne livsform. På sin vis er de tilfredse, men 
savner en kortere vej til arbejdspladsen. Og det hjælper 
strandpromenader, udsigtsplatforme og multihuse ikke på.  
 

Dennis Lund Lyset fra øst i kirkeskibet, Gl. Højerup kirke
5
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MULIGHEDERNES
- NYE VEJE TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING

Af Karen Skou, Søren Møller Christensen 
og Signe Sloth Hansen

Det sidste af de 16 projekter er netop blevet ind-
viet med åbningen af den sidste del af Vang Gra-
nitbrud på Bornholm. Dermed er en syv år lang 
proces afsluttet, og det er muligt at se på tværs af 
de mange projekter. Alle projekterne har det byg-
gede miljø som omdrejningspunkt og spænder fra 
anlæg af stier og forbindelser over nye forenings- 
og aktivitetshuse til omdannelse af forladte fi-
skerihavne og store tomme industrianlæg såsom 
Vang Granitbrud. På tværs af de mange forskel-
lige projekter har det været målet at fremhæve 
og styrke de særegne styrker og kvaliteter, der er i 
yderområderne. Kvaliteter som i de fleste tilfælde 
ikke findes, kan bygges eller skabes i og omkring 
de større byer. Det kan være bølgerne ved Thi-
steds kyst, Bornholms granit, Lollands herregårde 
og frem for alt engagerede borgere, passionerede 
erhvervsdrivende og nytænkende embedsfolk, 
som er afgørende, hvis et projekt i et yderområde 
skal blive en succes.

Med det stedsbaserede perspektiv har Mulighe-
dernes Land stået på skuldrene af en internatio-

nal udviklingstanke inden for landdistriktsudvik-
ling, som for alvor har sat sig igennem i løbet 
af de sidste 20 år. Perspektivet kaldes ’det nye 
landdistriktsparadigme’ og defineres som en 
modsætning til de traditionelle sektoropdelte 
støtteordninger, såsom landbrugsstøtten. I ste-
det fokuseres på mere målrettet projektstøtte, 
hvor lokale projekter modtager støtte med det 
mål, at projekterne på sigt skal være økonomisk 
bæredygtige. Skiftet rummer et opgør med en 
politisk tænkning, hvor hvert ministerium og hver 
forvaltning inden for eksempelvis landbrug, fiskeri 
og infrastruktur sørger for deres eget fagområde. 
I den nye tænkning udgør det geografiske sted 
en fælles ramme, som myndigheder, borgere og 
virksomheder kan samles om og udvikle på tværs 
af fagområder og sektorer. Dette betyder ikke 
nødvendigvis, at alle deltagere ønsker det samme 
eller for den sags skyld har den samme magt, men 
det giver mulighed for at arbejde koordineret og 
helhedsorienteret med at skabe udvikling.

Selvom det stedsbaserede perspektiv har fået 
stadig større betydning, så står det selvfølgelig 
ikke alene. I alle lande findes der også indsatser, 
som specifikt er målrettet styrkelse af en speci-
fik sektor eller de generelle rammebetingelser 
i yderområderne. I Danmark er det eksempelvis 
udligningsordningen mellem kommunerne, de 
seneste års tilskud til nedrivning af forfaldne 
huse og puljer til forbedring af internetopkobling. 
Internationalt er der stor forskel på, hvor mange 

midler der omfordeles, og hvordan denne omfor-
deling finder sted. I Norge finder eksempelvis en 
omfordeling mellem by og land sted, som er langt 
større end den, vi kender i Danmark. Det betyder 
bl.a., at virksomheder i Norges yderområder be-
taler mindre i selskabsskat, at borgere i yderom-
råderne får større fradrag, og at studerende hvert 
år kan få eftergivet en del af deres studiegæld. 
Begge tilgange er med sikkerhed vigtige, men 
en ensidig styrkelse af rammebetingelser vender 
næppe udviklingen. Det er i hvert fald ikke tilfæl-
det i Norge, hvor urbaniseringen er en mindst lige 
så stor udfordring, som i Danmark, til trods for de 
massive investeringer i og markante omfordelin-
ger til yderområderne.

Der er med andre ord brug for at opbygge erfarin-
ger med, hvordan det stedsbaserede perspektiv 
kan skabe udvikling, og hvordan det kan ske i en 
situation, hvor det overordnede billede er præget 
af afvikling. Erfaringerne fra Mulighedernes Land 
viser, at det er muligt at skabe udvikling, højne 
livskvalitet og plante fornyet tro på fremtiden ved 
at tage udgangspunkt i det enkelte steds kvalite-
ter. Men erfaringerne viser også, at forandringer 
først for alvor sker, når borgere, myndigheder og 
erhvervsliv formår at arbejde tæt sammen, indgå 
i nye relationer og tiltrække viden, idéer og finan-
siering udefra. I den sammenhæng spiller den 
kommunale planlægger en afgørende rolle som 
den person, der kan binde de mange aktører sam-
men, støtte op om borgere og erhvervsliv og være 

LAND
Hvordan kan stedsbaserede perspek-
tiver skabe udvikling, når det overord-
nede billede er præget af afvikling? Tre 
kommuner har  sammen med Realdania 
forsøgt at finde et dansk svar.
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en strategisk samarbejdspartner i forhold til udefra-
kommende investorere, puljer og fonde. 

Mulighedernes Land lagde ud med et budget på 195 
millioner kroner, hvoraf Realdania bidrog med 30 mil-
lioner kroner til hver af de tre kommuner på betin-
gelse af, at de selv tilvejebragte 30 millioner kroner 
i medfinansiering, enten som kommunal finansiering 
eller via andre fonde og puljer. Herudover finansie-
rede Realdania 15 millioner kroner til videns- og 
erfaringsopsamling, formidling og evaluering samt 
netværk og samarbejde mellem kommunerne. Med 
videreudvikling af projekterne er det lykkedes at til-
trække yderligere cirka 50 millioner kroner fra andre 
puljer og fonde til finansieringen af de kommunale 
projekter, således at Mulighedernes Lands samlede 
budget endte på omkring 245 millioner kroner.

Siden Mulighedernes Land blev lanceret i 2007 er ud-
fordringerne i yderområderne blot blevet større. Der 
er derfor mere end nogensinde brug for nye ideer og 
ambitiøse initiativer. Realdanias arbejde med yder-
områder er da heller ikke afsluttet med Muligheder-
nes Land. Siden 2010 har det været muligt at søge 
projektstøtte gennem kampagnen Stedet Tæller, og 
i forbindelse med Realdanais nye strategi, som blev 
lanceret tidligere i år, er ’Yderområdernes potentia-
ler’ et nyt samlet programområde. 

Om Forfatterne
Karen Skou er Projektchef, Realdania; 
Søren Møller Christensen, partner, carlberg/christen-
sen og Signe Sloth Hansen chefkonsulent, Dansk 
Bygningsarv

Læs mere på www.realdania.dk/ml hvor det også er 
muligt at læse mere om studieture i Mulighedernes 
Land samt downloade eller bestille flere forskellige 
publikationer om erfaringer fra Mulighedernes Land.

DET GODE LIVE VED KYSTEN
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Parkeringsplads bliver til ”samtaletorv”
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STIER OMKRING KLEMENSKER OG ØSTERLARS
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NYT LIV I VANG GRANITBRUD
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Helhedsorienteret indsats forbedrer boligforhold
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Historisk industrihavn får nyt liv
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Af Lene Kjelgaard Jensen, Winni Grosbøll
 og Holger Schou Rasmussen

Danmark er for lille til udkantsområder 
Fraflytning, landsbydød og tomme huse er blevet 
billedet på de egne af Danmark, hvor vi bor. Vi er 
på mange måder under massivt pres, og konklusi-
onen lyder fra mange sider, at når yderområderne 
ikke er økonomisk bæredygtige, ja så må vi afvikle 
dem. Men er det ikke et både banalt, ahistorisk og 
usolidarisk synspunkt? Danmark har de seneste 
20-30 år gennemgået en omfattende forandring, 
hvor vi har skullet tilpasse vores samfund, fordi 
store dele af den industri, som vi baserede vores 
velfærd på, er flyttet til andre lande. Denne om-
stilling ramte først byerne og særligt København, 
som en massiv krise. I dag er København og de 
fleste større byer kommet godt igennem krisen 
ved at omstille sig til nye typer af erhverv inden 
for administration, service, viden og kreativitet og 

ved at udvikle rammerne for borgernes livskva-
litet. Denne omstilling kom dog ikke af sig selv. 
Massive offentlige investeringer i infrastruktur, 
kulturinstitutioner og byfornyelse er blevet fulgt 
op af store private investeringer. Disse investe-
ringer har været nødvendige. Alle steder i verden 
vokser byerne i både befolkningstal og i økono-
misk betydning. Byernes omstilling til en ny tid, 
hvor industri og landbrug betyder mindre, har der-
for været vigtig for Danmarks samlede udvikling.
På landet er historien mildt sagt en anden. Her har 
der ganske vist også fundet en omstilling sted, 
men den har hidtil mest stået i afviklingens tegn. 
I yderområderne mister vi hvert år arbejdspladser 
og indbyggere som følge af effektiviseringer og 
lukninger i både den private og den offentlige 
sektor. Det er en langsigtet udvikling, som siden 
2008 er blevet yderligere styrket af finanskrisen, 
der har ramt os ekstra hårdt. Det sætter vores 
kommunale økonomi under et bestandigt pres, 
hvor vi hvert år skal skære mere og mere. Det 
rammer den borgernære service i form af eksem-
pelvis pleje og undervisning. Men det rammer 
også de ressourcer, vi som kommuner har til at 
igangsætte og skabe rammer for den positive del 
af omstillingen. Den del som ikke handler om det, 
der forsvinder, men om det nye vi bygger op. Vi 
har selv en tro på, at vores rolle i fremtidens Dan-

mark bygger på de mange ting, som er særlige for 
yderområderne. Hos os er der plads til at dyrke 
fødevarer og producere bæredygtig energi, her er 
natur, åbne vidder og rum for rekreation, og der 
er plads til at huse den produktion, som vi alle 
efterhånden er blevet bevidste om, at vi fortsat 
behøver i Danmark.

Udvikling uden vækst
Mulighedernes Land har spillet en væsentlig rolle 
for vores fælles tro på yderområderne, fordi vi i 
projektet har vist, at succeskriteriet for en kom-
munes udvikling kan måles i andet end vækst i 
befolkningstal og økonomi. I løbet af den tid, pro-
jektet har eksisteret, er det blevet stadig tydeli-
gere for os, at vilkårene for udvikling er radikalt 
anderledes i yderområderne, og at det ikke nytter 
stædigt at forsøge at skabe samme type økono-
misk vækst som i byerne. Yderområderne er ikke 
en fattigere udgave af storbyen. Vi har gennem 
Mulighedernes Land arbejdet på at finde nye veje 
til at gentænke og aktivere vores ressourcer og 
potentialer. 

Måske ligger der endda en mere generel læring i 
de erfaringer, som vi gør os i disse år? I et euro-
pæisk og globalt perspektiv er Danmark et yder-
område, som må kæmpe for at være en del af 

Borgmestrene

Måske er der grænser for vækst, og 
måske gør vi i yderområderne os fak-
tisk nogle af de første erfaringer med at 
skabe livskvalitet uden vækst - tre borg-
mestre deler ud af deres erfaring fra Mu-
lighedernes Land
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den globale udvikling. Samtidig er det et åbent 
spørgsmål, om vi kan blive ved med at forvente 
de samme høje vækstrater, som vi har haft i det 
20. århundrede. Måske er der grænser for vækst, 
og måske gør vi i yderområderne os faktisk nogle 
af de første erfaringer med at skabe livskvalitet 
uden vækst. Det er hårdt og svært, men det er 
samtidig en spændende og dybt motiverende 
udfordring, som gør vores politiske arbejde me-
ningsfuldt hver dag.

Se på stedet – ikke på statistikken
Projekterne i Mulighedernes Land har skabt ud-
vikling i egne, hvor de generelle statistikker ser 
sorte ud. I debatten om yderområderne glemmes 
det ofte, at et faldende befolkningstal alene er 
udtryk for et gennemsnit. Konsekvensen af denne 
forenkling er, at yderområderne bliver set som 
fortabte, og at afvikling bliver opfattet som den 
eneste logiske udvej. Men bag de nedslående 
tal gemmer sig mange både små og store suc-
ceshistorier. I den nationale debat kan man nemt 
få den opfattelse, at der kun er mennesker, som 
flytter væk fra yderområderne. Men det overses, 
at der hvert år flytter mange mennesker til vores 
kommuner for at gøre deres drømme til virkelig-
hed, for at få et godt job eller for at komme tæt-
tere på familien. Og det overses, at baggrunden 

Lolland
Safarigæsterne har fået en grund til at stoppe op i Hunse-

by-Maglemer og Bandholm, der ligger på hver sin side af 

Knuthenborg Safaripark. Byerne er ofte det eneste indtryk, de 

250.000 årlige besøgende i parken får af Lolland, og derfor er 

der blevet investeret i smukke byrum og opholdssteder, dér 

hvor det har en lokal effekt og samtidig er synligt for de mange 

forbipasserende. Projektet er et bud på, hvordan lokalområder 

til turistattraktioner kan få del i en eksisterende turismeindu-

stri, der ellers kan have en tendens til at lukke sig om sig selv. 

Foto: Carsten Ingemann.

MULIGHEDERNES LAND
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     Thisted
Tomme og faldefærdige huse i hovedgaden gav tidligere både 

borgere og besøgende i Vestervig indtryk af tilbagegang. I 

løbet af en årrække har næsten halvdelen af byens borgere 

været involveret i et samarbejde med kommunen om at ned-

rive de tomme huse og forny byen. Det har skabt kig til åen og 

åbning mod byparken og den natur, der omgiver byen. Nogle af 

tomterne er solgt til naboer, én er omdannet til skulpturhave, 

én er blevet til et nyt lavenergihus kaldet 'Mulighedernes Hus' 

mens andre er blevet til nye, fælles byrum. Vestervig er et 

eksempel på, hvor langt man kan komme, når borgere og kom-

mune arbejder sammen. Foto: Carsten Ingemann.

spredte. Men arbejdet med Mulighedernes Land 
har modnet et strategisk niveau i vores kommu-
ner, og det har givet os den centrale læring, at 
skal vi lykkes med at skabe udvikling uden vækst, 
så må vi handle sammen. Hver for sig kan ingen 
af os håndtere de store problemer, som vi i dag 
står over for i de danske yderområder. Men står 
vi sammen og handler på tværs af traditionelle 
skel, kan vi flytte store ting. Vi har oplevet, hvad 
der kan ske, når vi i kommunen for alvor begynder 
at arbejde sammen med civilsamfundet og det lo-
kale erhvervsliv. Der er ildsjæle og lokalsamfund, 
som kæmper indædt for at skabe en positiv udvik-
ling i deres lokalmiljøer. Ikke ved at skælde ud på 
kommunen, men ved selv at tage fat. Dem skal vi 
støtte op om. Der er innovative lokale virksomhe-

ofte er små lokalsamfund og dynamiske virksom-
heder, der har formået at omstille sig ved at tage 
udgangspunkt i og nytænke de menneskelige, fy-
siske og økonomiske ressourcer, som vi har i yder-
områderne. Og det overses også, at der i disse 
virksomheder – såvel som i vores kommuner – er 
jobs, som er både spændende og kompetencegi-
vende, og som frem for alt kræver arbejdstagere, 
der formår at tænke innovativt.

