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Selv med vidt forskellige betingelser for byernes fremtid - udvikling, stilstand eller afvikling - er det bogens formål at præsentere ud- eller afviklingsscenarier, der respekterer og forsvarer
stationsbyens særlige urbanitet, identitet og attraktivitet.
256 stationsbyer er screenet og har gjort det muligt at afkode stationsbyernes dybere forankrede identitet og dermed give en mere
præcis vurdering af styrker, svagheder og mulighed for udvikling.
Bogens del 1 præsenterer fremgangs- og fremstillingsmåden:
• TYPOLOGI - Kortlægning og fremstilling af stationsbyernes
typologisk-historiske grundkonstruktion.
• TILSTAND - En fremstilling af stationsbyernes generelle
typologiske tilstand.
• TILGANG - Fremskrivningstypologier bl.a. i form af scenarier
for urbanisering, reurbanisering eller deurbanisering.
Bogens 2. del identificerer og beskriver fem særligt udvalgte
byer som typemodeller med fremtidscenarier.
Bogens 3. del præsenteterer 7 bidrag, der belyser forskellige
perspektiver og tænkning omkring stationsbyernes udvikling og
fornyelse.
Bogens tekst og illustrationer er tæt forbundne og skal læses
som sådan.
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DEL 1

TYPOLOGISK
KORTLÆGNING
AF DANSKE STATIONSBYER OG DERES MIDTER

L.A. Ring, ”Når toget ventes”. Jernbaneoverkørsel ved Roskilde Landevej, Hedehusene, 1914

Introduktion

Introduktion

Introduktion

Baggrund og fokus

2015 Sønder
Omme midte
Sønder Omme
2015

Stationsbymidtens problemstillinger
Baggrunden for bogen er stationsbyernes aktuelle problemer,
der for en stor dels vedkommende drejer sig om stagnation eller
tilbagegang og for deres gamle bymidtes vedkommende bymæssig fragmentering og forfald.
Denne brede, let negative karakteristik bør dog differentieres.
Der er stadigvæk store forskelle på stationsbyernes vilkår og
konkrete problemer, ligesom graden af virksomhed og intakthed
varierer.

Erik
‘Firetoget’,
1937
ErikRaadal,
Raadal,
”Firetoget”,

1937
462

8

Generelt er de fleste stationsbyer fortsat gode bosætninger og
levesteder med nydelige parcelhuskvarterer og tilhørende institutioner, skole, børnehave, ældrecenter, fritids- og sportscenter,
supermarked, erhvervsområder, etc.
9
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Introduktion

Der, hvor stationsbyernes problemstilling bliver synlig, er i de
oprindelige bymidter, hvor de strukturelle, samfundsmæssige
og bykulturelle forandringer skaber fysisk, urban fragmentering,
forarmelse af bymiljøet og udhuling af bylivet, hvilket igen medfører tab af identitet og attraktion.
I den uvildige screenende iagttagelse af projektets/ bogens 256
danske stationsbyer mellem 1.000 - 5.000 indbyggere kan det
virke som om, de er blevet talt ned i den generelle diskussion
om deres vilkår og situation, i hvert tilfælde som samlede byenheder.
På den anden side har den typologiske kortlægning og herunder direkte kontakt med beboere og kommunale planlæggere
blotlagt en tøvende og rådvild holdning til bymidteproblemet.
Det kan skyldes, at synet på omgivelserne, den byarkitektoniske iagttagelse som oftest er adspredt. Man vænner sig til
forholdene og lægger kun mærke til de nære omgivelser, hvis
der sker store forandringer som f.eks. nedrivning eller opførelse
af noget nyt.

1920-30
- hovedgaden
mod øst
1920 - 30 Sønder
Omme Hovedgade
mod øst

1

2015 - hovedgaden mod øst

1

En anden forklaring på den undvigende holdning til bymidterne
er uden tvivl en forståelig tendens til fælles fortrængning, stillet
overfor de meget komplekse og uoverskuelige, strukturelle problemstillinger, som bymidterne repræsenterer.
Man kaster sig derfor hellere ud i isolerede men tilsyneladende
lettere overskuelige enkeltprojekter af mere eller mindre visionær eller pragmatisk karakter end over løsningen af midtbyens omfattende og uoverskuelige problemkompleks af privat
ejendomsret, manglende attraktivitet, nedlagte butikker, huller i
husrækken, nye bosætnings- og erhvervsformer, nye indkøbsog handelsvaner, etc.
Selv om stationsbyerne over en bred bank umiddelbart fremstår
som gode bo- og levesteder, er der almindelig enighed om, at
de fysisk-kulturelle problemer, som deres midte præsenterer,
bør tages alvorligt som et samfundsproblem.
Der bor fortsat mange mennesker i stationsbyerne, heraf ca.
en halv million i byer i størrelsesorden mellem 1.000 - 5.000
indbyggere, og stationsbyerne med deres historiske midte er en
vigtig del af det danske, urbane kulturlandskab, dansk identitet
og historie.

10

2015 Sønder Omme Hovedgade mod øst
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Introduktion

Hovedtemaer, synsvinkel og tilgang

Stationsbyernes midte som generator for fysisk, social og
mental sammenhængskraft og lokalt fællesskab.

Bogen har fokus på stationsbyernes midte men må uundgåeligt
inddrage hele den omgivende stationsbys geografiske, landskabelige, bystrukturelle og byarkitektoniske kontekst for at forstå
midtens opståen, udviklingshistorie og nuværende situation.

Bogens synsvinkel på stationsbyernes byudvikling og byfornyelse er den fysisk-byarkitektoniske.
Kun gennem betragtninger omkring midtbyens funktioner og
institutioner samt disses indflydelse på byens liv og aktivitet
inddrages mere kulturelle og sociologiske overvejelser.

Hovedtemaerne er:
•

Stationsbymidternes generelle byudvikling og byfornyelse.

•

Stationsbymidterne som kulturarv og udviklingspotentiale.

•

Stationsbymidterne som generator for fysisk, social og mental sammenhængskraft og lokalt fællesskab.

SAMMENHÆNG
FÆLLESKAB

1918
Bredgade
mod mod
toppen
modnord
nord
1918
Brædstrup,
Bredgade
”toppen”,

13

KULTURARV

BYUDVIKLING
BYFORNYELSE

BYARKITEKTONISK - FUNKTIONELT
KULTURELT - SOCIALT
SAMFUNDSMÆSSIGT - ØKONOMISK

TYPOLOGI
TILSTAND
TILTAG
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Temaer

Undertemaer

Tilgang
1915 Brædstrup, Bredgade mod ”toppen”, nord

2015 Bredgade mod toppen mod nord

13
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Introduktion

I den sammenhæng kan det konstateres, at den historiske bymidte de fleste steder fortsat fungerer som det urbane, fysiske, symbolske og mentale omdrejningspunkt for den enkelte stationsby
på trods af eventuelt forfald og udtynding af aktiviteter og liv.

byrumsudformning og byrumsaptering, som bolig-, institutionsog erhvervstyper, etc.

Stationsbymidtens betydning for byens fællesskabsfølelse og
kulturelle eller sociale sammenhængskraft beskrives i bogen
synonymt med dens bevaring og fortsatte rolle som identitetsskabende, historisk midtby og som tiltrækkende byarkitektonisk
ramme om fælles arrangementer, offentlige begivenheder eller
tilfældige møder.
Behov for at supplere hidtidige studier og analyser
I bestræbelserne på at styrke stationsbyernes bevaring og udvikling er der stadig behov for at supplere de teoretisk, abstrakte studier og analyser med mere konkret operationelle udspil til
inspiration for initiativtagere og planinvolverede. Det kan være
i form af illustrerede fysiske, byarkitektoniske overvejelser og
visioner eller realistiske, bygbare eksemplificeringer. De senere
år har stationsbyerne været genstand for en hel del opmærksomhed på grund af deres udsatte situation.
Tilsvarende landsbyerne og de mindre købstæder har de haft
svært ved at klare sig i konkurrencen med de større byer om at
tiltrække nye eller bare holde på nuværende indbyggere, handel
og erhverv. De har også måttet se deres eventuelle, offentlige
institutioner flytte til de regionale hovedcentre.
Der er udført en del analyser af disse forhold med baggrund i
fagligheder som planlægning, sociologi, bygeografi, samfundsøkonomi, etc., sammen med flere historisk-bykulturelle studier.
Karakteristisk for flere af disse projekter, ender de ofte med en
konstatering af behovet for mere konkrete, kvalitative, fysiske
udspil.
Bogens fagligt-teoretiske fokus
Bogen har fokus på stationsbyernes og deres bymidters konkrete, fysiske udformning og arkitektoniske kvaliteter som betingelse og mulighed for den fremtidige byudvikling.
Stationsbyerne håndteres i bogen som bybygning, by- og bygningsarkitektur, urban design, landskabs- og havearkitektur,
14

Valg af bogens teoretisk-metodiske grundlag og dens praksis-eksemplificerende synsvinkel er en konsekvens af dette fokus.
Bogens bestemmelse af stationsbyen
Definitionen af stationsbyen hænger sammen med dets fysisk-arkitektoniske perspektiv på disse byer.
Byen skal være opstået som en konsekvens af samfundets og
landbrugets industrialisering fra anden halvdel af 1800-tallet til
begyndelsen af 1900-tallet, hvor samfundsudviklingen fremkalder et behov for en ny slags by mellem landsbyen og købstaden,
bl.a. markeret ved købstadsprivilegiernes ophævelse år 1857.
Byen skal desuden have struktur, fysisk form og byarkitektoniske træk, der er typisk for stationsbyerne fra denne grundlæggelsesperiode - den koncentrerede og funktionsblandede
gade- og randbebyggelse af ”rønner”, by- og borgerhuse med
boliger, værksteder, butikker, apotek, læge, etc. plus station og
kulturelt-sociale institutioner som kirke, kro, skole og forsamlingshus samt erhverv tilknyttet landbruget som mejeri, mølle,
smedjeværksted, etc.
Infrastrukturelt er næsten alle stationsbyer opstået i forbindelse med en eksisterende landsby, eller en løs agglomeration af
huse og gårde i et vejkryds og derfor med god tilgængelighed,
fulgt op af et jernbanestop, eller ved placeringen af et stop eller
en station ved banens skæring med en landevej på bar mark.
Langt de fleste stationsbyer er dernæst vokset op omkring vejen, jernbanen og stationen, der i starten af stationsbyernes æra
var synkrone med tidsånden, civilisation, udvikling og identitet.
En stationsby behøver dog ikke nødvendigvis at have haft en
station for at være med blandt de registrerede stationsbyer, blot
byen er opstået i samme periode og fysisk struktureret som de
øvrige stationsbyer. Sådanne stationsbyeksempler udgør dog
kun et antal på 36 ud af de registrerede 256.
Mange af de 256 stationsbyer er ikke længere beliggende ved en
fungerende bane, men har for de flestes vedkommende bevaret
deres oprindelige stationsbygning. Mellem 1/4 og 1/3 af stationsbygningerne (70-80) er forsvundet eller stærkt ombygget.
15

Introduktion

Introduktion

Selv om mange stationsbyer således ikke længere har en
fungerende jernbane, er deres identitet alligevel ofte fortsat
knyttet til den. Banen har været med til at strukturere byerne,
og dens historiske ”spor” er fortsat synlige i form af en station,
et stationsområde og et fladt sporterræn eller buede linjeføringer i bylandskabet omdannet til cykel- og gangstier, skovbånd,
læhegn, etc.
Definitionen af stationsbyen er parallel med den anvendte definition i bogen ”Stationsbyer i dag” udgivet 2013 af Realdania.
I denne bog dog med det byarkitektonisk-typologiske formkrav
som ekstra, definerende fokus.
Bestemmelse af stationsbymidten

1918 Bredgade set mod nord

1918 Bredgade set mod nord

1918 Brædstrup, Bredgade ved jerbaneoverskæringen mod nord

1935 Bredgade set mod nord

1935 Brædstrup, Bredgade ved jerbaneoverskæringen mod nord

1935 Bredgade set mod nord
16

2

Denne samfundsmæssige bestemmelse af stationsbyen med
vægten, som ovenfor beskrevet, lagt på dens særlige fysiske-strukturelle udformning holder indtil sidste fjerdedel af
1900-tallet og er derfor konform med den afgrænsende bestemmelse af stationsbymidten i 1. og 2. overordnede stationsbyepoke ( omkring 1915 og 1965 ), som beskrives i det videre.

2

2

2015 Brædstrup, Bredgade ved tidligere jerbaneoverskæring, mod nord

2
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256 screenede stationsbyer

stationsbyer forbundet med jernbane
stationsbyer ikke forbundet med jernbane

stationsbyer forbundet med jernbane
Stationsbyer
forbundet med jernbane
jernbanestrækninger
stationsbyerikke
ikke forbundet
forbundet med
Stationbyer
medjernbane
jernbane
jernbanestrækninger
Jernbanestrækninger

Stationsbyernes nærhed til jernbanestrækninger i passagertrafik 2015
Stationsbyernes nærhed til jernbanestrækninger i passagertrafik 2015

1000-2000 indbyggere
2000-3000 indbyggere
1000 - indbyggere
2000
indbyggere
3000-4000
1000-2000
indbyggere
4000-5000
2000 - indbyggere
3000
indbyggere
2000-3000
indbyggere

Stationsbyer / regioner

3000-4000
indbyggere
3000 - 4000
indbyggere
4000-5000 indbyggere

4000 - 5000 indbyggere
nedlagt indtil 1949

nedlagt 1950-1979
Stationsbystørrelser
2015

nedlagt
nedlagtsiden
indtil 1980
1949
i drift
nedlagt 1950-1979

Stationsbystørrelser
2015
nedlagt siden 1980
i drift
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Eksisterende og nedlagte jernbaner
Eksisterende og nedlagte jernbaner
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Udvikling og fornyelse af
stationsbyernes midter

Bymidten er i dag stadigvæk identificerbar som en tættere del af
stationsbyen men som oftest i ”utæt” og fragmenteret overgang
til de omgivende mere åbne, forstadlige byformer som villa- og
parcelhuskvarterer med tæt-lave indslag eller åbne erhvervs- og
industriområder.

Midte uden centrum eller kerne

1899 Ejby

1985 Ejby

1945 Ejby

1910 Algade

2

1910
Algade
1910
Ejby,
Algade mod jernbaneoverskæringen, nordøst

2

2015
Algade mod jernbaneoverskæringen, nordøst
2015Ejby,
Algade

2

2015 Ejby

Anvendelsen af den brede og lidt udflydende term ”bymidte”
eller blot ”midte” i stedet for centrum eller kerne hænger sammen med stationsbyernes opståen, udviklingshistorik og særlige
byform.
Stationsbyerne har som udgangspunkt sjældent haft et præcist
centrum, f.eks. i form af en hovedplads eller et centralt bygningsanlæg, hvor ud fra byen er vokset, eller en kerne omgivet
af vold, mur eller plankeværk. Grindsted er en af de få, planlagte undtagelser.
Stationsbyen er opstået som en ansamling af huse med bedst
mulig funktionel tilgængelighed langs en vej, senere gade og
hen til en station og samtidig tæt forbundet med sine omgivelser
eller senere forstadslandskabet.

2015 Algade

20

2
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Med undtagelse af stationsforpladsen, som sammen med stationen ikke altid er centralt beliggende, er de fleste pladser og
torve i stationsbyerne af nyere dato, fra en tid hvor stationsbyerne fik ambitioner om at være rigtige byer, lokale og ofte administrative ”hovedstæder”.
En registrering og analyse af stationsbyernes og stationsbymidternes opståen og udviklingshistorie med deres særlige
bystrukturelle mønster og byarkitektoniske udformning danner
baggrund for udkast til de fysiske-byarkitektoniske udviklingsscenarier, som bogen præsenterer, herunder forslag til eventuelle stilstands- eller afviklingsscenarier.
Registrering og analyse er sket på et generelt plan for alle de
danske stationsbyer mellem 1.000 og 5.000 indbyggere og
mere konkret eksemplificeret for 5 udvalgte, repræsentative
stationsbyer.

1960-65 - Algade mod sydøst

6

1960-65
- Algade
mod
sydøst
1960
- 65 Gørlev,
Algade
mod
sydøst

6

2015Gørlev,
- Algade
mod
sydøst
2015
Algade
mod
sydøst

6

Der er brugt de samme størrelseskategorier - 1.000 til 5.000
indbyggere
- som i bogen ”Stationsbyer i dag”, dels for anvenSTEDTYPOLOGI
delighedens
og sammenlignelighedens skyld, og dels fordi de
STEDTYPOLOGI
Historiske
kort bliver typologisk uklare, ligesom de få
heltHistoriske
små stationsbyer
kort
større nærmer sig købstædernes typologi.

Stationsbyernes midte som kulturarv og udviklingspotentiale
1899
1899
1899
1899
Gørlev
1899

1945

1985
1945Gørlev
1945
1985

Byerne
er oftemod
beskrevet
2015 - Algade
sydøst som menneskehedens største kunst-6
værker. Således kan også stationsbyerne betragtes og håndteres som et sammenhængende stykke kulturarv og et værdifuldt,
historisk, arkitektonisk artefakt.

2010
2010

Stationsbyerne er som byarkitektur sanselig og håndgribelig
historie, hvis tyngde og træghed sætter rammerne for deres
videre udvikling.

1985
Gørlev
1945
1985
1945

22

2015Gørlev 2010
2015
Kontekstkort
2015
Kontekstkort
2010

KONTEKSTKORT
KONTEKSTKORT

GØRLEV
GØRLEV

2.433
2.433

Som en stivnet historisk lava har den byggede kultur struktureret og formet hver enkelt stationsbys grundlæggende identitet
og karakteristiske stedlighed, ligesom dens langsomme omdannelse og nedbrydning fortsat betinger byens nutidige transformation og fremtidige udvikling.
23
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Det er i flere studier eftervist, at kulturarven og de historiske
fortællinger har betydning for opfattelsen af steder og byer som
gode og attraktive miljøer. Folk ser generelt positivt på tilstedeværelsen af kulturarv i forbindelse med valg af livsrum og bosætning.

Stationsbyerne som arbejdende museer

Bogen perspektiverer forestillinger, idéer, metoder og konkretiserende udkast til, hvordan kulturarven i stationsbyerne, specielt deres midte som kulturarv, kan formidles og operationaliseres i byudviklingssammenhæng.

Smuldrer de gamle stationsbymidter, forsvinder samtidig en
vigtig del af det danske, urbane kulturlandskab gennem 150 år
og den heri indlejrede kultur- og byhistorie.
Det er hverken ønskeligt eller muligt at holde alle de nuværende
stationsbyer kunstigt i live som en slags arbejdende museer,
men med den pågående, hurtige omdannelse og nedbrydning
af stationsbyernes historiske midter, burde man måske holde
hånden over en enkelt eller to af de mest intakte stationsbyer,
uden at komme i nærheden af Frilandsmuséets stationsby.
Stationsbyen er et lige så betydningsfuldt led i dansk byudviklingshistorie som landsbyen, købstaden og storbyen, for hvilke,
der allerede eksisterer 1:1 museer.

2015 Brenderup, Stationsvej mod vest

Landsudstillingen i Aarhus 1909
Landsudstillingen i Aarhus 1909

1909 Landsudstillingen i Århus, perspektiv/plan Hack Kampmann

2015 Ejby, Algade mod syd

Landsudstillingen
i Aarhus 1909
1909 Landsudstillingen
i Århus,

Stationsbyen

Landsudstillingen i Aarhus 1909
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Stationsbyernes identitet

Denne stedlige forankring kan være knyttet til et karakteristisk
landskab, tilstedeværelsen af for byens liv og arkitektur særlige,
betydningsfulde bygningsanlæg, den specifikke udbygning af
den almindelige, profane bebyggelse plus den særlige stemning
som udformningen og detaljeringen af byens huse, facader og
byrum giver.

Stationsbyerne og deres midte kan ved første øjekast eller en
hurtig gennemkørsel virke ensartede, men ved et nærmere eftersyn gør deres beliggenhed, struktur og konkrete udformning
dem forskellige og karakteristiske.
Det ensartede skyldes byernes fælles fortid som hurtigt opståede byer med deraf følgende gennemgående typologiske træk,
foldet ind i deres dybere, stedligt forankrede forskellighed.

Den stedlige forankring udgør samtidigt byernes identitet og
særlige karakter og er dermed også det grundlag, der kan
bygges videre på, når det drejer sig om at profilere den enkelte
stationsby.
Kan den særlige stedlighed, monumentalitet, bebyggelsesform
og rumlighed operationaliseres i stationsbyernes fornyelse
og udvikling, er chancen for at overleve som markant sted og
”stad” større.
I modsat fald risikerer overfladiske initiativer og planmæssige
standard-tiltag at gøre byerne uinteressante eller mindre attraktive som anonyme sovebyer i den regionale, entropiske forstads
pelle melle.

1910
Algade
1910 Ejby,
Algade mod sysvest

1

2018 Grindsted torv - eksempel på planlagt, urban stationbymidte (Kaj Gottlob)

2015 Ejby, Algade mod sysvest
2015 Algade
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2015 Frederiks - eksempel på suburbaniseret stationsbymidte
1
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Identitet og attraktivitet

Teoretisk metodisk tilgang

Selv om en byes identitet og attraktivitet er forbundet, er de to
begreber ikke automatisk helt sammenfaldende.
En bys attraktivitet, som det sted hvor man vil bosætte sig og
leve, er ifølge flere studier tæt knyttet til forestillingen om den
gode, ordentlige by, den trygge, pænt velholdte og velfungerende hverdags-by med betjenende institutioner og faciliteter.
Et markant brand knyttet til en historisk fortælling, særlige årlige
begivenheder, festivaller, markeder eller stævner kan være vigtigt for fællesskabet og den lokale identitet, men er kun én komponent blandt flere, når det drejer sig om at skabe langtidsholdbar attraktion og levedygtighed i den almindelige byudvikling.

Stationsbyerne som kortlagt arkitektonisk typologi
Bogen præsenterer en kortlæggende typologisk tilgang, som
gør det muligt at systematisere den fysisk-arkitektonisk-formale
undersøgelse og forslagsstillelse.
Betragter man arkitekturhistorien som en fortløbende selektion
af materielle samfundsredskaber i form af fysisk-arkitektoniske
typer i alle skalaer fra redskaber/ ”designtyper” over bygningstyper til bebyggelses- og bytyper, har man samtidig et synsmåde
eller metodik, der kan systematisere registreringer og analyser
og således danne baggrund for restaureringer og fornyelser
eller udviklingstiltag i form af typologiske innovationer.
Fordelene ved en sådan metodik i forhold til et mere intuitiv/ ”arkitektet” syn på stationsbyerne eller en friere subjektiv kreativitet
i håndteringen af deres fysiske udviklingsmuligheder er:

1926
Brædstrup
station
og posthus1926
set mod Bredgade
Brædstrup,
perronog baneareal,

•

At undersøgelsen kan vise både de fælles, generelle træk
ved stationsbyerne og deres særlige individuelle forskelligheder. Deres identitet kan beskrives som henholdsvis type
og modeller af typen.

•

At undersøgelsen og dens konsekvens som stillede forslag
bliver relativt systematiseret, forståelig og operationel.

•

At undersøgelses- og udviklingsprocessen bliver transparent
og håndterbar og dermed engagerende for alle involverede
parter i planlægnings- og udviklingsprocessen: borgere, politikere, planlæggere, m.fl.

Den arkitektoniske type som samfundstypologi
Den arkitektoniske type, herunder byarkitektoniske type, repræsenterer en enhed af den til enhver tid fremherskende byggeskik og dermed sin samtids behovs- og funktionskrav, teknik
og konstruktionspraksis, økonomi og virksomhed, arkitektur og
rumopfattelse, livsform og adfærd samt de fremherskende samfunds- og virkelighedsbilleder, udtryksformer, æstetik, stil, etc.

2015 Brædstrup station - identitetsfastholdende historisk monument

28
Brædstrup, perron- og baneareal, 2015

Det gælder generisk, selvgroede byer som St. Geminiano og
Sifnos eller Ribe, Rudkøbing og Gl. Skagen plus alle de danske
29
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stationsbyer med få undtagelser. De viser, hvordan forskellige
naturlige og kulturlige, samfundsmæssige betingelser fra helhed
til detalje skaber forskellige by- og bebyggelsestypologier.
Det gælder ligeledes planerisk anlagte idealbyer som renæssancens Palma Nova eller Friedriksstadt eller den moderne
tidsalders Huffeisensiedlung, Toulouse le Mirailles og Milton
Keynes og i DK, Christiansfeld, Hirtshals´ urealiserede plan,
Skejbyplanen, Lisbyen og Vinge.

Kort – Krak.dk

2015 Sønder Omme midte - eksempel på genrisk opstået stationsby

https://map.krak.dk/print?profile=dk_krak&dname=krak.dk

2015 Ribe - eksempel på organisk, generisk fremvokset middelalderby

2015 Christionsfeld - eksempel på planerisk etableret by, 1700 tals rationalisme

30

2015 Grindsted midte - eksempel på sjældent planerisk skabt stationsby
(Plan Kaj Gottlob)
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De er alle fra de mest abstrakte visioner til de mindste fysiske
komponenter formet over hver deres tidsbestemte samfundsbetingelser.
Den arkitektonisk-typologiske synsmåde kan således siges at
modsvare eller afspejle stationsbyprojektets komplekse problemstillinger omkring alle byudviklingens forhold: fysiske, samfundsmæssige, sociale, kulturelle, betydningsmæssige, etc.
Den typologiske synsmåde er her en helheds- og sammenhængssøgende bestræbelse med udgangspunkt i det fysisk-arkitektoniske.
Traditionelle kortlægningsmetoder
Den traditionelle urbane kortlægning med baggrund i Camillo
Sitte og i det 20. århundrede Kevin Lynch, Gordon Cullen, m.fl.
opererer med registreringskategorier fremkaldt gennem empiriske studier af individuelle eller kollektive perceptioner af byen,
hvordan folk bevidst eller ubevidst opfatter og påvirkes af det
fysiske bymiljø.
Det kan dreje sig om byens synlige monumenter og karakteristiske bebyggelser, dens kanter og overgange, helheder og detaljer, perspektiver og panoramaer, etc., kort sagt byskaber, bystrukturer, bygningsmasser og byrum, der gør indtryk, betragtes
som attraktive eller det modsatte og som derfor styrer adfærden
og opfattelsen af byen.

