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Stationsbyerne og det nye Danmarkskort 
Oplæg på konferencen ’Stationsbyer i forandring’, Bording, 27. august 2014 

af Tom Nielsen, arkitekt og professor i By- og Landskabsplanlægning ved Arkitektskolen Aarhus. 

 
Stationsbyerne og de store byers tidsalder 

Noget af det interessante ved stationsbyerne er, at de så direkte er et resultat af en teknologisk udvikling. 

Selvom denne afhængighed gælder alle byer og al byudvikling, er stationsbyerne der, hvor det er tydeligst. 

Et stykke teknologi, jernbanenettet med dets stationer og toge, har skabt grundlaget for de omkring 400 byer, 

der opstod mellem 1840 og 1940. Den teknologiske udvikling var med til at skabe stationsbyerne, og 

ligeledes er det også den teknologiske udvikling, der bliver stationsbyernes store udfordring. 

 

Udviklingen i perioden efter 2. verdenskrig bliver bestemt af bilen, der sammen med udbredelsen af 

telefonen begynder at løsne den direkte relation mellem bymæssige centre og et omkringliggende opland, der 

er helt grundlæggende for stationsbyerne. De nye teknologier har gradvist givet mulighed for, at mennesker 

kan handle og interagere over et meget større territorium. De seneste to årtiers hastige teknologiske udvikling 

har gjort kommunikationsteknologier fra flyvemaskiner til smartphones stadigt mere tilgængelige for en 

stadigt stigende del af befolkningen, og alting flytter sig til stadighed lettere og mere. Det kunne i princippet 

betyde, at bosætningen og byvæksten blev spredt ud i et tyndt lag over hele kloden. Det gør den bare ikke! I 

de seneste par årtier har det vist sig, at denne udvikling resulterer i bymæssige koncentrationer, og disse 

byers størrelse og stadigt øgede udbud af muligheder igen bliver et argument for at flytte til dem. Over hele 

verden ser vi en stadigt stigende tilstrømning fra landområder og mindre byer til de allerstørste byer og deres 

urbaniserede oplande. Det kalder man byernes tidsalder. Det er de store byer og ikke de små lokale og 

regionale bycentre, der bliver vindere i kampen om udvikling og vækst.  

 

I disse store byer udveksles ideer samt kapital, og der skabes sociale relationer gennem netværk, der også 

vedligeholdes gennem fysisk nærhed og samlokalisering. Byerne som fysisk struktur, som konkrete byrum 

og som klynger af kvarterer med forskellige kvaliteter betyder noget, selvom mange relationer – økonomiske 

såvel som sociale – baserer sig på digitalt medieret kommunikation. I denne byernes tidsalder har 

forskningen, bypolitiken og planlægningen i mange år fokuseret på de radikale omstillinger, der er sket i de 

store byer. Den største opmærksomhed har arbejdet med omdannelsen af industriområder til boliger og 

kontorer for videns- og serviceerhvervene; det strategiske skift til at det var universiteterne, der var de 

vigtigste spillere på byens hold, og dem der sidder med nøglen i byudviklingsdiskussionerne; og arbejdet 

med gentrificeringsprocesserne der følger disse strukturelle skift og ændrer demografien og dermed også den 

konkrete brug af byens rum i de store byer. 
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Stationsbyerne og det nye Danmarkskort 

Efter at vi således i løbet af det seneste årti har været optagede af at tilpasse de store byer til den aktuelle 

politiske og teknologiske virkelighed beskrevet som ’globaliseringen’, er det blevet tydeligt, at det er i de 

små og mellemstore byer, vi i Danmark ser de mest dramatiske konsekvenser af globaliseringen. Det sås 

måske først i lande hvor man har en svag stat, og hvor markedsmekanismer, mere eller mindre ureguleret, får 

lov til at forme byer og landskaber. Udviklingen er også tydelig i et rigt land som Danmark, hvor der er en 

tradition for en medierende stat, hvis rolle – igennem dens definition som velfærdsstaten – er at afbøde de 

værste virkninger fra verdens dynamisk på det enkeltes liv. 

  

Først var det tydeligt i landsbyerne, der på grund af deres lille størrelse var den bytypologi hvor selv små 

ændringer fik dramatiske konsekvenser, men nu er det tydeligt, at også stationsbyerne og provinsbyerne er 

under kraftig omdannelse. Eller mere korrekt formuleret: Deres udviklingsmuligheder er under kraftig 

forandring. Helt overordnet kan rammerne for disse udviklingsmuligheder beskrives med det nye 

Danmarkskort, der blev tegnet i Landsplanredegørelsen fra 2006. Det var baseret på en række tal, der blandt 

andet viste en stigende koncentration af arbejdspladser og dermed befolkning omkring universitetsbyerne. 

Disse tal og strukturelle tendenser er siden hen blevet tydeligere og vi har nu et Danmark, der overordnet kan 

karakteriseres som bestående af tre dele: Et Vækst-Danmark, Et hæng-på-Danmark og et Danmark på 

skrump.  