Vi skal arbejde sammen
Med Mulighedernes Land har vi taget fat på den 
store udfordring, det er at skære ned og bygge 
op på samme tid. De enkelte projekter, som vi 
har realiseret, skaber ikke i sig selv den nød-
vendige omstilling. Dertil er de for små og for 

der og lokalt forankrede sparekasser, der investe-
rer i vores kommuner, og der er kulturhuse, som 
bliver skabt på folkeaktier. Dem skal vi hjælpe 
på vej. I kommunerne skal vi ikke kun lave ram-
mer for samfundets udvikling, vi skal bruge tid og 
ressourcer på i fællesskab med de mange andre, 
som tror på en lokal positiv udvikling, at skabe 
perspektivrige projekter. 

Vores omstilling
Ja, vi er stadig afhængige af bloktilskud. Men 
støtte i sig selv er ikke noget mål for os. Vores 
vision og håb er i stedet at spille en ligeværdig 
rolle i udviklingen af et bæredygtigt Danmark. 
Danmark er et lille land, det er nemt at komme 
rundt, og i en europæisk målestok virker det li-

Thi d
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gefrem useriøst, at vi taler om udkantsområder. I 
stedet for at udpege vindere og tabere må vi blive 
bedre til at se, at storbyer og landdistrikter har 
forskellige kvaliteter, som på hver deres måde er 
vigtige for Danmarks udvikling. Og vi er nødt til at 
behandle vækstområder og yderområder forskel-
ligt for at løfte Danmark som helhed. Indleder vi 
ikke et mere ligeværdigt samarbejde, frygter vi, 
at mange værdier og muligheder overses, og at 
store dele af landet for alvor bliver til udkantsom-
råder, som mange år frem vil tynge hele Danmark.

Vi er overbeviste om, at vi igen kan skabe posi-
tiv udvikling i vores kommuner. Ikke nødvendigvis 
med en samlet økonomisk og befolkningsmæssig 
vækst, men med vækst i de erhverv, som vi skal 

leve af i fremtiden, og med vækst i de lokal-
samfund, som tilbyder livskvalitet til borgerne. 
Og med et mål om at gøre hele Danmark mere 
bæredygtigt – økonomisk, miljømæssigt og 
socialt. Det kræver dog en national bevidst-
hed om, at det er en fælles indsats at omstille 
hele Danmark, og at det kræver investeringer 
fra kommuner, de lokale civilsamfund, staten 
og private, hvis det skal lykkes.

Om Forfatterne
Lene Kjelgaard Jensen (V), borgmester Thi-
sted Kommune; Winni Grosbøll (A), borgme-
ster Bornholms Regionskommune og Holger 
Schou Rasmussen (A), borgmester Lolland 
Kommune

     Bornholm
Det dramatiske klippelandskab i Vang er eftertragtet af både 

klatrere, mountainbikere og vandrefalke. Og selvfølgelig af de 

lokale beboere. I forbindelse med Mulighedernes Land satte 

Bornholms Regionskommune sig i spidsen for et samarbejde 

mellem de mange forskellige interessegrupper og skabt en 

løsning, der balancerer de forskellige interesser. Som en del 

af projektet blev det besluttet at bevare den gamle udskib-

ningspier. NCC, som havde brudt granit i bruddet, var forplig-

tet til at fjerne den, men de indvilligede i at bruge pengene til 

at omdanne pieren et rekreativt område, hvor man i dag bl.a. 

kan bade og fiske med udsigt til den dramatiske klippevæg. 

Projektet er et godt eksempel på, at projekter i yderområderne 

både skal være attraktive for beboerne i kommunen og skal 

kunne tiltrække turister. Foto: Vivi Granby

MULIGHEDERNES LAND
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ÉT PROJEKT KAN BLIVE TIL

Af Gerd Dam og Otto Lægaard

I Thisted Kommune startede vi udviklingen af 
Mulighedernes Land med en åben idéindkal-
delse, der gav mere end 100 ideer fra borgere og 
foreninger. Ud af disse opstod der seks projek-
ter, hvoraf flere koblede forskellige borgerideer 
sammen. Udgangspunktet var således borgernes 
egne ideer, men da projekterne blev en del af 
Mulighedernes Land, blev de videreudviklet i et 

fordi vi som kommune ikke skal lægge unødvendige 
hindringer i vejen, når en udvikling spirer frem. Men 
Mulighedernes Land har vist os værdien af også at 
have et tæt og tillidsfuldt samarbejde med borgere 
og foreninger, hvor vi kan hjælpe borgernes drømme 
på vej og samtidig understøtte en langsigtet udvik-
ling, der understøtter kommunens overordnede ud-
viklingsstrategi. 

I det følgende vil vi fokusere på to af vores projekter, 
’Det gode liv ved kysten’ og ’Frøstrups nye samlings-
punkt’, fordi disse projekter viser, hvor stor betyd-
ning et godt samarbejde mellem kommune, borgere 
og foreninger kan have. Og fordi projekterne begge 
steder har formået at fungere som startskud til en 
udvikling, der er blevet langt mere omfattende, end 
vi fra starten havde turdet håbe på. Det gode sam-
arbejde har banet vej for, at udviklingen er begyndt 
at rulle – i flere tilfælde også uden vores medvirken.

Når ideer vokser mellem borgere, for-
eninger og kommunen, får vi mulighed 
for at udfordre det klassiske billede af en 
kommunal planlægger - Én idé kan plud-
selig blive til mange, men det tager tid, 
når hele byer skal være enige!

bredt samarbejde, hvor Thisted Kommune tog et 
betydeligt ansvar. 

I denne artikel vil vi fokusere på det samarbejde, 
som i forbindelse med Mulighedernes Land op-
stod mellem borgere, foreninger og os i Thisted 
Kommune. Dette samspil har selvfølgelig varieret 
fra projekt til projekt, men på tværs af forskel-
lighederne er det dog tydeligt, at vi har opar-
bejdet værdifulde erfaringer med at være mere 
opsøgende og samarbejdsorienterede, end det 
normalt er muligt som kommunale embedsmænd. 
Vi har således haft mulighed for at udfordre det 
klassiske billede af en kommunal planlægger, 
der lægger planer for og forvalter samfundets 
arealforbrug. Dette betyder selvfølgelig ikke, at 
det klassiske planlæggerarbejde ikke har betyd-
ning i vores kommune. Thisted Kommune lægger 
eksempelvis stor vægt på hurtig sagsbehandling, 

12
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     Vorupør
Med Danmarks første havbad, som på billedet er under opfør-

sel, bliver det muligt at bade sikkert i Vesterhavet. Forenings-

vejen, som starter i billedets nederste venstre hjørne, går hele 

vejen ud til havbadet og skaber tilgængelighed for alle, så 

selv kørestolsbrugere kan komme ud og bade.

L MANGE 
Fra kro og fodboldbaner til kulturhus, ny 
bymidte og billigere energi
I forbindelse med ideindkaldelsen til Muligheder-
nes Land meldte borgerne i landsbyen Frøstrup 
ind med et ønske om at istandsætte den eksiste-
rende kro og nedrive en funktionstømt DLG fo-
derstofcentral med silo og pakhus. Drømmen var 
at få kroen istandsat, få bygget nye værelser og 
derigennem finde en ny forpagter, som ville drive 
kroen videre. Foderstofcentralen, som ligger få 
hundrede meter fra kroen, skulle rives ned for at 
give plads til flere fodboldbaner og skabe bedre 
forbindelse mellem de eksisterende fodboldbaner, 
der lå på begge sider af de tomme bygninger. Det 
stod hurtigt klart, at projektet måtte videreudvik-
les, hvis det skulle leve op til ambitionsniveauet i 
Mulighedernes Land. Startskuddet for den proces 
var et borgermøde, som blev afholdt i forbindelse 
med en samtidig områdefornyelse i Frøstrup. Her 
blev der født en idé om, at kroen skulle omdan-
nes til et kombineret kultur- og forsamlingshus 
med plads til aktiviteter for alle livsfaser og for 
foreninger såvel som for folk, der bare kommer 
ind fra gaden. Efterhånden voksede ideen endnu 
mere, og det blev ambitionen at være kultur- og 
forsamlingshus for hele det nordlige Thy.

Ideen var oplagt god og mødte opbakning hos 
Realdania, som efter, at projektet var udvalgt til 
Mulighedernes Land, engagerede sig konstruktivt 
i at udvikle projektet. Umiddelbart skulle man 
herefter tro, at vejen frem var lige til. Sådan gik 
det dog ikke. Kroen var 10 år tidligere blevet op-
købt af Frøstrup Borgerkro ApS med midler, som 
var rejst gennem salg af 246 anparter. Borgerne, 
som var engagerede i Frøstrup Borgerkro, havde 
en drøm om at drive kroen videre, og de var usikre 
på, hvad deres rolle ville være, hvis ideen om et 
kulturhus blev realiseret. Mens den nye projekt-
ide blev videreudviklet, blev organiseringen der-
for indgående diskuteret, og først efter et par år 
lykkedes det at overdrage ejerskabet fra Frøstrup 
Borgerkro ApS til den nye forening Hannik, som i 
dag ejer den istandsatte krobygning. 

Dialogen førte heldigvis frem til en løsning, som 
var god for alle. Den istandsatte bygning lægger 
i dag lokaler til borgerkroen i den ene ende, hvor 
alle og enhver kan komme forbi og købe en soda-
vand eller en øl. Borgerkroen betaler husleje, hvil-
ket er af stor betydning for hele husets økonomi, 
og samtidig er borgerkroen et stort aktiv for det 
sociale liv i byen de aftener, der er åbent. 

Derudover er salen sat i stand, der er et moderne 
køkken, og den gamle kro fremstår med nyanlagte 
udearealer inviterende for forbipasserende. Suc-
cesen har smittet af på den øvrige by. Ved siden 

MULIGHEDERNES LAND

af kroen er et forfaldent hus revet ned, hvilket 
har givet plads til en ny aktivitetsplads. Og som 
kronen på værket er det efter afslutningen af 
Mulighedernes Land lykkedes at rejse 5,5 millio-
ner til foderstofcentralen, der som nævnt skulle 
have været revet ned. I lagerhallen opstår nu 
Energipunkt Frøstrup, der bliver et laboratorium 
for alternativ energi med solceller, et testcen-
ter for forskellige firmaers jordvarmeanlæg med 
2.000 meter slanger i jorden og måske tillige en 
vindturbine. I den ombyggede kro skal der være 
energikurser, udstillinger mv. Dermed bliver der 
synergi til de mange besøgende til det ”Nationale 
testcenter for havvindmøller”, der ligger i Østerild 
Plantage få kilometer væk.

Samtidig indrettes udearealerne omkring siloen 
med sports- og legefaciliteter, som giver nye ak-
tivitetsmuligheder for idrætsforeningen. Der er 
nu også økonomi til at istandsætte førstesalen 
på kroen, som i kulturhus-tankegangens ånd skal 
lægge plads til edb-kurser for ældre, lektieværk-
sted for børn og unge, læseklubber, kortklubber, 
foredrag, studiekredse og meget mere. 

Borgerne og kommunen
Thisted Kommune har fungeret som en aktiv sam-
arbejdspartner igennem hele processen. Det har 
dog fra starten været afgørende for os, at det var 
landsbyen, som drev projektet frem. Borgerne har 
derfor spillet den afgørende rolle i det store ud-
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viklingssamarbejde, som fandt sted imellem dem, 
Realdania og os. Og de har selv løst de konflikter, 
som er opstået undervejs. Vi har støttet udviklin-
gen på områder, hvor vi har kunnet gøre en vær-
difuld forskel. Vi bakkede op om den reviderede 
ide med at lave et inkluderende kulturhus, vi har 
deltaget aktivt i udviklingen af projektet, og vi har 
frem for alt hjulpet med at få finansieringen til at 
gå op. Med penge fra fonde, kommune og stat har 
det været afgørende at hjælpe med at håndtere 
de forventninger og formelle krav, som har fulgt 
med pengene. Ligesom selve det at skaffe penge-
ne i mange tilfælde har været vores arbejde. Det 
betyder dog ikke, at vi har administreret budget-
tet. Dette hænger sammen med, at det fra starten 
var en præmis for projektet, at det efter istand-
sættelsen skulle hvile i sig selv. Der fulgte med 
andre ord ikke et kommunalt driftstilskud med 
støtten til istandsættelse. Det var derfor oplagt, 
at foreningen selv havde ansvaret for budgettet 
til istandsættelsen – med os som sparringspart-
nere. På den måde har vi i fællesskab diskuteret, 
hvordan vi kunne få mest muligt ud af pengene. Et 
lille eksempel på resultatet af denne proces så vi, 
da det gamle loft i salen skulle rives ned. Forenin-
gens medlemmer blev enige om, at det var spild 
af gode midler at bruge cirka 30.000 kr. på at få 
håndværkere til at gøre det. Det kunne de ligeså 
godt gøre selv. Det ville aldrig være lykkedes, 
hvis vi styrede projektet alene. I vores øjne ville 

det slet ikke være muligt at gennemføre et pro-
jekt som det i Frøstrup uden et tæt og tillidsfuldt 
samarbejde mellem kommune og civilsamfund. 
Ingen af os har kræfter eller økonomi til det. Ved 
at skabe huset sammen, kan vi formå at lave fan-
tastisk projekter for relativt små midler og med en 
organisering, som sikrer en langsigtet økonomisk 
bæredygtighed.

Enighed og bred opbakning
I Frøstrup tog det lang tid at blive enige om pro-
jektet, og en del borgere har formentlig undervejs 
overvejet, om vi nogensinde skulle komme i mål. 
Konsensus kan selvfølgelig ikke altid nås, og 
ønsket om konsensus kan i værste fald spænde 
ben for et godt projekt og en bæredygtig øko-
nomi. Omvendt må vi også se i øjnene, at hvis en 
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landsby som Frøstrup kun kan overleve på sigt, 
hvis alle bakker op om projekter som ’Frøstrups 
nye samlingspunkt’. Er der for megen indbyrdes 
uenighed i en landsby med 700 indbyggere, vil det 
være svært at samle nok frivillige kræfter, og det 
vil være svært at overbevise fonde såvel som os 
i kommunen om, at det er en god ide at investere 
i landsbyens udvikling. Vi må dog samtidig se i 
øjnene, at en udvikling, som den i Frøstrup, of-
test vil skabe usikkerhed og derigennem potentiel 
uenighed og konflikt. Vi må derfor være gode til 
at tage os den tid, byen har brug for til at tage de 
nødvendige diskussioner og nå til enighed. Måske 
skrider tidsplanen en smule, men det er helt af-
gjort det værd, hvis der til gengæld står en samlet 
by bag projektet. Behovet for lokal opbakning er 
afgørende for alle projekter på landet såvel som 
i byen. Men måske er det endnu mere afgørende 
på landet, hvor koncentrationen af mennesker er 
radikalt mindre end i byerne. 