2015 Brædstrup - kontekstkort, bebyggelses- og monumenttypologi
(se ”Del 2 , 5 byer”)

Til forskel fra disse sociopsykologisk-byarkitektoniske kategorier, der, som identitetskategorier, også er videreført i SAVE- og
Byatlas-registreringerne, er den anvendte typologiske kortlægning, som præsenteres i denne bog forankret i mindre normative, fysisk-arkitektoniske typologier, der som historiske samfundsformer og kulturarv driver bybygningen og skaber byernes
identitet.
Det samme gælder i sammenligning med James Corner og Alex
S. MacLeans formalt-visuelle, subjektivt-kunstneriske kortlægning.
Den typologiske kortlægning er således en bestræbelse på at
skabe en sammenhæng mellem tematiseringer af kulturarv,
byudvikling og identitet/ fællesskab.
1889 Lucca - kontekstplan, Camillo Sitte
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Fremgangs- og
fremstillingsmåde

Hoved- og underafsnit
Hovedafsnit

TYPOLOGI - TILSTAND - TILTAG

Bogens hovedafsnit præsenterer den typologiske kotlægnings
fremgangsmåde, og afkodningen af hele det typologiske kompleks, der begrunder stationsbyen som væsentlig dansk kulturarv, der må respekteres og forsvares i en fremtidig udvikling.
De kortlagte stationsbyer og typologier behandles såvel i et
retospektivt, et nutidigt og et fremtidigt perspektiv.
Hovedafsnittet beskriver såldedes i tre underafsnit:
• Den typologiske kortlægnings fremgangsmåde og en fremstilling af stationsbyernes typologisk-historiske grundkonstruktion
• En fremstilling af stationsbyernes generelle typologiske
tilstand
• En fremstilling af fremskrivningstypologier
Underafsnit
TYPOLOGI
Her er 256 stationsbyer og stationsbymidter plus heraf 5 udvalgte byer blevet udsat for typologisk screening samt registrerende og analyserende kortlægning. Afsnittet identificerer karakteristiske historiske udviklingsepoker og stationsbytypologier.
TILSTAND
Her er 256 stationsbyers og bymidters tilstand plus heraf 5 udvalgte byer blevet screenede. Afsnittet vurderer stationsbyernes
intakthed og generelle tilstand.
TILTAG
Her omsættes den registrerende og analyserende kortlægning
af stationsbyerne til en generel kreerende, typologisk kortlægning, der ser 25 - 50 år frem i tiden. For de 5 udvalgte byers
vedkommende mere detaljeret som typemodeller. Afsnittet
præsenterer en række fremskrivningstypologier og typologiske
fremtidscenarier for urbanisering, reurbanisering eller deurbanisering.

Erik Raadal, ‘Gadebillede med figur’, 1939

Erik Raadal, ”Gadebillede med figur”, 1939
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TYPOLOGI
For at skabe overblik og indsigt er der udført en fysisk - byarkitektonisk kortlægning af de 256 danske stationsbyer mellem
1-5.000 indbyggere.
Kapitlet Typologi beskriver kortlægningens fremgangsmåde og
den registrerende og analyserende kortlægning af 1., 2. og 3.
stationbytypologis midte.
Den registrerende og analyserende kortlægning er foregået
som en screening af alle byerne og en mere direkte tematiseret
kortlægning af dem for sammenlignelighedens skyld. Der er
lavet en grundigere registrerende, analyserende og kreerende
kortlægning af projektets 5 udvalgte, repræsentative stationsbyer: Brædstrup, Gørlev, Ejby, Allingåbro og Sønder Omme.
Enhver kortlægning vil være et udtræk beroende på et valg,
et ønske om at fremhæve visse sider af virkeligheden, give et
bestemt billede som støtte til en vision, operationalisering af en
planlægning, etc.
Kortlægningen er således ikke objektiv men en tilstræbt systematisk og dermed både mere transparent og forståelig fremstilling end den rent subjektive.
De kortlagte stationsbyer og stationsbymidter er de samme som
i bogen ”Stationbyer i dag”, dels for at bygge videre på dettte arbejde, dels for at skabe korrespondance og sammenlignelighed
mellem de to projekter.
Erik Raadal, ”Efter Regnbygen”, 1939
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STEDTYPOLOGI

TYPOLOGI

NATURTYPOLOGI:

NATURTYPOLOGI:
Orografi
Orografi
Landskab
Landskab
Etc.
Etc.
KULTURTYPOLOGI:

Typologisk kortlægning - typologisk
hieraki

Historik

KULTURTYPOLOGI:
Tilgængelighed
Bonitet
Historik
Ejerforhold
Tilgængelighed
Kultur
Bonitet
Etc.
Ejerforhold
Kultur
Etc.

MONUMENT- /
MONUMENT-/
DYNAMOTYPOLOGI
DYNAMOTYPOLOGI

PROFANTYPOLOGI
PROFANTYPOLOGI

APTERINGSAPTERINGSTYPOLOGI
TYPOLOGI

Kirke
Kirke
Præstegård
Præstegård
Station
Station
Posthus
Posthus
Kro / Hotel
Kro/
hotel
Mejeri
Mejeri
Skole
Skole
Værksted
Værksted
Sportscenter
Sportscenter
Indkøbscenter
Indkøbscenter
Ældrecenter
Adm. center
Ældrecenter
Etc. center’
Adm.
Etc.
BEBYGGELSESTYPOLOGI

BEBYGGELSESTYPOLOGI
BYGNINGSTYPOLOGI
FACADETYPOLOGI
BYGNINGSTYPOLOGI
FACADETYPOLOGI

Belægning

Belægning
Belysning
Belysning
Beplantning
Beplantning
Bestykning
Bestykning

Den typologisk kortlægning af de danske stationsbyer omfatter
et hierarki af typologier/ kategorier, der udtrykker vigtigheden i
forhold til den enkelte bys opståen, udviklingshistorik og identitet, men også for dens udviklingspotentiale:
•

Stedlighedstypologien

•

Monument-/ dynamotypologien

•

Bebyggelses- og Byrumtypologien

•

Bygnings- og facadetypologien

•

Apteringstypologien

Set som historiske betingelser, der har etableret, udviklet og
formet byerne med deres forskellige særpræg og identiteter, er
nogle typologier mere tungtvejende end andre.
Typologierne med den længste historiske cyklus er mest permanente og forandringstræge og dermed også de mest identitetsseje. Det gælder landskabets, kulturlandskabets og byskabets
tusindårige livscyklus men også de monumentale bygværkers
flerhundredårige, bystrukturerende overlevelse. Disse typologier
sætter rammerne for eller fungerer som skelettet i byen, hvor
omkring dens krop formes.
Det samme gælder for bebyggelses- og byrumstypologiens dog
knap så lange og klippefaste transformationscyklus.
De enkelte huses og facaders hundredårige til tiårige udskiftninger og forandringer er af samme årsag løsere relateret til
byens identitet, lige som byens aptering og udstyr, hvis omsætning som oftest er hurtig og perifer i relation til byens historisk
forankrede identitet. De ”hurtigere” typologier er, som tidligere
nævnt, ikke uden betydning for byens miljø og attraktivitet.
Byernes opbygning og fortløbende transformation sker på basis
af det typologiske hierarki og dets cykler. Det gælder både for
stationsbyerne som samlet hele og for deres historiske midte.

38

39

TYPOLOGI

TYPOLOGI

Stedtypologi

Monumenttypologi / dynamotypologi

Stedtypologien udgør det tunge, stabile fundament under identiteten.
Stedtypologien omfatter både den naturlige og kulturlige stedlighed.

Monumenttypologien omfatter både de historiske monumenter som kirke, kro, mejeri, station, skole, etc. og de
moderne monumenter som indkøbscenter, sportscenter,
ældrecenter, fabrik, varmecentral, genbrugsstation, etc.

Til den naturlige stedlighed hører, terrænet og hele landskabet,
orografien, topografien, etc.
Til den kulturlige stedlighed hører den bygeografiske placering, dyrkningsforhold, historiske strukturer, veje, vadesteder, forsvarsanlæg,
2 Fotos
helligdomme, lokale
historiske begivenheder eller narrativer, etc.

2 Fotos

2015 Den ensidige hovedgade og baneterrænnet

2015
- ensidighovedgade
hovedgade og
2015Allingåbro
Den ensidige
ogbaneterræn
baneterrænnet

2015
- ensidighovedgade
hovedgade med
overover
ådalen
2015Allingåbro
Den ensidige
medudsigt
udsikt
ådalen
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2015 Den ensidige hovedgade med udsikt over ådalen

Monumenterne har ikke alene fungeret som de betydningsfulde fysisk-optiske fikspunkter, der markerede og
strukturerede byen men også som sociale og kulturelle
dynamoer for det byliv, der udfoldede sig og på sigt formede byens rum og masse.
Monumenterne og dynamoerne er stadigvæk fysiske og
mentale fikspunkter og byformende agenter i stationsbyernes liv og udvikling, selv om nogle er forsvundet og nye
kommet til, eller anderledes fungerende og placerede end
for få årtier siden.
Den gamle hovedgade fra stationsbyernes opståen kan
betragtes som et komplekst monument eller en sammensat
dynamo. Med sit koncentrerede miks af beboelse, erhverv,
Inkøbscenteret
butikker,
værksteder og monumenter fungerede den tidligere som ramme om byens livsudfoldelse og som samlende
urban markør i kulturlandskabet, men er som sådan i dag
svækket af samfundsmæssige forandringer, overgribende strukturomlægninger i bygeografien, nedlæggelse og
spredning af tidligere aktive stationsbyfunktioner, etc.

2015 Allingåbro - stationsbyernes nye, gennemgående dynamo - pølsegrillen
Pølsegrillen
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Bebyggelses- og byrumstypologi

Bygnings- og facadetypologi

Bebyggelses- og byrumstypologien omfatter den profane bolig-,
butiks-, erhvervs- og værkstedsbebyggelse samt de byrum af
gader, gyder, pladser, torve og grønninger den formerer.
Hertil hører også bebyggelsens og byrummenes betydningsfulde hjørner og facadestræk / byvægge, sprækker, åbninger og
tilbagetrækninger.

Bygnings- og facadetypologien omfatter det enkelte hus i bybebyggelsen: beboelsesbygningen, butiks- og værkstedsbygningen eller kombinationen af dem.

De dansk stationsbyers bebyggelses- og rumtypologi har gennemgående fælles træk, hvilket skyldes deres næsten samtidige opståen og dermed ensartede udviklingsvilkår.
Den tidsprægede bybyggeskik med en let tilgængelig hovedgade af sammenhængende randbebyggelse som rygrad i byen
evt. med et par sidegader og markante hjørner præsenterer dog
mange varianter, afhængig af de kontekstuelle omstændigheder.

1945 Hovedgaden mod vest

1945 Allinåbro - hovedgadens typiske randbebyggelse mod vest
1945 Hovedgaden mod vest
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Den blandede bygningstype med erhverv i bunden og beboelse
ovenpå, som led i en sammenhængende, meget varieret randbebyggelse på hver side af hovedgaden, er det typiske billede.
Facadetypologien beskæftiger sig med denne blandede bygningstypes differentiering mellem stue-, tag- og mellemetager
og facadernes arkitektoniske udtryk, hvis stil, materialeholdning
og ornamentering har fælles type- og tidstræk, men som også
kan variere i forhold til regionale og lokale traditioner.

4
4

2015 Hovedgaden mod vest
2015
Allinåbro - hovedgadens typiske randbebyggelse mod vest 4
2015 Hovedgaden mod vest

Bygningernes udformning og organisering samt deres funktionelt og arkitektonisk tætte relation til byrummet er en del af denne typologis kendetegn sammen med facadeudtryk og stilistik.

2015 Allinåbro, Hovedgaden - eksempel på typisk gavl-kvist byhus og gavlkvist-facade

4
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Apteringstypologi

Sammenhængende typologisk kortlægning

Apteringstypologien omfatter byens ”finish”, udstyret og møbleringen
i form af belægninger, beplantninger, bestykning med byinventar,
belysning, skiltning, etc.

Selv om den typologiske kortlægning praktiseres hierarkisk opdelt, må den betragtes som sammenhængende.

Apteringen med dens hurtige omsætning har måske ikke så stor betydning for byens identitet over tid, med mindre der bliver gjort noget
helt særligt ud af den, men den er vigtig for miljøet og atmosfæren og
dermed attraktiviteten.

Byens aptering er naturligt relateret til facader og enkeltbygninger såvel som til den samlede bybebyggelses struktur, hvis
bygningsmasse og rumlige udformning atter forholder sig til byens monumenter og med dem til byens historisk-landskabelige
stedlighed og vise versa.
Byen er kort sagt at betragte og håndtere som en samlet byarkitektonisk helhed på trods af kortlægningens opdelte metodik.
Kortlægningen som forsvarende, forstærkende og formidlende inspiration for fremtidig byudvikling
Den typologiske kortlægning sker ikke blot for at få styr på stationsbyerne som kulturarv og historik men også med henblik på
at inspirere til en identitetsformidlende, identitetsforsvarende og
identitetsforstærkende fremtidig byudvikling.

1910 Hovedgaden mod øst

2

1910 Hovedgaden mod øst
2
1910 Allingåbro, Hovedgaden mod øst - eksempel på typisk funktionsaptering med master

2015 Hovedgaden mod øst
2015
Allingåbro,
Hovedgaden
mod øst - eksempel på tidstypisk trafikaptering
2015
Hovedgaden
mod øst
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2
2

2040-65 Allingåbro, Hovedgaden mod vest - vision med tilbagetrukket grøn, urban
beboelse (Ill. WE architecture)
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Registrerende-, analyserende- og
kreerende kortlægning

Den typologiske kortlægning er bygget op af tre, tæt forbundne
lag og udviklingsfaser som:
•

Registrerende kortlægning

•

Analyserende kortlægning

•

Kreerende kortlægning

Den registrerende kortlægning er en tilnærmet objektiv registrering ud fra luftfotos, stedfotos, traditionelt kortgrundlag, plandata, besigtigelse på stedet, e.l.
Den analyserende kortlægning har til formål at trække særlige
temaer, særlige fysiske forhold eller specielle byarktiktoniske
elementer frem, som potentiale for udvikling.

Kreerende
kortlægning

Analyserende
kortlægning

Den kreerende kortlægning har til formål er at introducere til
mere frie og subjektive idéer og forslag til transformationer og
udformninger i relation til de to første kortlægningslag.
Bevægelsen gennem de registrerende, analyserende og kreerende lag kan gå begge veje. Kreeringen kan være styret af
registrering og analysering, ligesom registrering og analysering
allerede kan have en kreerende bagtanke.
Kortlægningen er således et operationelt redskab til forståelse,
fremstilling og skabelse indenfor byudviklingens komplekse
problemstillinger. Et redskab for professionel og amatør til brug
mellem forenklet, diagrammatisk systematik og kompleks, tegnet projektering.
Kortlægningens fremstilling
Kortlægningen er ikke metodisk eller fremstillingsmæssigt fastlagt, den kan være mere eller mindre skematisk og detaljeret,
diagrammatisk eller billedlig, illustreret i to- eller tredimensioner,
etc.

Registrerende
kortlægning

Den registrerende og analyserende kortlægning er her fremstillet som kontekstkort for at kunne sammenligne stationsbyernes
fysiske struktur, kontekst og historiske udviklingsforløb.
Den kreerende kortlægning er her fremstillet som både todimensionelle kontekstkort og som rejste og rumlige illustrationer.
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Graabølle

Stationsbyerne som typologiske
udviklingsepoker

Johannes V. Jensen: ”Fra Graabølle til Chicago”, essay 1910
”……. Med et Par Miles Mellemrum i det aabne, vidt udstrakte Land Øjner man
Grupper af afstikkende røde Huse med en Signalmast og et Vandtaarn eller en
Vindmotor; Pletter der ser ud som et begyndende Udslet i Landskabet. Det er
Stationsbyen.”
Hvad den har gjort lader sig ikke opregne saadan i en Fart. En Kultur, en hel
etnologisk Type er forsvunden som en Drøm i mindre end en Menneskealder, et
Sprog er kommen til at høre Fortiden til, uden at Stations byen endnu har givet
noget i Erstatning. Det kommer. Men for dem der har kendt de Gamle og deres
vederkvægende hele Form er Overgangstiden pinlig. Mangen fornem gammel
Bonde der i sin Tid netop var en Bonde, tager sig med sine nye Vaner og fra
Stationsbyen hentede snuskede Mundart ud kun som en Stodder. En kommende
Generation vil jo faa Form igen, sin egen, men Bonden er ikke mere, Graabølle
kom ikke til at ligge direkte ved Banen, ikke lige straks, men blev ved Chausseen,
med Dagvognsforbindelse, en Mils Vej, til nærmeste Station. De røde Huse
smittede imidlertid, Graabølle fik sig det ene efter det andet med Tegl og
Patentsten oppe ved Kongevejen, en hel lang ”Gade”, der pranger med Skilte
og Butikker saa det næsten kan skære i Øjnene.”
”……. Landevejen der i sin Tid ikke standsede paa sin Bane fra Aalborg til
Hvalpsund, og som om Vinteren, naar hele Landet laa under Sne, markerede sin
Retning ved Halmviske der blev sat i de tilføgne Grøfter, som en milevid mager
Allé, har nu altsaa gjort Holdt og breder sig som Gade i Graabølle.
Der ligger et Gnidder af nye røde Huse, bygget sammen i to Rækker paa hver
sin Side af Vejen, lutter højmoderne Huse, der nidkært laaner Træk fra hinanden,
Frontspids, Zinkspir og Trappesten af Cement, øde og stilforladt, Station det hele.
Men Husene ser ganske selskabelige ud med alt det Vinduesglas ud til Gaden,
i Modsætning til de gamle ensomme Udflyttergaarde, der med Vinduerne indad til
Gaardspladsen laa med sure Glugger i Gavlene og stirrede halve Mile hen efter
nærmeste Nabo. De faar dog Bugt med de lange Vinternætter her i Gaden, kan
gaa fra Dør til Dør uden Lygte. De første Skridt er gjort til at komme den store
Adskiller, Mørket, til Livs.”
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”…… Med bedre Raad fulgte Lysten til en forholdsvis flottere Tilværelse, og det
skabte nye Næringsveje - for andre - Graabølle er bleven halvt en Haandværkerog Handelsby, hvor adskillige Manufakturforretninger, Skomagere, et Cykelværksted, ja selv en Barber kan faa nok at bestille og som har omdøbt Omegnen
til ”Oplandet”. I alle Træk en Stationsby som alle andre indenfor Kendskab.”

3 stationsbytypologiske epoker - og den 4. fremtidige

ANTAL STATIONBYER OVER 200 INDBYGGERE

”

Et litterært billede fra Stationsbyens
første typologiske periode

TYPOLOGI

ÅR
Graf fra ”Stationsbyer i dag”, Realdania 2013
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spansionsepoker og deres tyngdepunkter

Tre markante udvklingsepoker
Den registrerende og analyserende typologiske kortlægning har
været behjælpelig med at indkredse stationsbyernes og deres
midters fysisk-byarkitektonisk udviklingsepoker og kulminationer.

1915

Den koncentrerede hovedgade-stationsby
med integrerede dynamoer

ytypologi - 1915

Hver af de tre overordnede, epokers stationsbytypologier repræsenterer således en karakteristisk legering af kortlægningstypologierne.

bytypologi - 1915

Der er valgt tre årstal med 50 års interval som udgangspunkter
for kortlægningen af stationsbyerne og deres midters udviklingshistorik og overordnede, samlede typologier:

bytypologi - 1915

1965

Den koncentrerede hovedgade-stationsby
med begyndende parcelhusudbygninger
og intakt hovedgade-dynamo

ytypologi - 1965

bytypologi - 1965

bytypologi - 2015
e diagrammer

2015

Den fragmenterede hovedgade-stationsby
omgivet af parcelhusområder og udflyttede
dynamoer

111
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•

2. epokes stationsbytypologi med 1965 som kulminationen af stationsbyernes anden ekspansionsbølge mellem 1950- 1980.

•

3. epokes stationsbytypologi med 2015 som valgt
fokuspunkt i en tredje udviklings- eller afviklingsperiode startende omkring årtusindskiftet og stadigt igangværende.

Stationsbyen befinder sig i dag midt i en ny tredje forandringsperiode, hvilket gør det sværere at præcisere og begrebsliggøre
den som 3. epokes stationsbytypologi eller dens kulminationspunkt som værende omkring 2015. Bogen peger dog på tegn og
tendenser, der kan karakteriseres som 3. epokes typologi og som
alle er mere eller mindre markant til stede i dagens stationsbyer.

- 2015
ebytypologi
diagrammer

ke diagrammer

1. epokes stationsbytypologi med 1915 som kulminationspunkt i stationsbyernes første etablerende ekspansions- og udviklingsbølge mellem 1890- 1940.

Årstallene repræsenterer kulminationen eller tyngdepunktet
for hver sin markante udviklingsperiode i stationsbyernes historie, hvor de tre epokers typologier fremstår som formalt og
indholdsmæssigt modnet og tydeligt med deres karakteristiske
træk. Årstallet 1865 er udeladt som epokekulmination, fordi stationsbyen her er i sin tidlige grundlæggelse og endnu typologisk
uafklaret.

bytypologi - 1965

ytypologi - 2015

•

111
111

Her refereres igen til bogen ”Stationsbyer i dag”, hvis grafer
over stationsbyernes ekspansionsperioder kan understøtte
1915, 1965 og for projektets egen regning 2015 som logiske
midter- eller tyngdepunkter i fremstillingen af de tre typologiske
udviklingsepoker eller overordnede stationsbytypologiers byarkitektonisk-urbane begrebsliggørelse.
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Tre epokers typologiske karakteristika
1. epoke - 1915 - 1. kulmination

Diagrammer - 1. stationsbytypologi

Diagrammer - 1. stationsbytypologi

TYPOLOGI

1. epokes stationstypologi repræsenterer den oprindelige stationsby med dens karakteristiske funktionelle, sociale, kulturelle
og formale kendetegn, det der normalt svarer til den traditionelle
forestilling om den historiske stationsby:
•

En lille koncentreret bydannelse langs en hovedgade evt.
med tendenser til et par sidegader mod vigtige punkter i
byen som station eller kirke.

•

En sammenhængende gade- og fortovsbebyggelse, der glider over i mere og mere adskilte huse med dybere og dybere forhaver, efterhånden som man fjerner sig fra midten.

•

En integreret gadebebyggelse af boliger, butikker og værksteder i tæt blanding med erhverv som mejeri, mølle, købmandsgård, kro, apotek og naturligvis jernbanestation og
godsbane samt institutioner som kirke, præstegård, kæmnerkontor, forsamlingshus, skole, alderdomshjem, etc.

•

En blanding af simple, lave rønner, byhuse i et par etager og
prætentiøse, ornamenterede borgerhuse i flere etager, de
fleste med butikker og udstilling i stuen.

•

En kavalkade af arkitektoniske stilarter fra løssluppen stilforvirring til ”fornuftig”, klassisk, bedre-byggeskik i rødt tegl og
få eksempler på ”funkis-modernisme”.

•

En koncentreret blanding af alle byfunktioner, bosætningsformer og bygværker, profane og monumentale, anonyme
såvel som mere betydningsfulde, alle bidragende til stationsbyens virksomme byliv i en ramme af byrumlighed, som vi
normalt forbinder med ”rigtig by”, blot her i lille format.

•

Et ubesværet praktisk forhold mellem tilgængelighed, brugsareal og offentlighed i hovedgaden.

•

En livlig kombination af butik, bolig, baggård og baghave
langs hele husrækken og i det enkelte gadehus.

•

En brugsfladepræget eller sparsom belægning uden fortov
med telefonpæle som dominerende aptering.

1. epoke - typologisk diagram - bebyggelse / dynamoer

Diagrammer - 1. stationsbytypologi

Projektkort - Sønder Omme 1915
1915 Sønder Omme - kontekstkort, bebyggelse / dynamoer

Projektkort - Sønder Omme 1915

Projektkort - Sønder Omme 1915

Byarkitektonisk tilhører 1. epokes stationsbytypologi den førmodernistisk-humanistiske bybygnings æra omkring 1900-tallet,
som den præsenteres i smukke, afklarede europæiske og amerikanske byprojekter, de første engelske og skandinaviske New
Town projekter, etc.

Ca.
1925 Sønder
Omme
Hovedgade mod
øst 1925
Sønder
Omme
hovedgade
ca.
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Sammenlignet hermed er resultatet af de danske stationsbyers
energiske og hurtige udvikling mere kaotisk og Klondike-agtig,
et forhold allerede samtidens dannede elite var bevidst om, og
skildrede kritisk i litteratur og malerkunst.