 

Grøn = Vækst-Danmark 

Lyserød = Hæng-på-Danmark 

Rød = Danmark-på-skrump 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmark opdelt i et Vækst-Danmark, Hæng-på-Danmark og et Danmark på skrump. Illustration: Landsplanredegørelsen. 
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Stationsbyer i dag  

I bogen ’Stationsbyer i dag’ fra 2013 beskrev en gruppe forskere under Center for Strategisk Byforskning for 

Realdania, hvordan det stod til med de mellemstore danske stationsbyer (dvs. byer med 1000-5000 

indbyggere), og hvilke potentialer og trusler der fandtes for deres udvikling. 

 

 
Kolind, forsidefoto på bogen ”Stationsbyer i dag.” Foto: Christian Fertner. 

 

Projektets hypotese var, at disse byer generelt var under afvikling i kraft af det funktionstab, som 

kommunalreformen og ændringer i detailhandelsstrukturen havde medført, men det var ikke det, vi 

opdagede. Vi fandt, at alle byerne var under omstilling til en ny virkelighed, og at den nye virkelighed 

faktisk bekræftede opdelingen i de tre karakteriserede typer af Danmark. Overordnet fandt vi tre typer af 

stationsbyer:  

 

• Storby-pendlerforstad – Karakteriseret af pendlerbosætning af yngre familier. 

• Oplandsbyen – Karakteriseret af oplandsbosætning med tilflytning fra mindre byer. 

• Udkantbyen – Karakteriseret af fraflytning og markant omstilling. I vores case Holeby var det i en 

sådan grad, at det peger mod en helt ny bytype: Den byløse erhvervsklynge.  
 

Stationsbyernes indflydelse på egen skæbne 

En ting er naturligvis, hvordan man med et analytisk blik kan karakterisere udviklingen og typologisere et 

stort antal byer. Et andet, og for de enkelte byer og kommuner, mere interessant spørgsmål er: I hvilken grad 

og hvordan har byerne selv indflydelse på deres skæbne? 

 

Det er klart, at staten i mindre grad end tidligere er bestemmende for byudviklingen og dens rammevilkår. 

Dette skyldes den overordnede udvikling, som jeg beskrev ovenfor. Når alting flytter sig længere og lettere, 

og vi i fremskridtets navn har åbnet både vores told- og grænsebomme, så er muligheden for statslig 

planlægning mindre. Det er derfor i højere grad op til samfundets mindre bestanddel (når vi taler om 
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planlægning, er det byerne selv) at finde en rolle. Bypolitikken og den konkrete planlægning i kommunerne 

samt i de enkelte stationsbyer er helt sikkert vigtig. Det betyder dog ikke, at man ved at hoppe ned på 

planlægningens mindste bestanddel kan komme uden om globaliseringen og dens konsekvenser.  

 

I forhold til disse store kræfter der fejer over jordkloden, er der tre grundlæggende forskellige strategier: 

 

• Byerne kan forsøge at gå mod strømmen og søge at fortsætte som autonom by med selvstændigt 

handelsliv, sådan som stationsbyen oprindeligt er defineret. Det er en strategi, der har meget ringe 

muligheder for at lykkes. 

• Byerne kan lægge sig i læ og holde byen kørende så godt som muligt, indtil den teknologiske 

udvikling måske igen giver nye muligheder, som vi i dag ikke kender til. Det er en defensiv og 

konservativ strategi, der vil passe godt til en bypolitisk virkelighed mange steder. 

• Byerne kan kaste sig ud i strømmen, der så vil føre dem et andet sted hen. Det er på mange måder 

den mest interessante strategi at beskæftige sig med. 

 

Konkurrence og specialiseringsstrategien  

Der er dog flere forskellige måder, som byerne kan kaste sig ud i strømmen på. Konkurrence og 

specialiseringsstrategien er den oplagte. Den beskriver den ide, at man i de store sammenhængende netværk 

finder en særlig rolle som ingen af de andre tilbyder, og derigennem kan sikre sig en lille del af den aktivitet 

– trafik kunne man sige, hvis man skulle blive i netværksmetaforikken – som findes.  

 

Der findes de mere outrerede versioner, hvor det bare handler om specialisering som fx Juzcar i Andalusien, 

der i 2011 på invitation fra Sony og som en del af en markedsføringskampagne for en smølfefilm lod sig 

male smølfeblå. Dette tiltrak en masse turister, og indbyggerne bestemte sig for da markedføringsperioden- 

og aftalen var ovre, at beholde den blå farve og nye rolle som turistby.  

 

Et andet eksempel er Ullared i Sverige med 820 indbyggere, men også med Skandinaviens største 

shoppingcenter Det er Sveriges største udflugtsmål, med 4,5 millioner besøgende sidste år og med kunder 

der gennemsnitligt bor 230 km derfra. Her er byen blevet et shoppingcenter, der både økonomisk og konkret 

fysisk er altdominerende. 
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Cold Hawaii i Klitmøller. Foto: Bertel Bolt. 