Betydningen af en bred opbakning handler des-
uden om projektets langsigtede bæredygtighed. 
Huset i Frøstrup kan kun fungere hvis meget store 
dele af driften og aktiviteterne drives med frivil-
lige kræfter. Det betyder, at projektet er sårbart, 
hvis aktiviteterne står og falder med én ildsjæl. 

Med en bred opbakning og en god organisering 
minimeres denne risiko.

En promenade vokser
Nørre Vorupør startede ud med det måske mind-
ste projekt i Mulighedernes Land. Nørre Vorupør 
var del af det større projekt ’Det gode liv ved ky-
sten’, som blev udviklet gennem en arkitektkon-
kurrence for Klitmøller, Krik og Nørre Vorupør. I 
Nørre Vorupør skulle arkitekterne tegne en 350 

meter lang promenade også kaldet ’Foreningsve-
jen’, som skulle forbedre fodgænger- og opholds-
muligheder i området omkring landingspladsen. I 
sig selv er Foreningsvejen et fint og betydnings-
fuldt projekt for Nørre Vorupør, men det har må-
ske haft størst betydning i og med, at det banede 
vejen for en række andre projekter.

Sideløbende med udviklingen af Foreningsvejen 
slog en række gamle foreninger, der alle havde 

     Nørre Vorupør havbad 

Visualisering af Nørre Vorupør Havbad. Havbadet 

åbner juli 2014. Illustration: Preben Skaarup Land-

skabsarkitekter
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interesser i landingspladsen, sig sammen i for-
eningen ’Nr. Vorupørs Fiskercompagni og Fiske-
riforenings Fond’. Det gav mulighed for at stå 
sammen og løfte egne projekter i relation til For-
eningsvejen. Den nye forenings første bedrift var 
at få penge til landingspladsen fra både Mærsk, 
Realdanias kampagne ’Stedet Tæller’, Thisted 
Kommune og den lokale aktionsgruppe (LAG). I 
løbet af kort tid havde de således rejst otte mil-
lioner kr. til at istandsætte de gamle bygninger 
langs Foreningsvejen ved landingspladsen. Et ar-
bejde som afsluttes i løbet af 2014. 

Parallelt hermed udviklede der sig et projekt om-
kring den gamle mole. I forbindelse med ideind-
kaldelsen til Mulighedernes Land var den måske 
kortest formulerede ide blot: ”Et havbad, måske i 
Klitmøller”. Den ide skrev vi ind i arkitektkonkur-
rencen, som en mulighed for fremtidige etaper af 
’Det gode liv ved kysten’, og det vindende team 
placerede havbadet ved molen i Nørre Vorupør. 
Umiddelbart var projektet dog helt uden for ræk-
kevidde. Molen var ejet af staten, den trængte til 
en gennemgribende istandsættelse, der var ingen 
penge afsat til badet og området, hvor det skulle 
anlægges, er klitfredet.

Pludselig opstod der dog en åbning. Staten kon-
taktede Thisted Kommune med et ønske om at 

overdrage molen til kommunen efter en istand-
sættelse. I dialogen om overdragelse lykkedes 
det at få indarbejdet en forberedelse til et havbad 
i istandsættelsen af molen, hvorefter vi kunne gå 
i gang med at rejse flere penge fra fonde. Side-
løbende blev Naturstyrelsen ansøgt om tilladelse 
til at anlægge havbadet på trods af klitfrednin-
gen. Det hele lykkedes, og i løbet af kort tid var et 
projekt, som ellers var helt uden for rækkevidde, 
blevet en realitet.

Kommunen som igangsætter
Nørre Vorupør illustrerer, på samme måde som 
Frøstrup, hvad der kan ske, når man først begyn-
der at ’røre i gryden’. Foreningsvejen, som var 
en del af et større projekt og dermed også en 
arkitektkonkurrence, som vi fra kommunens side 
havde taget et stort ejerskab til, affødte en lokal 
proces omkring landingspladsen, hvor det som 
nævnt lykkedes at rejse imponerende otte mil-
lioner kr. I forlængelse hermed dukkede mulighed 
for at realisere havbadet op, en proces vi fra kom-
munens side også har ledet. I løbet af få år har 
en investering på omkring fem millioner kr. i For-
eningsvejen udviklet sig til en samlet investering 
i omegnen af 40 millioner kr. Investeringer som 
kan blive endnu større, bl.a. har Nationalpark Thy 
peget på Nørre Vorupør som hjemsted for natio-
nalparkens nye besøgscenter.

I modsætning til i Frøstrup, så har vi i Nørre Vo-
rupør spillet en langt mere aktiv rolle. Forenings-
vejen og havbadet er udviklet i tæt samarbejde 
med lodsejere, borgere og foreninger i Nørre 
Vorupør, men det har været os, som har drevet 
projekterne frem, og det er os, som står på mål 
for kvalitet og økonomi. Denne forskel har flere 
grunde. Den oplagte grund er, at promenader, toi-
letter og opholdsarealer er en del af de kommuna-
le kerneydelser, der drives af Thisted Kommune.  
Men den måske vigtigste grund til vores engage-
ment i Nørre Vorupør er, at bevaringsværdier og 
herlighedsværdier er større og vigtigere i Nørre 
Vorupør, end de er i Frøstrup. I Nørre Vorupør er 
bevaringsværdierne således beskyttet gennem en 
bevarende lokalplan, byen er kommunens største 
turismedestination og rummer kommunens stør-
ste sommerhusområde. Vi har derfor været nødt 
til at sikre os, at den æstetiske kvalitet i projek-
tet spiller sammen med stedets landskabelige og 
kulturhistoriske kvaliteter. Det har vi bl.a. gjort 
ved i et tæt samarbejde med Realdania at gen-
nemføre den omtalte arkitektkonkurrence og ved 
at prioritere midler til, at arkitekter har kunnet 
lede arbejdet. 

Det ene tager det andet
Den måske vigtigste erfaring er, at ét projekt som 
oftest baner vejen for flere, fordi projekterne giver 
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NR. VORUPØR, LANDINGSPLADSEN, 2014
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borgerne en stolthed og en tro på, at de kan være 
med til at gøre en forskel, og fordi kommunens 
og eksempelvis fondenes opmærksomhed rettes 
mod stedet. Der opstår et momentum, hvor ting 
kan ske. I Frøstrup og i Nørre Vorupørs nye for-
ening, der stod for istandsættelsen af husene på 
landingspladsen, opbyggedes der en optimisme 

og organisatoriske evner til at kunne skabe en 
forandring. 

I faglige diskussioner om yderområdernes udvik-
ling hører vi ofte et argument om, at vi er nødt 
til at give ansvaret tilbage til borgerne, fordi det 
offentlige ikke har midler til at engagere sig i 

samme omfang som før. Lad falde hvad ej kan stå. 
Ud fra vores erfaringer, så virker den tilgang dog 
unuanceret. Som Foreningsvejen og havbadet i 
Nørre Vorupør illustrerer, så handler det ikke ale-
ne om at give stafetten videre til borgerne, men 
om at skabe udviklingen sammen. Nogle projek-
ter kræver, at vi i kommunen går forrest og løfter 

Nørre Vorupør 2014 plan: 

Preben Skaarup Landskabsarkitekter

MULIGHEDERNES LAND
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en stor del af ansvaret, fordi vi som med havbadet 
kan se, at det er en god langsigtet investering, 
der kan stimulere den lokale udvikling og sætte 
Thisted på landkortet. Projektudviklingen sætter 
os dog stadig i en helt anden rolle end den, som 
den klassiske embedsmand spiller. Vi skaber sta-
dig sammen med borgerne – nogle gange går de 
forrest og vi bakker dem op, andre gange er det 
omvendt.

I forhold til det at drive et projekt er den måske 
vigtigste erfaring, at succeskriteriet ikke alene 
skal være at afslutte et projekt inden for tid og 
budget, men også at projektet så vidt muligt skal 
bruges til at skubbe flere i gang. Dette aspekt kan 
vi ikke planlægge os til. Udviklingen i Frøstrup så-
vel som Nørre Vorupør er endt helt andre steder, 
end vi fra starten havde forestillet os, endsige tur-
det drømme om. I Thisted Kommune har vi skullet 
være klar til og ikke mindst turdet gribe de mulig-
heder, som er opstået undervejs. Det kræver, at vi 
har en god føling med lokalsamfundet, at lokal-
samfundet har tillid til os, og så kræver det tid, 
masser af tid. Men som historierne i denne artikel 
forhåbentlig viser, så er det en god investering, 
når kommunen sammen med lokalsamfundene 
får udviklingen til at rulle.

MMULIGGHEDERNES EE NRRMMMMULIGHHEDDEEEERRNNEEESSS SSEESEEENRRRREEE SESENNRRE

     Vorupør foreningsvej og båd
Foreningsvejen  med siddeplinte i forgrunden og med adgang 

til museumskutteren. Det rød-hvide minifyr er en lampetype, 

udviklet specielt til projekt ”Det gode liv ved kysten”. En tilsva-

rende står også i Klitmøller og i Krik.
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Hvordan kan arkitektur bidrage til at transformere og styrke identitet, 
tiltrække aktiviteter og engangere lokale brugere? - Et interview med 
arkitekterne Vivi Granby og Gugga Zakariasdottir fra Bornholms Regi-
onskommune. Af Signe Sloth Hansen

Mange steder og bygninger i yderområderne har 
mistet deres oprindelige funktion og er enten luk-
kede og forladte eller taget i brug til nye formål, 
som de ikke var tænkt til. Med et helhedsblik på 
et steds potentialer – både de fysiske, historiske 
og sociale – kan ny arkitektur bidrage til at trans-
formere stedet, styrke dets identitet og tiltrække 
nye aktiviteter og nye brugere. Nøglen til det vel-
lykkede er ifølge to dedikerede planlæggere på 
Bornholm en tæt koordinering og inddragelse af 
kommunale planstrategier, lokale interesser og 
udefrakommende faglige kompetencer. Her for-

ARKITEKTUR
KAN BANE VEJEN...

20
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Hasle Havnebad
Ideen om et havnebad i Hasle blev først afprøvet i midlertidig 

form ved hjælp af en simpel udspringsponton. Det blev en stor 

succes og gav grobund for etableringen af et egentligt havne-

bad, tegnet af White Arkitekter. Illustration: White Arkitekter

MULIGHEDERNES LAND
beliggenhed og de op mod 100.000 besøgende, 
der hvert år lægger vejen forbi den lille perle på 
det nordlige Bonholm. Da Bornholm indgik part-
nerskab med Realdania om Mulighedernes Land, 
blev havnen udpeget som potentialeområde. Ti-
mingen var god, da kommunen samtidig lance-
rede en satsning på udvikling af øens friluftsliv 
og igangsatte en proces med at udarbejde en ny 
lokalplan for Hammerhavn. Det banede vejen for, 
at et konkret projekt kunne igangsættes. Kom-
munen gik i dialog med alle havnens brugere for 
at afdække behov for faciliteter og ønsker til det 

fremtidige havneområde. Forslag og ideer fra 
planprocessen indgik efterfølgende i programmet 
for en arkitektkonkurrence om en ny helhedsplan 
og et nybyggeri på havnen. 

Planlægning på tværs
Projektet i Hammer Havn er resultatet af en kom-
munal planproces, hvor det er lykkedes at samle 
og koordinere kommunale og lokale interesser, 
forskellige fagligheder og projektmidler i et fæl-
les formål, der handlede om at udvikle Bornholms 
friluftsliv. ’Et gennemgående ønske fra kommu-
nens side har været at skabe rammer for fælles-
skab og uformelle møder mellem besøgende og 
lokale brugere. Det har naturligt stødt på skepsis 
og modstand, men de arkitektoniske og funktio-
nelle forbedringer, der er skabt, har vendt stem-
ningen og styrket det lokale miljø,’ fortæller Vivi 
Granby. Med vinderforslaget, af CUBO Arkitekter, 
er skabt et havnemiljø, der understøtter og vide-
reudvikler både turismen og foreningslivet. Det 
nyopførte lille bygningsensemble, som multihus 
og servicefunktioner tilsammen udgør, har med sit 
selvstændige udtryk og enkle former, materialer 
og farver formået at indpasse og underordne sig 
den større skala – og samtidig trække overskrifter 
og skabe lokal debat. ’Der var meget delte menin-
ger  om  de nye huse i starten, men de har tilført 
havnen et nyt hjerte. Husene er blevet et ikon for 
stedet og frem for alt har de samlet og styrket det 
liv, der er på havnen’, forklarer Vivi Granby. 

tæller de to planlæggere om erfaringerne fra tre 
projekter på Bornholm.

Granithistorie og havn vækkes til live
’Hammerhavn er eksempel på, hvordan et be-
skedent men markant nybyggeri og genopretning 
af et havneanlæg kan vække et steds karakter 
til live, ‘ siger Vivi Granby, arkitekt i Bornholms 
Regionskommune. Den oprindelige udskibnings-
havn for granit er siden 1970’erne taget i brug af 
lokale og turister til andre formål. Men havnen 
var nedslidt og matchede ikke stedets storslåede 

21
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Nytilflyttere
Forud for og under byggeprocessen har der væ-
ret tæt dialog med havnens bådelaug og kiosk-
forpagter, som er omdrejningspunktet  for livet 
på havnen. ’Inddragelsen af de folk, der var her 
på stedet i forvejen, har været helt afgørende, 
for projektet. Det er dem, der er livsnerven. Uden 
dem, er her ikke noget at komme efter,’ siger Vivi 
Granby. I processen blev kajakklubben i Sandvig, 
der ligger et par kilometer fra Hammer havn, op-
mærksom på nybyggeriet. De stod og manglede 
klubfaciliteter og er nu en del af det samlede 
klubmiljø, der deles om de nye faciliteter. Med 
nybyggeriet er havnen blevet en stærk base for 
friluftslivet. Multihuset med den særlige belig-
genhed benyttes i dag både af lokale brugere med 
relation til havnen, og af besøgende og  forenin-
ger fra hele øen foruden løbere, dykkere, børne-
haver, dagplejere og skoler, som færdes i området 
hele året.  I 2013 har nye sportseventsarrangø-
rer desuden valgt at pege på Hammer havn som 
ramme om deres arrangement.     

En ny fortælling om Bornholm
Det er ikke kun rammerne for friluftsliv, der har 
fået et løft men også kulturhistorien i området. 
Et tæt samarbejde med Bornholms Museum har 
resulteret i en afdækning af den samlede born-
holmske industrihistorie knyttet til stenbrydnin-
gen, som formidles gennem bl.a. skolemateriale, 
hjemmeside, applikationer, nye ruter i landskabet 
og i det nye multihus på Hammer havn. Set i et 
større Bornholmsk perspektiv forventes projektet 
at skabe synergi med bl.a. det nye besøgscenter 
ved Hammershus samt bidrage til at skabe nye 
fortællinger om Bornholm som destination. Der-
med har projektet ikke bare givet Hammer havns 
fysiske rammer og faciliteter et løft, men er led i 

en strategisk satsning på formidling af granithi-
storien på det nordlige Bornholm. Bornholm, der 
ellers er kendt for bolsjekogeri, glaspusteri og 
lokale fødevarer, kan måske med stenindustriens 
lokalt forankrede historie appellere til et andet 
publikum og skabe grobund for nye oplevelser og 
aktiviteter på solskinsøen. 