2. epoke – 1965 - 2. kulmination

Den 1. epokes stationsbytypologi repræsenterer den urbaniserende kulminationen af samspillet mellem den første provinsielle industrialisering og landbrugsproduktionen.

Diagrammer - 2. stationsbytypologi

Diagrammer - 2. stationsbytypologi

2. epoke - typologisk diagram - bebyggelse / dynamoer

Diagrammer - 2. stationsbytypologi

St. E. Rasmussen - Hirtshalsprojektet 1917
1917 Hirtshals Ny by - (Steen Ejler Rasmussen og Knud Christensen)

St. E. Rasmussen - Hirtshalsprojektet 1917

Projektkort - Sønder Omme 1965

1965 Sønder Omme - kontekstkort, bebyggelse / dynamoer

Projektkort - Sønder Omme 1965

Projektkort - Sønder Omme 1965

1917
Hirtshals
Ny by / plan
- Humanistisk bybygningplan
formet1917
af randbebyggelse omSt. E.
Rasmussen
- Hirtshalsprojektet/
kring oplevelsesrige gade- og pladsrum

1960 - 80 Sønder Omme - krydset Hovedgaden / Grindstedvej mod vest

Sønder Omme hovedgade ved Østerby - krydset, ca.
1970

St. E. Rasmussen - Hirtshalsprojektet/ plan 1917
54
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https://map.krak.dk/print?p
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2. epokes stationsbytypologi indeholder den 1. typologis stationsby næsten intakt både funktionelt og byarkitektonisk men
nu begyndende omgivet af efterkrigstidens moderne bosætning
i form af parcelhuse og af erhvervsbyggeri. Som sådan er de
fleste stationsbyer stadigvæk et lille spejlbillede af den større
provinsby eller købstad, der ligeledes bliver indkapslet med
forstæder af parcelhuskvarterer og industriområder.
Nogle af de gamle dynamoer og institutioner er i denne epoke
allerede på vej ud, f.eks. mejeriet og jernbanen, mens nye er
begyndt at dukke op: centralskole, børnehave, plejehjem, kommunal administration, bibliotek, rutebilstation, tankstation, etc.
Bylivet er ligeledes intakt og blomstrende med både nye udvalgs- og dagligvarebutikker, håndværk og værksteder med
ekspedienter og lærlinge, juleudstilling, udsalg, etc. Måske er
der endda kommet nye tilbud i hovedgaden som bodega, cafeteria, radio- og tv-forretning, ung mode, etc.

2018 Børkop midtby med nybygget indkøbscenter i gadeformation fra 70-erne /80-erne

Byarkitektonisk trækker den 2. stationsbytypologi på efterkrigsmodernismens byudviklings- og bosætningsidealer om lyse,
luftige og grønne forstæder med funktionsadskilt beboelse, erhverv og rekreation samt en let foragt for urban kulturarv parret
med begejstring for bilens tilstedeværelse.

1 af 2

2018 Børkop midtbycenter og parkering set fra den gamle, ryddede hovedgade, Søndergade

Selv om privatbilismen er i fremmarch, klarer hovedgaden,
måske sammen med et par mindre parkeringsudhulninger bag
den, dog fortsat både trafik og parkering sammen med sin nyerhvervede status som butiksstrøg.
Den 2. epokes stationsbytypologi markerer kulminationen af
den anden industrielle udviklingsbølge og indtoget af velfærdssamfundets udvidede service- og institutionstilbud i den lidt
videre favnende, men fortsat lokale stationsby.

1953 - 1976, Albertslund - ny stationsby omkring center og centerbånd - ny by på
basis af 60-er idealer om centerbånd og bilbetjening - Fællestegnestuen, Knud
Svenson, Ole Nørgård
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2018 Børkop midtbycenter og parkering set fra stationen

I pdfén er et billede af
Albertslund - hvilket et er
det rigtige
2018 Børkop midtbycenter set fra indre gade
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3. epoke - 2015 - regression

Formeringen af stationsbyernes 3. typologi er en igangværende
proces, hvis afslutning står åben, men hvis karakteristika tydeligt kan identificeres.
Stationsbyen er ofte vokset i omfang ved at tilføje flere parcelog enfamiliehuskvarterer sammen med større erhvervsområder
til den omkransende forstadsbebyggelse, en udvikling parallel
med alle danske byer i denne periode.

Diagrammer - 3. stationsbytypologi

Diagrammer - 3. stationsbytypologi
3. epoke - typologisk diagram - bebyggelse / dynamoer

Diagrammer - 3. stationsbytypologi

Stationsbyen er over en bred bank velfungerende som boligby
med gode skoler og børnehaver, mulighed for dagligvareindkøb,
sports- og fritidsfaciliteter, etc. Til en vis grad også stadig som
arbejdsby for industri og håndværk.
Men den oprindelige, urbane, publikumsorienterede midtby med
gang i handel, håndværk og service har det svært.
Bymidten og hovedgaden som samlet dynamo for urbant fællesskab, liv og virksomhed er svækket. Aktiviteten er forsvundet
i takt med butikkernes og værkstedernes lukning og afløsning
af få, store, perifere, bilbetjente butikscentre samt arbejdspladsernes udflytning til omgivende erhvervsområder eller direkte
forsvinden.
Den samme udflytning og affolkning gælder hovedgadens beboelse, hvis kvalitet på grund af alder og en forøget, gennemkørende trafik, ikke er tidssvarende og derfor mindre attraktiv.

Projektkort - Sønder Omme 2015

2015 Sønder Omme - kontekstkort, bebyggelse / dynamoer

Projektkort - Sønder Omme 2015
Projektkort - Sønder Omme 2015

2015 Sønder Omme Hovedgade mod øst

Sønder Omme hovedgade 2015
58

Sønder Omme hovedgade 2015

Butikkerne er flyttet ud som butikscentre, erhvervet som erhvervscentre, alderdomshjemmet som ældre- og plejecenter,
skolerne som uddannelsescenter, kultur- og sportsaktiviteterne
som idrætscenter, etc.
Den kommunale eller regionale administration er med kommunalreformen som regel helt forsvundet. Kroen har det heller ikke
let, selv om den kalder sig hotel eller motel.
Virksomhedsfunktionernes og dynamoernes forsvinden eller
spredning har mange steder resulteret i en fysisk fragmentering
af bymidten. Butikker med tomme vinduer, slidte og kondemnable huse eller direkte efterladte tomter og huller i husrækken
præger mange af de danske stationsbyer, selv om der stadigvæk
er store forskelle på byernes tilstand og fysiske fremtræden.
En voldsom gennemkørende trafik er i mange stationsbyer direkte invaliderende for hovedgadens funktionsduelighed og miljø.
Den 3. epokes typologis overordnede karakteristika er en
59
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tilsyneladende fagideologisk overset og ismeløs funktionel og
fysisk fragmentering af stationsbyernes historiske midte. Fortsætter udviklingen er stationsbyerne truede som urbane og
mentale omdrejningspunkter eller identitets- og fællesskabsgenererende referencerammer for deres indbyggere, men også
som betydningsfulde elementer i den danske bykultur og det
danske urbane kulturlandskab.
Det kan diskuteres om den 3. epokes stationstypologi anno
2015 repræsenterer service- og informationsindustrialismens
mobilitetsdrevne, netværks-regionalisering, der nu træder frem
som urban konsekvens, eller det blot drejer sig om et stadium
på vejen til en mere radikalt transformeret 3. typologi eller en 4.
fremtidig typologi.
2016 Egedal
stationsby
grøn
organisk stationsby-urbanitet (Ill. WE architecture)
Egedal
Stationsby
midte - -WE
architecture
3. typ.

2014 Bording - perspektiv fra ny, forgrønnet pladsdannelse på overskudsareal
(Gottlieb Paludan med flere)

2013 Hillerød Syd stationsbydel - åben, grøn urbanitet
(WE architecture, JWH Arkitekter - ill. WE architecture)

Egedal Stationsby midte - WE architecture

3. typ.

372

2014 BordingBording,
- forslagkonkurrenceprojekt,
til fornyelse med grøn
træbevokset
af fragByfornyelse
Gottlieb
Paludantilbageerobring
Architects

Vinge
Henning
Larsen,
Effekt m.fl., 2005
- 3.midte
typologi
2005 Stationsby,
Vinge stationsby
- grøn,
dekonstrueret
urban

menterende midte (Gottlieb Paludan med flere)

(Henning Larsen, Effekt med flere )

Byfornyelse Bording, konkurrenceprojekt, Gottlieb Paludan Architects

60

61
127

63

TYPOLOGI

TYPOLOGI

Fremstilling
af 4. epoke - 2040-65 IDÈ KATALOG
Udviklings- /afviklingsalternativer

Stationsbymidternes nuværende situation er bogens udgangspunkt, men som et metodisk-didaktisk greb sigter den mod at
fremstille stationsbyernes 4. typologi.

- MUSEUMSBYEN

Identifikationen af de tre overordnede epokers stationstypologier danner baggrund for tanker og udspil omkring stationsbymidternes fornyelse og leder samtidig til bogens fokus - nemlig operationalisering af stationsbymidtens kulturarv som identitets- og
sammenhængsformidlende byskab.

- Den gamle stationsby

Det typologisk, retrospektive og historisk, kontekstuelle er blot
en blandt flere synsvinkler, som bogen belyser omkring stationsbyernes fremtidige fysiske udviklingsmuligheder, byarkitektoniske formering og urbane virke.
Fremstillingen af stationsbyernes 4. typologi er en fremskrivning
og en vision, der i konsekvens af de første tre typologiers 50års intervaller burde have hjemme i 2065, men for ikke at blive
for utopisk eller systematisk rigid er perspektivet nærmere 2550 år - 2040-65.

Eksempel på bevarende / konstruerende fornyelse
BESKRIVELSE AF SCENARIET
I scenariet “museums byen” føres stationsbyens centrum
tilbage til den oprindelig stationsby fra første bølge af
stationsbyernes indtog i slutningen af 1800 tallet til start
en af 1900 tallet.
Bygningerne gennemrenoveres og føres tilbage til den
oprindelig stil. Gennemfartvejen ledes uden om byen og
hovedgaden belægges med brosten for at opnå samme
tempo i centrum af stationsbyen som oprindeligt. Kroen,
bageren, apoteket, stationen og posthuset gendannes
som i gamle dage, sammen med lygtepælene og byskil tene.
Byen bliver et beboeligt museum over stationsbyen som
den tog sig ud oprindeligt. Dette vil tiltrække nye beboere
og turister, der kommer på besøg i byen for at købe urte
medicin i apotekter, brød fra bageren som i gamle dage,
gå til traditionel skomager eller smage øl på kroen bryg
get som i 1890.

Denne særegne booplevesle vil kunne tiltrække beboere
der ønsker at bo i en by der besidder bymæssige kval
iteter der rækker ud over den traditionelle boligform og
den moderne bystruktur. Den vil tiltrække beboerne der
har en drøm om at leve “som i gamle dage”, hvor livet
var mere simpelt, tempoet noget andet, og man kom
hinanden mere ved.
Jakrigborg er et eksempel på at dette ønske eksisterer.
Mange vil flytte uden for storbyen så længe miljøet er
tiltrækkende nok eller særligt nok. Jakringborg ligger
som en amputeret bebyggelses struktur på en bar mark,
men har ingen problemer med at tiltrække beboere. Byen
sælger drømmen om et simpelt liv væk fra storbyens
stress og jag.
HVAD LØSER SCENARIET?
Museumsbyen som frilandsmuseum inviterer folk fra
hele verden til at komme ind og se en fungerende sta

Alternativ 1.

-

4. epokes stationsbytypologi baseres på en kreerende kortlægning som: fremskrivninger, visioner og scenarier
Projektet baserer sin 4. stationsbytypologi på dels en mere
kortsigtet, konventionel, lineær fremskrivning af de i dag fremherskende tendenser omkring stationsbyerne og dels en friere, mere
langsigtet fortolkning af by- og samfundsmæssige megatrends i
scenarier og visioner (nærmere beskrevet i del 3, ”7 Bidrag”).

Punkthuse i det grønne

Alternativ 3.

Eksempel på omdannende / rekonstruerende fornyelse
spredt tætlav i 2. række.

Fremstillingen af den 4. stationsbytypologi sker som en fremskrivende, kreerende kortlægning af stationsbyen med udgangspunkt
i tre perspektiver: konstruerende, rekonstruerende og dekonstruerende fornyelse sat i forhold til stationsbyens udviklingsmuligheder.
I bogens del 2: ”Typologisk kortlægning - 5 udvalgte byer” konkretiseres 4. typologi som en række fremskrivninger, visioner og
scenarier for de 5 udvalgte stationsbyer som typemodeller.

Alternativ 2.

Det grønne overtage hele bycentrum og hovedgade.

Eksempel på afviklende/ dekonstruerende fornyelse

62

Endelig beskrives i bogen en friere fremskrivning af den typiske
stationsby, inspireret af visioner og scenarier i form af beskrevne og tegnede byscenarier / rejste bymodeller. Denne friere
form er beskrevet i bogens kapitel ”Tiltag” i afsnittet ”Kombinationsscenarier” og belyst i form af megatrends, visioner og
scenarier, der ligeledes fremgår af bogens del 3, ”7 Bidrag”.
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Konstruerende fremskrivningsalternativ
Eksempel

Rekonstruerende fremskrivningsalternativ
Eksempel

Sønder Omme Hovedgade mod øst (Ill. WE architecture)

Sønder Omme Hovedgade mod øst (Ill. WE architecture)

Konstruerende plan Sønder Omme midte / hovedgade

Rekonstruerende plan Sønder Omme midte / hovedgade
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Dekonstruerende fremskrivningsalternativ
Eksempel

Megatrends, visioner, scenarier

Eksempli cering

Urbaniserende / dekonstruerende

Sønder Omme Hovedgade mod øst - hovedgaden åbnes mod åen (Ill. WE architecture)

Megatrend
og
mobilitetsstigning
fortsætter
-- scenarie
4:
Megatrend
urbanisering
ogmobilitetsstigning
mobilitetsstigning
fortsætter
scenarie
4: StationsbyStationsbyMegatrend---urbanisering
urbanisering og
fortsætter
(scenarie
4 : Stationsbyens
nye
ernes
nye
tilflyttere
(se
bilagsdel)
ernes
nye fra
tilflyttere
bilagsdel)
tilflyttere
bogens (se
del 3:
”7 Bidrag” - Bidrag 4

Dekonstruerende plan Sønder Omme midte / hovedgade

Megatrend
paradigme
igennem
-- scenarie
8:
Megatrend---bæredygtigheds
bæredygtighedsparadigme
slårslår
igennem
(scenarie
8 : Økobysamfund
Megatrend
bæredygtigheds
paradigme
slår
igennem
scenarie
8: økobysamfund
økobysamfund
(se
bilagsdel)
fra
bogens
del
3:
”7
Bidrag”
Bidrag
4
(se bilagsdel)

2040 - 65
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Registrerende og analyserende
kortlægning af 1., 2. og 3. stationsbytypologis midte
Opdeling af de kortlagte stationsbyer

TYPOLOGI

De kortlagte stationsbyer
De kortlagte stationsbyer er i størrelsesordnerne 1.000-2.000,
2.000-3.000, 3.000-4.000 og 4.000-5.000 indbyggere.
De er udvalgt med udgangspunkt i forskellige urbane betingelser, som størrelsesordnerne skaber og på grund af ønsket om
en repræsentativ udvælgelse af et mindre antal byer til en mere
grundig registrerende, analyserende og kreerende kortlægning.
Opdelingen i de fire størrelsesordner skyldes således størrelsens betydning for stationsbyernes typologi og tilstand, og for
hvilke fysiske udviklingstiltag den kreerende kortlægning kan
tænkes at udfolde.
Screening og kortlægning af 256 stationsbyer og stationsbymidter
Alle 256 stationsbyer/stationsbymidter på 1.000 - 5.000 indbyggere er blevet screenet
Screeningen er sket ved hjælp af Google Earth, luftfotos fra
KRAK, Historisk Atlas, QGIS, m.fl. samt historiske luftfotos fra
1944 og 1954, historiske kort fra 1899, 1945, (1953),1985 og
2011, samt øvrige forefundne foto- og kortgrundlag.
Alle stationsbymidter er med få undtagelser gennemkørt ved
hjælp fra Google Earth´s fotovogn, en metode der har vist sig
så brugbar og effektiv, at den i høj grad har kunnet matche de
direkte, visuelle registreringer, der også er sket i et antal byer.
Den screenende registrering af alle stationsbyer / stationsbymidter er skitsemæssigt blevet fastholdt på et registreringsark
indeholdende kategorierne fra det typologiske registreringshierarki: sted-, monument-/ dynamo-, bebyggelses-/ byrums, bygnings- og apteringstypologi.
Registrering og registreringsark har dannet grundlag for udskillelsen af en bruttoliste over ”gode” og ”dårlige” byer, der kunne
indgå i en nærmere typologisk kortlægning og modellering.

Projektets kortlagte stationsbyer og stationsbymidter er de samme som i
bogen ”Stationsbyer i dag”
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”Gode” og ”dårlige” er i denne sammenhæng forstået i relation
til deres typologiske klarhed og bymæssige intakthed eller det
modsatte, men også med en skelen til deres muligheder for at
kunne illustrere eksemplariske, kreerende tiltag.
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Stationsbyer, der allerede er eller har været taget under behandling i regi af ministerier eller andre bevilgende instanser, er
undgået på listen. Det samme gælder specielle stationsbyer som
havne og feriebyer, historiske turistattraktioner e.l., der ikke umiddelbart deler vilkår og problemer med de typiske stationsbyer.

denne typologi må således for de øvrige byers vedkommende
nøjes med, hvad der kan læses ud af de historiske kort.

Kortgrundlaget - teknikaliteter
Som beskrevet i forrige kapitel ”Stationsbyerne som typologiske
udviklingeepoker” er der valgt tre tidsmæssige tyngdepunkter
omkring: 1915, 1965, og 2015. Disse er ikke helt synkrone med
de tilgængelige historiske kort fra 1899, 1945, 1985 og 2011 og
luftfotos fra 1944, 1954 og i dag.
De ældste kort er ofte ikke opdaterede svarende til det angivne
årstal. Således kan f.eks. kortet fra 1945 reelt repræsentere
situationen i 1920-30. Det har derfor været nødvendigt at kombinere kort og luftfotos for at få en mere nøjagtig registrering af
især situationen i 1915.

Kortarkivet har fungeret som grundlag for typologiseringen samt
vurderingen af, hvilket typologiske udviklingsstade den enkelte
stationsbymidte kan siges at befinde sig på og indfoldet heri
hvilken tilstand eller intakthed den repræsenterer.
Udpegningen af de 5 ”modelbyer” er således også baseret på
denne overbliksgivende kortlægning.

Kortarkiveksempel Tistrup
Historisk
kortlægning
TISTRUP
TISTRUP
Kortarkiveksempel Ejby

Kortgrundlaget fra 1985 er mere nøjagtigt og har interpoleret
med luftfotos fra 1954 kunnet skabe et pålideligt billede af situationen i 1965.
Typologisk kortarkiv som grundlag for typologisering
Der er etableret et kortarkiv med samtlige 256 stationsbyers historiske kort og luftfotos fra ovennævnte årstal. Desuden er der
produceret kort med de typologiske lag:

1899
1899
1899
1899

1985
1985
1945
1945

1985
1985
1945
1945

2015
2015
Kontekstkort2010
2010
Kontekstkort

1899 Tistrup

2010
2010

1945 Tistrup

A) Stedtypologi aftegnet som orografien (koter),
landskabets beplantnings- og vandelementer (grønt og
blåt), de vigtigste vej- og baneføringer.
B) Monument- og dynamotypologi som en optegning af
historiske og moderne monumenter og dynamoer i byekonteksten.
C) Bebyggelsestypologi i form af bygningskonteksten.
Kortlægningen af alle monumenter og dynamoer med deres
transformation over tid ville være ressourcekrævende og er
derfor kun udført for de specielt udvalgte byer. Kortlægningen af

1985 Tistrup

2015 Tistrup

KONTEKST
KONTEKSTK
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Eksempelpå
påhistorisk
historiskudvikling
udviklingafaftypisk
typiskstationsby
stationsbyi istørrelseskategori
størrelseskategori1-2000
1-2000indindEksempel
byggere- -Reg.
Reg.Sydjyl.
Sydjyl.
byggere
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Luftfoto

Registrerende og analyserende kortlægning

Sammenfatning af den screenende
kortlægning
1., 2. og 3. epokes stationsbytypologi identificeret.
Screeningen af stationsbyerne har givet et generelt overblik.
Baseret på kortlægningen af den enkelte bys hierarki af sted-,
monument-/ dynamo-, bebyggelses-/ byrums, bygnings-/ facadeog apteringstypologi pegede screeningen frem mod identifikation
og verificering af tre overordnede stationsbytypologier og historiske epoker plus en serie af ”midtbytypologier” med variationer
1., 2. og 3. epokes stationsbytypologi er i forskellige typemodeller og udviklingsgrader identificerbar og operationel i relation til
kulturarv og byudvikling som:

Kontekstkort
2015
2015 Ejby, luftfoto

Udsnit hovedgade 2015

•

En serie historisk identificerbare stedtypologier af relationen
landskab- byskab.

•

En historisk identificerbar monument- og dynamotypologi

•

En historisk identificerbar bebyggelses- og byrumstypologi

•

En historiske identificerbar bygnings- og facadetypologi

•

En vanskeligere identificerbar byapteringstypologi

Stationsbymidterne præsenterer i dag stadigvæk en høj grad
af typologisk ensartethed og genkendelighed i relation til de tre
overordnede historiske epokers stationsbytypologier trods deres
overlejring af hinanden og mangfoldigheden af typemodeller
skabt af det underordnede typologiske hierarki, som beskrevet
ovenfor.
Stationsbymidternes typologiske skelet er stadigvæk 1. epokes
stationsbytypologi, fastholdt og udviklet i 2. epokes stationsbytypologi og med tydelige fragmenteringstendenser i 3. epokes
stationsbytypologi.

2015
2015 Ejby, kontekstkort - orografi, grønt og blåt landskab, bebyggelse,

monumenter
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Stationsbymidternes generelle situation kan, afhængig af omstændighederne de befinder sig i, beskrives enten ved deres
placering i udviklingsforløbet fra 1. og 2. stationsbytypologi mod
3. stationsbytypologis færdigt formerede fremtræden, eller ved
intaktheden i forhold til 1. og 2. stationsbytypologi, eller som
stadium af 3. stationsbytypologi.
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3. epokes stationsbytypologis identifikation
3. epokes stationsbytypologi præsenterer tendentielt:
•

Udflydende stedlighed eller opløsning af 1. og 2. stationstypologis tættere relation mellem landskab og byskab, bl.a. på
grund af parcelhuskvarterernes omklamrende og landskabeligt udviskende vækst.

•

Spredning og afvikling af bymidten og bymidtens monumenter og dynamoer medførende mindre byliv.

•

Fragmentering af midtbyens sammenhængende bebyggelse
og byhuse med negative følger for byrummet og bymiljøet.

•

Tømning af bymidten for butikker, erhverv og beboelse med
ødelæggende virkning for bylivet.

•

Funktionel og kvalitativ nedgradering af midtens bebyggelse
og bygninger med faldende attraktivitet til følge.

•

Ufølsomhed i behandlingen af midtens bebyggelse, facader
og arkitektur med samme resultat.

•

Ligegyldighed i forhold til midtens byaptering.

Stationsbytyper og stationsbymodeller
Stationsbyernes typologisk-historiske grundkonstruktion kan,
som det fremgår ovenfor, betragtes som relativt ensartet.

TYPOLOGI

”

Et litterært billede fra Stationsbyens
anden typologiske periode
Sønder Omme
Morten Kierkskov: ”Kapgang”, 2010, Gyldendal
”Der bliver flaget på halv op gennem Hovedgaden. Uden for kroen, Brillehuset, Herretøj og Superland. Jeg tager smutvejen over kroens parkeringsplads
og cykler på fortovet op mellem flagene. Tømmerhandlen, Gartner Dam over
for kirken. Hvem var det lige der døde sidst?
Jeg krydser over i den rigtige side af Hovedgaden igen, ned forbi Sigengen.
Der er lidt mennesker på fortovet, nogle af dem kigger på mig, og jeg hilser
tilbage. Jeg er jo barn af byen, og alle kender min mor og far.
Oppe ved Boghandleren står Købmand Halvorsen og Nanna Tatol. Hun er
kommet sig efter overfaldet, han gider ikke høre mere om det. Jeg hilser, de
kigger sjovt. Jeg cykler videre forbi slagter Nord og når til vaskeriet over for
min mor og fars El forretning.
Bumsede Merete fra vaskeriet puffer til sin mor. Moren vender sig om og
stirrer på mig. Hun siger vist mit navn, jeg smiler og siger daw. Jeg kigger mig
tilbage over skulderen for at se om der kommer biler, så drejer jeg over gaden
og cykler ned ad den lille bakke i indkørslen og ned i vores gård. Jeg stiller
min cykel op ad muren. Lizzi kommer ud ad fordøren og bliver stående øverst
på trappen. Jeg balancerer cyklen så kun spidsen af styret støtter mod muren.

•

de stedlige forskelle i kulturlandskabet,

Lizzis mund åbner sig som om den vil lave en høj lyd, men den opgiver og
lukker sig. Så åbner den sig lidt igen, og så kommer det, og lige inden lyden
kommer ud af munden på hende, ved jeg godt hvorfor de flager på halv i hele
byen. Jeg ved det godt, jeg vidste det allerede før.

•

den specielle hovedgades udformning i forhold til terræn,
bane og vejføring,

- Din mor er død.”

