
Invitation til SYMPOSIUM 
Bykvalitet og livskvalitet i mellemstore danske kommuner 
Den 5. og 6. marts 2009 på Naturama i Svendborg

For forskere, planlæggere og andre kommunale udviklingsaktører 

 



Forskere og planlæggere vil i løbet af symposiet diskutere begreber 
og handlemuligheder og herunder stille spørgsmål som:

- Hvad er en god by, og hvordan fremmer vi udviklingen af den?

- Hvordan former vi gennem planlægning og udvikling 
   det gode liv?

- Hvad er det gode liv, og hvordan udtrykker det sig?

- Hvordan kan der skabes en dialog med borgerne og brugerne     
   af en by, som involverer og inddrager flest muligt?

Svendborg er som den første kommune i Danmark blevet optaget 
i det internationale Cittaslow-netværk. Herved har den sydfynske 
kystby valgt at følge særlige veje og betingelser, når det gælder 
fremtidens udvikling og planlægning, og kan dermed måske komme 
til at påvirke synet på byudvikling i Danmark. 

Det er ikke symposiets mål kun at drøfte Svendborgs mulige ud-
vikling, selv om kystbyen naturligvis inddrages som væsentligt 
eksempel, men at søge frem mod nye erkendelser i forhold til især 
mellemstore (provins)kommuner i Danmark, og deres muligheder for 
at skabe særlige og bæredygtige udviklingsveje.

’Skynd dig langsomt’  
- strategisk byudvikling med tid til Cittaslow 
Cittaslow er et internationalt netværk af mindre kommuner, der 
som svar på globaliseringens udfordringer har valgt at planlægge 
og udvikle sig efter principper, hvor lokale særpræg, kvalitet i liv og 
omgivelser, bæredygtighed og oplevelser er det centrale. 

Cittaslow-bevægelsen blev dannet i slutningen af 1990`erne i Italien 
med inspiration fra Slow Food. I dag har næsten 100 kommuner 
fra Europa, Asien og Australien tilsluttet sig Cittaslow-filosofiens 
udviklingsprincipper og dermed sagt ja til at ’skynde sig langsomt’ – 
hvad vil det sige? Og hvad kan det bruges til?

I symposiet “Bykvalitet og livskvalitet i mellemstore danske 
kommuner” vil en kreds af kultur-, samfunds- og byplanforskere, 
planlæggere og videnspersoner dels søge at definere Cittaslow-be-
grebet og dets muligheder og dels søge at belyse moderne byud-
vikling og dens udfordringer i forhold til en række parametre som 
kvalitetsfordringer, ’det gode liv’, oplevelsesformer og kulturøkono-
miske krav.



Formål
Symposiet ’Bykvalitet og livskvalitet i mellemstore danske 
kommuner’ vil diskutere udfordringer for kommuner i provinsen, og 
i hvilket omfang Cittaslow-byudviklingskonceptet kan anvise nye og 
brugbare veje i planlægningen og udviklingen af mellemstore, danske 
bysamfund og deres omkringliggende landsbyer og landdistrikter. 

Vi vil i tilknytning hertil diskutere begrebet livskvalitet, og om 
livskvalitet kan dokumenteres. 

Cittaslow-symposiet afholdes på Naturama i Svendborg.  

Symposiets form: 1 time pr. emne med 30 minutters oplæg, 15 minut-
ters indlæg fra opponent og 15 minutters intensiv debat om emnet 
i plenum. 

Der vil i forlængelse af symposiet blive produceret en publikation i 
papir og til nettet. 

Deltagere 
Symposiet henvender sig til forskere, byplanlæggere, arkitekter, 
kulturfolk, politikere, embedsmænd m.fl.   

Arrangør  
Svendborg Kommune i samarbejde med Aalborg Universitet, Institut 
for Samfundsudvikling og Planlægning og Syddansk Universitet, 
Institut for Litteratur, Kultur og Medier. 

Tilrettelæggelse og redaktionsgruppe: Cittaslow-koordinator 
i Svendborg Kommune Cand. mag. Helle Juul Kristensen, lektor 
arkitekt MAA Jørgen Møller, Aalborg Universitet og institutleder 
Johannes Nørregaard Frandsen, Syddansk Universitet.  



Program

Torsdag 5/3-09 
09.00-09.30  Ankomst, registrering, kaffe og morgenbrød. 

09.30- 09.45 Velkommen til Svendborg, Morten S. Petersen, Udvalgsformand for 
 Kultur & Planlægning, Svendborg Kommune.   

09.45- 10.00 Praktiske oplysninger. Cittaslow-koordinator Helle Juul Kristensen, 
 Svendborg Kommune og kommunikationschef Kim Barren, Svendborg Kommune. 

10.00-11.00 Hvad er Cittaslow? lektor, arkitekt MAA Jørgen Møller, Aalborg Universitet, 
 Institut for Samfundsudvikling og Planlægning. 

11.00 – 12.00 Udfordringerne for de mellemstore, danske bysamfund, geograf Bue Nielsen, 
 Miljøministeriet, By & Landskabsstyrelsen.  