Fiskerihavn haves – nye funktioner søges
Lidt syd for Hammer havn ligger Hasle Havn. Siden 
1980’erne har havnen med sine 97.034 kvadrat-
meter stået som et trist vidnesbyrd om fiskeriets 
sammenbrud. Med et relativt enkelt arkitektonisk 
greb er stedets identitet og funktion i dag ændret 
markant. Et nyt havnebad og bearbejdning af kaj-
kanter og nye opholdsfaciliteter på havnen har 
forvandlet Hasle Havn fra nedlagt fiskerihavn til 
samlingspunkt, et attraktivt byrum og badehavn. 
Omdannelse af havnearealer og sænkning af kaj-
kanter, hvor kajernes gamle granitbelægninger er 
gendannet, har forbedret havnens funktioner og 
givet den et mere imødekommende udtryk med 
udgangspunkt i havnens historie og særlige ka-
rakter. ’Hasle havnebad er med sin unikke arki-
tektur ikke bare blevet et bade- og opholdssted 
for hele øen og øens turister, men også et vartegn 
som folk besøger, og et sted hvor solnedgangen 
kan opleves ud over Østersøen. Det har skabt en 
’reason to go’ i Hasle,’ siger Gugga Zakariasdottir, 
arkitekt i Bornholms Regionskommune.

Udvikling oppefra og nedefra
Kommunal planlægning og arkitekturpolitik blev 
integreret i en demokratisk proces, hvor rigtig 
mange borgere fra Hasle og omegn deltog. ’Det, 
at vi havde både friluftsstrategi, arkitekturpoli-
tik og lokalplan med i processen med borgerne 
gav os et godt værktøj i forhold til at prioritere 
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og kvalificere udformningen af de fysiske rammer,’ 
fortæller Gugga Zakariasdottir og understreger, at 
transformation tager tid, især når det indebærer 
omdannelse af et sted fra industri til rekreativ brug 
på et forholdsvis stort område som Hasle Havn. ’Der 
opstår utålmodighed blandt borgergrupper, fordi der 
er langt fra den første workshop, hvor ideer bliver 
diskuteret, og frem til at projekterne bliver udført. 
Det er vigtigt, at der afsættes faglige ressourcer 
til at formidle projektet undervejs og inddrage bor-
gerne i hele processen,’ siger Gugga Zakariasdottir.

Et springbræt, der betalte sig
Ideen om et havnebad blev først afprøvet midlerti-
digt ved hjælp af en simpel udspringsplatform. ’For-
søget gav projektet en forankring lokalt og skabte 
samtidig en god argumentation for, at ,ja, det er 
værd at investere i et havnebad her,’ siger Gugga 
Zakariasdottir og uddyber: ’De nye fysiske rammer 
skal fyldes ud, og det er kun de lokale foreninger og 
byens borgere, der kan gøre det. Det er i høj grad 
sket i Hasle, hvor der er blevet arrangeret aktivi-
teter og events hele året rundt.’ De nye tiltag og 
investeringer i infrastruktur på havneområdet har 
også ført til private investeringer i nedslidte, funk-
tionstomme erhvervsbygninger. Livet omkring små 
fiskekuttere, håndværksvirksomheder, nye service-
faciliteter og kultur- og rekreative aktiviteter har 
skabt nyt liv og ny værdi på Hasle Havn. ’Hasle By 
er ikke længere den by, man kører eller cykler forbi. 
Det er blevet et udflugtsmål for turister og beboere 
fra hele øen. Havnebadet har givet Hasle By en ny 
identitet, og byen er igen blevet et sted, hvor man 
har lyst til at bo, besøge og investere i,’ siger Gugga 
Zakariasdottir. 

Fredning og fornyelse
Midt mellem Hammer Havn og Halse Havn ligger 

et imponerende klippelandskab, Ringebakkerne, 
der indtil for nylig husede et af NCCs store sten-
brud. Med enkle greb og respekt for naturen og 
kulturhistorien er det tidligere industrilandskab 
omdannet til multifunktionelt uderum for natur 
og friluftsliv. De resterende industrianlæg til 
granitbrydningen omfatter en pier og en kælder i 
beton indbygget i en skrænt til det tidligere knu-
seværk. Pieren er i dag rekreativt område for de 
lokale beboere i Vang og en attraktiv ramme om 
nye events som et årligt beach party og sammen-
rystningsture for virksomheder og organisationer. 
I selve granitbruddet, der er fredet, er skabt et na-
turrum og et udsigtspunkt, for områdets brugere 
og besøgende. ’Med projektet er der skabt fysiske 
rammer for friluftsliv på land og ved havet, som 
det nu er op til brugerne og naturen at indtage – 
og der er allerede gode tegn på, at det vil ske, ‘ 
fortæller Vivi Granby.  

Utraditionelt samarbejde har skabt bredt ejerskab
Projektet i Ringebakkerne tog sin begyndelse i et 
visionært indlæg fra Friluftsrådet på Bornholm i 
debatperioden forud for kommuneplan 2009. Her 
bød de op til samarbejde om tre større projekter 
til forbedring af Bornholms friluftsliv, heriblandt 
granitbruddene ved Vang. Siden fulgte et eksem-
plarisk privat/offentligt samarbejde mellem den 
tidligere ejer NCC Roads og Bornholms Regi-
onskommune omkring områdets overdragelse til 
kommunen og dets videre udvikling. Det viste sig 
hurtigt, at det ikke var nogen nem opgave kom-
munen havde fået overdraget. ’Debatten om Rin-
gebakkernes anvendelse har rødder der går mere 
end 30 år tilbage, hvor brydningsret og naturfred-
ningsinteresser kolliderede. Flere fredningssager 
har siden genoplivet interessemodsætningerne,’ 
fortæller Vivi Granby. Historikken var fra start 

MULIGHEDERNES LAND

Hammer Havn. 

Plantegning af CUBO Arkitekter.
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nærværende i projektet, og samtidigt krævede 
de særlige rammebetingelser, fredningen og den 
kystnære beliggenhed, en række dispensationer, 
for at projektet kunne gennemføres.  Ventetiden 
viste sig imidlertid at få positiv effekt, da det 
medvirkede til, at de forskellige interessenter vi-
ste evne til at samarbejde, justere projektet og 
indgå kompromisser. ’Gennem dialog har alle fået 
en aktie i resultatet, og alt tyder på, at vi vil se et 
bredt ejerskab til området,’ fortæller Vivi Granby.     
Mange mindre greb forstærker og fornyer stedet 
Resultatet af den grundige dialog i processen 
og stedets særlige rammevilkår er et nænsomt 
forvandlet område, der med flere enkle installa-
tioner og forbedringer har gjort Ringebakkerne til 
et eventyrligt og storslået friluftslandskab. Vang 

Pier er omdannet til rekreativt kystnært område 
med faciliteter for lystfiskere, strandgæster og 
dykkere. Dækmolen er sænket og en promena-
devej anlagt, hvorfra Bornholms unikke klippe-
kyst kan opleves. Også landfæstet er ændret, så 
kajakker og småbåde kan passere tæt ved land, 
og for at få bedre vandudskiftning nærmest ky-
sten. I Vangbruddet er materialer fra det tidligere 
industrianlæg fjernet, så centrale klippevægge 
fremtræder mere markant, og der er skabt en 
sø, der har styrket betingelserne for fuglelivet 
på et stort klippeparti. Søen styrker samtidig den 
landskabelige oplevelse af stedet og har en vig-
tig funktion i forhold til opsamling af regnvand 
fra det højere liggende terræn. Der er skabt in-
formationer om historie, kultur, natur, fugleliv og 

aktivitetsmuligheder i området på apps, hjem-
mesider og plancher, og tre mærkede ruter, 
og et mountainbike-spor viser vej rundt i det 
fredede område, der ud over stenbruddene 
også  omfatter to sprækkedale og klippekyst. 
Et særegent naturrum er skabt af arkitekterne 
GWITT og ATSITE diskret indpasset i det eksi-
sterende industrilevn og i terrænet. Bygningen 
ligger centralt i forhold til ruterne i området, er 
et markant sted på ruten og fungerer som mø-
dested, udendørs undervisningsrum og over-
natningssted. Mole og brud har tiltrukket stor 
opmærksomhed, og et utal af arrangementer 
med natur, friluftsliv, bevægelse og kunst i 
fokus har haft positiv afsmittende effekt på 
lokalsamfund og turismen generelt. 

Hammer Havn: 

Med en inddragende planproces og et nyt bygnings-

ensemble, tegnet af CUBO Arkitekter, er skabt et 

havnemiljø, der understøtter og videreudvikler Born-

holms friluftsliv, turismen og foreningslivet i Ham-

mer Havn. Foto: Vivi Granby
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Planlægning gennem større eller mindre 
projekter, der ofte er delvist eksternt fi-
nansierede, er i dag et vilkår for mange 
kommuner, ikke mindst i yderområder-
ne. Hvis de enkelte projekter indgår i et 
strategisk perspektiv og bliver til i sam-
arbejde med lokale aktører, kan de tilføje 
mere værdi til kommunens udvikling end 
deres omfang tilsiger.

Thisted Kommune er et af de yderområder i Dan-
mark, som er plaget af fraflytning, befolkningstil-
bagegang, faldende boligpriser, tomme huse og 
vanskeligheder ved at tiltrække personale med 
specialiserede kompetencer som fx speciallæger 
til sygehuse. Det gælder især i kommunens land-
distrikter, hvor mere end 70 % af befolkningen bor. 
Men Thisted råder også over særlige potentialer: 
Lange kyststrækninger med unikke bølgeforhold 
for windsurfing og en unik natur i Danmarks første 
Nationalpark fra 2007. Disse stedbundne resur-
ser og potentialer har dannet udgangspunkt for 
strategisk planlægning i Thisted Kommunes land-
distrikter. 

Små projekter med stor strategisk effekt 
Det gode liv ved kysten er ét ud af seks strate-
giske projekter, som blev til gennem planlæg-
ningsinitiativet Mulighedernes Land fra 2007-
2012 i partnerskab mellem Thisted Kommune og 

Realdania. Projektet resulterede i relativt små 
fysiske tiltag omkring landingspladserne i kyst-
byerne Klitmøller, Vorupør og Krik: et nyt klubhus 
til surfere, handicapvenlige strandpromenader, et 
havbad og et beboerhus med udvendige facilite-
ter for surfere og andre friluftsfolk til en samlet 
byggesum på 38,5 mio. kr.

Det lyder umiddelbart ikke af meget. Men ud-
over de umiddelbare funktionelle og æstetiske 
forbedringer har disse små projekter haft større 
strategisk effekt end deres omfang egentlig til-
siger: Lokalt har de skabt nye anvendelser, ak-
tiviteter og oplevelser. Delprojekterne har også 
skabt dialog og synergi mellem surfere og fiskere, 
brugergrupper som før har været i konflikt med 
hinanden. Regionalt har de parallelle interventio-
ner synliggjort det gode liv ved kysten på tværs 
af tre kystbyer. Vores interviews med lokale pro-
jektdeltagere viser en styrket identitet og fælles 
forståelse af mulighederne for projektudvikling 
med udgangspunkt i stedbundne potentialer. Ud-
over kommunens grænser har samarbejdet med 
surfernes initiativ Cold Hawaii genereret stor me-
dieopmærksomhed og således haft en klar bran-
dingeffekt for Thisted. Endelig har samarbejdet 
omkring projekterne skabt handlekraftige lokale 
aktør-netværk, som allerede har genereret et føl-
geprojekt i Vorupør (beskrevet andetsteds i dette 
nummer af Byplan).

Samlet set har projektet bidraget til opbygningen 
af social kapital, fælles identitet, lokal stolthed 

og ekstern branding. Det har fået ”udviklingen til 
at rulle” og på denne måde skabt større tilpas-
ningsdygtighed og grobund for bæredygtig udvik-
ling i kommunen.    

I vores forskningsprojekt har vi taget udgangs-
punkt i, at vi her har at gøre med en succeshisto-
rie. Det har altså ikke været et formål at vurdere 
projektet, men derimod har vi ønsket at ’kigge ind 
i maskinrummet’ på processen for at forstå, hvor-
dan og hvorfor resultatet opstod og blev som det 
blev. For at opnå denne forståelse har vi fundet 
det nyttigt at se projekterne i sammenhæng med 
processen som et eksempel på strategisk plan-
lægning, og vi har særligt fokuseret på de aktør-
netværk, som har båret projekterne frem.

Helt konkret har vi gennemgået internt og of-
fentligt, skriftligt projektmateriale og relaterede 
kommunale strategier og planer fra 2006-2012, 
suppleret med interviews med nøglepersoner fra 
kommunens planafdeling, lokale nøgleaktører, 
samt fondens projektansvarlige.

Projekter og aktør-netværk
Den tyske forsker, Martin Kühn, har udviklet en 
model for strategisk planlægning, som vi har fun-
det brugbar til at beskrive processen i Thisted1, 
se fig. 1. Strategisk planlægning ses her som et 
samspil mellem på den ene side en strategisk vi-
sion, og på den anden side projekter, der udføres 
i samarbejde mellem forskellige aktører. Projekter 
er kun strategiske, når de udfylder den strate-

Af Anne Tietjen og Gertrud Jørgensen
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nævnt også ideer og genstande, der ses som li-
geværdige forandringsagenter i kraft af, hvad de 
gør ved hinanden. Netværk forstås som dynami-
ske samlinger af aktører omkring et fælles mål 
eller i vores tilfælde et strategisk projekt.

Oversættelse i fire faser
Med ANT kan vi forstå en strategisk planlæg-
ningsproces som en oversættelse, en proces i 
fire faser som sammenkæder udviklingen af et 
projekt med opbygningen af de aktør-netværk, 
som er nødvendige for at realisere projektet4 
(fig. 2):

(mennesker, genstande og ideer) konstrueres for 
at opnå et særligt mål3. Det kunne fx være et 
strategisk mål om udvikling i et udkantsområde. 
Netop fordi ANT inddrager både mennesker, fysi-
ske genstande og ideerne om dem som aktører i 
en proces, finder vi det brugbart i forbindelse med 
fysisk og strategisk planlægning, hvor forestillin-
ger om fremtiden og materialiseringen af forestil-
lingerne i fysiske forandringer er afgørende. 

giske vision, som til gengæld kan være ganske 
overordnet, men løbende udvikles og gentænkes 
med gennemførelsen af de enkelte projekter. 

Planlæggerens rolle i en sådan planlægning er 
ikke rent teknisk, men kræver en ny form for ’rela-
tionel’ professionalisme: at facilitere samarbejde, 
at bidrage til at integrere forskellige aktørers vi-
den, både ekspertviden og lokal viden, og at ar-
bejde på tværs af forskellige geografiske skalaer 
både på visions- og projektniveau2. Det handler 
kort sagt om at iværksatte et produktivt samspil 
mellem mennesker, steder og projektideer i et 
strategisk perspektiv. 

Fig. 1. Det gode liv ved kysten: Fra venstre til højre: beliggen-

heden af de tre kystbyer Klitmøller, Vorupør og Krik i Thisted 

Kommune (røde cirkler); luftfotos af de tre projektområder, og 

indtryk fra de realiserede projekter i kystbyerne i Klitmøller 

(øverst), Vorupør (midt for), and Krik (nederst). (Kilde: Thisted 

Kommune og egne fotos) Aktør-netværk -studier som analysemetode 
For at kaste lys over hvordan præcist disse pro-
duktive relationer bliver opbygget og omsat til 
strategiske projekter, har vi benyttet os af aktør-
netværks teori (ANT). 