 

Specialiseringsstrategien er også den, der bliver fulgt med projektet og brandet Cold Hawaii i Klitmøller, 

men her som et mere tydeligt eksempel på en udnyttelse af et stedbundet potentiale. 

Spørgsmålet er naturligvis bare, hvordan man definerer stedet og det stedbundne potentiale. I Cold Hawaii 

defineres sted og by ud fra dens landskabelige og klimatiske karakteristika. Socialt og som 

fælleskabssættende ramme fungerer Cold Hawaii tilsyneladende også fint i forhold til den gruppe, der 

defineres som den interessante forandringskraft for byen: Surferne. Men hvad hvis man bor i Klitmøller og 

ikke er interesseret i surfning? Så bliver et på mange måder fantastisk eksempel som Cold Hawaii måske en 

problematisk strategi, fordi den ikke bliver bredt forankret. Det fællesskab, der inviteres til, er et, som i høj 

grad er for besøgende, eller folk der kommer til. Ligesom den meget kraftige specialisering i Smølfebyen 

eller Shoppingbyen, så er det ikke sikkert, at det er noget, der gavner følelsen af fælleskab.  

 

Det bybaserede fællesskab og det demokratiske rum 

Over for specialiseringsstrategien kan man tale om en anden tilgang, der kunne kaldes det demokratiske rum. 

Fællesskabets rum i stationsbyerne udspillede sig tidligere omkring butikkerne og service-funktionerne. Nu 

er det måske i højere grad omkring foreninger osv. Bording er et markant eksempel på det, men også på at 

selvom byen generelt kan beskrives som en foreningsby, så er der også her folk, der er helt udenfor. Noget af 

det, man kan gøre, er at grave helt ned og se grundlæggende på hvilke modeller, der er for fællesskabets rum. 
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En af dem, der er mest interessant, er ideen om Det demokratiske rum, der oprindeligt er knyttet til byparken 

og har sit klareste historiske eksempel i Central Park i New York.  

 

Landskabsarkitekten Frederick Law Olmsted udviklede ideen om det demokratiske rum i Central Park , som 

var på baseret på en række principper. Parken skulle være et identifikationspunkt i byen, som dens borgere 

kunne være stolte af. Den skulle bringe storbyboeren i kontakt med naturen og organisk materiale. Vigtigst 

var dog ideen om at et æstetisk attraktivt rum med lige adgang for alle, der ved at virke tiltrækkende samtidig 

kunne skabe en fysisk tilstedeværelse mellem folk med vidt forskellig social og økonomisk status. Hermed 

blev parken et grundlag for en helt basal anerkendelse af de andres tilstedeværelse. Denne anerkendelse er et 

grundlæggende element i et demokrati, og den er fundamentet for en følelse af fælleskab selv i samfund og i 

byer med store forskelle. Spørgsmålet om anerkendelse er relevant i den situation, stationsbyerne i dag 

befinder sig i, hvor folk ikke som tidligere er bundet sammen af den samme økonomiske aktivitet (Fx i 

Bording handlede det om at være service- og centerby for det landbrugserhverv, der omgav byen og for alle 

de mennesker, som boede på landet omkring byen). De er i stigende grad kulturelt, socialt og i hvert fald 

arbejdsmæssigt forskelligt orienterede, selvom der ikke er tale om det, man kunne kalde egentlig 

multikulturalitet. Hvor byparken har vist sig at fungere som type i de meget store industrielle byer, er 

spørgsmålet stadigt åbent for, hvordan et demokratisk rum i de danske stationsbyer kan se ud. Hvordan kan 

de kobles på eller integreres med de rum, vi bevæger os i og igennem såsom dagligvarebutikkerne, hallen, 

tankstationen, skolen og børneinstitutionerne? En måde at tænke et demokratisk rum i stationsbyen på er at 

forbinde disse bymæssige elementer gennem et samlet konkret rum, der er attraktivt også uden en masse 

aktiviteter, i forlængelse af den måde som byparken med Central Park i New York som grundtype blev 

tænkt. Det vil sige ofte med landskabet, det grønne eller landskabsarkitekturen som det, der skaber den 

grundlæggende attraktivitet. Det konkrete møde, genkendelsen og anerkendelsen af et lille samfunds 

indbyggere synes under alle omstændigheder at være fundamentet for et fællesskab på byniveau. 

 

Idealet om det demokratiske rum peger ikke direkte på en løsning, men på ideen om en form for første skridt 

eller grundlag og på at stationsbyerne måske må etablere en ny form for struktur eller byrum, hvis de skal 

kunne være mere en blot boligområder i en regional by, hvortil folk ikke har nogen særlig tilknytning. 

 

 