•

monumenternes og dynamoernes specielle placering i
bykroppen,

•

bebyggelsens og byrummets lokale, karakteristiske, konkrete udformning samt byarkitektonisk og planmæssigt mere
eller mindre tilfældige improvisationer.

Variationer over denne grundkonstruktion er skabt af:

Disse konkrete undervarianter af typologien betegnes typemodeller eller blot modeller i projektet. De særligt udvalgte byer til
grundigere kortlægning er således at betragte som typemodeller, der beskrives i bogens del 2.
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Stedtypologiens karakteristika

1. epokes fem historiske stedtypologier

Naturlig / kulturlig stedlighed

På basis af den analyserende, naturlige og kulturlige typologiske kortlægning af stationsbyernes placering, opståen og historiske udvikling er der identificeret fem stedlige stationsbytypologier (plus varianter/ modeller):
1. Stationsbyen i eller ved en eksisterende landsby
med eller uden begyndende urbant potentiale. Denne stationsbytype er ofte placeret ”tørskoet” og i et kuperet landskab på kanten af vådområder eller lavlande med vadested
og fladt terræn til rationel banefremføring.
2. Stationsbyen opstået i et område med spredte
gårde og bebyggelse kondenseret af bane, station og
gade. Denne stationsbytype kan være placeret i såvel kuperet som fladere terræn.
I situation 1 og 2 kan relationen mellem bane og landsby
henholdsvis agglomeration være mere eller mindre tæt,
skærende eller tangerende, hvilket strukturerer stationsbyens samlede morfologi.
3. Stationsbyen opstået som en skæring mellem
bane og vej på en åben banevenlig terrænflade, hvor der
med omladeareal og trinbræt er skabt tilgængelighed og
dannet by ved at trække erhverv, arbejde og bosætning til.

Stedlighedsdiagram
Stedlighedsdiagram,
Brædstrup + principielt længdesnit - hovedgade

Stedtyplogien er det grundfæstede fundament under en bys
samlede, stabile eller langtidsholdbare identitet og særlige karakter. Stedligheden er bestemt af samspillet mellem de naturog kulturgivne forhold, der har skabt og udviklet byen gennem
deres tusindårige henholdsvis flere hundredårige cykler:
1. De naturlige forhold som orografi/ terræn, landskabet
med beplantning, vand- og vådområder, etc.
2. De kulturlige forhold som geografisk placering (byoplande,
særlige
ressourcer, etc.),
bonitet (frugtbarhed,
Sammenvokset
dobbeltby
Bane
på tværslokale
af hovedgade
Landsbydel
stationsbydel
adgang til vand og græsning, etc.), tilgængelighed og bevægelsesmønstre (vadesteder, sikre vejforhold, havn, jernbanelinjer, etc.), historisk by- og byggeskik (landsby-, rand-,
villabebyggelse, etc.) men også historiske forhold som forsvarshensyn, fortællinger, sagn og myter (slag, hændelser,
hellige kilder, etc.), etc.
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4. Stationsbyen opstået som appendiks til et stort
landbrugs- eller industrianlæg, herregård, teglværk, e.l. (Den 4. stedlige stationsbytypologi er i fåtal.)
5. Stationsbyen som en dobbeltby, hvor den tilkomne
stationsbydel bliver placeret med en kortere eller længere
afstand til landsbyen, spredt bebyggelsesagglomeration eller
storanlæg, for efterfølgende at vokse sammen med disse
enten i bredere formation eller langs en tynd gadestreng.
Mange stationsbyer er dobbeltbyer med to intakte eller fortsat
identificerbare bymiljøer: den nye stationsby og den gamle,
oprindelige bosætning.
De historiske stedtypologier er alle i dag pakket ind i den senere
tilkommende forstadstypologi af parcelhuse og erhvervsområder.
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De
stedtypologier
er alle
i dag landbrugspakket ind ieller
den industrianlæg
senere tilDenhistoriske
3. stedtypologiappendiks
til større
kommende
forstadstypologi
af
parcelhuse
og
erhvervsområder.
-landsby.
er sjældent.
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Den
3. stedtypologiappendiks
til større
De historiske
stedtypologier
er alle
i dag landbrugspakket ind ieller
den industrianlæg
senere til- er sjældent.
kommende
forstadstypologi af parcelhuse og erhvervsområder.
De historiske stedtypologier er alle i dag pakket ind i den senere tilkommende forstadstypologi af parcelhuse og erhvervsområder.

Landsbytypologi - Vig
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Landsbytypologi - skåret
Vig

1. - Eksisterende landsby formeret til stationsby

Eksisterende landsby formeret til stationsby
Eksisterende landsby formeret til stationsby
Eksisterende landsby formeret til stationsby

Landsbytypologi - Vig
Landsbytypologi - Vig
1945 Vig

1899

1945

Spredt bebyggelse formeret til stationsby

2.
- Spredt
bebyggelseformeret
formerettiltilstationsby
stationsby
Spredt
bebyggelse
Spredt bebyggelse formeret til stationsby

1899

1945

1899 Vig
1899

1945 Vig
1945

1985Vig
1985

2015 Vig
2015

Skæring mellem vej og bane formeret til stationsby
Skæring mellem vej og bane formeret til stationsby

159

Skæring mellem vej og bane formeret til stationsby

159

3. - Skæring mellem vej og bane formeret til stationsby

159

1985
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2015
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1985

2015
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Landsbytypologi
Landsbytypologi -- Dobbelt
Dobbelt -- Langå
Langå
Landsbytypologi
- Tangeret - Årup
Landsbytypologi
- tangeret
Landsbytypologi
- Tangeret - Årup
Aarup

1899

1899 Langå
1899
1899

1899 Aarup
1899

Langå

1945
1945
1945 Aarup

Spredt typologi - Nørre Åby

gi - Dobbelt - Langå
1985
1985
Aarup
1985

1945
1945
1945

1985
1985
1985

2015
2015 Aarup
2015

Langå

2015
2015
2015

Langå

Spredt typologi - skåret
Nørre Åby

Landsbytypologi - dobbeltby
Langå

Eksempeluddrag
Eksempeluddrag
Henvinsning
til bilag 3
Henvinsning til bilag 3

Eksempeluddrag
Eksempeluddrag
Henvinsning
til bilag 3
Henvinsning til bilag 3

162
162
161
161

1945 Langå

1945
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1899 Nørre Åby

1899

1945
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Spredt typologi
typologi -- Nørre
Nørre Åby
Åby
Spredt
Spredt
- dobbeltby
Spredt
typologi
-- dobbelt
Spredttypologi
typologi
dobbelt -- Roslev
Roslev
Roslev

1899

1899
1899
Nørre Åby

1985
1985
1985 Nørre Åby

1945

1945
1945
Nørre Åby

1899
Eksempeluddrag

Henvinsning til bilag 3

1899

1945
1945
1945

Roslev

1985 Roslev
1985
1985

2015
2015
2015

Roslev

1899

1945
1945
1945

2015
2015
2015 Nørre Åby

Spredt typologi - tangeret
Spredt typologi - tangeret - Balling
Sønder Balling

Eksempeluddrag
1899
Sønder til
Balling
Henvinsning
bilag 3

1899 Roslev
1899

Storbrugstypologi
- Ulstrup
Storbrugs
typologi
Storbrugstypologi
- Ulstrup
Ulstrup

1945

1945 Sønder Balling

1899 Ulstrup
1899

163
163

Ulstrup

Eksempeluddrag
Eksempeluddrag
Henvinsning til bilag 3
Henvinsning til bilag 3
165
165

1985

1985 Sønder Balling

82

2015

2015 Sønder Balling

1985
1985
1985

Ulstrup

2015
2015
2015

Ulstrup

83

TYPOLOGI

TYPOLOGI

”Bar mark” typologi
Brørup

1. og 2. epokes kulturstedlige midtbytypologier

Skæringstypologi - ”No Where” - Brørup

Projektet har desuden fremdraget en serie typologier for midtbyens kulturbaserede, fysiske stedlighed. Disse typologier er
genereret af den første stationsbybølges (1. epokes) strukturelle forhold mellem tilgængelighed, gade, jernbane og bebyggelsesmønster. Disse strukturelle midtbytypologier med undertypologier/ modeller er intakte til og med anden stationsbybølge
(2. epoke), men smuldrende under den 3. stationsbytypologi (3.
epoke)
Forholdet mellem jernbane og hovedgade er skabt af den situation, de er opstået i.
Hvor, der på forhånd har været en bebyggelse f.eks. i form af
en landsby eller en agglomeration af gårde og huse, har jernbanen en tendens til at placere sig i afstand af den eksisterende
bebyggelse, ofte parallelt med hovedgaden og med stationen
for enden af en sidegade.

1899 Brørup

Skæringstypologi
Skæringstypologi- -”No
”NoWhere”
Where”- -Brørup
Brørup

1899

De mange dobbeltbyer bestående af en landsbydel og en stationsbydel, der bliver forbundet med en hovedgade af varierende
urbanitet, må også forstås i denne sammenhæng.

1945

Er stationsbyen opstået samtidigt med banen f.eks. som en
skæring mellem vej og bane, fastholdes denne skæring på
tværs af hovedgaden og med stationen i, eller tæt på hovedgaden.
Jo tættere hovedgade og station har været integreret, jo mere
har stationen fungeret som dynamo i hovedgade og midte. Der
findes dog lige så mange varianter over ”bane langs hovedgade” og ”bane på tværs af hovedgade”, som øvrige kombinationer af naturlige og kulturlige omstændigheder betinger.

1899

1899
1899
Brørup

1945
1945

1945 Brørup

Jernbanens rationelle opsøgning af fladt terræn spiller her en
rolle. Det der ved stationsbyernes opståen skabte den optimale
tilgængelighed af krydsende jernbane og hovedgade, er i dag
forvandlet til en blokerende ulempe.
De stationsbyer, hvis hovedgade stadig krydses af en fungerende bane, er skåret over og fragmenteret på grund af de moderne togs hastighed og de dermed nødvendige beskyttende
foranstaltninger.

1985
1985

1985 Brørup

84

1985

2015
2015

2015 Brørup

2015
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2015 Brædstrup - tidligere jernbaneoverskæring, Bredgade

1918 Brædstrup - jernbaneoverskæring, Bredgade
86

Kulturstedlige midtbytypologier
- by,byhovedgade,
jernbane
Kulturstedlige
midtbytypologier:
hovedgadejernbane

87
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Jernbane på tværs af hovedgade, Glamsbjærg

Hovedgade / bane typologi

2015 Sønder Omme - parallelbane
Station for enden af sidegade til hovedgade

2017 Vrå - Hovedgaden under bane

Eksempel jernbane på tværs af hovedgade, Vrå

170

1907 Ejby - tværbane
Hovedgadens passage af bane
1945 Vrå - krydsende hovedgade - bane

2015 Allingåbro - Hovedgaden langs bane
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1945 Allingåbro - parallel hovedgade - bane

2015 Ejby - tværbane
Banens permanente blokering af hovedgade og bymidte
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Monument- og dynamotypologiens karakteristika

2015 Ejby - station og jernbanehotel

Eksempel på nedlagt dynamo, købmandsgård, Ejby

Monument-/ dynamotypologien udgør på samme måde som
stedtypologien det stabile langtidsholdbare udgangspunkt for
byudviklingens strukturering og konkrete, fysiske udformning og
dermed for byens identitet og karakter.

2015 Gørlev - smedje- og maskinværksted

Den Gamle Smedie, Gørlev, 2015

I en lang cyklus lejrer byen sig omkring de tunge, byggede monumenter og dynamoerne, der udgøres af de gennem tiderne mest
betydningsfulde, kollektive symboler og offentlige magneter.

2015 Sønder Omme - mejeri, nu bilforhandler / værksted

Eksempel på nedlagt dynamo, Mejeri, Sønder Omme

Det kan dreje sig om:
Kirke og præstegård, kro, hotel, skole, købmandsgård, mølle,
mejeri, smedjeværksted, savværk, station, posthus, forsamlingshus, apotek, rådhus, kommunal administration, m.fl.

176

Supermarkedet, Gørlev, 2015

2015 Sønder Omme - Kirken som centralt monument

90

Hovedgaden med dens livlige blanding af boliger, værksteder
og butikker kan i denne sammenhæng betragtes som en samlet
dynamo, der spiller sammen med midtens singulære monumenter og dynamoer.
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Nogle af de historiske monumenter og dynamoer fra 1. og 2.
epoke er i dag forsvundet eller ikke længere aktive. Det gælder
f.eks. mejeriet, mange steder stationen og forsamlingshuset,
endnu flere steder håndværksvirksomheder og småerhverv og
næsten alle steder den lokale administration.

råder med god plads og ekspansionsmuligheder ødelægger og
udhuler bymidten.

Nye dynamoer har afløst dem som:
Sports- og fritidscenteret, ældre- og plejecenteret, erhvervscenteret, håndvæks- og industriområdet, rutebilstationen, tankstationen, varmecentralen, genbrugspladsen, m.fl. - ikke mindst
Indkøbscenteret eller supermarkedet.
I denne udvikling ligger også en af årsagerne til, at den gamle,
”samlede dynamo”, hovedgaden har mistet kraften, idet de nye
enkeltdynamoer ofte er rykket væk fra midtbyen, ud til stationsbyens indfaldsveje med magelig tilgængelighed for biler og rigelige parkeringsarealer. Dette faktum sammen med butikkernes
forsvinden og værkstedernes udflytning til perifere erhvervsom-

Stationsbyernes historiske monumenttypologi er delvis intakt og
stadigvæk synligt orienteringsskabende og bystrukturerende,
men de oprindeligt koncentrerede monumenter og dynamoer
omkring hovedgaden er ikke på samme måde som tidligere
borgernes sociale og kulturelle samlingspunkter eller urbant
fællesskabsgenererende symboler. Den rolle er overtaget af de
nye perifere dynamoer eller skrevet ud af byhistorien.
Graden af monument- og dynamospredning kan tages som
udtryk for, hvor på den historiske udviklingslinje, i glidende overgang fra 1. og 2. epokes stationsbytypologi mod den nuværende 3. epoke, den enkelte stationsby og midte befinder sig, eller
betragtes som varianter af den 3. stationsbytypologis midte.
Eksempler på sådanne varianter kan være Viby Sj´s midte med
flere centrale supermarkeder omkring stationen overfor Brædstrup
med udelukkende perifere supermarkeder/ indkøbscentre.
Eksempler på stationsbyer med både nye centrale og perifere
supermarkeder kan være Ejby og Gørlev (se del 2 ”5 byer”).

Eksempel på perifer dynamo, sportscenter, Sønder Omme

2015 Sønder Omme - idrætscenter

Eksempel på perifer dynamo, sportscenter, Sønder Omme

Varianter i relation til midtens funktion som samlet dynamo er
i kapitel 3, ”Tilstand” eksemplificeret med de to og to lige store
stationsbyer Brædstrup overfor Malling eller Ulfborg overfor
Sønder Omme. De første byer i sammenstillingerne har, trods
udviklingen, en fortsat fungerende hovedgade-dynamo med butikker og erhverv, i de to sidste er midte og hovedgade næsten
neutraliseret.

2016 Vorbasse - ældrecenter

Eksempel på perifer dynamo, ældre- og plejecenter, Vorbasse

2015 Brædstrup - supermarked

2015 Ejby - hovedgade og midte - ”træt dynamo”

Eksempel på perifer dynamo, ældre- og plejecenter, Vorbasse
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Monumenter / dynamoer - 1. , 2. og 3. stationsbytypologi
Brædstrup

Midtens monumenter / dynamoer - afviklingshistorik
Aktive (sort tekst) og nedlagte (rød tekst)
1. typologi 1915
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17
17

15

8

15

18

16

7

8

7

18
9

16

9

10

6

10

Kirke/præstegård
Forsamlingshus
Station/ Posthus
Kro/ Hotel
Mejeri
Værksted
Administration
Skole
Aktiv bymidte af butikker og værksteder
Læge

6

2. typologi 1965
14

13

14

13

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12
12

11
11

Monument / dynamo 3.typ.

Monument
/ dynamo
, 3. typologi
- (Brædstrup 2015)
Monument
/ dynamo
3.typ.

1 Station
1
2 Station
Posthus
2 Mejeri
Posthus
3
3
4 Mejeri
Smedje
4
Smedje
5 Apotek
5 Apotek
6
Sygehus
6
Sygehus
7 Tinghus
7
8 Tinghus
Kro
8 Admin.
Kro
9
9 Admin.
10
Skole
10
Skole
11 Kirke
11 Kirke
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12 Sportshal
12
13 Sportshal
Beboerhus
13 Indkøbsctr.
Beboerhus
14
14
15 Indkøbsctr.
Fabrik
15
16 Fabrik
Ældrectr.
16 Indkøbsctr.
Ældrectr.
17
17
18 Indkøbsctr.
Haller
18 Haller

Kirke/præstegård
Forsamlingshus
Station/ Posthus
Kro/ Hotel
Mejeri
Værksted
Administration
Skole
Aktiv bymidte af butikker og værksteder
Læge
Tandlæge
Tankstation / Bilværksted
Centralskole
Børnehave/ Vuggestue
Alderdomshjem

3. typologi 2015

8
7
98 5
7
10
9 4 6
1102 35
4 6
1 2 3
11
11

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kirke/præstegård
Forsamlingshus
Station/ Posthus
Kro/ Hotel
Mejeri
Værksted
Administration
Skole
Aktiv bymidte af butikker og værksteder
(Læge)
Tandlæge

Monument
/ dynamo,
1. og 2.1.-2.typ.
typologi Monument
/ dynamo
(Brædstrup
1915/ dynamo
og 1965) 1.-2.typ.
Monument
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Bebyggelses- og byrumstypologiens
karakteristika

Randbebyggelse med offentlig og privat adskillelse
Randbebyggelse eller karrébebyggelse med grønne midter - i
lille, lavt format - var, før og omkring 1. epokes stationsbytypologi, tidens traditionsbårne, ideelle forestilling om gode, funktionelle byer og bebyggelser. Det var bebyggelser, der kunne leve
op til kravene om tilgængelighed, gode og sunde byrum og den
rette, klare fordeling af offentlige og private domæner i byen.

Randbebyggelse, Ulfborg, Harbogade 2015

2015 Ulfborg - kontekstplan

Den profane bebyggelses- og byrumstypologi af boliger og erhverv er ligeledes konstituerende for stationsbyernes og deres
midters samlede typologi og identitet.
Med en relativt lang livscyklus er denne bebyggelsesstruktur og
dens mellemrum stadigvæk en træg masse, der kun langsomt
ændres over tid, og hvis gradvise transformation kan optages i
byens morfologi uden radikalt at ændre dens typologiske karakteristika.
Stationsbymidternes bebyggelses- og byrumtypologi er karakteristisk og ensartet, hvilket skyldes den relativt korte periode,
hvori de er opstået og udviklet.
Bebyggelses- og rumtypologien repræsenterer tidens bybyggeskik i perioden fra slutningen af 1800-tallet og indtil 1920erne,
hvilket svarer til kulminationen af den førmodernistiske, ”borgerlige” bybygningsepoke.
96

Randbebyggelse,
Harbogade,/ Herredsgade
2015
2015 Ulfborg midteUlfborg
- randbebyggelse
gaderum
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Parker eller pladser, som i samme periode bliver vigtige, rumlige
udgangspunkter for tidens progressive bybygning i storbyerne,
får med enkelte undtagelser ingen betydning i stationsbyerne,
der fra starten ikke har ambitioner om at være ”rigtige byer”, men
rationelt tilgængelige handels- og værkstedsagglomerationer.
Først senere afslører ornamenterede facader, prangende hjørner og monumentale enkeltbygværker, de honnette ambitioner
hos stationsbyernes borgerskab om at bygge ”rigtig” by. Og
endnu senere, i den 2. epokes stationsbytyplogi, planlægges
der egentlige pladser og parker i stationsbyerne til legitimering
af deres lokale centerbykarakter.
Denne ensartede og karakteristiske bebyggelses- og rumtypologi er relativt intakt i de fleste danske stationsbymidter men tydeligvis under pres. Nogle steder står den tilbage som en mere
eller mindre tom bykulisse uden butikker eller beboelse. Andre
steder er der opstået huller i randbebyggelsen, og de uplejede
tomter giver sammen med let forfaldne nabohuse og pladeskoddede vinduer et trist og forladt indtryk.

Gadeeksempel, Ulfborg midte 2015
Gadeeksempel,
midte 2015
2015
Ulfborg midte -Ulfborg
gadeeksempel

Man kan diskutere om forfaldet mere er latent end et gennemgående træk ved de danske stationsbyer set under et. Men at
der er tale om et urbant tilbagetog, kan vanskeligt anfægtes.
Hovedgadens historiske funktion og karakter
1. epokes hovedgade består af huse langs en vej med
tilgængelighed for arbejds-, torve- og markedsfunktioner, produktomsætning, værksteds- og butiksadgang plus beboelse - et
arbejds- og hverdagsrum.

2015
Ulfborg udkantUlfborg
midte - gadeeksempel
Gadeeksempel,
udkant midte 2015
Gadeeksempel, Ulfborg udkant midte 2015

Både 1. epokes små idealbyer som f.eks. de første projekter
til engelske New Towns, skandinaviske eksempler som f.eks.
Stationsbyen på Landsudstillingen i Aarhus, 1909, Gerthas
Minde i Odense, 1910 eller St. E. Rasmussen vinderforslag til
en ny by ved Hirtshals, 1917 fremstiller den lave, sammenhængende, byrumsdannende randbebyggelse som karakteristisk og
foretrukken byarkitektonisk formskabelon. Det samme gør den
almindelige bevidste bybyggeskik.
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190
190

1900
- 10 Gørlev
, Algade
mod sydøst - stationsbyhovedgade / landevej
1900-10
- Algade
modsetsydøst

8
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Durup
Torv 2015
3. epokes
rekreative

2. epokes hovedgade er blevet en konsumkorridor til udstilling af velfærdssamfundets vare- og tjenesteydelser, en butiksgade og et strøg med parkering og et krydsfelt for byens offentlige sociale og kulturelle liv.

Eksempler

byrum

2015 Nørregade, eksempel på historisk aptering
2017 Durup,
Hovedgaden
Durup
Hovedgade
2015 - udeservering

1981 Gørlev, Algade set mod sydøst - stationsbyhovedgade / strøg
308

3. epokes hovedgade er, sat på spidsen blevet enten en
slidt kulisse med for lidt liv i, eller en gennemkørende trafikåre
med for meget trafik i, eller begge dele.
Hovedgaden er ikke umiddelbart længere attraktiv, hverken som
bo- og arbejdssted eller fælles opholds- og mødested. I flere
byer er der dog blevet gjort ihærdige indsatser for at omdanne
2015 - Algades centrale parkering
de offentlige gaderum til urbane opholds- og aktivitetsarealer.

A

2015 Brædstrup, Bredgade - ”gadepocketpark”

2015 Bredgade, eksempel på grøn lommeplads-aptering

2015 Gørlev, Algade set mod nordvest - stationsbyhovedgade, parkering og rekreativt byrum

2015 - Algades grønning
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B

2018 Otterup, jernbanegade / Bredgade - ”gadelegeplads”
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plads til dybere
forhaver.
”Forhaver
et byrum under forandring”.
Til slut glider
randbebyggelsen
over i villabebyggelse og forstadens

TYPOLOGI

parcelhuskvarterer.

Fortovsbebyggelse - forhavebebyggelse

Stationsbyens oprindelige byrumstypologi, med rumdefinerende, sammenhængende fortovsbebyggelse glidende over i forhavebebyggelse med lige så klart afgrænsende, klippede hække,
er i begyndende opløsning. Der opstår huller i randbebyggelsen, og forhaverne bliver udlagt til åbne, ”plejefri” forarealer.

Stationsbyens oprindelige byrumstypologi, med rumdefinerende, sammenhængende fortovsbebyggelse glidende over i forhavebebyggelse
med klart afgrænsende, klippede hække, er i begyndende opløsning.
Der opstår huller i den sammenhængende randbebyggelse, og forhaverne bliver udlagt til åbne, “plejefri” forarealer.
Begge dele er med til at gøre det historiske byrum udflydende, uklart,
let tivoliseret eller kaotisk, som også argumenteret i publikationen:
”Forhaver Gadetypologi
et byrum under forandring”.

Begge dele er med til at gøre det historiske byrum udflydende,
rodet og dødt, som også argumenteret i publikationen: ”Forhaver et byrum under forandring”.

Stationsbymidternes randbebyggelse er ligeledes typisk ved sin
skiftende udformning fra de centrale til de mere yderlige afsnit
af midten.
I centrum består bebyggelsen af tæt sammenhængende huse,
gavl mod gavl med portåbninger eller med smalle indkørsler til
baggårdene.
Efterhånden som man bevæger sig væk fra den centrale hovedgades, tætte randbebyggelse slipper husene hinanden mere og
mere og bliver lavere, samtidig med at de langsomt trækker sig
tilbage fra fortovet for at give plads til dybere og dybere forhaver.
Til slut glider randbebyggelsen over i villabebyggelse og forstadens parcelhuskvarterer.

2015 Brædstrup, Bredgade fra toppen mod syd - urban rand- og fortovsbebyggelse

207

1918 Bredstrup,
Bredgade
fra toppen
1918
Bredgade
fra toppen
mod mod
syd syd

10

Gadesnit typologi

102

103
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Fortovsbebyggelse- forhavebebyggelser
Eksempler

Bosætnings- og erhvervsbebyggelsens bagside

Hovedgadens oprindeligt variationsrige og livlige blanding af boliger, butikker og serviceerhverv havde en bagside af let labyrintiske og spændende bagbutikker, værkstedgårde og baghaver. I
dag henligger disse som underudnyttede skure, garager, oplagring og parkering.
Baggårdenes virksomheder og håndværk er flyttet
yttet ud til industri- og erhvervsenklaver udenfor bymidten, og der er sjældent
nok beboere og motivation til at holde en baghavekultur ved lige.