Aktør-netværks studier er en metode til at ana-
lysere, hvordan komplekse netværk af aktører 

Aktør-netværks teorien arbejder med en række 
specifikke begreber, der ikke helt dækker den 
daglige forståelse af ordet. Disse begreber er der-
for kort forklaret og sættes i kursiv i det følgende. 
Det første eksempel er aktør, der i ANT-sprog 
ikke bare dækker menneskelige aktører, men som 

1. I problematiseringsfasen (problematization) 
definerer man den strategiske vision og et 
sæt aktører – mennesker, steder, interesser 
– som er berørt af de definerede formål. 

2. I tiltrækningsfasen (interessement) samler 
man aktørerne og udvikler og konkretiserer 
projektformålet gennem forhandling med 
aktørerne. På denne måde udkrystalliserer 
man samtidig konkrete projekter og nødven-
dige aktører.
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ter for at udvikle konkrete projekter og identifi-
cere og engagere de nødvendige aktører – ikke 
mindst borgere og organisationer i kommunen – i 
projektudviklingen. Tiltrækningsfasen varede i alt 
3 år, dvs. mere end halvdelen af den samlede pro-
jektperiode, og faldt i fire delfaser: (1) udforskning 
af muligheder, (2) strategisk gentænkning, (3) for-
handling og (4) konkretisering. 

Udforskning af muligheder
For at udforske projektmuligheder gennemførte 
Thisted Kommune en bosætnings- og turisme-
analyse og udarbejdede et katalog over alle 
landsbyer i kommunen med deres styrker, svaghe-
der og potentialer. Helt centralt stod imidlertid en 
åben indkaldelse af projektideer fra borgerne. Ni 
borgermøder blev gennemført i samarbejde med 
Landsbygruppen Thy og i tæt parløb med udvik-
lingen af kommunens landdistriktspolitik. Alt i alt 
deltog ca. 600 borgere i disse møder.

I oktober 2007 modtog kommunen over 100 pro-
jektideer, som senere skulle blive til seks strate-
giske projekter, herunder Det gode liv ved kysten: 
Hele 17 projekter stammede fra de tre kystbyer, 
Klitmøller, Vorupør og Krik. Flere af disse ideer var 
udarbejdet af surfaktivister og relateret til en om-
fattende Cold Hawaii masterplan, som de havde 
udarbejdet i sommeren 2007. 

Strategisk gentænkning af projektideer 
Næste skridt var at evaluere de mange projekti-
deer og bundte nogle af dem i et strategisk per-
spektiv. Det blev samtidig basis for at gentænke 
projekternes strategiske ramme i en indsnævret 
kreds af centrale aktører. Koordinationsgruppen 
med aktører fra Realdania, Thisted Kommune 
og Landsbygruppen Thy, grupperede alle de ind-

Følg aktørerne
Oversættelsesmodellen åbner op for en ny 
måde at studere sammenhængen mellem stra-
tegisk proces og resultat: Projekter ses her ikke 
kun som et produkt, men også som et omdrej-
ningspunkt for at skabe og vedligeholde aktør-
netværk. En analyse af oversættelsen fra strate-
gisk idé til konkret projekt kræver derfor, at man 

3. I indrulleringsfasen (enrolment) fastlægger 
man en konkret og bindende projektplan 
samt de aktive projektdeltagere.

4. Mobiliseringsfasen (mobilization of allies) 
afslutter forløbet med implementeringen af 
projekterne og et realiseret samarbejde mel-
lem projektdeltagerne. 

I praksis er disse faser ikke klart adskilte, men de 
første er forudsætning for de sidste, og særligt 
tiltrækningsfasen, der bygger bro mellem den op-
rindelige problemformulering og de endelige pro-
jekter, er af afgørende betydning i en strategisk 
planlægningsproces. 

følger de aktører, der er involveret i processen med 
særligt fokus på de udvekslinger (controversies), de 
har med andre aktører.

Ved at undersøge hvordan vage hypoteser om pro-
jektideer og relevante aktører udvikler sig til kon-
krete projekter og aktive projektdeltagere, får man 
øje på de nye netværk, der opstår i tilknytning til 
projekterne. Resultaterne bliver på denne måde 
udvidet fra de umiddelbare fysisk-funktionelle for-
andringer til projektets strategiske effekt i form af 
de aktører, som er knyttet til projektet og som også 
kan komme i spil i nye strategiske planlægnings-
opgaver. 

Det gode liv ved kysten 
Ved opstart af Mulighedernes Land i marts 2007 
formulerede Thisted Kommune en meget bred stra-
tegisk vision om at styrke bosætning og turisme i 
landdistrikterne. Ideen var at bevare og styrke eksi-
sterende kvaliteter og potentialer gennem målret-
tede, fysiske projekter. Om end de ikke blev nævnt 
eksplicit, indgik der fra starten en række aktører i 
denne vision: Landsbyernes beboere som forvente-
des at være interesserede i det fysiske lokale miljø, 
bevaring af kulturarv samt netværkssamarbejde 
med andre landsbyer; turister og friluftsfolk der 
forventedes at være aftagere af aktiv naturturisme; 
eksisterende bygninger og kulturmiljøer som for-
ventes at bidrage til kvaliteten af det fysiske miljø; 
samt landskab og natur, der forventedes at udgøre 
grundlaget for naturturisme og friluftsliv. Kystbyer-
ne og ideer om det gode liv ved kysten var på dette 
tidspunkt ikke i fokus endnu.

Tiltrækningsfasen
Med udgangspunkt i visionen om turisme og bo-
sætning iværksatte kommunen en række aktivite-

MULIGHEDERNES LAND
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badet i Vorupør forventes først færdigt i somme-
ren 2014.)

Tre renoverede landingspladser og to nye bygnin-
ger kan umiddelbart synes at være et beskedent 
resultat af den lange og omfattende proces. Men 
set i et aktør-netværks perspektiv er der mere i 
det: Projekterne stimulerede beboere til at se 
lokalområderne i et nyt – og mere positivt – per-
spektiv, og bidrog til at mindske konflikter mellem 
forskellige borger- og brugergrupper. De bidrog til 
at lokale aktører begyndte at samarbejde i nye 
netværk og bidrog til at skabe en samlet identitet 
og et internationalt brand som surfparadis.

Den involverende proces med hundredvis af 
deltagere har skabt produktive netværk for lo-
kalt samarbejde, som fortsætter efter projektets 
afslutning.  Og endelig har tilgangen i projektet 
– at skabe udvikling med udgangspunkt i de sted-
bundne potentialer – sat sig spor i kommunens 
fremadrettede planer og strategier. 

Planlæggernes relationelle rolle
Vores analyse peger på betydningen af, at plan-
læggere påtager sig en relationel rolle i en stra-
tegisk planlægningsproces. Planlæggernes og 
politikernes vilje og evne til at åbne op for ideer 
fra lokale borgere og organisationer og skabe 
strategiske partnerskaber, samtidig med at et 
fagligt perspektiv blev fastholdt, var en væsentlig 
forudsætning for projektets succes. Ved at skabe 

bejdsgruppe af forslagsstillere, lokale eksperter 
og interessenter sammen med en kommunal pro-
jektleder de projektideer, som skulle realiseres, og 
forhandlede en bindende projektplan for ’Det gode 
liv ved kysten’. Denne projektplan blev grundlag 
for en arkitektkonkurrence, som blev afholdt i to 
faser for at give plads til dialog med borgerne.

Konkretisering af projekter og 
aktør-netværk
Først med afgørelsen af arkitektkonkurrencen 
sluttede den lange tiltrækningsfase. Vinderforsla-
get udfoldede og konkretiserede den oprindelige 
strategiske vision i en strategisk helhedsplan og 
konkrete designløsninger for områderne omkring 
landingspladser i Klitmøller, Krik og Vorupør. Sam-
tidig fastlagde forslaget de nødvendige aktører for 
realiseringen af ’Det gode liv ved kysten’.

I den afsluttende fase blev vinderforslaget for-
handlet på plads med lokale brugere og interes-
senter, kommunens planlæggere, politikere, myn-
digheder og Realdania. Den officielle åbning af 
’Det gode liv ved kysten’ fandt sted i Klitmøller i 
August 2011, få uger forud for at der blev afholdt 
World Cup i Surfing på stedet.

Hvad vi kan lære af projektet og analysen
Den samlede planlægningsproces fra den indle-
dende strategiske vision til realiseringen af kon-
krete projekter og opbygningen af samvirkende 
aktør-netværk er fortsat ikke helt afsluttet. (Hav-

komne forslag i 4 indsatsområder, og det var her 
’Det gode liv ved kysten’ opstod som ét af ind-
satsområderne. Med tydeligt afsæt i Cold Hawaii 
masterplanen var målet at udvikle og brande 
kystbyerne og særlig surf top spots med fokus på 
kulturarv, surfing og friluftsliv. Resultatet af den-
ne arbejdsfase var en foreløbig projektplan, som 
indkredsede relevante projektideer og projektdel-
tagere samt den videre fremgangsmåde uden dog 
at afgøre, hvilke projektideer der skulle indgå i de 
endelige strategiske projekter. 

Forhandling med aktører
Med udgangspunkt i denne stadigvæk ret åbne 
projektplan udvalgte en bredt sammensat ar-

Fig. 2. En model for strategisk planlægning 

(Kilde: Manfred Kühn)
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Fig. 3. Oversættelse i fire faser: Diagrammet viser hvordan et 

projekt (sort prik) udvikler sig fra den første vision til det reali-

serede projekt ved at samle menneskelige og ikke-menneske-

lige aktører (sorte cirkler) indtil et samvirkende aktør-netværk 

er opbygget. 

medvirket til øge den sociale kapital og skabe nye 
– potentielt produktive – netværk. Ved afslutnings-
konferencen for Mulighedernes Land i 2012 udtalte 
Thisteds borgmester, at projektets mest væsentlige 
effekt var en fornyelse af det lokale demokrati. Om 
den effekt holder, vil fremtiden vise. 

Kan erfaringerne bruges andetsteds?
’Det gode liv ved kysten’ blev udviklet med et unikt 
set up i et flerårigt partnerskab mellem en kommu-
ne og en fond. Hertil kommer, at Thisted Kommune 
råder over en helt unik stedbunden ressource i form 
af bølgeforholdene langs Vesterhavskysten.

Disse forudsætninger kan ikke uden videre over-
føres til andre steder. Men den stedsspecifikke til-
gang, kombineret med en involverende proces har 

erne sammen med dem har været afgørende for 
at små projekter kunne få stor strategisk effekt. 

Tiltrækningsfasen tog tre år og forblev åben for 
nye ideer i meget lang tid, samtidig med at plan-
læggerne holdt fast i det strategiske perspektiv. 
Processen var informeret gennem målrettede 
analyser, fokuseret på at skabe fremdrift og 
på løbende at konkretisere handlemuligheder 
i forhandling med aktørerne. Aktører som ikke 
blot blev inddraget, men indrulleret i aktivt sam-
skabende netværk. Det er – mener vi – denne 
balance, der har gjort projektet succesrigt i et 
strategisk perspektiv.

Bl.a. fordi processen bidrog til at bilægge gamle 
stridigheder og skabe ny lokal stolthed, har den 

synergi med andre kommunale planopgaver for-
måede kommunen desuden at udnytte mandeti-
mer til flere formål, sprede effekterne og styrke 
strategiske partnerskaber. 

Tiltrækningsaktiviteter er afgørende
Den lange projektudviklingsfase krævede mange 
resurser, ikke blot i den kommunale forvaltning, 
men også blandt de mange aktive borgere. Men 
aktiviteterne med at identificere, inddrage og en-
gagere relevante aktører og forhandle projektide-

MULIGHEDERNES LAND
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Alligevel synes strategisk og samarbejdsorien-
teret projektplanlægning baseret på stedbundne 
potentialer at være en lovende tilgang. Den 
muliggør bredt forhandlede og dermed socialt 
bæredygtige investeringer, hvor der er lokalt 
udviklingspotentiale frem for lige fordeling af 
resurser, samtidig med at den skaber fokus på 
fælles udviklingsmuligheder frem for kun at 
adressere de negative symptomer af befolk-
ningstilbagegang. Endelig formår den at enga-
gere borgerne som aktive medskabere i en stra-
tegisk udviklingsproces.

Om forfatterne:
Anne Tietjen er arkitekt m.a.a., ph.d. og adjunkt i 
landskabsarkitektur og bydesign på Københavns 
Universitet, Institut for Geovidenskab og Natur-
forvaltning, landskabsarkitektur og planlægning.

Gertrud Jørgensen er professor og forsknings-
chef i afdelingen for By- og Landskabsstudier. 
Hun er arkitekt og ph.d. med speciale i byplan-
lægning.

klare fordele, som kan ’kopieres’, ligesom fonds-
samarbejde og ekstern finansiering af udviklings-
projekter er et vilkår, som alle kommuner i dag er 
underlagt og må udnytte bedst muligt. I den forbin-
delse finder vi det interessant, at kombinationen af 
en bred indledende strategisk vision med et smalt 
handlingsrum (nemlig fysiske projekter til at styrke 
det byggede miljø), viste sig at være meget produk-
tivt for idéudvikling ‘fra neden’. 

’Det gode liv ved kysten’ og Mulighedernes Land 
som helhed fokuserede på strategiske investerin-
ger i relativt små fysiske projekter. Men denne type 
investeringer kan naturligvis ikke stå alene i udvik-
lingen af yderområdernes landdistrikter eller helt 
erstatte en national udligningspolitik. Projektet har 
ikke ’løst’ Thisted Kommunes udkantsproblemer og 
almindelig planlægning må fortsat ske og ubeha-
gelige beslutninger må træffes i lyset af faldende 
befolkningstal. Thisted Kommune besluttede fx at 
lukke den lokale skole i Klitmøller i samme periode, 
som man gennemførte projektet og investerede i 
opgraderingen af landingspladsen og et nyt klub-
hus til surferne.
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&
’Local governance’ kan forstås som den aktør-
gruppe af den samlede samfundsstyring, der 
vedrører det lokale niveau. Der er selvstyrende 
netværk på forskellige niveauer: LAG’er, lands-
byråd, lokalrådssammenslutninger. Men også 
på det helt lokale plan: Borgerforeninger, for-
samlingshuse, menighedsråd, sportsforeninger, 
erhvervsforeninger. Eller mere løst organisere-
de sammenslutninger omkring enkeltsager. 

