
 Fakta om delstaten Thüringen og Hjørring Kommune 

                                                           
1 Prognose Danmarks Statistik  

 Delstaten Thürin-
gen 

Hjørring Kommu-
ne 

Befolkning 2.150.000  65.000 
Befolkningsprognose  
år 2035 

1.875.000 63.800 

Forventet befolk-
ningsfald 

12,7 % 2  % 1 

Areal 16.171 km2 930 km2 
Antal kommuner 848 1  
   
   

 IBA Thüringen 2012 - 2013 
I perioden 2012 til 2023 er hele fristaten Thü-
ringen (der tidligere lå i Østtyskland) arena for 
et fremtidslaboratorium, som handler om test 
af og metoder til transformation i et område, 
der er ramt af befolkningstilbagegang.  

Fremtidslaboratoriet gennemføres af IBA Thü-
ringen. IBA er en forkortelse af Internationale 
Bauausstellung (International bygningsudstil-
ling). IBA Thüringen står på skuldrene af tidli-
gere store tyske IBA’er. Inden for de seneste 
mere end hundrede år har IBA’ens opgaver 
ændret sig drastisk. I begyndelsen af det ty-
vende århundrede var IBA en regulær bygge-
ri-udstilling, mens store byudviklingsprojekter 
og regionale udviklingsprocesser nu er blevet 
det primære fokus.  
 
STADTLAND Thüringen 
Temaet for IBA Thüringen er StadtLand 
(By/land). Temaet er valgt både som en ram-
mende beskrivelse af delstaten Thüringen, der 
har mange spredte småbyer, men samtidig 
ønsker man også at udfordre dogmet om 
modsætninger mellem individ og natur, by og 
land samt samfund og ressourcer. StadtLand 
fokuserer på stedlige potentialer i vid forstand.    
IBA Thüringen søget at initiere en samfunds-
mæssig forandring, hvor de stedlige ressour-
cer udnyttes på helt nye måder. Problemer og 
udfordringer søges løst gennem ligeværdige 
og innovative samarbejder mellem by og land. 
IBA organisationen tilbyder faglig, kommunika-
tiv og procesmæssig støtte og ser sig som et 
laboratorium for praktisk test af nye ideer og 
processer.  
IBA’en forventes at afstedkomme forandrin-
ger, der skaber merværdi og forandringer, og-
så udover forsøgsperioden. 
 
IBA Thüringen blev grundlagt i 2012 ved en 
beslutning i den tyske stats regering. Fristaten 
Thüringen er eneste aktionær og finansierin-
gen sker hovedsageligt fra delstaten.  
Projektperioden er langvarig: 12 år.   
Projektet startede i 2012 og varer til 2023 
Økonomi: Fast bevilling på 11 mio. danske 
kroner pr. år. Dertil er der midler til projekter 
fra EU, den tyske stat og private parter.  
Bemanding: 15 mand stort sekretariat. 