2016 Vorbasse, Nørregade, midte - løs gade- / fortovsbebyggelse

Bagarealer - baggårder

2016 Vorbasse, Nørregade, udkant midte - gade- / forhavebebyggelse

Hovedgaden - baggård, Sønder Omme
2015 Sønder Omme - hovedgadebebyggelse
2015 Vildbjerg - urbant forareal
Eksempel på forarealer/ forhaver i udkanten, Vorbasse

2015 Roslev - urban forhavebebyggelse
Belægning og beplantning, Roslev 2015

2015
Vester Skerninge - ”forhave” /
Eksempel på forarealer/ forhaver i udkanten, Vester Skerninge
forarealbebyggelse

2015 Sønder -Omme
- hovedgade
bagbebyggelse
Hovedgaden
baggård,
Sønder
Omme

2015 Mørkøv - fortovs / forhavedualisme
urban / suburban dualisme
Belægning og beplantning, Skibby 2015
211

ൢൡ൦
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104
293

Bagarealer / baggårde
TYPOLOGI
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Kort – Krak.dk

https://map.krak.dk/print?profile=dk_krak&dname=krak.dk

Hovedgadens bagsider
Eksempler

Passager, indkørsler og ”sprækker”

AA
A

2015 Port, Bredgade 23

B
B
2015 Gørlev - passage, Algade, sydside

2015 Brædstrup - hovedgadebebyggelse

Forbindelsen mellem hovedgadens for- og bagarealer sker gennem porte i den sammenhængende randbebyggelse eller via
passager og ”sprækker” mellem husene.
1 af 2

26-05-2020 19:17

Dette åbningssystem skaber ikke blot adgang mellem gade og
Passage
mod tillige
åen, Sønder
Omme
gård,
men
en oplevelsesrig,
labyrintisk midte fyldt med
Passage, Gørlev
overraskende og varierende miljøer.

2015 Brædstrup - baggård A

2015 Baggård, Bredgade 23

2015 Brædstrup - baggård B med port til 2. række bebyggelsen ”Bakketorvet”

106

216

A

Passage
langs
åen, Durup
2018
Durup
- passage
fra hovedgaden til åstien
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Passager og sprækker
Eksempler

Bebyggelsens og byrummets udviklingstypologi
Stationsbymidternes og deres hovedgaders bebyggelse og
byrumsdannelse afspejler den hurtige og dynamiske udviklingsproces, hvorunder stationsbyerne opstod.
Midternes variation af bygningsmasse og rumlighed som afspejler deres historiske vokseværk går fra de lave ét-etages huse
med saddeltag og derfor meget lidt gaderumlighed (rønner)
over gavlkvisthusenes imiterede men dog intensiverende gaderumlighed (byhuse) til de fleretages høje byrumsskabende
ejendomme (borgerhuse) med tag- og gavlkviste, hjørnetårne
og karnapper (se afsnit bygningstypologi).

2015 Allingåbro - passage Hovedgaden

Indkørsel, Allingåbro
/ baggård
Indkørsel, Allingåbro

2015 Allingåbro - passage Hovedgaden

Passage,
Allingåbro
/ perroner
Passage, Allingåbro

Borgehuse

2015 Gørlev - passage baggårde

Passage, Sindal

2015 Sønder Omme - passage
/ grønne bagarealer

Passage, Sønder Omme

Passage, Sønder Omme

Passage, Sindal

Rønner

2015 Brædstrup - passage Bredgade i det nedlagte jerbanespor

108
Indkørsler, Gørding

Indkørsler, Gørding

Byhuse

109
”Banesprække”, Brædstrup

”Banesprække”, Brædstrup
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Abrupt landlig og bymæssig byggeskik

2015 Vildbjerg, Hovedgaden - ”gadehøjhus” i byhusrækken

2015 Allingåbro - borgerhus / tidligere bank ved indgangen til hovedgaden

Det lidt Western-agtige, der stadigvæk er genkendeligt i mange
stationsbymidter, skyldes deres heftige udviklingshistorie og sammenstødet mellem en landlig og en mere bymæssig byggeskik.
De fleste hovedgader rummer både små, undseelige rønner og
meget selvbevidste, fleretages byhuse i utilpassede kontrastfyldte sammenstød.
Det var denne abrupte fremtoning eller uciviliserede byggeskik, der ved stationsbyernes fremkomst skabte forargelse og
afstandtagen hos det dannede borgerskab, og som også i dag
gør det diskutabelt at mane til kontekstuel moderation og hensyntagen, når fornyelse og byudvikling med baggrund i kulturarven står på dagsordenen.

2015 Dronninglund, Slotsgade - borgerhus blandt byhuse og rønner

Kravet om en vis respekt for stationsbyens karakter kan trods
alt hævdes på nogle punkter. Det gælder dens bebyggelsestypologi (eller antitypologi) i form af en samlet struktur og tæthed (på trods af afbræk og utætheder), dens skala (på trods af
skalaspring), dens bebyggelseskadence (på trods af frie takter)
og dens proportioneringer (trods eksempler på totale arkitektoniske Frankensteinuhyrer).
Den oprindelige løsslupne bybyggeskik kan omvendt være
både alibi og inspiration for en vis frihed i forhold til den fremtidige byudvikling, hvilket projektets kreerende typologiske kortlægning forsøger at medtænke i kapitlet ”Tiltag”.
110

2015 Ålestrup, Borgade - etagehus blandt byhuse og rønner
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Bebyggelsens møde med terræn og himmel
Bybebyggelsens møde med terræn og himmel udtrykker ligeledes den landlige og bymæssige byggeskiks forskelligheder.
Hovedgadens beskedne, landlige huse er ofte uden sokkel, og
man træder på det nærmeste ned i stueplan fra gadeniveauet.
De mere kvalitative byhuse og borgerhuse har ofte sokkel eller
forhøjet kælder med lysindtag og trappetrin op til stueetagen,
formodentlig også for at hæve huset og indgangen over de tidligste gaders ubelagte snavs og ælte.
De fleste ”fortovshuse” med butik har i dag fortov og butiksgulv i
samme plan eller med et enkelt trin op.
Stationsbyens først tilkomne lave huse lader byrummet forsvinde op mellem saddeltagenes skrå tragt, mens næste byrumlige
opbygningsfase tilføjer gavlkviste, der som ”billige” bygningsforhøjelser skaber den begyndende byrumsfornemmelse, der
til sidst realiseres med stationsbyens fleretages byhus / borgerhus. Her tegnes byrummets ”skyline” af markante karnapper og
kviste sammen med prangende hjørnetårne.
By- og borgerhusene har konformt med traditionel bybyggeskik
en forhøjet stueetage med større vinduespartier til butikker og
Sokler og hævede kældre
erhverv. Mellemetager har en mere neutral og lukket karakter
og er mest til beboelse, mens tagetagens beboelse udmærker
sig ved markante kviste og gavlkviste.

2015 Brædstrup - sokkelløse rønner

2015 Ejby - bebyggelsens møde med himmelrummet, opstræbende gavl- og tagkviste

Bebyggelsens hjørner
Byens centrale hjørner er som en understregning af den fornemste og bedste beliggenhed markeret med arkitektonisk
fantasifulde karnapper, tårne og spir, der ikke står tilbage for de
større byers hjørner.

2015 Brædstrup - højsoklede byhuse

Eksempel på sokkelløse rønner, Brædstrup

2015 Brædstrup - byhus med høj kælder

112
Eksempel på sokkelløse butiksfacade, Brædstrup

2015 Brædstrup - sokkelløse forretningsfacader

2015 Brædstrup - ”byens vigtige hjørner ” markeret med tårne, spir og karnapper
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Forstads- og midtbytypologi

Bygnings- og facadetypologiens
karakterisitka

2015 Brædstrup, Bredgade - forstadens indtrængen i midten - modernistisk frilagt
bankpalads i hovedgaden

Den enkelte profane bygning med bolig, butik, erhverv og
værksted eller kombinationen af dem repræsenterer en historisk
cyklus på måske et enkelt eller et par århundreder og har som
sådan mindre betydning for byens identitet i det lange løb. Det
samme gælder bygningernes og facadernes arkitektoniske udBygningsog facadetypologien
tryk, hvis forandringscyklus
ofte er endnu kortere end bygningsstrukturens, måske få årtier.
Den enkelte profane bygning med bolig, butik, erhverv og værksted
eller kombinationen af disse funktioner repræsenterer en historisk cyklus på måske nogle få århundreder og har som sådan mindre betydning for byens identitet i det meget lange historiske forløb. Det samme
gælder bygningernes og facadernes arkitektoniske udtryk, hvis forandringscyklus ofte er endnu kortere end bygningsstrukturen, måske få
årtier.
Dermed være ikke sagt, at disse typologier er uden betydning for den
øjeblikkelige opfattelse af byens attraktivitet, miljø og hele atmosfære.

2017 Durup, stationsarealerne - den urbane punkthustypologi i midtens randzone
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2008 Hejnsvig, Bredgade - parcelhuskvarterets indtrængen i den urbane midte
Eksempel,
Hejnsvig
Som et forvarsel

om en måske begyndende og selvforstærkende midtbyafvikling, hvor forstaden indtager hele stationsbyen,
kan man i nogle hovedgader se forstadens typologi i form af
”punkthuse”/ parcelhuse kile sig ind i de huller og sprækker, der
opstår i randbebyggelsen efter nedrivninger og rydninger.
Her eksponeres denne typologis fritliggende hus, omgivet af
åbent, grønt, som en meget fremmedartet, byopløsende alien i
forhold til den eksisterende bytypologi og urbane kulturarv.
I specifikke kontekster kan punkhusbebyggelse i midtbyen dog
være relevant.

Eksempel, Ejby
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Bygningstypologien
Den blandede bolig-erhvervsbebyggelse, typisk for stationsbymidterne til og med den 2. epokes typologi, er i dag under afvikling.
Hverken som butikker, erhverv eller beboelse er midtbyens hovedgade-bebyggelse attraktiv nok, målt med moderne krav.

Eksempel på byhuse, Brædstrup 2015

2015 Brædstrup - rønner (i dag nedrevne)

2015 Ejby - moderne rønne

2015 Brædstrup - byhuse

2015 Brædstrup - byhus

Selv om den blandede bebyggelses- og bygningstypologi på
mange måder rummer de tæt-lave bosætningskvaliteter, der i
dag er eftertragtede, trækker konteksten ned. Her spiller især
trafikforholdene ind men også den omgivende bebyggelses latente nedtur og mange af husenes byggeteknisk dårlige standard.
1. epokes stationsbytypologis midte og hovedgade udgøres i
grove træk af 3 profane bygningstypologier i mange modeller og
varianter og i et ofte frit miks, opstået i den 1. stationsbytypologis periode:

Eksempel på byhuse, Brædstrup 2015
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•

Rønnen - det et-etages bolighus med saddeltag, evt. med
en lille butik og udnyttet tagetage.

•

Byhuset - det to-etage, blandede bolig og erhvervshus med
saddeltag, butik i bunden og indehaveren boende på 1. sal
plus i tagetagen.

•

Borgerhuset - den fleretages beboelsesejendom med erhverv i gadeplan og evt. på 1. sal.

Rønne

Rønne / byhus

2015 Brædstrup - borgerhuse

2015 Roslev - borgerhus

Typologierne repræsenterer, som før omtalt, hele spændet fra
den unseelige, landlige bolig til den mere selvbevidste byejendom, men også den udviklingsproces, der over tid skaber, forandrer og urbaniserer midtens og hovedgadens byrum. Mange rønner forsvinder i dag fordi de er nedslidte og som udgangspunkt af
for ringe kvalitet sammenlignet med moderne boligstandarder.
Mange byhuse omdannes til ren beboelse af middel standard eller
forsvinder som rønnerne for at henligge som ubebyggede arealer
eller blive erstattet med mere åbne mere forstadsagtige hustyper.
2. epokes stationsbytypologi fremviser få eksempler på nye (infill) byhuse i midten. De fleste fornyelser er transformation plus
addition til de eksisterende gadebygninger.

Byhus
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Borgerhus

3. epokes stationsbytypologi fremviser ligeledes meget få
eksempler på nye (infill) byhuse i midten. De få fornyelser er
for det meste transformationer af eksisterende gadebygninger,
nedrivninger for at give plads til større fritliggende enheder som
supermarkeder eller institutioner eller blot nedrivninger efterladende permanente huller i bymidten og gadebilledet.
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Facadetypologien

Stilarter i 1. stationsbytypologis epoke:
•

Historicisme/ eklekticisme i varierende genrer og undergenrer

•
•
•

Bedre byggeskik
Rationalisme
Funktionalisme (funkis), modernisme (i begrænset omfang)

Eksempler
på velbevarede/
velfornyede
bygninger, 1.
• Art Nouveau
og Arts and Craft
tillempninger
typ.
• Neoklassicisme

Grundlæggelses- og ekspansionsperioden fastlægger stationsbyernes arkitektoniske fremtræden, som den stadigvæk er i dag,
præget af især historicistisk arkitektur, i nogen grad neoklassicisme og bedre byggeskik og i lille grad tidlig modernisme/ funkis.
Stationsbymidternes facadetypologi fremviser hovedsageligt
den byggeskik og de stilarter, der har gjort sig gældende op
gennem midternes udviklings- og etableringsepoke fra slutningen af 1800-tallet til 1930-erne, groft taget indenfor rammerne
af projektets benævnte 1. stationsbytypologi.
Relativt få eksempler på ny facadearkitektur er kommet til under
den 2. typologi fra 1940erne til 1990erne, som mere præges
af additioner og ombygninger af svingende kvalitet - og indtil
videre næsten ingen i den nuværende 3. stationsbytypologis
periode.
Stationsbymidternes facadearkitektur og æstetiske udtryk kan i
grove træk opregnes som en mere eller mindre tydelig rækkefølge og udgave af de til enhver tid fremherskende arkitektoniske stilarter blandet op med stedlige byggetraditioner.

2015 Gørlev - rønne / byhus - dekoreret eklektisisme
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Eksempel på velbevarede/ velfornyede facader, 1.stationsbytypologi

2015 Roslev - eventyrlig og saglig eklektisisme

Eksempel
velfornyede
facader,
1.stationsbytypologi
2015 Vembpå- velbevarede/
miks af eklektisisme
og bedre
byggeskik
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Stilarter i 2. stationsbytypologis epoke:
•
•
•
•
•

2015 Tarm - stationsby-jugend / -art nouveau

Efterkrigsrationalisme
Efterkrigsmodernisme/ senmodernisme
Ny folkelighed/ tæt-lav-isme
Postmodernisme
Neorationalisme

Periodens nybyggeri i bymidten er begrænset sammenlignet
med 1. epokes stationsbytypologis epoke og ikke nok til for
alvor at ændre midtbyens arkitektoniske billede. Enkelte bygninger i en pragmatisk, lokal rationalisme eller brutalistisk modernisme tilføjes eller indføjes i gadebebyggelsen. Det gælder
især større erhverv som banker og de første supermarkeder
eller offentlige byggerier som skoler, kommunal administration
o.l., ofte efter at have ryddet plads i husrækken.
Meget lidt strukturalisme, senmodernisme, postmodernisme eller
neorationalisme finder ind i rækken, igen med undtagelse af få
større erhvervsforetagender og institutioner, selv om et par af disse stilarter er beslægtet med stationsbyernes let prætentiøse og
overlæssede historicisme. Det skylder bl.a. periodens almindelige
mangel på byudvikling og ekspansion i stationsbyernes midte.

2015 Sønder Omme - række af bedre byggeskik, neoklassisme, efterkrigsrationalisme

2015 Brædstrup - stationsbyrationalisme plus ad hoc-fornyelse

2015 Egtved - funkis ”takket ind” i randbebyggelse
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2015 Brædstrup - forstadsmodernisme / senmodernisme blandt førmodernisme
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2015 Ejby - postmodernisme / neorationalisme med reference til nabohus

2015 Gørlev, nyt torv - neorationalisme med klassistisk henvisning

2015 Hovedgård - neorationalisme i samme ”takt” som eklektisismenaboen
Eksempel
postmodernisme,
Egtved
2015 Egtvedpå- postmodernisme
i pagt
med traditionel provinsbyeklektisisme
Eksempel på postmodernisme, Egtved

2015 Kitschet postmodernisme

2015 Højslev - postmodernisme / neorationalisme med hjørnemarkering

2. Stationsbytypologi
Eksempel
på postmodernisme, supermarked
2. Stationsbytypologi
Eksempel på postmodernisme, supermarked
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Stilarter i 3. stationsbytypologis epoke:
•
•
•
•

Dekonstruktivisme
Neomodernisme
Minimalisme
Neopragmatisme

Mangel på udvikling og ekspansion gælder også for den nu
forløbende 3. stationsbytypologi, der præges af flere urbane
subtraktioner end additioner og derfor ikke sætter tydeligere
arkitektoniske fingeraftryk på stationsbymidterne. Eksempler på
arkitektonisk interessant infill, upfill eller onfill er sparsomme.
Periodens seneste arkitektoniske ismer som f.eks. dekonstruktivisme eller neopragmatiske har heller ikke sat sig spor.
Undtagelser er supermarkedernes sikkert velmenende forsøg på neutral branding og universel tilpasning i form af enten
misforstået, rural ”ladearkitektur” (venacular) eller industrielle
flatscapes, påklistrede postmoderne, historisistiske eller blot frit
ekspresive indgangspartier.

2015 Terndrup - ekspresiv minimalisme blandt rønner og saddeltage

Og ikke mindst:
Indkøbscenteret eller supermarkedet.

2015 Brædstrup - neopragmatistisk facade blandt eklektisismenaboer

2015 Gørlev - regionalistisk ”ladepragmatisme” med postmoderne indgang

Supermarkedet, Gørlev, 2015

2015 Nordborg - minimalisme med hollywood henvisning
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2015 Ejby - inddustriel
”flatscape”, pragmatisme
med postmoderne indgang
SUPERMARKED
EJBY
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Stilarter

Facadebevarelse og facadefornyelse
Som alle byer kan også stationsbyerne fremvise en lang række
eksempler på kvæstede, respektløst ombyggede og ufølsomt
renoverede huse og facader. Til disse hører de mange butikker
med store vinduesfacader, der alle sparker underkæben ind på
ellers velproportionerede gamle huse i forsøget på at bringe
historiske bygninger up to date med smarte fornyelser, hvilket
ofte forvandler dem til rene arkitektoniske monstre.

Eklektisisme

Jugend / art nouveau

Bedre byggeskik

Stationsbyernes oprindelige byggeskik og fremtoning var domineret af rødt murværk.
Byerne har nu nået en alder, hvor behovet for renovering og fornyelse er aktuelt og pågående. Det har resulteret i et tydeligt skift
fra de røde, murede huse til flere og flere pudsede, vandskurede
og malede facader i mange farver og til fremkomsten af et tendentielt andet miljø med en ændret stemning i byerne.

Neoklassisme

Funkis

Stationsbyfunktionalisme

Foruden et mere spraglet eller tivoliseret miljø resulterer pudsningen og bemalingen af de historiske facader i en mere ustoflig
og i slemme tilfælde enten skindød eller oversminket fremtoning.
Stationsbyerne rummer meget interessant, bygget kulturarv og
original arkitektur, som det er værd at hæge om. Det kræver
måske en målrettet pædagogisk formidling og konkrete eksemplificeringer, inden en sådan erkendelse kan omsættes til selvbevidst og sammenhængende byfornyelse i stationsbyerne.

50er st.by-modernisme

60er modernisme

Brutalisme

Tæt-lav regionalisme

Postmodernisme

Neorationalisme

Dekonstruktivisme

Minimalisme

Neopragmatisme
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2015 Sønder Omme - transformeret facaderække
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Ved en evt. omdannelse af hovedgadens huse fra blandet
bolig-erhverv til rene boligfunktioner (eller andre funktioner) og
butiksfacadernes ombygning til boligfacader eller nye erhvervsfacader, bør dette ske med synlig respekt for deres historik,
arkitektoniske karakter og betydning for den urbane sammenhæng, hvori de indgår.

TYPOLOGI

Ombygning med respekt for karakter og sammenhæng

Eksempler på dårligt bevarede / dårligt fornyede
bygninger, 1. typ.

Ombygning uden respekt for historie og sammenhæng

Eksempel på borgerhuse, Brædstrup 2015

1965 Sønder Omme, Bredgade / Kirkealle-hjørnet

1926 Gadehus
Brædstrup,
Bredgade 1 Bredgade 1, Brædstrup
1926
/ gadefacade,

2015 Brædstrup, Bredgade 1

2015 Sønder Omme, Bredgade / Kirkealle-hjørnet

Eksempel på borgerhus, Brædstrup 2015

128 Samme gadehus / gadefacade, Bredgade 1, Brædstrup
2015
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Ombygningseksempler

Rønne

Ombygningseksempler

Byhus

Borgerhus

Byhus

1915

1915

2015
2015

1915
1915

1965

1965

2015
2015

1965
1965

2015

2015
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2015

2015
2015

2015
2015
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Apteringstypologiens karakteristika

Byens aptering, forstået som dens beplantning, belægninger,
belysning og bestykning med møbler, skiltning, teknisk udstyr,
pullerter, busskure, og øvrige mobilia, legeredskaber, kunstneriske installationer etc., er normalt underlagt de korteste forandringscykler på et par årtier eller blot nogle få år. Apteringens
indflydelse på byens dybere, langstrakte identitet er derfor svagere, hvilket dog ikke gør dens betydning mindre, når det drejer
sig om at eksponere den gode, ordentlige og attraktive by.
1965 Sønder Omme - hjørnet Hovedgaden / Lindealle - boghandel

Få stationsbymidters aptering fremstår i dag kvalitativ og smuk,
men disse sjældne tilfælde viser, at den helt ned i detaljen godt
gennemtænkte aptering, kan være et vigtigt tiltag i opretholdelsen af et stimulerende miljø, hvad enten det går frem eller
tilbage for midtbyen.
Historisk, typologisk har stationsbyernes aptering været lige så
rå og rationel som den oprindelige bydannelse var funktionel.
At dømme efter historiske beskrivelser, afbildninger og fotos har
stationsbyerne bogstaveligt talt stået på jorden a la western-byer, med hovedgaden som en offentlig flade for direkte tilgængelighed, plads-, torve- og arbejdsaktiviteter og opholdsareal
for overfyldte boliger. Telefonpæle i tilfældig takt sammen med
udefinerede forarealer præger de historiske fotos.

2013 Sønder Omme - hjørnet Hovedgaden / Lindealle - erhverv

Nogle af stationsbyerne har fra starten haft træer langs hovedgaden enten for bevidst ”at gøre noget alle´ ud af den” eller blot
som en fortsættelse af de almindelige landevejstræer.
Først senere er der kommet ”fin” belægning i form af brolægning eller asfalt, og endnu senere har fortovslignende kantninger og lygtepæle gjort hovedgaden til et tørskoet strøg og en
oplyst byscene.
I dag er hovedgaden mange steder forvandlet til et teknisk anlæg for gennemkørende trafik med sin aptering langt hen styret
af denne funktion.

2015 Sønder Omme - hjørnet Hovedgaden / Lindealle - beboelse
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Nogle steder har man forsøgt at besværge, hvad der opfattes
som stationsbyens lidt for profane karakter eller udseende af
latent tilbagetog, ved at overgøre apteringsindsatsen.
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Hele belægnings- og udstyrskataloget plus div. beplantninger er
drysset ud i byrummet med løs hånd.
Få steder har man ladet sig inspirere af den simple eller manglende aptering, der prægede stationsbyernes opståen og tidlige
faser, hvor by, huse, forarealer og gade blev holdt sammen af
terrænets ofte ubelagte, gennemgående og homogeniserende
præsenterbakke.
En apteringstypologi kan i grove træk paralleliseres med 1., 2.
og 3. stationsbytypologis almindelige byudvikling:
1. epokes stationsbytypologis aptering er præget af
den ubelagte, funktions- og adgangsflade med efterladte landevejstræer, spredt beplantning og telefonpæle.

Brædstrup hovedgade 1918
Brædstrup
hovedgade
1918
Brædstrup,
Algade1918
set mod nord / toppen fra jernbaneoverskæringen

2. epokes stationsbytypologis aptering har i funktionsadskillelsens og biltrafikkens epoke delt ”bygulvet” op i belagte
køre-, parkerings- og fortovsbaner på strøghandelens og hovedgadeerhvervets præmisser. Beplantningen er i den proces
forsvundet mens lysstanderne har afløst telefonpælene og
trafikskiltningen er kommet til.
3. epokes stationsbytypologis aptering følger tendensen til at genetablere byrummet som et shared space, et offentligt opholds- og rekreationsareal med samlende belægningsflader, bæredygtig beplantning og langsom trafik.