Sættes governance helt specifikt i forhold til 
LAG’erne, er aktørerne i governance: LAG for-
eningerne (medlemmer og bestyrelse), andre 
foreninger, erhverv og organisationer, kommu-
nerne, regionerne, NaturErhverv i Ministeriet 
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Netværks-
centret i Ministeriet for By, Bolig og Landdi-
strikter. Med etableringen af LAG’erne er der 
en anerkendelse af, at landdistriktsudvikling er 
et svært løseligt problemområde – et såkaldt 
’wicked problem’, som kræver partnerskabsba-
serede løsningsmodeller. En lang række parters 

’Community-led local development’ eller ’lokal 
udvikling styret af lokalsamfundet’ er, hvad 
de lokale aktionsgrupper (LAG’erne) i hele EU 
forventes at bedrive. Fra 2000-2006 var der 12 
LAG’er i Danmark. Fra 2007-2013 var antallet 
57. Lige i øjeblikket skal en proces afklare, hvor 
mange LAG’er, der skal bedrive lokal udvikling 
styret af lokalsamfundet i programperioden 
2014-2020. Der er tale om lokal udvikling efter 
den såkaldte LEADER-metode, hvor fokus er på 
via LAG’erne at skabe innovation, samarbejde 

LOKAL STYRING

 Af Annette Aagaard Thuesen

og netværk mellem forbindelser til udvikling af 
landdistriktsøkonomien. 

Hvad er ’lokal udvikling styret af 
lokalsamfundet’?
Lokaludvikling styret af lokalsamfundet er ud-
tryk for en proces af ’local governance’. Gover-
nance blev allerede som begreb defineret af 
Stoker i 1998 som udvikling af styreformer, 
hvor grænserne imellem og indeni den offent-
lige og private sektor er blevet udvisket, uty-
delig eller sløret. Governance kan ses som en 
organiserende ramme eller som ’briller’ vi kan 
tage på, se på verden med og stille nye spørgs-
mål. Stoker har en række forslag til indhold i 
begrebet governance, som kan være gode at 
have i baghovedet, når man skal forstå, hvad 
LAG’ernes rolle er. Først og fremmest fastslår 
Stoker, at governance refererer til en række 
institutioner og aktører, der er trukket fra, men 
også uden for regeringen (regeringen regnes 
for government). 

Denne artikel vil definere, hvad der lig-
ger i begrebet ’lokal udvikling styret af 
lokalsamfundet’, hvordan lokal udvikling 
styret af lokalsamfundet kan styrkes, 
samt se på, om de hidtidige danske er-
faringer.

– ER DET GODT NOK?

LEADER ERFARINGER
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Det er beskrevet i OECD’s ’Nye Landdistriktspa-
radigme’ fra 2006 og går under betegnelsen ’om-
rådebaseret udvikling’. OECD’s udviklingssyn er 
i Danmark overtaget af Realdania. Det er også 
det udviklingssyn, som har været baggrunden for 
LEADER-delen af EU’s Landdistriktsprogram og 
Fiskeriudviklingsprogrammet, hvor LAG’en og lo-
kale projektholdere har været vigtige aktører. Og 
som nu skal videreføres under overskriften ’Lokal-
udvikling styret af lokalsamfundet’.

Der har i de senere år også været fokus på betyd-
ningen af at mikse den lokale tilgang med noget 
mere eksogent. Altså betydningen af på samme 
tid at aktivere de lokale ressourcer og at indgå i 
netværk med andre områder og med de politiske 
systemer. Healey har udviklet begrebet ’institutio-
nel kapacitet’ i relation til styringsnetværk i byer. 
Det er også de senere år blevet brugt i landdi-
striktssammenhæng, blandt andet af Shucksmith. 
Opbygningen af institutionel kapacitet eller mere 
mundret - løfteevne og handlekraft - er en af må-
derne, hvorpå lokaludvikling styret af lokalsam-
fundet kan styrkes. 

Et styringsnetværks løfteevne afhænger af tre 
forskellige former for kapital: Intellektuel kapital 
forstået som den lokale viden, der er til stede, 

i BNP eller produktivitet. Det er teorier om regio-
naløkonomi. Her er der ikke så meget at hente 
for lokal landdistriktsudvikling. Det brede syn 
vedrører sociale, kulturelle og politiske dimen-
sioner. Det er teorier om landdistriktsudvikling. 
Ifølge teorier om landdistriktsudvikling skabes 
der værdi, der hvor udviklingen baseres på lokale 
impulser og lokale ressourcer. Det kan være at 
skabe økonomisk værdi gennem markedsføring af 
regionale produkter, kunsthåndværkere, som for-
midler natur- og kulturarv, sogne, der finder frem 
til og sætter fokus på deres lokale kvaliteter, el-
ler landbrugsbedrifter, som laver turistinitiativer. 

ressourcer sættes i spil, og de interesserede par-
ter tilskyndes til sammen at se på, hvilket poten-
tiale deres område har på længere sigt. LAG’en 
kan altså regnes for et selvstyrende netværk – en 
såkaldt ’local governance’ aktør – som arbejder 
under en overordnet rammestyring, der kan være 
enten stram eller løs.

Hvordan styrkes ’lokaludvikling styret af 
lokalsamfundet’?
Man kan vælge et smalt eller et bredt syn på land-
distriktsudviklingsproblematikken. Det smalle syn 
fokuserer på økonomiske resultater som stigning 

”Med etableringen af LAG’erne er 
der en anerkendelse af, at land-
distriktsudvikling er et svært løse-
ligt problemområde – et såkaldt 
’wicked problem’, som kræver 
partnerskabsbaserede løsnings-
modeller.”
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både den helt åbenlyse, som kan knytte sig til 
uddannelse og den mere stiltiende, som kan 
relatere sig til særlige kvaliteter historisk, kul-
turelt osv. Social kapital forstået som evnen til 
at skabe brobyggende social kapital, dvs. skabe 
stærke relationer. Og endelig politisk kapital 
forstået som evnen til at handle aktivt for ud-
vikling af lokale kvaliteter og til at gribe ekstern 
opmærksomhed og ressourcer, evnen til at gribe 
og opretholde de muligheder, som kommer.

Det handler kort sagt om, at LAG’erne - for at 
styrke lokaludvikling styret af lokalsamfundet 
- skal arbejde med alle tre dimensioner, altså 
både den måde, de opbygger og bruger viden, 
den måde, de skaber stærke og åbne tillidsba-
serede relationer mellem folk, og den måde, de 
griber ekstern opmærksomhed, opretholder mo-
mentum og sætter deres område på dagsorde-
nen. Det er muligt at skabe små vulkaner af akti-
vitet og fremgang, der hvor de lokale ressourcer 
aktiveres og kobles i en åben og informeret 
dialog i god kontakt med eksterne netværk. Det 
handler om at opretholde positive cirkler, så lo-
kale aktører fortsat har lyst til at engagere sig i 
det frivillige arbejde, som lokaludvikling styret 
af lokalsamfundet er. 

LEADER-erfaringerne i Danmark
Center for Landdistriktsforskning gennemførte en 
undersøgelse af merværdien af LEADER i 2012 
for Netværkscentret, som dengang var placeret 
i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 
Metoden, der blev anvendt, var fokusgruppein-
terviews med udvalgte bestyrelsesmedlemmer 
og koordinatorer i 5 LAG’er. De fastslog, at LAG 
partnerskabet og koordinatorens faciliterende 
rolle og demokratiserende bidrag sammenholdt 
med bottom-up tilgangen var den væsentligste 
merværdi, snarere end gennemførelsen af en om-
rådebaseret udviklingsplan gennem brug af en fo-
kuseret, tværsektoriel og innovativ tilgang. At mi-
nisterierne i 2007-2013 perioden ikke har lagt stor 
vægt på LEADER-metoden generelt, men snarere 
på LAG’en, bottom-up-processer og lokalt demo-
krati, kan synes meget naturligt, da der var tale 
om en stor udvidelse af antallet af LAG’er i 2007 
og det derfor var vigtigt at fokusere på LAG’ens 
oprettelse og betydning. Denne understregning 
ses også i Midtvejsevalueringen af Landdistrikts-

programmet i 2010, som fastslog, at det hyppigst 
nævnte begreb om LEADER var dens bottom-up 
tilgang. Midtvejsevalueringen anførte, at kun en 
lille gruppe af entusiaster forfølger alle aspekter 
af LEADER-metoden, hvilket kan hindre opnåel-
sen af det fulde potentiale af metoden. Ikke alle 
variationer af landdistriktsudvikling ved hjælp 
af en LAG kan siges at følge LEADER-metoden, 
idet udviklingen også bør være områdebaseret og 
innovativ til en vis grad, samt tværsektoriel, net-
værks- og samarbejds-orienteret, hvis LEADER-
metoden følges. Disse begreber er imidlertid til 
dels blevet overset og kunne udnyttes yderligere 
ved gennemførelsen af den nye Landdistrikts- og 
Fiskeriudviklingsprogramperiode. 

Er det godt nok?
Er lokaludvikling styret af lokalsamfundet så 
godt nok? Det er det sikkert ikke – men det er 
en uundværlig bid af kagen. Ingen af de øvrige 
forvaltningsniveauer ville være i stand til at skabe 
den samme værdi som LAG’erne, fordi værdien er 

”Hvad der ikke er brug for er en 
øget nedtalen af de tyndt befol-
kede områder. Der er snarere 
brug for en italesættelse af kvali-
teterne ved landlivet og den gen-
sidige afhængighed mellem land 
og by.”
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baseret på den lokale indsigt og forankring. Det 
vil ikke være muligt at opnå de samme resultater, 
hvis systemet kun blev forvaltet på nationalt plan. 
Fra nationalt plan kan man derimod understøtte 
værdiskabelsen. 

Lokalt handler det om at give den gas! LAG’er, 
landsbyråd og øvrige foreninger skal aktivere de 
ressourcer, der er lokalt. De skal etablere åbne 
netværk indadtil og udadtil, og de skal prioritere 
selvorganisering og politisk opmærksomhed. 
Hvad der ikke er brug for er en øget nedtalen af 
de tyndt befolkede områder. Der er snarere brug 
for en italesættelse af kvaliteterne ved landlivet 
og den gensidige afhængighed mellem land og 
by. Eksempelvis er frivilligt arbejde i foreninger 
ifølge en undersøgelse af Sørensen betydeligt 
højere i landdistrikterne end i byområderne. Det 
høje niveau af frivilligt foreningsarbejde peger 
hen imod, at der er højere social kapital i land-
distrikterne og dermed noget at basere opbyggel-
sen af institutionel kapacitet på. 

Der er ‘local governance’ værktøjer at arbejde 
med for at få fremgang. Men det handler lige så 
meget om den mere positive italesættelse af det 
helt almindelige liv på landet, så folk ikke føler, 
de skal gå med bøjet nakke, og så de har tro på, 
at det nytter at engagere sig. Ifølge Galamba kan 
lokale netværk sætte lokal viden i spil, mobilisere 
ressourcegrupper, civilisere interessekonflikter, 

opbygge lokal identitet, forbedre politiske løsnin-
ger og udvikle nye ideer. Lokaludvikling styret af 
lokalsamfundet er altså en vigtig bid af kagen!     .
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Der bor enkelte andre i det lille samfund, som vi 
ikke kender så godt, men vi hilser altid på vejen, i 
brugsen, i forsamlingshuset og ved havnen.

Rundt om disse gode mennesker og småhuse 
breder sig nogle pænt store og veldyrkede land-
brug på 3-400 ha stykket. Og for at understrege 
at der er meget land på Stevns, så har vi også 
fire af Danmarks fem største godser inden for 
rækkevidde – og flere til i øvrigt: Vallø, Gjorslev, 
Vemmetofte, Bregentved, Gisselfeldt, Bække-
skov, Jomfruens Ege og Lystrup. Det er et rigtigt 
herregårdslandskab med lange lige hegn, enkelte 
allérækker, store skovbryn og vidt udsyn.

Fællesskabet kommer næsten af sig selv
Der er 75 km til København og toget går regel-
mæssigt, men ikke ofte. Det lille samfund på må-
ske 15-20 familier driver sammen med andre et 
forsamlingshus, der benyttes af folk fra det halve 
Sjælland. Sammen med nogle ”udenbys” har 
nogle desuden dannet en lille filmklub for franske 
gauloisesfilm. Der er også en skiklub, som efter-
hånden mere er et rejsebureau; endvidere er der 
stenklubben (del af Næstvedegnen) og en muse-
ums-/bevaringsforening for et større opland.
Forsamlingshuset har fælles spisning frit for alle 

tehave, vindmølle og et par dyr. De arbejder på 
døgninstitutioner, mest i vagtskemaer. Det roder 
lidt – og konen går til vægtløftning. Så følger 
natbonden, som har solgt jorden fra og nu kun 
har gården tilbage og arbejder på kalkbruddet. 
(Navnet ”natbonde” kommer af, at han havde så 
meget at gøre med familie og jord, at han måtte 
passe jorden om natten og derfor kørte rundt med 
projektør på traktoren.) Han kører sine 3-4 børn 
rundt til alt muligt. 

Bag denne familie bor nogle fåreavlere, som vi 
dog ikke hører så meget til. Nede ad stikvejen i 
en stråtækt idyl bor etikkettemanden, der lige har 
overgivet sin enmandsvirksomhed til sønnen. Selv 
muntrer forældrene sig med at køre til nærmeste 
station inden for hovedstadszonen og benytter 
65-kortet resten af vejen til staden, meget billigt. 
Og lige ved siden af dem bor det pensionerede 
ægtepar (skolelærer og fængselsbetjent), som 
begge løbetræner på landevejen, går til fitness og 
ser brune ud. De er ret selvtilfredse og mener at 
vide, hvordan verden bør se ud. Når de kører en 
tur, stuver de sig ind i den mindste KIA-bil man 
kan få, fordi de gerne vil holde CO2-regnskabet i 
ave. Alligevel tager de mindst tre gange årligt på 
længere flyrejser kloden rundt. 

Langs den samme vej
Her på Stevns, lidt nord for Fakse, bor jeg sam-
men med Pia, der arbejder på sygehuset i Ros-
kilde. Vi har en stor grund med plads til gamle og 
nyere biler, en frodig blomsterhave samt mulig-
hed for dyrehold, hvis vi synes. Og vi har skoven 
i ryggen. Som nabo, et par hundrede meter væk 
bor en hurtigsmart byggemand, pt. fraskilt. Han 
er mest optaget af sin røde amerikanerbil, som 
han kigger ned i motorrummet på næsten dagligt. 
Derefter kommer den hjemmegående pædagog 
og seniorforskeren på Risø. De bor i den gamle 
skole med flot tegltag og tre skorstene. Lige om 
hjørnet følger en mindre gård, hvor jorden er solgt 
og bygningerne udlejes med jævne mellemrum. 
Landbohaven er gået i svang. Så følger fliseman-
den, der har solgt sin erhvervsgrund i Faxe til Net-
to, fordi Netto ville væk fra byens torv, hvor ellers 
alle byens butikker lå samlet for en gangs skyld. 
Netto ville ud på kanten af byen og det hjalp by-
rådet dem med, selv om det var på tværs af egen 
planlægning. 