12.00-12.15  Lokale rødder – globale gløder, Svendborg-kokken Claus Holm, 
 Sans & Samling introducerer til frokostbuffeten.   

12.15 – 13.15 Frokost med lokale fødevarer. 

13.15 – 14.15 Cittaslow i relation til ny byudvikling, projektleder,
 arkitekt Lars Jensen, NORD Arkitekter. 

14.15 – 15.15 Kulturelle strategier: Anti- og co-branding, lektor Karen Hvidtfeldt Madsen, 
 Syddansk Universitet, Institut for Litteratur, Kultur og Medier. 

15.15 – 15.30 Kaffe 

15.30 – 16.30 Langsom by - progressivt byudviklingskoncept eller rendyrket nostalgi? 
 Byteoretiske refleksioner over ’Cittaslow’ fænomenet, 
 professor Ole B. Jensen, Aalborg Universitet. 

16.30 – 18.00 Indkvartering på Hotel Ærø i Svendborg. 

18.00 – 20.00 Festmiddag på Hotel Ærø med lokale fødevarer. 

20.00 – 21.00 Aftenarrangement på Hotel Ærø. Det maritime, søfartstraditionerne og 
 Svendborg som Cittaslow, museumschef Esben Hedegaard, Svendborg Museum. 

 Herefter fri diskussion, kaffe/te/kage og networking. 

Program

Fredag 6/3-09 
07.30  Morgenmad på Hotel Ærø og derefter afgang til Naturama 

09.00 – 09.15  Blæksprutten og Sneglen, Cittaslow-koordinator Helle Juul Kristensen, 
 Svendborg Kommune. 

09.15-10.15 Livskvalitet i mellemstore bysamfund, institutleder Johannes Nørregaard Frandsen,  
 Syddansk Universitet, Institut for Litteratur, Kultur og Medier.     

10.15-11.15 Livskvalitet. Hvad er det? Kan det måles, og kan det bruges i praktisk planlægning?  
 Professor Emeritus. Jens Chr. Tonboe, Aalborg Universitet.   

11.15 – 12.15  Fra forsamling til spredning og fra salgssteder til drømmesteder. Om identitet, 
 forbrug, tid og rum set i et antropo-sociologisk perspektiv,  professor Dominique  
 Bouchet, Syddansk Universitet, Institut for Marketing og Management.  

12.15 – 13.15  Frokost. Lokale fødevarer 

13.15 -14.15  Cittaslow og den sociale kapital, lektor Gunnar L. H. Svendsen, Syddansk Universitet,  
 Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter. 

14.15 – 15.15 Cittaslow, erhvervsudvikling og Citybranding, partner etnolog Søren Møller 
 Christensen, Hausenberg. 

15.15 – 15.30  Kaffe   

15.30- 16.30  Involvering af lokale aktører i Cittaslow, chefkonsulent Lene Bak, Pluss Leadership.   

16.30- 17.00  Opsamling og afrunding, institutleder Johannes Nr. Frandsen, Syddansk Universitet.  

 Som kritiske opponenter på oplæggene bidrager blandt andre: 
 Bo Vagnby, Arkitekt MAA, Lektor, Aalborg Universitet, Institut for samfundsudvikling  
 og Planlægning, Hjørdis Havsteeen Brandrup, Ph.d.- stipendiat, Syddansk Universitet,  
 Institut for Litteratur, Kultur og Medier samt Jørgen Møller og Johannes Nørregaard  
 Frandsen. 
   



Konferencested 
Cittaslow-symposiet afholdes på Naturama i Svendborg, Dronningemaen 30, 5700 Svendborg. 
Telefon: 6221 0650 

Aftenarrangement og overnatning 
Festmiddagen torsdag aften, aftenarrangement og overnatning sker på gammelt byhotel 
i Svendborg med udsigt over havnemiljøet: Hotel Ærø, Brogade 1, 5700 Svendborg. 
Tlf. 6221 0760. 

Pris og tilmelding 
Deltagerprisen er 4500 kr. for hele arrangementet inklusiv overnatning. I prisen er inkluderet 
fuld forplejning med lokale fødevarer samt overnatning. 

Tilmelding sker inden 5. februar 2009 ved at sende mail til:
Sydfyns Turistbureau, turist@svendborg.dk, Att: Mette Dennig og Mrk. SYMPOSIUM marts 
2009. Angiv hvilket EAN nummer, som faktura skal sendes til. 

Efter den 5. februar 2009 er tilmelding bindende og ved afbud herefter betales et gebyr på 
500 kr. Ved afbud efter den 18. februar betales hele afgiften. 

Symposiet har plads til maksimum 50 deltagere. 

Flere oplysninger  
Symposiet er støttet af Svendborg Kommune, Miljøministeriet og Realdania via  Svendborg 
Kommunes Plan09-eksempelprojekt  ‘Rammer om det gode liv - planlægning med udsyn og 
omtanke’, der udvikler metoder til at arbejde med kvalitet ud fra Cittaslow-filosofien. 

Vil du vide mere om symposiet, venligst kontakt Cittaslow-koordinator i Svendborg Kommune 
Helle Juul Kristensen tlf. 6223 3059 e-mail: helle.juul.kristensen@svendborg.dk 
svb 1900