Brædstrup
hovedgadeAlgade
1935-1955
1935
- 55 Brædstrup,
set mod nord / toppen fra jernbaneoverskæringen
Brædstrup hovedgade 1935-1955

Brædstrup hovedgade 2015

2014 Bording, konkurrenceforslag - vision med grøn generobring af bymidte byarealer
(Gottlieb Paludan med flere)
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2015
Brædstrup, Algade set mod nord / toppen fra jernbaneoverskæringen
Brædstrup hovedgade 2015

135

283
283

TYPOLOGI

TYPOLOGI

Aptering
- belægning, beplantning, bestykning
Belægning og beplantning, Roslev 2015
Eksempler

2015
Skibby -og
sammenhængende,
behersket
Belægning
beplantning, Skibby
2015belægning og bestykning
1920 - 40 Sønder
Belægning,
SønderOmme,
OmmeHovedgaden
1920-1940 mod øst - sammenhængende, traditionsrig,
bybyggeskiksbåret gade- / vejaptering
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2015 Eskildstrup - ensartet, uambitiøs aptering
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2015 Sønder Omme, Hovedgaden mod øst - fragmenteret, trafikbetinget miljø / aptering
Trafikbelægning, Sønder Omme 2015
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Dårlige belægnings- og beplantningseksempler

TYPOLOGI
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Aptering - belægning, beplantning, bestykning
Eksempler

Belægning og beplantning, Durup 2015

2015 Durup torv - effektrig pladsaptering
Belægning og beplantning, Durup 2015

Ejby
Algademod sydvest - aptering, tidstypisk præget af telefonmaster og
1910 1910,
Ejby, Algade

sporadisk eller ingen belægning

2015 Durup Hovedgade - effektrig gadeaptering
Belægning og beplantning, Durup 2015

Belægning og beplantning, Durup 2015

295

295

Ejby 2015, Algade

2015 Ejby, Algade mod sydvest - aptering med trafik og fodgængerpræg

2015 Ejby, Stationsplads / Algade - løs, grøn aptering på gennemgående gul
fortovsbelægning
Ejby 2015, Rådhuspladsen
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Grøn aptering
Eksempel

2015 Gørlev Torv - sammenhængende ”bygulv”, behersket aptering

2016 Vorbasse, Østergade set mod vest - scenarie, grøn aptering
(ill. WE achitecture)

2016 Christiansfeld - ambitiøs og kontekst-tilpasset gadeaptering

Allingåbro
2015, Hovedgade
modhovedgade
øst
2015 Allingåbro
- trafikapteret
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2016 Vorbasse, Østergade set mod vest
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TILSTAND

Kapitlet formidler stationsbyernes generelle tilstand.
Alle de kortlagte stationsbyer befinder sig indenfor den 3. epokes stationsbytypologis ramme og har dens kendetegn i mere
eller mindre fremskreden grad.

Ulrik Møller, Koldby, 2019

For at skabe et samlet overblik og grundlag for den kreerende
kortlægning med fremskrivning af stationsbytypologierne til en
relativt nær fremtid, kan en kort vurdering af stationsbymidtens
generelle tilstand betinget af geografisk afstand og bystørrelse
være nyttig.

TILSTAND

”

Et litterært billede fra Stationsbyens
tredie typologiske periode
Bæringe i starten af 10´erne
Ole Celert Holmstrøm: ”Venuspassage - fortælling om en by”, 2012,
Frother
”I det øjeblik han strækker den højre fod frem og sætter den ned på perronen, er
han sig pinligt bevidst, at han træder ud på jord, han ikke før har betrådt, fordi... fordi
han skal besøge sin syge far, som han ikke har set i næsten et år. Han har bagage
med, men den synlige del udgøres kun af en sportstaske. Han bliver stående på
perronen i læ af venterummets glasvæg og ser efter Arrivatoget, der ude på linjen
passerer venstre om det grønne signal, der straks efter skifter til rødt. Skinnestrengenes sang er for aftagende og det eneste der er mere af... - For fanden hvor
er her stille. Han ler og hoster over sit eget udbrud, og en tidligere kollega havde
en standardbemærkning, der nu summer forbi. - Hvor banalt kan det blive? Han har
brug for at blive stående. Det er ikke sådan lige at give sig i lag med en fremmed
by, og han ser sig derfor omkring: Stationsbygningen i grå mursten, der åbenbart
er solgt til postvæsenet. Glasburet der er den ny tids venteskur. Kornhandelen på
sporets anden side, med tilgroet læssespor. Det ligner noget man har set før, men
sådan er det vel med de små byer langs sidebanerne. Han læser stationsskiltet,
Bæringe, mens han krænger sportstaskens stropper op på skulderen. Han trækker
sin parkacoat om sig og holder den tilnærmelsesvis lukket ved at stikke hænderne i
lommerne og kryste dem gennem foret. Han nikker til en ældre mand, der står ved
vejoverskæringens bom og åbenbart venter på, at bommen skal gå op. Og billedet
af den ældre mand ved bommen, iført mellemblå arbejdsjakke og kasket uden
emblem, der så spekulativt betragter stationsarealet og først flytter sig da bommen
vil op, fører hans tanker videre til formålet med sin rejse. - Far?”
...”Det bliver ved med at være banalt, for vejskiltet siger Jernbanegade, og hvilken
stationsby har ikke en Jernbanegade. På hjørnet mellem Jernbanegade og
den gade, der viser sig at hedde Hovedgaden, ligger et toetages gulkalket hus
med store vinduer i stueetagen. Inde bag et falmet rødt gardin blafrer en pære,
lukker sig ned, lyser op igen for et øjeblik, blafrer sine sidste krampetrækninger
og opgiver endelig ævred. Det mørklagte vindue stirrer på samme måde som
Jernbanehotellets andre stribede ruder. Vi ved godt, at du kommer. Da han svinger
om hjørnet og passerer Jernbanehotellets hoveddør, bliver han klar over, at det
mørklagte hotel ikke ved noget som helst. Det er lukket. De mange ugeaviser i
hoveddørens niche fortæller sit tydelige sprog om de spændende begivenheder i
byen, som hotellet er gået glip af.”
...”Efter Jernbanehotellet kommer han forbi en nedslidt vinkelbygning i røde sten
med bygningskrydsfiner for de to tidligere forretningsvinduer, og derefter et typisk
stationsbyhus med et anmassende til leje skilt i vinduet. På gadens venstre side
markerer et hvidkalket hus sig. Forretningsdøren sidder stadig i husets afskårne
hjørne, og Magnus føler sig overbevist om, at fjederen over døren får klokken til
at klemte, hvis man åbner, men de to små forretningsvinduer der er klemt op mod
døren, et i gavlen og et mod gaden, er begge dækket til med snavsede lagner.
Forretningsdøren er åbenbart et signal om, at der i lang tid har været midlertidigt
lukket. I det næste hus, han passerer, holder et par øjne mellem to hvide og
guldforsirede potteskjulere øje med ham, men planterne i skjulerne ser ud til at
have det godt. De næste huse sover. På den modsatte side skiller en rødstensgavl
sig ud. Dobbeltdør to trin oppe og ovenover en blænding med næsten udviskede
bogstaver, Bethania. Resten af gaden ser ud til at have det på samme måde,
lukkede forretninger og velplejede blomster.”
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Kortlagte stationsbymidter - generel
fremstilling
Det generelle indtryk af stationsbymidternes typologiske situation og almindelige tilstand efter den indledende screening og
typologisk kortlægning er, at byerne som samlet hele er velfungerende bysamfund med pæne velholdte boligkvarterer og parcelhusområder samt gode faciliteter i form af børnehaver, skoler, supermarkeder, sportsfaciliteter og haller, erhvervsområder,
rekreative områder, etc. Midtbyerne med de gamle hovedgader
fungerer dog ikke længere optimalt, og derfor virker de mange
steder forladte og nedslidte.
En lang række forhold præger midternes typologiske situation:
•

Midtbyerne er omklamret af parcelhuskvarterer, der mange
steder uigennemtænkt overbygger og udvisker den oprindelige landskabelige stedlighed.

•

Midten som samlet dynamo for bylivet er svækket i og med at
handel, erhverv og service sammen med boliger forsvinder.

•

Gamle monumenter og enkeltstående dynamoer er mange
steder nedlagt eller forsvundet ud i byens periferi.

•

Stationsbymidternes gamle bebyggelses- og rumsystem af
sammenhængende fortovsbebyggelse i det centrale hovedgadeafsnit glidende over i individuelle huse, forhaver
og hække ud af byen er ved at gå i opløsning. Forhaver og
hække nedlægges til fordel for p-pladser og dårligt vedligeholdte forarealer.

•

Midtbyens, især hovedgadens huse er mange steder af svingende bo- og erhvervskvalitet på grund af manglende opgradering, gennemkørende trafik og hovedgadens forsømte
atmosfære.

•

De enkelte huses funktionelle bo- og erhvervskvaliteter er for
en stor dels vedkommende belastet af alder og dårlig byggeteknisk kvalitet.

•

Stationsbymidternes samlede fremtoning er under hastig
forandring, fordi de nu har nået en alder, hvor fornyelse er
nødvendig, men at facadearkitekturen som kulturarv og miljøkvalitet mange steder er ufølsomt og respektløst behandlet.
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•

Mange huse ombygges, pudses, vandskures og males så
det oprindelige homogene præg af røde murstensbyer og
bebyggelser forsvinder til fordel for et mere spraglet og fragmenteret præg.

•

Byapteringen i form af belægninger, beplantninger, belysninger og møbleringer ofte er af dårlig kvalitet eller virker som
forsømt staffage.

TILSTAND

Måske opleves en tendens til at stationsbyerne og deres midte
bliver talt ned i forhold til deres faktiske situation og deres reelle potentialer som nutidige og fremtidige bosætnings- og arbejdsalternativer til de større byer og forstæder, men midternes
og hovedgadernes tilstand er udfordret.
Hvordan man i byerne forsøger at modgå de negative tendenser, er der stor forskel på. Hvor omfattende og sammenhængende man går til værks i byudviklingen og byfornyelsen
afhænger i høj grad af, hvordan myndigheder og lokalsamfund
samarbejder og finder en strategisk retning for udvikling og
finansieringsmuligheder.
I mange af stationsbyerne arbejdes der aktivt med nedrivning,
begrønning, gaderenovering, gang- og cykelstinetværk etc. men
samtidigt fragmenteret i forhold til midtens og hovedgadernes
komplekse problemstillinger.

30 største byer
Stationsbyer
5.000 indbyggere
30 største- 1-byer

Stationsbyer - 1 - 5.000

Intakthedsparametre
Stationsbyernes størrelse og nærhed til større byer
Den indledende screening plus registrerende og analyserende
kortlægning har sandsynliggjort antagelsen af, at den enkelte
stationsbymidtes intakthed, som en ”rigtig” og fortsat fungerende stationsbymidte i 1. og 2. stationsbytypologis forstand, er en
funktion af parametrene:
A. Egen størrelse
B. Afstand til nærmeste store by
Jo større stationsby og jo længere væk fra en stor naboby, des
mere intakt og helstøbt stationsby af 1. eller 2. epokes typologi
(eller des mere forsinket proces mod fuldendelsen af 3. epokes
stationsbytypologi). Og omvendt, jo mindre stationsby jo tættere
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30 største
byerbyer
30
største
Stationsbyer
Stationsbyer - 1-5.000 indbyggere

Stationsbyernes størrelse og nærhed til større byer
på stor naboby, des mindre intakt stationsbymidte, (eller hurtigere
indløsning af 3. stationsbytypologi).
Nabobyens størrelse og afstand er multiplicerende faktorer.
Dette kan forklare hvorfor nogle stationsbyer, trods deres beskedne størrelse, kan virke mere urbant intakte end langt større
stationsbyer.
Mønsteret er dog præget af store og vanskeligt forklarlige variationer, men som overordnet betragtning virker den korrekt og brugbar.
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Stationsbymidtens funktionshiraki

Småstad – forstad

Bilforhandler / reparatør
Tømmerhandel
Boghandel
Tandlæge
Advokat
Revisor
Apotekudsalg
Isenkram
Elbutik
Slagter

Udvikling
Afvikling

Mindre by

Større by

Tøjbutik
Børnetøj
Cafe
Dyreklinik
Ejendomsmægler
Bank
Blomsterbutik
Welness
Bager
Grill / pizzaria
Kiosk
Frisør
Solcenter
Genbrugsbutik
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Antagelsen om betingelserne for intakthed og dens konstaterede, sandsynlige korrekthed rummer modsætninger i forhold til et
ideal om bevarede stationsbyer og strategien for at opnå det.
Stationsbyerne tættest på de større danske byer er i så tilpas
kort transportafstand fra disse byers erhvervs- og arbejdsmarked, at de kunne være et tiltrækkende, grønt og socialt overskueligt bosætningsalternativ for familier med børn. Men de ligger
samtidig så tæt på storbyens tilbud om dagligdags, sociale
fornødenheder eller kulturelle begivenheder, at det reducerer
stationsbyen og dens bymidte til mere forstad end småstad.
For de fleste Stationsbymidter betyder det, at der må findes en
ny balance mellem udvikling og afvikling.
Eksemplet Brædstrup contra Malling + andre eksempler
Som eksempel kan man sammenligne Brædstrup, en af projektets udvalgte typemodel-byer, beliggende mellem Horsens og
Silkeborg, med Malling syd for Aarhus.
De to stationsbyer har næsten samme indbyggerantal, ca.
3.600, men befinder sig i vidt forskellige bymæssige situationer.
Brædstrup kan i dag stadigvæk betegnes som en typisk og
relativt intakt stationsby med en af udviklingen ikke uberørt
men fortsat fungerende og nyapteret hovedgade. Den rummer
butikker og erhverv, tilbageblevne, nærværende monumenter
og dynamoer i form af sociale og kulturelle institutioner og en
nogenlunde bevaret bebyggelses- og bygningskultur i en opfattelig, stedlig, historisk kontekst.
Modsat er Malling i dag nærmest en by- eller landsbyfortætning
uden den miksede midtbytypologi, det liv og virke som hovedgaden med handels- og erhvervsfunktioner skaber, og det på
trods af at den, modsat Brædstrup stadigvæk har fungerende
jernbane og station.
Hvor Brædstrup tilsyneladende ligger tilstrækkeligt langt væk
fra større byer til at undgå deres påvirkning, er Malling kommet
så tæt på Aarhus´ tyngdefelt, at den på trods af sin størrelse er
”suget tom” for byfunktioner og urbanitet (med undtagelse af en
lille, overlevet, entusiastisk biograf). Malling er blevet soveby
med en tynd, tom bykulisse i midten.
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Tilsvarende eksempler kunne være Vildbjerg i Vestjylland overfor Årslev på Fyn. De deler størrelse (omkring 4.000 indbyggere) og Årslev skæbne med Malling i relation til Odense.
Eller lidt større eksempler som Viby Sj. eller Brørup overfor
Vodskov, Mårslet eller Beder alle med ca. 4.500 indbyggere.
Hvor Viby Sj. og Brørup Stadigvæk har en midte med hovedgadeerhverv og dynamoer er Vodskovs, Mårslets og Beders forsvundet, formodentlig på grund af Aalborgs og Aarhus´ nærhed.

Selv om Ulfborg er en mindre stationsby, er dens midte relativt
intakt som en 1. eller 2. typologi med en tydelig stedlighed, fungerende hovedgade og dynamoer, bl.a. station, plus en velholdt
bebyggelses- og bygningsarkitektur i en trimmet byrumsaptering. Ulfborg virker så intakt, at den kunne aspirere til bevaring i
sin helhed.

Eksempler i mindre skala kunne være Ulfborg contra Ejby eller
Allingåbro, alle tre omkring 2.000 indbyggere

2015 Brædstrup hovedgade, Bredgade - indtakt, urban midte og hovedgade

Ejbys og Allingåbros midter og hovedgader er til sammenligning
Brørup Hovedgade 2015 - 4455 indbyggere
på
en funktionel bymæssig nedtur, der kunne skyldes Middelfarts/
Trekantsområdets henholdsvis Randers´ urbane gravitation.

2015 Beder (4.372 indb.), Hovedgade
Beder Hovedgade 2015 - 4372 indbyggere

324

2018 Malling hovedgade, Bredgade - nedlagt, urban midte og hovedgade

150 Hovedgade 2015 - 3600 indbyggere
Malling

2015 Brørup (4.455 indb), Hovedgade
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Kapitlet præsenterer den fremgangsmåde, der er anvendt for
at skabe byarkitektoniske fremtidsscenarier til stationsbyer med
forskellige samfundsmæssige betingelser for udvikling og forskellig urbaniseringsgrad.
Den registrerende og analyserende kortlægning af stationsbyerne har dannet baggrund for at fremstille både en generisk og en
planerisk tilgang, som gør det muligt at respektere og forsvare
stationsbyernes typologiske grundlag uanset om byen står over
for udvikling, stilstand eller afvikling.
Den kreerende kortlægning er anvendt til at afsøge 3. til 4. epokes stationsbytypolgier og skitsere fremtidige scenarier i en forestillet, afsluttet 3. eller ny 4. epoke stationsbytypologi om 25-50 år.
Erik Raadal, ”Piger der venter på toget”, 1939
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Fra 3. til 4. epokes stationsbytypologi
Om stationsbymidten år 2015 er kommet på sit begreb som
den 3. epokes stationsbytypologi, og befinder sig i modningspunktet på samme måde som 1. og 2. epokes typologi i 1915,
henholdsvis 1965, er usikkert, eftersom vi befinder os i denne
typologis forsatte udviklingsproces, ovenikøbet en proces i forskellige stadier fra by til by.
Om en fuldstændig realisering af den 3.epokes typologis karakteristika, som beskrevet i kapitlerne ovenfor, repræsenterer
kulminationen af 3. typologi, eller kan siges at være starten på
en 4. epokes typologi, er ligeledes svært at afgøre.
Foruden den forsigtige fremskrivning af eksisterende, mere eller
mindre forudsigelige tendenser i 3. stationstypologi, er bud på
en 4. stationsbytypologi i dette kapitel søgt skildret gennem en
friere, mere fantasifuld eller kreativ kortlægning af tendenser,
megatrends, fremtidsscenarier og visioner.
De mere traditionelle, linniere fremskrivningsscenarier, sammen
med de visionære scenarieudkast udgør således bud på en 4.
epokes stationsbytypologi/ stationsbycollage.
Kreerende kortlægning anvendt til fremskrivning af
typologier og scenarier
Den kreerende kortlægning er udtryk for en bevidst, planlæggende og løsningsorienteret forholden sig til den typologiske
tilstand, stationsbyerne befinder sig i under den 3. epokes stationsbytypologi.
De kreerende kortlægninger er ligesom de registrerende og analyserende kortlægninger, skitsemæssige, overordnede eller strategiske udkast med baggrund i de generelle typologiske overvejelser.
Den kreerende kortlægnings tre fremskrivninger og skitseringer
er alternative scenarier:
1. Udviklingsscenariet (konstruktion)
2. Det neutrale scenarie (rekonstruktion)
3. Afviklingsscenariet (dekonstruktion)
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De opererer alle indenfor den 3. epokes stationsbytypologis rammer,
men rummer forbilleder i hele spektret af typologier fra 1. til en 4.
epokes typologi.
Forslagene er, foruden i tekst og referencer, udviklet som diagramog volumen-kortlægninger, perspektivisk illustreret kortlægning, etc.
Kortsigtede fremskrivninger - langsigtede scenarier, trends og
visioner
Den kreerende kortlægning med baggrund i 3. epokes stationsbytypologi har både blikket rettet bagud mod 1. og 2. typologis kulturarv
og fremad mod visioner om en 4. epokes typologi af nye udviklingsmuligheder, der medtænker kulturarven.
Den kreerende kortlægning prøver både deduktivt at fremstille alternative fysisk-byarkitektoniske konsekvenser af mere kortsigtede scenarier, baseret på fremskrivninger at den 3. epokes typologis tendenser, og induktivt baseret på mere langsigtede fremtidsscenarier eller
visioner om en 4. epokes typologi anno 2040-65.
Som tidligere nævnt, forholder kortlægningen sig her lidt elastisk til
de ellers valgte 50-års intervaller af hensyn til den ”utopiske realisme” i foretagendet.
Om den kortsigtede scenarie-fremskrivning af 3. epokes typologis
tendenser bliver til den 4. epokes typologi, eller om denne kun toner
frem i forbindelse med mere langsigtede scenarier og visioner, lader
projektet stå åbent.
Intet columbusæg
Screening og kortlægning af de danske stationsbyer og deres midte
har ikke afsløret noget columbusæg til løsningen af stationsbymidtens problemer, dels fordi problemstillingerne er udtryk for underliggende, komplekse samfundsforskydninger i interferens med lokale
forandringer, og dels fordi specielle, lokale, fysisk-typologiske betingelser, som vist ovenfor, spiller ind.
Generelle samfundstendenser af urban og socio- kulturel art kan dog
sammen med det typologiske fællesgods og forudsætning om at operationalisere kulturarven pege på nogle kortsigtede, sandsynlige eller
mulige byudviklingstendenser i stationsmidtbyerne.
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Kreerende kortlægning i overgangen
3. til 4. stationsbytypologi?
Kendetegn og fysisk funktionelle tendenser i 3. stationsbytypologi
Den 3. stationsbytypologis, i forskellig grad, allestedsnærværende fysiske kendetegn:
•

Stedlighedens udviskning gennem bylandskabets og byhistoriens ugennemtænkte overbygning, eller kontekstnegligerende tranformation.

•

Den historiske tilgængeligheds forvandling til overproportionerede vejanlæg og trafikindgreb, jernbanens forsvinden, etc

•

Monumenternes og dynamoernes nedlæggelse, udflytning
og spredning.

•

Bebyggelsens fragmentering, mono- og af-funktionalisering.

•

Bygningernes og facadernes nedslidning, forfald og ufølsomme transformationer.

•

Apteringens forsømmelse eller præg af uambitiøse tilfældigheder.

4

1967 Stationspladsen

4

1967
Stationspladsen
1967
Ejby
Stationsplads, hovedgade og købmandsgård

Generelle fysisk-funktionelle tendenser for bymidterne i 3.
stationsbytypologi:
•

Affolkning og deaktivering af midtbyen generelt.

•

Tilbagegang i handels- og erhvervsfunktioner og dermed
nedgang i aktivt midtbyliv og tab af urbanitet.

•

Tilbagegang i institutions- og bofunktioner og dermed ligeledes tab af aktivitet, byliv og bymiljø.

•

Forringelser og opløsning af bygningsmasse og byrum, af
bebyggelse, bygninger, facader og byaptering.

•

Forringelse af brugbarhed og miljø p.g.a. trafikale gener.

2015
Stationsplads, hovedgade og supermarked
2015Ejby
Stationspladsen

4

2015 Stationspladsen

4

2015 Ejby , set fra broen over jernbanen - fragmenterende bymidte / dynamo
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2015 Gørlev - nedlagt station / dynamo
2015 Brædstrup - degraderet bygnings- og facadekultur

Monument/ dynamoforfald, Ejby station 2015
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2015 Vorbasse - fritidscenter / udflyttet dynamo

2015 Sønder Omme - nedlagte butikker / erhverv
2015 Sønder Omme - fragmenteret midte / hovedgade

2015 Ejby - fragmenteret midte / hovedgade

158

2015 Allingåbro - nedlagt butik
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Generelle samfundsmæssige tendenser
De generelle typologiske, fysisk-funktionelle tendenser for bymidterne i 3. stationsbytypologis epoke forbinder projektet med
forskydninger i de underliggende samfundsmæssige sociale og
kulturelle tektonikker:

2015 Allinåbro - uambitiøs hovedgadeaptering

•

Regionalisering og globalisering.

•

Øget mobilitet.

•

Nye sociale og kulturelle vaner.

•

Nye konsumpræferencer og handelsvaner.

•

Nye familie- og samlivsformer.

•

Nye arbejds- og fritidsvaner, produktions- og rekreationsformer.

•

Nye mediestyrede forestillinger og begærmønstre.

•

Øget nethandel.

•

Forskel i priser og finansieringsmuligheder for fast ejendom i
forhold til marked og geografisk beliggenhed.

•

Etc.

2015 Ejby - uambitiøs hovedgadeaptering

Alle komplekst integrerede og interagerende forhold som bogen, der ikke er sociologisk forankret, kun kan skitsere den
fysiske effekt af.

2015 Sønder Omme - uambitiøs hovedgadeapteret
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til marked og geografisk beliggenhed.
- Etc.
Alle
komplekst integrerede og interagerende forhold som projektet,
TILTAG
der ikke er sociologisk forankret, kun kan tangere.

TILTAG

Generisk - planerisk udviklingsvision

Generisk og planerisk udviklingsvision

Generisk udvikling eller afvikling - suburbanisering deurbanisering
Stationsbyernes historiske midter vil med stor sandsynlighed,
hvis man lader den øjeblikkelige udvikling gå sin gang uden
nogen aktiv, planlæggende indgriben, blive deurbaniserede eller
suburbaniserede.
De vil blive bymidter uden eller med kun få traditionelle butikker
og værksteder, meget lidt privat serviceerhverv, få kulturelle
udbud, restauranter, caféer, gallerier, etc., og måske ingen
offentlige eller private dynamoer i form af offentlige institution,
supermarked, kro eller beboerhus.

Den forsvundne
stationsby - vision
WE architecture
Generisk
vision - stationsbyens
afvikling

Det mest optimistiske og sandsynlige resultat af denne pågående proces er en midtby af beboelse i den eksisterende bebyggelsestypologi eller en ny bebyggelsestypologi eller en blanding
heraf.
Den pessimistiske udgave, set ud fra et historisk, kulturarvssynspunkt, er nedrivning af midtbyens tætte bebyggelse, erstattet med parcelhuse eller åbne grønne mellemrum. Kun i stationsbyer med vækst og fremgang eller en stabil situation vil der
kunne blive tale om en fastholdt urbanitet, moderat genurbanisering eller omurbanisering i form af indbygninger (infill) udbygninger, additioner eller transformationer af bygningsmassen i
forlængelse af den eksisterende, historiske typologi.