Flisemandens kone har i mange år taget sig af 
plejebørn og givet dem meget gode opvækstvil-
kår. Videre ned ad vejen bor et par socialarbej-
dere, der konstant bygger om- og til, har stor ur-

LA’  VÆR’ AT  YNK’ UDKANTEN
 Af Dennis Lund
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Det intime haverum ... og det store landskab

Den gamle skole med tre skorstene og ford A i front

Vejen, set mod syd

Socialpædagogernes legeplads

Man kan godt bo i tyrolerhytte uden at være med i skiklubben

153417_Byplan_0214_2_Indmad.indd   36 11/07/14   08.16



37

en gang om måneden i vinterhalv-året, desuden 
en sommer- og vinterfest. Nogle spiller skak sam-
men, et par stykker går på jagt, andre konsulterer 
hinanden om fårehold, uld og pilefletning eller 
går blot lejlighedsvis en tur i skoven og slutter af 
med en kop kaffe hos hinanden. ”Skytten” som 
bor lidt længere borte kommer hver dag forbi det 
gule hus på hjørnet og napper en øl eller to. Nog-
le holder høns, så vi får friske æg hele tiden. Og 
træ til brændeovnen er billigt efter de senere års 
storme og hvis man kender de rette personer. Jeg 
sporer ydermere en spirende interesse for gamle 
biler, så måske kan der dannes en lille mekani-
kerkvartet, bedst hvis vi kunne få Birger, som er 
mekaniker med?

Alt sammen foregår langt ude på landet. Parcel-
husfolket i de nærmeste lidt større byer, Karise, 
Dalby og Faxe, hver med ca. et par tusinde ind-
byggere synes, at vi bor ufatteligt langt væk fra 
alting. Der er jo mørkt om vinteren, meget mørkt. 
Man skal have pandelampen med i udhuset. Men 
om sommeren er her til gengæld harer, fasaner, 
ræve, råvildt, ugler, musvåger og nattergal helt på 
klos hold.  

Som man nok kan forstå, er det ikke fællesskabet 
det skorter på, tværtimod kunne man sige. Og da 
alle endnu kan trille til nærmeste station og stige 
om på det offentlige transportbånd, kan man med 
lidt god vilje let nå storbyen. Og lige så let komme 
tilbage. Havde internettet virket en smule bedre 
herude, ville fremskridtet være betydeligt. Jeg 
cykler til tider til biblioteket i Faxe, som næsten 
har døgnåbent; det er service. Der er ro, aviser, 
blade og god litteratur. Alligevel er det træls at 
skulle hente sin e-boks 5-6 km væk. Jeg sidder 
ved de gratis internet-pc-’ere. Man kan kun sidde 

der max. 2 timer; ellers ville de samme personer 
blive der dagen lang og bruge dem som spille-
maskiner. Der tegner sig et mønster. 

Stedets potentialer
På Stevns ligger som mange vil vide klinten, der 
næsten er verdensberømt. Fra klinten er der en 
gangsti langs kanten på nogle km til Bøgesko-
ven og traktørstedet, og lige ved siden af ligger 
”prins Valiants” middelalderborg Gjorslev. Man 
skal heller ikke glemme Faxe kalkbrud, udstil-
lingscenteret med biograf, hvor filmklubben 
holder til. Og drikkevandet er særlig godt, det 
samme er bryggeriet, de store landskabstræk, 
skovene og godserne. Det er egnens potentialer. 

Vigtigt er at huske, at Stevns er en slags halvø, 
hvilket betyder, at man skal samme vej hjem som 
ud. Det gør den store forskel, at vi kan være i 
fred for megen gennemkørsel. Dertil kommer, 
at vi har let ved at gribe ud efter hovedstadens 
offentlige trafiknet. Vi er tæt på og alligevel 
langt fra. Det er to helt afgørende kvaliteter ved 
Stevns, måske de vigtigste for stedets potentia-
ler. 

Mere er der ikke at byde på. Men det er også 
alt rigeligt, når man også skal deltage lidt i det 
lokale foreningsliv, nå ind til storbyen, passe 
job og se børn og familie en gang imellem. Det 
er hverdagen i udkants-Danmark. Vi kan nå alt 
herfra. Det er kun jobbet, der ikke ligger lige om 
hjørnet.

Nogle har givetvis ringere vilkår end dem jeg har 
nævnt, men de har det ikke ringere end de ville få 
det i storbyen, snarere bedre, fordi hjælpsomheden 
er større og pengeøkonomien ikke er helt så udtalt. 

Lad være med at begræde udkants-Danmark. Og 
lad være med at ”urbanisere” det. Hold hus med 
land og by, ryd op og lav små, beskedne forbedrin-
ger, som vi kan holde ved lige. Støt hellere Bane-
Danmark med at rydde op på sporarealerne. Se 
hvordan der ser ud på Køge station, i underførin-
gen, på baneskrænterne ved Hovedbanegården 
og på sporene mellem Vesterport og Nørreport, 
her hvor Wonderfull Copenhagen gerne vil have 
os hen. Det er en skændsel. 

Når regnebrættet gøres op, er der herude lidt 
mindre caféliv, for ikke at sige slet ikke noget, 
men mere pølsebod, ketchup og det nogle vil 
kalde dårlig smag. Indkøbene gør ikke den store 
forskel, e-handlen vokser og på mange måder kan 
vi i sæsonen få flere friske varer. Vi har plads til 
vore dagdrømme og kan tage byens puls, når vi 
lyster. Samværet skal ikke styrkes her.

Som jeg ser det forsøger ML at skabe mere af det, 
der er nok af i forvejen: Fællesskabet. Lad være 
med at skabe mondænt fritidsliv på steder, hvor 
det stedbundne ligger i den bløde rytme, i den lille 
skævhed og i at alt ikke skal være fantastisk.

Det eneste der rigtig savnes i udkanten er ar-
bejdspladser og god internetdækning. Selv ambu-
lancehelikopteren står parat, så man kan komme 
til de bedste sygehuse på kort tid, hvis noget er 
galt. Det går hurtigere end med ”slamsugeren” 
(linie 5a) ind ad Nørrebrogade. 

”Mulighedernes Land” er i for høj grad tænkt, or-
kestreret og set gennem storbymenneskets Ray-
Ban solbriller. Den synsvinkel er skæv.      

Dennis Lund

Vejen, set mod syd

Man kan godt bo i tyrolerhytte uden at være med i skiklubben
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Aabenraa kan netop tjene som eksempelprojekt, 
fordi byen repræsenterer de udfordringer, der 
peges på i artiklen. Udfordringer, der gælder for 
mange andre større provinsbyer i Danmark.

Hver by sin løsning
Aabenraa har sammen med Realdania via 
”Aabenraa – Fremtidens Købstad” været igen-
nem en intens visionsproces for at finde byens 
løsning på udfordringerne og for samtidig at 
illustrere et eksempel for andre købstæder. Er-
faringen er, at uanset om det gøres på den ene 
eller anden måde, er det nødvendigt at skabe 
en identitet, der ikke baserer sig på handel 
alene, men på en mangfoldighed af oplevelser, 
aktiviteter og attraktive bosætningstilbud. En 
identitet, der samtidig udspringer af byens sted-
bundne kvaliteter.

Politikere i kommuner med købstæder og større pro-
vinsbyer er i disse år optaget af, hvordan det skal 
lykkes som by og kommune at overleve i konkurren-
cen med andre byer samtidig med, at man oplever 
nedgang i antallet af arbejdspladser, vigende be-
folkningstal, butiksdød og klimaudfordringer.

Byrådet i Aabenraa Kommune har i april 
vedtaget en ambitiøs udviklingsplan. Den 
skal fremtidssikre købstaden ved at give 
den en ny identitet, der skal re-brande 
byen med afsæt i stedbundne potentialer. 
De store drivkræfter i planen er en klima-
boulevard, en campusrambla og et han-
dels- og kulturloop. 

Af Anette Kold og Rie Nielsen

Den helt store udfordring for den traditionelle 
købstad er, at den er i gang med at miste sin rolle 
som det, der ligger i ordet købstad, nemlig som 
centrum for handel og de erhverv og det liv, der 
følger med et rigt handelsliv.

At hamle op med disse udfordringer kræver, at 
købstæderne redefinerer deres identiteter ved, at 
de enten opfinder en helt ny identitet, eller at de 
genfinder deres særlige egenskaber og redefine-
rer deres identitet via dem.

Det konkluderer Tom Nielsen og Kristian Brandsa-
ger i artiklen ”Købstæderne i byernes tidsalder”, 
som Byplan bragte i december 2013. Artiklen blev 
oprindeligt udarbejdet til arkitektkonkurrencen 
”Aabenraa – Fremtidens Købstad”, hvilket ikke 
fremgik af artiklen.
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bidrager til, at der nu er et helt katalog af projek-
ter, som politikerne løbende kan tage stilling til i 
budgetforhandlingerne. 

Der er tre markante drivkræfter i planen for Frem-
tidens Aabenraa

Klimaboulevarden er byens nye gennemfarts-
vej og består af Gasværksvej, som kobles sam-
men med Løgumklostervej og Skibbroen. Den 
bliver Aabenraas nye ansigt mod øst. På østsiden 
af Klimaboulevarden anlægges både en vold og 
en kanal, der sikrer byen mod havvandsstigninger. 
Boulevarden håndterer og fordeler byens gen-
nemkørende og tunge trafik. Det bliver en grøn 
boulevard med træer og bred midterrabat - altså 
et naturskønt område.

Campus-Ramblaen er en markeret og bred sti-
forbindelse, som er skitseret fra campusområdet 
ved gymnasierne i den nordlige ende og til svøm-
me- og idrætscentret med den nye multiarena 
og Kongehøjskolen i den sydlige. Ramblaen er 
tænkt om en fysisk forbindelse mellem læring og 
bevægelse og skal i sig selv indbyde til aktivitet. 
Samtidig fungerer den som del af en klimasikring 
af området ved Dyrskuepladsen.

Handels- & Kulturloopet samler handelsom-
rådet i bymidten i et kredsløb mellem gågaden, 
Madevej og Klimaboulevarden. Som ankerpunk-
ter nord og syd i loopet foreslås der to kulturinsti-
tutioner, der skal være med til at trække publikum 
ind til byen. I den sydlige ende evt. et overdækket 

Derfor var målet med eksempelprojektet ikke at 
opfinde en model, der kan lægges ned over alle 
landets købstæder og større provinsbyer. De har 
meget vel de samme udfordringer som Aabenraa, 
men erfaringen fra processen var, at løsningen vil 
og skal være unik for hver enkelt by, hvis det skal 
lykkes at fremtidssikre byerne.

Aabenraa Kommune har skabt den udviklingsplan, 
som passer til Aabenraa. Den tager afsæt i de 
stedbundne potentialer og forstærker dem. Det er 
en meget ambitiøs og visionær plan, som vil æn-
dre byens profil markant udadtil samtidig med, at 
det stadig vil være velkendte Aabenraa for byens 
borgere. 

Den lille, der tør
Aabenraa skal være sundhedscentrum i Sønderjyl-
land - en sund og aktiv kommune. Identiteten skal 
tage afsæt i den sønderjyske selvfølelse, der findes 
i Aabenraa samtidig med, at den sunde livsstil skal 
fremmes. 

”Det nye supersygehus, som nu er under udbygning 
i Aabenraa, har naturligt skabt et vitalt afsæt for 
nye potentialer i form af nye virksomheder, nye be-
folkningsgrupper, ny tiltrækningskraft og nye rekre-
ative forbindelser – potentialer, der skal slå tonen 
an for en ny måde at anskue Aabenraa/Rødekro på 
som en samlet enhed.” (Citat fra dommerbetænk-
ningen Aabenraa - Fremtidens Købstad)

Aabenraa vil med sin vision gerne skabe de ram-
mer, der skal til for at byen og kommunen igen 

kommer til at opleve vækst og bliver et vækstcen-
trum i Sønderjylland. Det kan ske ikke på trods af, 
men måske nærmere i kraft af, at Aabenraa er en 
lillebror set såvel i national som i regional sam-
menhæng. Aabenraa skal være den lille, der tør 
det, de store ikke tør. En by, der kan handle hur-
tigt. Aabenraa skal med projekterne i udviklings-
planen vise, hvordan man får vendt byen fra stag-
nation til en by fuld af kvaliteter og muligheder.
I den overordnede strategi for en fysisk udvikling 
af Aabenraa skal sundhed betragtes som Aaben-
raas force på lige fod med de grønne og blå natur-
givne kvaliteter ikke blot i ord og markedsføring, 
men også i den fysiske udformning af Aabenraa 
– helt ned i de enkelte byrum.

Fra ét byråd til de næste..
Målet med en fysisk udviklingsplan, der rækker 
helt ud til 2035 og hen over en række skiftende 
byråd, er at få et pejlemærke at bevæge sig frem 
mod. Målet er samtidig at løfte planlægningen af 
byen op, så den ændres fra matrikelplanlægning, 
hvor ad hoc-beslutninger tages fra projekt til pro-
jekt, til i stedet at trække de store linjer.

Langsigtet byudvikling skal bidrage til en veldis-
poneret bymidte, hvor enkeltdele kan udvikle sig i 
forskellige tempi og samtidig i sidste ende tilsam-
men danne et helt billede.

Planen er bygget op med delmål frem mod slut-
målet i 2035, hvor byen kan fejre 700 års køb-
stadsjubilæum. Delmål giver overkommelige 
tidshorisonter for byrådene, og udviklingsplanen 
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markedsområde. I den nordlige ende evt. et kultur-
torv, hvor der blandt andet skabes sammenhæng 
med Sønderjyllandshallen. Det kan bidrage til et 
forstærket hjerte i byen, som blander handel med 
kultur og andre publikumsaktiviteter. H.P. Hanssens 
Gade bliver samtidig et nyt grønt strøg i bymidten 
uden hurtig gennemkørende trafik.

På tværs af de tre vigtige områder er en række væ-
sentlige øst-/vestgående passager, som skal linke 
de tre områder sammen. Passagerne skal styrkes, 
og det skal gøres attraktivt at bevæge sig på tværs 
af byen både til fods og på cykel. Her er det altså 
de bløde trafikanter, som har høj prioritet.

Idealisme og pragmatisme
En forudsætning for, at udviklingsplanen fik tre ka-
rakteristiske drivkræfter, var at dommerkomitéen 
valgte tre vindere af arkitektkonkurrencen frem for 
én. 

Dommerne ønskede at vælge til frem for at vælge 
fra. Der var i komitéen enighed om, at den gode 
plan for Aabenraa lå på tværs af de tre planer. Og 
en viderebearbejdning af disse skulle bidrage til 
den endelige udviklingsplan.

Viderebearbejdningen af alle tre projekter har gi-
vet udviklingsplanen de tre store drivkræfter, der 
kommer fra hver sit konkurrenceteam. De er cen-
tralnerver i hver sit vigtige delområde i Aabenraa 
bymidte. Hver især er de forløb, som skal booste 
de delområder, de befinder sig i.

Kommunikation som værktøj
Det krævede en skarp og gennemtænkt kommuni-

FAKTA
”Aabenraa – Fremtidens Købstad” – et frugtbart samarbejde 

med Realdania blev påbegyndt sommeren 2012. I februar og 

marts 2013 fandt de første offentlige arrangementer sted, og 

Aabenraa som Fremtidens Købstad kom til debat og i fokus.

Som et skridt mod en vision for Aabenraa blev der i maj 2013 

udskrevet en arkitektkonkurrence med henblik på at få løs-

ningsmodeller til Aabenraa som Fremtidens Købstad.

Processen har fulgt en stram tidsplan på 12 måneder fra start 

til nu. Tidsplanen er overholdt, og resultatet af en grundig og 

intens proces præsenteres i udviklingsplanen ”Fremtidens 

Aabenraa – fremtidens købstad”.

