
Fra Boomtown til Brovst 
 

Billeder og tanker om byer og steder mellem udvikling og afvikling 



Hvordan kan 
vi sikre vækst og 

velfærd i en krisetid? 



 

Er vækst en forudsætning for 
velfærd og byudvikling?  

 



 Hvilke værdier er på spil? 
 
 











 



 



 



 

Regionalt lederskab? 



 



 



 

Sommer hele året?  



 



 



 



 







 



 



 



 



At komme på landkortet – og blive der 







 



 





 











 

”Kazakhstan was a perfect stage to apply my ideas”  
 

Kisho Kurokawa 



























 





 











 Det store fokus på byarkitekturen 
synes ikke mindre i dag, hvor stort set 
alle danske byer med respekt for sig 
selv har fået foretaget det “grå snit“, 
som Jan Gehl meget rammende 
betegner den massive brug af granit i 
det offentlige rum.  

 
 Byplan nyt nr. 5 2004: 8 







 ”Vi har ikke længere 
nogen måder at holde 
balancen mellem 
kapitalisme og demokrati 
på. Vores ønsker som 
forbrugere og investorer 
vinder, fordi vores værdier 
som borgere ikke længere 
har nogen mulighed for at 
sætte sig igennem – 
andet end i ophidset 
retorik rettet mod de 
forkerte fjender. Dette er 
den virkelige krise for 
demokratier i 
superkapitalismen” 

 
     

  Robert Reich 



 "Vi er i gang med en fuldstændig 
ændring af vores land, som vi ikke har 
set siden industrialiseringen. Jeg tror 
ikke, alle har forstået rækkevidden af 
det, og den udfordring, det er for de 
kommuner."  

  
 Carsten Hansen til Avisen.dk. 
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