Den nyeStationsby
tætte, grønne
Egedal stationsby - vision WE architecture3. typ.
Egedal
midtestationsby,
- WE architecture

Planerisk vision - stationsbyens udvikling

2015 Frederiks - den suburbaniserede midte / hovedgade
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Den konstruerede, urbane stationsbymidte, Gørlev, Algade (Ill. WE architecture)
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2015 - den suburbaniserede midte / hovedgade
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2015 - forsvunnet hovedgadebebyggelse
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Planerisk udvikling eller afvikling
Håndteres bymidtens udvikling eller afvikling bevidst og planlæggende, er chancen for en fastholdelse af urbanitet, typologisk byskab og kvalitativ byarkitektonisk udformning større,
uden dog at være sikker. Et forsinket tilbagetog kan også være
et acceptabelt resultat under de herskende omstændigheder.
I den sammenhæng kræver den kvalitative afvikling eller afurbanisering af ”Skrumpelev” en lige så grundig og sammenhængende planlægning som en udvikling eller ”omvikling”. Som regel vil
den virkelige planverden være en blanding af generisk udvikling
afbrudt
af momentane
begrænsede
indgreb.
Bording
- eksempel
på planerisk og
udvikling
- konkurrenceplaneriske
2014, perspektiv
af hov-

2015 Ans - den suburbanisered stationsby

edgade.
forslag af GBL gruppen, Rambøll, DK

Ans 2015 - stationsby med højhuse

342

Bording
- eksempel
på planerisk
udvikling
- konkurrence
2014, perspektiv af bygge2014 Bording
- planerisk
udvikling
/ afvikling
af midte-fragmentering
tomt, hovedgade.
(konkurrenceforslag Vandkunsten med flere)
Vandkunsten, Marianne Levinsen, Esbensen ingeniører, SNE architects, WSP, ICP

Risskov
Strandvej
2015
- “hovedgade”
med løs urbanitet
alla aUSA/
Australien
2015 Risskov,
Nordre
Strandvej
- den suburbane
hovedgade
la Hollywood

Boulevard / USA / Australien
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2014 Bording - planerisk udvikling / afvikling af midte-fragmentering
(konkurrenceforslag Gottlieb Paludan med flere)

2018 Ringe - den bevarede stationsby med infill-byggeri og fastholdt urbanitet i
midtens gader

Brovst 2015 - hul i gaden - invaderende suburbanitet
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Traditionelle småby-kvaliteter og nye muligheder
Til stationsbyens ofte fremhævede kvaliteter hører:
• Den overskuelige størrelse og det sociale byfællesskab
• Det trygge, tætte naboskab
• Nærheden til landskab og natur, lys, luft, årstidernes skiften.
• Naturlige rekreative udfoldelsesmuligheder
• Mulighed for dyrkning og dyrehold
• Nærhed til institutioner og fritidsfaciliteter
• Nærhed til indkøb af daglige fornødenheder
• Plads inde og ude
• Billige huse og grunde
• Billige serviceydelser
• Sted med identitet og miljø
• Etc.
Det forudsættes her at disse kvaliteter er intakte, hvilket, med
henvisning til scenarieafsnittenes samfundsudviklinger, måske
ikke længere er helt så givet som tidligere.
2045 - 60 Brædstrup, Bredgade - vision (ill. WE architecture)

Sammentænkes kvaliteterne med en fortsat erhvervs- og handelsmæssig tilbagegang samt spredning af midtbyens dynamoer og
med en målsætning om at bevare stationsbymidten som bytypologi og kulturarv, er det vanskeligt at forestille sig andre scenarier
end dem, hvor stationsbymidten er forvandlet til et bolig-kvarter i
en mere urban udgave end de omkransende parcelhuskvarterer.
Afhængig af byens størrelse evt. med få indslag af dagligvarehandel, kiosk, pizzaria og frisør plus et par fritids- og kulturfaciliteter
som beboerhus og børnehave, eller et nyt mix af disse funktioner i
”bycentralen”, ”bystedet”, ”erhvervsværkstedet”, e.l.
Et mere radikalt nedrivningsscenarie med boliger i grønne parkeller bylandskabelige bebyggelser, med bevarede, indoptagne
spor af den oprindelige stationsbymidte er ligeledes tænkeligt. Det
samme gælder en kombination af de ovenfor nævnte scenarier.

2015 Brædstrup, Bredgade

166

Forenklet sagt, kan man ikke få den ”hele” stationsbymidte af
1. og især 2. epokes stationsbytypologi tilbage, kan man i det
mindste fastholde en form for urban koncentration af huse og/
eller folk, dels som forudsætning for et fortsat mere aktivt, centralt byliv og dels som en historisk reference til midtens typologiske anderledeshed, sammenlignet med de omkransede parcelhuskvarterers typologi. Begge dele vil være med til at bevare
dens rolle som byens fælles midte både fysisk og mentalt.
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At forestille sig midtbyen vende tilbage til 1. eller 2. epokes
stationsbytypologis historiske urbanitet er nok ikke realistisk,
måske heller ikke ønskeligt, med mindre der bliver tale om et
museum. At bygge videre på disse typologier, indfolde eller lade
sig inspirere af dem, er et mere sandsynligt scenarie.

1. Den naturlige og kulturlige stedligheds nærvær
og identitetsskabende betydning:
a) Terrænets og landskabets karakteristiske træk integreret i
bylandskabets udformning.
b) Den lette adgang til naturen og det dyrkede kulturlandskab, som i dag besværliggøres af parcelhusomklamringen.
c) De byetablerende, historiske stedligheders og kulturarvens synlige tilstedeværelse i bybygningen. (De grundlagte
stationsbytyper: landsbyen, den spredte bebyggelse, vejkrydset, dobbeltbyen, etc., plus hovedgade/bane- relationens varianter).

Operationalisering af kulturarv og typologi
En planerisk udvikling af stationsbyerne vil i en firkantet fortolkning af projektets fokus på kulturarv og typologi kunne betyde
en kopiering af, tilbagevenden eller tæt reference til den oprindelige 1. eller 2. epokes stationsbytypologi. Det vil sige:
1. en genetablering af den oprindelige landskabeligt-historiske,
naturligt-kulturlige stedlighed, som ofte i mellemtiden er blevet udvisket af mere eller mindre tilfældig parcelhusvækst,
2. en geninstallering af nedlagte eller spredte monumenter og
dynamoer i centrum,
3. genopbygning af et nu fragmenteret bebyggelsesmønster,
4. renovering af mishandlede enkeltbygværker og
5. fornyelse af dårligt byudstyr.
En 1:1 tilbagevenden eller imitation af den oprindelige typologiske situation, hvor stedlighed, dynamoer, bebyggelsesstruktur,
bygningsformer og udearealer med bolig, handels- og arbejdsfunktioner indgår i en koncentreret og dynamisk bymæssig
helhed, er vanskelig at forestille sig over en bred bank. Dertil er
de samfundsmæssige præmisser for ændrede.
Operationaliseringen af kulturarv og typologi må derfor ske med
et spektrum af løsningsmuligheder fra det direkte bevarende til
det radikalt fornyende, men med hele spektret forankret i eller
refererende til den forefundne kulturarv og typologi på stedet.
De tre typologiske fremskrivningsscenarier (konstruerende, rekonstruerende og dekonstruerende, som beskrives efterfølgende) er at betragte som et sådant eksemplificerende, forenklet
spektrum.
Selv om en genetablering af den 1. epokes stationsbytypologis
”grundlæggelsestypologi” eller den 2. epokes stationsbytypologis
”kulminationstypologi” er urealistisk kan disses karakteristikker
og kvaliteter medinddrages selv i en mere omfattende, radikal
byfornyelsestransformation. Det drejer sig om kvaliteter som:
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2. Monumenter og dynamoers aktive medvirken i
midtens liv og identitetsskabelse:
a) Placering af publikumsmagneter som supermarkeder,
handels-, arbejds- og erhvervsfunktioner samt institutioner i
midten.
b) Alternativt, etableringen af oplagte forbindelse mellem
disse dynamoer og bymidten.
c) Genanvendelse af gamle dynamoer som mejeri, station,
kro, etc. eller den gamle hovedgadedynamos værksteder,
butikker, etc.
3. Bebyggelsen fastholdt som urban koncentration,
liv og identitet:
a) Koncentration i form af tættere, rumskabende bebyggelse og tæthed af folk eller i det mindste en af delene.
b) Koncentration som en alternativ bosætningsform til parcelhuskvarteret.
c) Et koncentreret, overskueligt naboskab med let adgang til
både urbant-rumlige og grønne, åbne kvaliteter.
d) By-, bebyggelses- og boformer med mere eller mindre
direkte/ kontekstbevidst reference til eksisterende kulturarv
og typologi og dermed den historisk identitet.
4. De enkelte bygninger håndteret med en indlevet,
kontekstbevidst reference til kulturarv og typologi,
hvad enten det drejer sig om historicistisk imiterende, stilistisk integrerende eller typologisk kontrasterende arkitektur.
5. Apteringen behandlet med øje for den kulturhistoriske kontekst og muligheden for gennem indfølende urban design at skabe et sammenhængende og attraktivt
bymiljø ud af en fragmenteret virkelighed.
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At formidle, forsvare og forstærke disse typologisk-kulturarvsmæssige kvaliteter kan siges at udgøre begrebet om den 4.
epokes stationsbytypologi og baggrunden for den kreerende
kortlægning af de særligt udvalgte byer. Det sker med bl.a.
diagrammatiske, planeriske fremstillinger af fysiske-byarkitektoniske alternativer og både generiske og visionære forestillinger
om samfundsmæssige udviklingsscenarier.

Stationsbyen og den byarkitektoniske bæredygtighed

Prioritering af typologi, byrumlighed, by- og beboertæthed
En prioriteret satsning eller et tilsvarende tilbagetog i bestræbelsen på at skabe en bevarende udvikling af stationsbyerne
kunne være:
1. Fastholdelse af den oprindelige totale typologi af urban fysisk, funktionel og befolkningsmæssig tæthed.
2. Bevarelse og styrkelse af bymidtens anderledeshed som
alene fysisk-byarkitektonisk tæthed og rumlighed uden nødvendigvis beboertæthed.
3. Styrkelse af bymidten som det aktive tyngdepunkt i bylivet
med en koncentration af beboere uden nødvendigvis fysisk
tæthed og rumlighed.
Altså:
Tæthed af bygningsmasse plus beboere først, dernæst alene
fysisk-rumlig tæthed og som sidste bastion, alene tæthed af
beboere uanset bygningstypologi.
Stationsbyen og bestræbelserne på forstadsdifferentiering
At den historisk-typologiske stationsby over tid risikerer at blive
erobret af forstaden og omdannet til en grøn åben bebyggelse,
måske med fragmenter af den oprindelige tætby, er paradoksalt, eftersom den i sit udgangspunkt har mange af de kvaliteter,
der i dag efterlyses i forstaden.
De generelle bestræbelser, indenfor byplanlægning er de seneste
år gået ud på at skabe en større differentiering i forstaden, hvilket
er blevet fulgt op med forstadskampagner og -konkurrencer.
Der agiteres for flere og forskelligartede urbaniteter med tætte
byrumlige kvaliteter, flere folk på gaden, varierende bosætningsformer og blandinger af boliger og andre funktioner.
Der henvises til bogen: ”Fremtidens forstæder”, Realdania 2013.
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Betragtes stationsbyens byudvikling gennem den moderne samfundsbevidste byudviklings bæredygtighedsbriller, kunne kravet
om koncentration også gælde her. Et forbud eller en begrænsning af parcelhusbyggeri, der både er areal-, resource- og transportkrævende, kunne blive konsekvensen sammen med mere
præcist formulerede regler eller konkrete incitamenter til bevarelse og styrkelse af stationsbyernes historiske urbanitet. En sådan
arkitekturpolitik for stationsbyerne vil sikkert ikke være uden
problemer, eftersom parcelhuse og stationsbyer i gængs forestilling er tæt forbundet.
Samme overvejelse kunne gøres gældende i forhold til individuelle storparceller eller naturgrunde, som dukker op i flere stationsbyer. Selv med lokal dyrkning og små dyrehold kan denne
spredte bosætningsforms bæredygtighed være diskutabel.
By- og bosætningskvalitet som forudsætning for attraktion
og udvikling
Bogen tematiserer den fysisk-arkitektoniske side af stationsbyernes typologi, tilstand og udviklingsperspektiv. Dette indebærer
samtidigt et generelt fokus på kvalitet i alle skalaer fra bebyggelse og byrum over den enkelte bygning og bolig til byens detaljer, hvis byen skal være attraktiv som bosætning og hjemby.
Et godt, velfungerende bymiljø og gode tidssvarende boliger, erhvervsbygninger og institutioner er alfa og omega, hvis stationsbyerne skal kunne afbalancere de større byers tiltrækningskraft.
Stationsbyernes kulturarv, deres særlige karakter, miljø og historie kunne, indlevet håndteret, være prikken over i´et i en generel
fysisk-arkitektonisk og narativ-kulturel ny udvikling af dem.
Stationsbymidtens koncentrerede bosætningsform med byrum
og forhuse, baggårde og baghuse, baghaver, grønninger og
landskab er en eftertragtet og tidssvarende eller tidløs bo- og
boligtypologi, hvis ellers den samfundsmæssige eller nære,
fysiske kontekst ikke modarbejder den.
Tænk på Kartoffelrækkerne i København, Øgade-kvarteret i Aarhus eller H.C. Andersen-kvarteret i Odense. Stationsbymidtens
integrerede bygningsanlæg af beboelse, værksted, atalier, voksen-, børne- eller ældre-anneks, almindeligt ophold, mm. omkring
belagte eller grønne atrie- og haverum er både socialt og funktionelt
fleksibelt og således potentielt, arkitektonisk bæredygtigt.
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Skousbo bydel - Viby Sj., Massoplanning

3. typ.

Kvalitative inspirationer - by / bebyggelse
Nyere eksempler

Blandt nyere, eftertragtede småbyer, bosætninger og bebyggelser, hvis typologiske - urbant, tæt-lave - kvaliteter kunne siges
at referere til stationsbymidternes typologi, skala, proportioner
og karakter kan flere historiske, nutidige og nye eksempler
fremdrages. Blandt dem de mange mindre, historiske, danske
byer og bebyggelser med tilhørende boligtypologi: Dragør, Christiansfeld, Mariager, Ærøskøbing, Tønder, Ribe, Ringkøbing, etc.
De nutidige forbilleder kan omfatte bebyggelserne omkring 1.
stations- bytypologis kulmination (i denne bog 1915):
Grundtvigs Kirke bydelen (Charles I Skou), Hirtshalsplanen (St. E.
Rasmussen), Gerthas Minde (A. Rosen), etc.

SKOVBYEN

Til de nyeste forbilleder kan urbanistisk orienterede tæt-lav bebyggelser fra 70erne til i dag fremdrages:

HOSPITALSBYEN

15

VINGE stationsbymidte - Fredriksverk, Henning Larsen, Effect m.fl.

3. typ.

26
8
Mose

3. typ.
2014 Viby Sj. - vision: den tæt-lave urbane stationsby
(MASU planning)

Skousbo bydel - Viby Sj., Massoplanning

Fuglsangpark-bebyggelsen Farum 1977 (Vandkunsten), Blangstedgård bebyggelsen 1988 (Lungård, Tranbjerg m.fl.), Egebjerggård
bebyggelsen 1980-90, Fredrikshavn Vest, 1988 (Niels Sigsgaard), Byagervej-bebyggelsen Beder 1985-90 (Stig Bredstrup), Bo 01 bydelen,
Malmø 2001 (Klas Tham), Jakriborg forstaden, Skåne 2005, Skousbo-projektet, Viby Sj, 2015 (MASU planning), Egedal stationsbymidte,
2015 (WE architecture), Hillerød Stationsby, 2015 (JWH Arkitekter, WE
architecture), Vinge Stationsby, 2010-15 (Henning Larsen, Effekt).

10

3

29

Vådområde

8

13

NATUR TYPER

Vådområde
sprednings korridor
genoprettelse af natur
forbedrende forhold for den spidssnudetfrø

23

Skov

STATIONSBYEN

5

Skousbo bydel - Viby Sj., Massoplanning

3. typ.

Spredningskorridor

Vindenslandbrug
Biodiverst dyrket land
Medicianske Haver
Fårehold

SØBYEN

1

3

25

17

30

Landskabelig natur træk med
lunde, enge af vildegræsser og blomster
12

Stærkt kultiveret park landskab
tæt plantet træer leder til skoven
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DYREHOLD
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MOSEVANDRING
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MIDLERTIDIG UDKIGSTÅRN
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24
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17
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3
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8
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7

13

9
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8
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22 GRØN PARCOUR
23 KANALSPRING KONKURRENCEPLADS

5

16

8

17 TRÆNINGSSTATION
18 UDSIGTSTÅRN
19 BIOTOPER
20 VANDLEG
21 VANDSPIL

24 SKATEBANER
25 PARCOUR
26 SPRINGVAND

17

14

31

AKTIVITETER

11

5

6
Skov

Lund

BAKKEBYEN

LANDSBYEN

27 FISKESØ
28 UDSIGTSPANILLION
29 SPREDNINGSKORRIDOR
30 TAGHAVER
31 UDSIGTSPLADS

SITUATIONSPLAN 1:10000
5

3. typ.
2010 Vinge, ny stationsby - vision: den tætte-høje
stationsby (Henning Larsen / Effekt)

VINGE stationsbymidte - Fredriksverk, Henning Larsen, Effect m.fl.

Vinge Stationsby, Henning Larsen, Effekt m.fl., 2005
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RENDERING FRA STATIONSBYEN / STATIONS PLADSEN

2016 Hillerød Syd, ny stationsby - vision: åben-grøn
plusJWH
koncentreret-høj
urban
Hillerød SYD,
Arkitekter, WE architects,
2013 stationsby
Skousbo bydel - Viby Sj., Massoplanning
(WE architecture / JWH arkitekter, ill. WE architecture)

Hillerød Stationsby, projekt 2013
WE architecture, JWH arkitekter, SWECO/ Frode Birk Nielsen

1988 Frederikshavn Vest , ny by - vision: den urbane, førmodernistiske /humanistiske
forstadsby (A5 tegnestuen)

21

3. typ.
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Hillerød Stationsby, projekt 2013
WE architecture, JWH arkitekter, SWECO/ Frode Birk Nielsen

3. typ.
Jakriborgen
Skåne
2015
2015 Jakriborg, ny stationby i Skåne - bygget
vision:
selvgroet
middelalderby

Jakriborg Skåne 2015
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3. typ.

2001 - 15 BO 01 , Malmø Havn, ny bydel - den moderne tætte, rumlige og typologisk
varierede ”middelalderby” (plan: Klas Tam)
355
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Gårdmiljø - Jerngården, Ole Rømersgade, Aarhus

Kvalitative inspirationer – bebyggelse / boliger

Konkrete eksempler – boliger
Blandt det store historiske udvalg som bybolig-typologien i mindre
skala kan fremvise, er nogle få historiske og nye, kvalitativt tidssvarende, her illustreret:
Gårdmiljø
- Graven
7, -Aarhus
2017 Graven,
Århus
urbane gade- / gårdhuse

2017 ”Jerngården”,
Frederiksberg,
Århus - fælleskabsorienteret
karre med rekreativt,
Gårdmiljø
- Jerngården,
Ole Rømersgade,
Aarhus
Gårdmiljø
- Jerngården,
Olem.m.
Rømersgade, Aarhus
grønt gårdrum,
fælleshus,

379

2015 Landskrona - kontrasterende minimalistisk infill i historisk kontekst
(Arkitekt Elding Oscarsson)

2017 Ole Rømersgade / ved ”Jerngården”, Frederiksberg, Århus - rekreativt gaderum
Gårdmiljø - Jerngården/ Ole Rømersgade, Aarhus

Gårdmiljø - Graven 7, Aarhus
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Planerisk tilgang

Kreerende kortlægning af fremtidige scenarier i 3. eller 4.
epokes stationsbytypologi

SAMFUNDSMÆSSIGT
SAMFUNDSMÆSSIGT

URBANISTISK
TYPOLOGISK
BYARKITEKTONISK
URBANISTISK
TYPOLOGISK
BYARKITEKTONISK

UDVIKLING UDVIKLING
/ OPGANG: / OPGANG:
Tilytning Tilytning
Erhvervs-, institutionsErhvervs-, institutionsog boligudvikling
og boligudvikling

URBANISERINGBYSKAB BYSKAB
URBANISERING
(STAD)
(STAD)

/ STATUS QUO:
STILSTAND STILSTAND
/ STATUS QUO:
Ligevægt
i til- og fraytning
Ligevægt i tilog fraytning
Stabilinstitutionserhvervs-, institutionsStabil erhvervs-,
og boligudvikling
og boligudvikling
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2040 / 2065 Ejby, fremtidsscenarie - konstruktion
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LILLE STATIONBY

DEURBANISERING
KULTURLANDSKAB
DEKONSTRUKTION
DEURBANISERING
KULTURLANDSKAB
DEKONSTRUKTION
(NON-STAD)
(NON-STAD)

STATIONSBY
TÆT PÅ
STØRRE BY

STATIONSBY
LANGT FRA
STØRRE BY

Generisk udviklingstendens 2040 / 2065 som baggrund for planerisk tilgang
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Den kreerende kortlægning sker på basis af:
A) En mere pragmatisk og forsigtig fremskrivning af de i dag
synlige udviklingstendenser i stationsbyerne.
B) En mere visionær og fri fortolkning af tendenser og trends i
den fysisk-samfundsmæssige udvikling.

REURBANISERING
BYLANDSKAB
REKONSTRUKTION
REURBANISERING
BYLANDSKAB
REKONSTRUKTION
(FORSTAD)(FORSTAD)
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STOR STATIONSBY

AFVIKLING AFVIKLING
/ NEDGANG:/ NEDGANG:
Fraytning Fraytning
Erhvervs-,institutionsErhvervs-,institutionsog boligafvikling
og boligafvikling

KONSTRUKTION
KONSTRUKTION

Den planeriske tilgang repræsenteres af den kreerende kortlægnings fremtidsscenarier i en forestillet, afsluttet 3. eller ny 4.
epokes stationsbytypologi om 25-50 år.

2040 / 2065 Sønder Omme, fremtidsscenarie - dekonstruktion
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”

Et litterært billede fra Stationsbyens
fjerde typologiske periode
Lolland i en fremtid
Kaspar Colling Nielsen: ”Det europæiske forår”, 2017,
Gyldendal
Elisabeth bladrede om til de sidste sider i brevet, som beskrev planerne for
Lolland. Det var i realiteten en annektering af hele øen. En gruppe investorer
ville samlet investere 10 milliarder kroner i området. De havde dannet et
konsortium med en bestyrelse bestående af folk fra kommunen,
repræsentanter fra Business LF (Lolland -Falster), en repræsentant fra Vestas
i Nakskov samt en borgerrepræsentant. Planerne indbefattede ikke Falster.
Man ville restaurere Nakskov, Sakskøbing, Maribo og de øvrige byer.
Stedet skulle udvikles til et cutting-edge eksperimentarium for forskellige
former for grøn energi, men også IT-teknologi og teknologiudvikling i det hele
taget. Landbruget skulle omstilles til økologi, faktisk ønskede man at gå
endnu videre og kun producere bæredygtige landbrugsprodukter af den
højest mulige kvalitet. Man ville rive alle de grimme, moderne bygninger ned,
først og fremmest de sociale boligbyggerier i byerne, så man kun efterlod det,
som havde arkitektonisk og æstetisk værdi. Man ville med andre ord nedrive
80 procent af den eksisterende boligmasse. De borgere på overførselsindkomst, som ikke valgte at fraflytte kommunen selv på grund af
stigningerne i boligpriserne, blev flyttet til andre kommuner i landet mod et
vederlag, som mere end dækkede den nye kommunes omkostninger. De nye
huse, der skulle opføres og betales af velhavende tilfl yttere, skulle være
bindingsværkshuse i klassisk nationalromantisk stil, og byerne skulle
genopføres som hyggelige middelalderbyer, hvor pladser og torve blev forbundet med smalle stræder. Der var billeder i brevet af, hvordan Nakskov ville
se ud, når man var færdig, og man var allerede nået langt. Det skulle med
tiden være ulovligt at anvende motoriserede køretøjer på Lolland.
Den primære måde at fragte noget på skulle være med hestevogn eller æsler,
der trak mindre kærrer. I det hele taget skulle dyr bruges langt hyppigere til
at bære, trække og transportere ting og folk. Det skulle være tilladt at bruge
el-biler og el-knallerter uden for byerne, for hele ideen med det nye Lolland
var at skabe et andet samfund end det, der lå udenom. Et samfund, som var
mindre funktionalistisk og mindre strømlinet. Hvor det at transportere noget
ikke bare var spildtid, som skulle overstås hurtigst muligt, men i stedet var en
del af livet, der også skulle have plads, og som måske endda var vigtigere
end selve ankomsten. Et sted, hvor duftene, synsindtrykkene og lydene var
rarere og behageligere.