Undervejs i processen er der produceret flere end 630 siders 

materiale i form af forundersøgelser, bidrag fra de konkur-

rerende teams, viderebearbejdninger og den endelige udvik-

lingsplan.

Visioner for Fremtidens Købstæder:

Fremtidssikret

Fremtidsfokuseret

Fremtidsparat

Visioner for Fremtidens Aabenraa:

En by med styrket hjerte
Et sundhedscentrum i Sønderjylland
En moderne og levende købstad

kation at få slået fast, at det faktisk var det visio-
nære og det vovede valg at vælge de tre projekter 
til i stedet for at vælge to fra. Og kommunikation 
har hele vejen gennem processen været brugt 
som byplanfagligt værktøj.

Gennem en effektiv borgerinddragelse, borgerop-
lysning og en åben proces har borgerne fået en 
oplevelse af at blive set og hørt, og når de ge-
nerelt føler sig orienteret hele vejen gennem 
processen, skaber det en god stemning. Samtidig 
bliver de kritiske røster stillet til ansvar og bedt 
om at bidrage til processen, hvilket de så oftest 
gør konstruktivt.

Borgerne blev inddraget allerede, da konkur-
renceopdraget skulle laves. Der blev holdt flere 
workshops, hvor borgerne blev inviteret til at 
komme med deres ideer til, hvordan visionen om 
at blive fremtidens købstad kunne gennemføres. 
Deres input blev direkte inspirationsmateriale til 
de konkurrerende teams. Det vil altså sige, at bor-
gerne har sat deres fingeraftryk på selve grundla-
get for planen.

Helt fra processens start blev de også inviteret 
til at melde sig på en nyhedsmail, hvor projektle-
deren ville informere om projektets status, hver 
gang der var nyt at fortælle. Næsten 300 bor-
gere meldte sig på og har fulgt med, og mange 
har stillet spørgsmål på mail til projektlederen og 
fået svar. Derudover er der etableret en særlig 
projekthjemmeside www.aabenraafremtidens-
købstad.dk som er velbesøgt af borgere og er-
hvervsdrivende, der ønsker at følge realiseringen 
af visionerne. 

Kommunikationen har været højt prioriteret, 
og det har givet rigtigt positive erfaringer, som 
Aabenraa Kommune vil drage nytte af i kom-
mende projekter.

Om forfatterne
Anette Kold  er Arkitekt og projektkoordinator 
og Rie Nielsen er kommunikationsmedarbejder,  
begge i Aabenraa Kommune.
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berne er blevet attråværdige, og flere og flere 
taler om, søger og planlægger for fællesskaber. 
Det er på en gang en nostalgisk reminicens og et 
alment behov for at finde mening og retning i til-
værelsen. De fleste har hørt den ældre generation 
bekræfte sig selv i, at tidligere var der tale om 
rigtige fællesskaber, hvor man ikke bare hyppede 
egne kartofler, men også tog hensyn til helhed – 
fællesskabet. I gamle dage var det som bekendt 
altid bedre vejr og folk var venligere og opførte 
sig ordentligt. Og så var de fælles om tingene, 
erindrer de gamle. Selv de gamle grækere frem-
førte lignende synspunkter. Måske var der også 
grunde til at fællesskabet eksisterede i den form 
det nu havde, fx. de beskedne kår, der var rammen 
om de fleste danskeres liv. Måske har fællesska-
berne bare ændret betydning og form, og det vil i 
sig selv provokere de fleste.

Fælles om hvad?
Fællesskab er positivt – en klar vindersag, men 
fælles om hvad og for hvem? Måske giver rappor-
tens omslag en ide om hvem – en samling menne-
sker af begge køn sidder i græsset en solbeskin-
net dag og nyder det gode vejr, det fornemmes, 
at det er forår. De ser glade og afslappede ud, de 
fleste sidder sammen med en eller flere: Enkelte 
sidder alene og betragter de andre, men de fleste 
er i samtale eller sidder sammen. Enkelte nyder 

Af Hans Thor Andersen

Anmeldelse

FÆLLESKABER
I FORANDRING
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ned-
satte i 2013 en tænketank, der skulle analysere 
mulighederne for at gøre fremtidens byer til en 
ramme om fællesskab, nærhed og mangfoldighed 
med henblik på at sikre borgerne et godt liv og 
give plads til forskellighed, tryghed og kreativ ud-
vikling af mennesker og ideer. Tænketanken (ud-
valg blev det kaldt i gamle dage) barslede i foråret 
2014 med sin rapport ”Fællesskaber i forandring”. 

Emnet er jo ganske komplekst og allerede titlen 
antyder, at fællesskab er en dynamisk størrelse. 
Det er jo et lovende udgangspunkt, desværre 
forfalder rapporten hurtigt til nogle firkantede er-
klæringer, der danner udgangspunkt for en række 
gode råd til ministeren og os andre.  

Fællesskaber er som udgangspunkt positivt la-
det; det er drømmen om at være nærværende, at 
indgå i gode og stærke relationer med andre til 
fælles bedste og kunne nyde godt af hinandens 
indsats, uden at det nødvendigvis skal være base-
ret på millimeterretfærdighed. Der er en længsel 
efter fællesskaberne, at komme hinanden ved på 
en meningsfuld måde. Denne længsel efter fæl-
lesskab eksisterer også i det moderne samfund, 
hvor opmærksomheden ellers i høj grad er vendt 
mod individualiteten: Den enkeltes præstationer, 
karakterer, karriere, udseende osv. Fællesska-

Fælleskaber i forandring, Tænketanken Byen 2025.

Udgivet af Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter

mbbl.dk/files/dokumenter/publikationer/taenketanken_

byen_2025.pdf

FÆLLESSKABER
I  FORANDRING
-
TÆNKETANKEN
BYEN 2025
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stulater, der vel nok er sympatiske, men næppe 
holder for en nærmere prøvelse: På side 7 stil-
les spørgsmålet ”Hvordan bibeholder, udvikler 
og styrker vi den danske tradition for fokus på 
fællesskabet i udviklingen af vores byer?” Det 
er næppe holdbart at betragte fællesskaber som 
noget særligt dansk? Synspunktet gentages på 
side 28, hvor det slås fast, at ”Danmark har en 
unik tradition for bofællesskaber og fællesskaber 
mellem beboerne.” Vi ved strengt taget ikke om 
en sådan tradition findes i fx. vore nabolande? At 
den ligefrem er unik lyder ikke helt holdbart, men 
der er ikke dokumentation for denne opfattelse i 
rapporten. 

Tænketanken gør det allerede på side 9 klart at 
”Byen som ramme for velfærdssamfundet skal 
rustes til at svare på de radikale forandringer og 
udfordringer i det 21. århundrede.” Desværre er 
der ikke en eksplicit opremsning af disse radikale 
udfordringer og forandringer, som bl.a. fællesska-
berne skal være med til at tackle. Dog slår rap-
porten fast at ”I fremtidens bysamfund må flere 
forventes at bo tættere og i fremtidens velfærds-
samfund er der brug for, at et bredere udsnit af 
danskerne bidrager til og tager ansvar for byens 
udvikling.” og ”Det betyder, at der i byerne skal 
være rum til stadig flere på mindre plads..:” (p 9). 
Med andre ord er byernes fortætning en del af 

Hvad skal der til, for at den enkelte føler sig inklu-
deret i fællesskabet? Er det en nostalgisk længsel 
efter noget forlængst forsvundet? Kan fællesska-
ber overleve i en verden, hvor forskellene vokser og 
bevidst trækkes op for netop at markere identitet 
og anderledeshed? Opgøret med modernitetens 
normalitet og gennemsnitsborger var jo netop dens 
manglende respekt for forskelligheden, mellem 
køn, seksualiteteter, religioner, etniciteter etc. Pe-
ger det ikke snarere på fællesskaber frem for fæl-
lesskabet? Altså, flere og mindre parallelverdener 
med hver sit fællesskab og undertiden fællesska-
ber på tværs af de sociale differentieringer. 

Fællesskaber skal ikke bare være et ’a la’ carte’-
tilvalg, men forpligtende: Problemet er blot på hvil-
ken måde? Fællesskaber er allestedsnærværende; 
vi bliver født ind i et fællesskab, vi ikke selv har 
valgt og påtvunget dets vaner, normer, tro og sprog. 
De fleste børn starter stadig tilværelsen i det fæl-
lesskab, der hedder familien (hvorfor er der i øvrigt 
ikke en diskussion af den samfundsmæssigt basale 
enhed i tænketankens rapport?), men der er et vok-
sende antal familier, der opløses og derfor kræver 
etablering af nye fællesskaber for at få dagligda-
gen til at hænge sammen. 
 
Tænketankens postulater
Tænketankens rapport er baseret på en række po-

en øl fra dåsen – det er jo uhøjtideligt. Bagved er 
der en større bygning, der kunne være en uddan-
nelsesinstitution. Ved nærmere betragtning bliver 
det klart, at der alene er tale om unge mennesker; 
ingen børn eller ældre, ikke engang midaldrende, 
spolerer den gode stemning. Der er heller ikke 
nogen skæve eksistenser, personer med tydeligt 
etnisk præg eller personer med fysisk handicap til 
at forstyrre idyllen. Fællesskabet er for de hvide 
middelklasseunge med de gode uddannelser. 
Samfundets kerne.

Tænketanken lægger op til et inkluderende 
samfund, hvor alle borgere er med. Ingen skal 
være uden for fællesskabet; allerede her kan 
det betvivles, at alle nu også er interesserede i 
fællesskabet. Er det lovligt at ville noget andet, 
eller bliver afvigere betragtet som en trussel for 
fællesskabet? Der er fortilfælde i lande nær Dan-
mark. 

Vi lever i et konkurrencesamfund: Alle mod alle. 
Det er gået hårdt ud over de gamle fællesskaber, 
i familien, i byen, i foreningen. Det kan være van-
skeligt at bygge noget nyt op, fordi ethvert fælles-
skab strider mod den grundlæggende konkurren-
ceimpuls. Man bliver kun i fællesskabet så længe 
det udfordrer, tilfredsstiller ambitioner eller er 
underholdende nok.
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ejerboliger samt samlivsformer efter eget behov og 
ønske. Derved er det ’fælles’ blevet opdelt i mindre 
dele, hvor interesser og ønsker tydeligt adskiller 
sig. 

Men er det nødvendigvis et problem? 
Fællesskaber er som så meget andet samfunds-
mæssigt en kompleks sag; de kan være positive, 
men også det modsatte – kriminelle bander har 
også et fællesskab, der både forpligter og giver 
mening for den enkelte. Ideologisk har især kon-
servatisme og socialisme slået på det forpligtende 
fællesskab som samfundets fundament, mens li-
beralister har taget afsæt i individets muligheder 
og ansvar. Nogle fællesskaber kan den enkelte 
ikke unddrage sig, andre kan vælges fra og til. Det 
er en politisk vurdering om det er godt eller skidt, 
men det er under alle omstændigheder vigtigt, at 
de fællesskaber, der tilbydes er frivillige og opleves 
positivt. Det er næppe noget man kan planlægge 
endsige bygge sig til, men det er sikkert muligt 
at lægge hindringer i vejen for de spontane og 
utvungne fællesskaber i by og boligområder. 

En eftertanke
Et sidste suk - tænketankens rapport gør meget 
ud af fællesskaber i byen, især de tætte dele af 
storbyerne; men de fleste danskere bor i mindre og 
mellemstore byer samt forstæder. Er vilkårene og 
behovet for fællesskaber anderledes her eller er de 
pr. definition ikke interessante som ’rigtige’ byer?   .   

Om forfatteren
Hans Thor Andersen er Dr. Scient., forskningschef 
på Aalborg Universitet, SBi – By, bolig og ejen-
domme.

en risiko for, at det sociale liv primært udspilles 
i lukkede fællesskaber med ligesindede, og at 
byens borgere sjældent mødes på tværs af so-
ciale, økonomiske og kulturelle skel.” (p 24). Det 
er givet korrekt, at specielt i storbyer kender vi 
ikke hinandens vilkår eller støder på hinanden i 
dagligdagen. Rapporten fortsætter på  p 25 ”Op-
delingen af de danske byer er øget gennem de 
seneste årtier..(..) .. et voksende problem i større 
danske byer. Det udfordrer den danske tradition 
for bymæssige fællesskaber på tværs af sociale 
skel.” Igen fornemmer man, at der var engang da 
alle danskere kom hinanden ved, men desværre 
har egoisme og ussel mammon ført til opdelin-
ger af befolkningen. Men er det rigtig? Kunne 
det tænkes, at fællesskaberne aldrig har været 
universelle, men reelt kun omfattet ens egne – 
familie, naboer, kolleger, bekendte osv? Og at de 
nu hedengangne fællesskaber mere eksisterede 
af nød end af lyst? 

Fællesskaber er blevet valgfrie
De fleste danskere har heldigvis mulighed for at 
vælge mellem forskellige fællesskaber og endog 
fravælge en del af dem; velstandsstigningen især 
efter anden verdenskrig har givet almindelige 
mennesker reelle valgmuligheder. Derved bli-
ver der plads til at egne interesser og lyster kan 
styre, hvem man vil være sammen med, i hvil-
ket omfang og hvor forpligtende det skal være. 
Denne differentiering anses af nogle for et stort 
tab (nostalgikerne), mens andre ser det som et 
afgørende fremskridt i menneskets frigørelse fra 
tvang og undertrykkelse. Velstanden har eksem-
pelvist gjort det muligt at fravælge kollektiv trafik 
til fordel for privatbilisme, lejeboliger til fordel for 

løsningen – for blot nogle generationer siden var 
det problemet. Endvidere skal fællesskaberne/ 
borgerne ”tage ansvar for byens udvikling”. Altså 
slut med det store fællesskabs (velfærdsstaten?) 
indsats til fordel for lokale aktører? Eller indivi-
duelt ansvar? Endelig er det lidt af en planmæs-
sig udfordring at ville stoppe byvæksten – hvor 
mange borgmestre er med på den plan? Det vil i 
al fald været et brud med den historiske trend at 
kunne stoppe byernes arealtilvækst. 

Tænketankens rapport skelner mellem forskel-
lige typer af fællesskaber, men igen er det som 
om byens borgere (storbyens borgere) primært 
består af unge (arkitekt-?) studerende, der søger 
et meningsfuldt indhold i tilværelsen. For den 
store andel af landets voksne befolkning fylder 
to fællesskaber ret så meget: Arbejdsfællesska-
bet og familien. Moderne familier synes ikke at 
have det overskud, der forventes i tænketankens 
rapport; de voksne skal jo både realisere deres 
erhvervskarriere og sikre afkommets opdragelse 
i den moderne konkurrencestat. Fællesskaber, der 
ikke understøtter disse formål, bliver let skubbet 
tilside. Det kan derfor godt være svært at mobili-
sere ressourcer til diverse komme-hinanden-ved-
arrangementer i den sparsomme fritid på byens 
torv. 

Det er en smuk og positiv vision tænketanken ud-
folder, se p 22: ”… at skabe sammenhængende 
byer og bysamfund, der udnytter fordelene og sy-
nergien ved at indgå i fællesskaber og forbindel-
ser på tværs.”  Specielt segregationen fremstår 
som en udfordring for denne vision: ”Den øgede 
opdeling i byerne medfører i tænketankens optik 
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