TILTAG

Fremskrivningstypologier, megatrends og
fremtidsscenarier
1. Urbaniserende/ konstruerende
2. Reurbaniserende/ rekonstruerende
3. Deurbaniserende/ dekonstruerende
Målet for en planerisk udvikling med kulturarven i ryggen er
principielt at forsøge en fastholdelse og videre konstruktion af
den urbanitet, der repræsenteres af 1. og 2. epokes stationsbytypologi eller, hvis dette forekommer for idealistisk eller urealistisk, at indoptage, medtænke og medtegne disse betydelige
typologier i en mere radikal re- eller dekonstruktion, affødt af en
evt. uundgåelig re- eller deurbanisering af stationsbymidterne.
En sådan re- eller dekonstruktion vil mest sandsynligt være
forbundet med en byudvikling i defensiven, men kan ikke udelukkes selv i mere offensive situationer - skulle de forekomme.
Bogens del 2 med kreerende kortlægning af de fem udvalgte
stationsbyer præsenterer de tre planeriske tilgange typologisk
for hver by.

2040 / 2065 Brædstrup, fremtidsscenarie - dekonstruktion
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Fremskrivninger - 3 planeriske tilgange

Urbaniserende / Konstruerende

Urbaniserende / Rekonstruerende
2040-65
- Zoom urbaniserende
in
Ejby - fremtidigt
/ konstruerende planalternativ

2040-65
- Zoom reurbaniserende
in
Ejby - fremtidigt
/ rekonstruerende planalternativ
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Urbaniserende / Dekonstruerende

2040/65 Ejby - fremtidsscenarie - rekonstruktion / dekonstruktion

2040-65
- Zoomdeurbaniserende
in
Ejby
- fremtidigt
/ dekonstruerende planalternativ
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Mellem- og langsigtede fremtidsscenarier

Mulige samfunds- og forvaltningsmæssige tiltag

Den kreerende typologiske kortlægnings ”kortsigtede” fremskrivninger suppleres i det videre med et udvalg af mellem- og
langsigtede scenarier, hvis rolle er at teste fremskrivningsscenariernes robusthed i et længere og anderledes perspektiv.
Desuden skal fremskrivningerne bidrage til diskussionen om
stationsbyernes fremtid.

Selv om denne overskrifts tema ikke er bogens direkte anliggende, må vi konstatere, at også en hjælpende hånd fra
stat og kommune kunne være med til at fastholde eller forsat udvikle stationsbyernes midter som livskraftige bydele.

Om resultatet af den kreerende kortlægning med vægten lagt
på bebyggelse og byrum alt i alt fremstår så transformerende,
at det kan kaldes en 4. epokes typologi, må tiden vise.

Det er før set at byfornyelseslovgivningen har kanaliseret
substantielle ressourcer til vigtige samfundsmæssige formål som f.eks. renoveringen af slumkvartererne i de større
byer eller bevarelsen af kulturarven i bred forstand.

Der er en glidende overgang mellem de konstruerende, rekonstruerende og dekonstruerende fremskrivningsscenarier fra det
pragmatiske til det mere radikale. Det samme gælder forholdet
mellem fremskrivningerne og de forskellige udkast til længere
sigtende scenarier og visioner.

Vedligeholdelsen og fornyelsen af stationsbyernes midter
kunne være en tilsvarende samfundsopgave af vigtighed
for den ca. halve million borgere, der lever i de af bogen
omfattede 256 stationsbyer plus dem der lever i de øvrige
stationsbyer og for det dansk kultur- og bylandskab som
sådan. Måske er det nu stationsbyernes tur.

De kortsigtede scenarier er en fremskrivning af de strukturelle,
fysiske-arkitektoniske tendenser, der kan aflæses i dag.

Som offentlige statslige eller kommunale initiativer kunne
uprioriteret foreslås:

De mellemlange og lange fremtidsscenarier er skitseret i bogens del 3, ”7 Bidrag” med fremtidsforsker Jesper Bo Jensens
beskrevne samfundsscenarier og tematiseret i professor i
by- og landskabsplanlægning Tom Nielsens og arkitket Martin
Weihe Espersens udkast til en fremtidig 4. typologi på basis af
opfangede, samfundsurbane megatrends med underscenarier.

•

Hvor Jesper Bo Jensens scenarier er socio-kulturelt orienteret
har Tom Nielsens og Martin Weihe Espersens 4 megatrends plus
10 underscenarier sammen med WE´s diagrammatisk tegnede
scenarier/ visioner et mere fysisk-byarkitektonisk perspektiv.

•
•
•
•

Byplanarkitekt og professor Jens Kvorning følger op med overvejelser omkring forholdet mellem den typologisk, kortlæggende
metode og dens planstrategiske operationalisering der ligeledes
holder sig indenfor dette perspektiv, bl.a. eksemplificeret ved en
sammenligning af den planstrategiske diskurs omkring forstædernes og stationsbyernes situation.

•

Byplanlægger og proceskonsulent Tenna Tychsen supplerer
med overvejelser omkring de participatoriske planlægningsprocesser, der i praksis skal omsætte den typologiske kortlægning
og scenariefremstillingen til konkrete strategier, så plan og proces går hånd i hånd.

•
•
•
•
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•

Favorable låne- og finansieringsmuligheder til privat
nybyggeri af boliger og erhverv i midbyen.
Favorable låne- og finansieringsmuligheder til boligforeningsbyggeri i midtbyen: boliger, rekreative faciliteter, etc.
Favorable låne- og finansieringsmuligheder til offentligt byggeri i midtbyen: institutionsbyggeri, erhvervs-,
kultur- og fritidsfaciliteter, etc.
Favorable nedrivningstilskud både til enkelte huse og
til flere sammenhængende bygninger og bebyggelser.
Offentlig mulighed for at erhverve, nedrive og sælge
sammenhængende bygningsstræk.
Mulighed for at forære eller sælge billige grunde og
ejendomme bort mod garanti for istandsættelse og
vedligeholdelse.
Favorable låne- og finansieringsmuligheder til offentlige
og private bygherrer til mindre fornyelser i midtbyen:
mure, plankeværker, hegn, beplantning, have- og parkanlæg, bygningsvedligeholdelse, byinventar, etc.
Favorable lån til unge førstegangskøbere i stationsbyerne.
Afstandstilskud/ transporttilskud/ zonetilskud, etc.
Dyrkningstilskud/ begrønningstilskud.
Erhvervsetableringstilskud.
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Fritidshusstatus - bedre ordning end hidtidig.
Huse uden bopælspligt til udleje, minihotel, erhvervsvirksomhed, etc.
Adoptering af hus med fradrag (som et stykke regnskov)
Timeshare ordninger.
Etc.

Som kommunale og private lokale initiativer kunne forslås:
•
•
•
•

Samarbejde mellem stationsbyerne om specialiseringer og
arbejdsdeling af offentlige og private tilbud.
Nedlæggelse af landsbyer/ vejside-bebyggelser og koncentration og udvikling af de levedygtige stationsbyer.
Etc.

2020 Ejby - sti-gennembrud på ”tomt”

Plus kombinationer af sådanne initiativer.
Gængse løsningsforslag
Mange stationsbymidter har allerede været eller er under behandling for at modvirke den 3. epokes stationsbytypologis
nuværende udviklings konsekvenser.
Til de ofte forekommende tiltag hører:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spredte offentlige og private nedrivninger af enkelthuse,
sjældent flere eller længere rækker af gangen.
Indskrænkninger og forkortninger af hovedgadens blandede
butiks- og erhvervsbebyggelse.
Etablering af såkaldte ”pocketparks” og ”pocketpladser”.
Gang- og cykelforbindelser mellem de spredte dynamoer og
mellem dem og bymidten.
Midtbyfremmed forstadstypologi i form af åbent lavt byggeri
(sågar parcelhuse) men også hovedgadestøttende tæt-lavt
byggeri på ledige tomter i 2. række.
Begrønninger af byrum, tomter og overskudsarealer.
Aktiverende installationer eller artefakts på ledige arealer.
Naturstier til omgivelserne.
Etc.

2020 Ejby - udeservering på ”tomt”

2015 Sønder Omme - parkering på ”tomt”
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3 fremskrivningstypologier x 3 volumentypologier
= X antal typemodeller

Typemodeller
Konstruerende /
Urbaniserende

De 3 urbaniserende, reurbaniserende og deurbaniserende
mange,
modeller er af over3fremskrivningstypologiers
fremskrivningstypologier
x 3mulige
volumentypologier
i
sigtlige,
operationelle
grunde
grupperet
og
kombineret
ud
fra
form af typemodeller
bevægelsesgeometriens udviklingslogik: punkt, linje, flade, her
omsat
til basisvolumenerne: mange,
punktvolumen,
lineært er
volumen,
De
3 fremskrivningstypologiers
mulige modeller
ud fra en
opperationel
og
pædagogisk
nødvendig
forenkling
grupperet
og komfladevolumen.

Rekonstruerende /
Reurbaniserende

Dekonstruerende /
Deurbaniserende

bineret på basis af bevægelsesgeometriens udviklingslogik: punkt,
linje,
flade,
her omsat
basisvolumenerne:
lineært
Det er
således
let attilforestille
sig disse 3punktvolumen,
basisvolumener
eller
volumen,
fladevolumen.
volumentypologier omsat til f.eks. punktbebyggelsen parcelDet er således let at forestille sig disse 3 basisvolumener eller voluhus, linjebebyggelsen rækkehus eller fladebebyggelsen tæt-lav,
mentypologier omsat til f.eks. punktbebyggelsen parcelhus, linjebe”fabrikskasse”, e.l., eller andre bebyggelsestyper formet over
byggelsen rækkehus eller fladebebyggelsen “fabrikskasse” eller andre
samme volumengeometriske
”urtypologi”.
bebyggelsestyper
formet over samme
volumengeometriske “urtypologi”.

Punkt

Linie

Flade

Grundtype/ Arkitektonik

Grundtype/ Arkitektonik

Typer/ Modeller

Type

Model

186

187
390

I dette vækst- og udviklingsscenarie er der selvfølgelig heller intet til
hinder for mere radikale transformationer.
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Urbaniserende - konstruerende typologi

2015 Gørlev - nye skalatilpassede ”infill-rønner” som supermarked

2015 Allingåbro
- genskabt anløbsbro
i nybrygge
åpark
Forstærket
stedelighed,
Allingåbro

Bybygningens urbaniserende og arkitekturens konstruerende
typologi er tænkt i sammenhæng med en stationsby og stationsbymidte i fortsat udvikling og vækst. I det tilfælde er der måske
størst mulighed for at fastholde bymidtens funktion og karakter
som selvstændig by i 1. og 2. epokes stationsbytypologis ånd.

393

2015 Hovedgård - ny proportionstilpasset infill-facade

Man kan forestille sig et scenarie, hvor begrænsede udfald af
handel eller erhverv erstattes af nye tilsvarende funktioner, eller
opståede huller i hovedgadens række lukkes med nyt infill-byggeri til boliger, erhverv, kultur, etc., hvis ellers omstændighederne, f.eks. de trafikale er til det.
Man kan ligeledes forestille sig at byens nyeste dynamoer igen
finder plads i midten og beriger byliv og bymiljø.
Overskuddet til at bevare en kvalitativ bygnings- og facadekultur
sammen med en opgradering af byaptering og gadeinventar er
formodentlig også større i tilfælde af optur og byudvikling.
I et sådant vækst- og udviklingsscenarie er der selvfølgelig heller intet til hinder for mere radikale transformationer.
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2015 Rødby - ny tilpasset grøn og belagt aptering
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URBANISERING / KONSTRUKTION

Gørlev midte - fremtidigt, konstruerende / urbaniserende planalternativ

Gørlev 2040 - 65 - Zoom in
konstruktionstypologi

Gørlev, Algade 2040-65 - perspektiv set mod nordvest
2040- 65 Gørlev, Algade mod nordvest (ill. WE architecture)

Infill erhverv / institution

URBANISERING / KONSTRUKTION

Infill boliger

Eksempel, infill: boliger / erhverv

Inﬁll boliger

Eksempel, infill: boliger / erhverv
Gørlev,
Algade
2015
mod nordvest
2015
- Gørlev,
Algade
mod- set
nordvest
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Reurbaniserende - rekonstruerende typologi

2015 Brædstrup, Bredgade - fornyet bebyggelse med respekt for hovedgade og bypark / byskov

2015 Ejby, Stationstorvet - fornyet dynamo med svigtende fastholdelse af byrum / byvægge

Den reurbaniserende og rekonstruerende typologi er sat ind i
et scenarie med en stabil bymidtesituation, hvor der hverken
er tale om udvikling eller afvikling af betydning. Her kan funktionsudfald eller større nedrivninger i husrækken resultere i mere
omfattende ændringer af bymidtens bebyggelsesstruktur og
udformning for overhovedet at kunne opnå en heling eller ny
sammenhæng.
En tilbagetrukket, mere grøn men fortsat byrumsdannende bebyggelsesform, f.eks. med rækkehuse eller tæt-lav bebyggelse
kunne være et alternativ, til men samtidig påmindelse om den
oprindelige midtbytæthed, -typologi og -udformning. Det samme
gælder erhvervs-, handels- og kulturdynamoer i lignende tætte-lave formationer.
192

2014
Bording - fornyelse
med
tilbagetrækning
af bebyggelse og fastholdelse
Tilbaketrukket
bygninger
med
additioner, konkurrenceforslag,
Bording af
byrum, (konkurrenceforslag: GBL-gruppen, Rambøl DK)

2015 Algade - eksempel på fragmenterende belægning, beplantning,
Adderet
facade,
Gørlev
2015
Gørlev
- fornyelse
med overholdelse af gade - /fortovslinie samt rekonstruktion
belysning og møblering, trods forsøg på markering af den historiske
af arkitektonisk kontekst
hovedgade sammenhæng - gul belægning

2015 Ejby
- rekonstruktion
af blokerende
med ”belægningspor”
2015
Nørregade
- eksempel
påhovedgadeforløb
fragmenterende
belægning, beplantning, belysning og møblering
Addered aptering, Oksbøl
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URBANISERING / REKONSTRUKTION

Allinåbro midte - fremtidig rekonstruerende / reurbaniserende planalternativ

2040 - 65 Allingåbro, Hovedgaden mod vest (Ill. WE architecture)

Refill boliger

URBANISERING / REKONSTRUKTION

Refill boliger

Eksempel: refill boliger / erhverv

Refill boliger

Eksempel: refill boliger / erhverv
2015 Allinåbro, Hovedgaden mod vest
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Deurbaniserende - dekonstruerende typologi
Hul i Algade ved Rådhuset

2015 Ejby, Nørregade - fragmenterende indbrud i gadebebyggelsen

2015 Ejby - omkring
nedrevet midte
og hovedgade
til fordel
for parkeringsarealer på begge
Rydninger
jernbanen,
Algade
/ Nørregade
sider af blokerende jernbane

Eksempel på dekonstruert facade, Brædstrup

2015 Brædstrup, Algade - fri facadefornyelse - fra butik til bolig

2015 Vildbjerg - nedrevet hovedgadeflugt og byrum til fordel for fritliggende, deurbaniserende højhustypologi

Den deurbaniserende og dekonstruerende typologi er sat ind i
et scenarie med byafvikling og tilbagegang for bymidten og hovedgaden. Her kan man forestille sig, at det har været nødvendigt med større nedrivninger, fordi ingen ønskede at virke eller
bo her på grund af et forsvundet handels- og erhvervsopland,
fraflytning og almindelig mangel på by- og bokvalitet.
En omdannelse til fritliggende bebyggelser, grøn parkbebyggelse
med spredte bygningsanlæg og punkthuse eller decideret park
og kulturlandskab med rekreative formål, kunne være slutbilledet.
Gerne med bevarede spor og objekter fra den nedlagte midte.
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2014 Bording - komplekst / dekonstrueret apteringseksempel
Eksempel på dekonstruert
Adept m.TYRENS,
fl., Bording
(konkurrenceforslag:
ADEPT,aptering,
GHB Landskab,
Center for idræt og arkitektur)
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Ejby 2040 - 65 - Zoom out
dekonstruktionstypologi

Ejby midte - fremtidigt dekonstruerende / deurbaniserende planalternativ

URBANISERING / DEKONSTRUKTION

Deﬁll boliger

Eksempel: outfill bolig / erhverv

Ejby 2040-65 - perspektiv set mod Nørregade
2040 2040-65
- 65 Ejby, -Søndergade
Solvænget
(Ill. WE architecture)
Ejby
perspektiv/ set
mod Nørregade

URBANISERING / DEKONSTRUKTION

Deﬁll boliger

Eksempel: outfill bolig / erhverv

2040 2015
- 65 Ejby,
/ Solvænget
Ejby
set Søndergade
mod Nørregade
Ejby 2015 set mod Nørregade
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Kombinationsscenarier

2040 - 65, diagram 4. typologi
Parcelhusscenarie

Scenarierne kan kombineres så f.eks. en mere dekonstrue1, 2, 3
OG 4 STATIONSTYPOLOGI
rende
omdannelse
kan tænkes at indgå i en bymidtesituation i
øvrigt præget af vækst, fremgang og bevaret urbanitet.
1.STATIONSBYTYPOLOGI 1915

Fremskrivningstypologierne er ikke entydige scenarier, der knytter infill og fortætning af eksisterende bytypologi til byudvikling,
tilbagetrækning eller knytter moderat bytransformation til udviklingsmæssig stilstand og radikal omdannelse og nedrivning til
direkte byafvikling.

2. STATIONSBYTYPOLOGI 1965

TYPOLOGISK DIAGRAM

3. STATIONSBYTYPOLOGI 1965

1915, diagram
1. typologi
Den koncentrerede
hovedgade-by med
integrerede dynamoer

1965, diagram
2. typologi
Den fortsat koncentrerede hovedgade-by med
udvidet strøgfunktion,
begyndende parcelhusekspention og
dynamoudflytning

TYPOLOGISK DIAGRAM

2015, diagram
3. typologi
Den fragmenterede hovedgade-by med svækket
midte og dynamoudflytning til den omgivende
forstadsby
TYPOLOGISK DIAGRAM
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2040 - 65, diagram 4. typologi
Udvidet randbebyggelse / tæt-lav ”karrebebyggelse”

2040 - 65, diagram 4. typologi
Tæt-lav klyngebebyggelse
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2040 - 65, diagram 4. typologi
Punkthus / parkbebyggelse

Genskabelse - referencer - spor
Det vigtigste set i sammenhæng med kulturarven vil i alle scenarier være, at omdannelsen sker i respekt for stationsbyernes
historik og urbane typologi.
Denne respekt kan fremkaldes i:
•

Konstruktionens kopiering eller genskabelse af typologien

•

Rekonstruktionens mere eller mindre direkte referencer til
typologien

•

Dekonstruktionens historie- og konteksttilpassede bevarelse
af spor og tegn i fremstillingen af en fortælling om den forsvundne midte.

Sønder Omme som referenceby
Sønder Omme er én af de 5 byer, som er trukket frem til eksemplificering med de 3 fremskrivningsscenarier plus et antal friere,
diagrammatiske scenarieudkast i bogens del 2.
Sønder Omme repræsenterer en meget gennemsnitlig stationsbysituation både typologisk, hvad angår opståen, placering og
udvikling samt i tilstand og grad af 3. typologi.
Også byens størrelse kan siges at være gennemsnitlig. Sønder
Omme har omkring 1.700 indbyggere, hvilket er under gennemsnittet af 1.000 - 5.000 indbyggere, men til gengæld er det den
stationsbystørrelse, der er flest af.
Der er også skelet til Sønder Ommes specielle omstændigheder, idet den rummer gode, latente eksemplificeringsmuligheder
både i 1. og 2. gaderække.
Sønder Omme har i det hele taget kunnet fungere som referenceby både i relation til den registrerende, analyserende
og kreerende typologiske kortlægning og denne kortlægnings
teknikaliteter.
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Udviklingsscenarier - Sønder Omme
Udviklingsscenarier - Sønder Omme
Udviklingsscenarier
- Sønder Omme
TILTAG

2015, eksisterende
kontekst
- zoom-in
2015,
eksisterende
kontekst
- zoom in
2015, eksisterende kontekst - zoom in
2015, eksisterende kontekst - zoom in

TILTAG

Konstruktionsscenarie - zoom-in
Konstruktionscenarie
- zoom in
Konstruktionscenarie - zoom in
Konstruktionscenarie - zoom in

2015 -Sønder
mod øst
øst
2015
SønderOmme,
OmmeHovedgaden
hovedgade mod

Konstruktionscenarie - zoom out
Rekonstruktionsscenarie
Konstruktionscenarie -- zoom-out
zoom out
Konstruktionscenarie - zoom out

Rekonstruktionscenarie - zoom out
Rekonstruktionsscenarie
- zoom-out
Rekonstruktionscenarie
- zoom out
Rekonstruktionscenarie - zoom out

Dekonstruktionscenarie - zoom out
Dekonstruktionscenarie - zoom out
Dekonstruktionsscenarie - zoom-out
Dekonstruktionscenarie
- zoom out

Dekonstruktionscenarie - zoom out
Dekonstruktionscenarie - zoom out
Dekonstruktionscenarie
- zoom-out
Dekonstruktionscenarie
- zoom out
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Eksempel på konstruerende fornyelse

2040 - 65, Sønder Omme, Hovedgaden mod øst - eksempel på konstruerende fornyelse (Ill. WE architecture)
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410
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Proces og projekt
De tre fremskrivningstypologiers udviklingsscenarier (konstruerende, rekonstruerende, dekonstruerende) er fikserbilleder af en
fremtidig situation, som måske aldrig bliver fuldt ud realiseret.
Byer og bebyggelser er tunge konstruktioner, hvis opbygning og
omdannelse tager tid, og som derfor undervejs bliver udsat for
skiftende betingelser, krav og holdninger, der kan spænde ben
for et projekts oprindelige vision.
Omdannelsesprocessen eller det langstrakte forløb frem mod
realiseringen af visionen bliver derfor, som en slags permanent
fysisk overgangstilstand. Den bliver lige så vigtig og byarkitektonisk interessant at forholde sig til som forestillingen om det
færdige resultat. Og det gælder både under byudviklings- og
byafviklingsomstændigheder.

2040 - 65, Sønder Omme, Hovedgaden mod øst - eksempel på rekonstruerende
fornyelse (Ill. WE architecture)

Det er på den anden side uklogt ikke at have en forestilling om
slutresultatet. Vil man undgå at blive fanget i procestrædemøllen,
og vil man gribe målrettet efter de udviklingsmuligheder, der byder
sig undervejs, skal der være noget at styre efter og korrigere på.
Bymidten som fysisk-arkitektonisk udviklingsproces /
afviklingsproces
Hvad betyder det for en hovedgades fremtræden og miljø, hvis
det ene hus efter det andet bliver pillet ud af rækken for blot at
efterlade uplejede tomter.
Hvad betyder det for midbyens attraktivitet, hvis der på vej mod
en grøn forstadsomdannelse i årevis kun står enkelte huse
tilbage som rådne tandstumper i et nedbrudt gebis.
Nogle stationsbyer tangerer denne situation, som, hvis den skal
undgås, kræver en bevidst planering fra bebyggelses- og bygningsskala helt ned i detaljerne omkring facadekulisser, mure,
plankeværker, hække og træer, der fastholder byrumsfacaden
eller homogeniserende terrænbearbejdning, belægning, beplantning og øvrig aptering.

2040 - 65, Sønder Omme, Hovedgaden mod øst - eksempel på dekonstruerende
fornyelse (Ill. WE architecture)
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Den fysiske-arkitektoniske håndtering af midtens afvikling og i
nogle tilfælde hårdhændede udvikling bliver ikke mindre interessant, når tab af funktioner lægges oven i.
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Hovedgadeafvikling - fiktiv stationsby
TILTAG
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Huller og rydninger
Eksempler

2015

2015 Gørlev, Algade - parkeringsrydning
2020

2025

2015 Brædstrup, Bredgade - udfald i gaderækken
Rydning, Brædstrup hovedgade, Bordgade

2030

Hovedgadeafvikling - fiktiv stationsby

2035

Rydning, Ejby hovedgade, Nørregade
2015
Ejby, Nørregade - rydninger i gaderækken
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Landsudstillingen i Aarhus 1909

Byrumsskabende lukninger og afskærmninger
Eksempler

Lukninger og afskærmninger
Eksempler

1909 Landsudstillinge i Århus - Stationsbyen (plan Hack Kampmann)
2015 Gørlev - hækafskærmning af parkerinspark

Landsudstillingen i Aarhus 1909

Lukninger og afskærminger
Lukninger og afskærminger

34

Lukninger og afskærminger

Sønder Omme hovedgade 2015

2015 Sønder Omme

Christiansfelt plankeværk

Sønder Omme hovedgade 2015
Sønder Omme hovedgade 2015

gaderumsbevarelse, byggverk

Forbindende parti - murværk /
gaderumsbevarelse,
byggverk
pladeværk
/ etc.
gaderumsbevarelse, byggverk

2015 Christiansfeld, plankeværkstradition

gaderumsbevarelse, murværk

gaderumsbevarelse, hækk

gaderumsbevarelse, murværk

Hækværk
/ etc.
gaderumsbevarelse, hækk

Murværk
/ plankeværk
/ portværk / etc.
gaderumsbevarelse,
murværk

gaderumsbevarelse, plankeværk

2015 Dragør - mur og plankeværkstradition

212

gaderumsbevarelse, beplantning

gaderumsbevarelse, plankeværk

gaderumsbevarelse, beplantning

gaderumsbevarelse, plankeværk

gaderumsbevarelse, beplantning

Plankeværk / stakit / etc.

Dragør plankeværker og mure

gaderumsbevarelse, hækk

419

418
Beplantningsværk
/ etc.
418

419

418

419
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Stationsbyen - det ruinøse og forladte
Man kunne forestille sig, at den generiske udvikling hus for hus
ville udtynde midten og hovedgaden til spredte bygningsfragmenter i et slags tømt, ruinøst stationsbyskab.
Som velfungerende og velplejet grøn, historisk ruin kunne stationsbyen med sine mellemliggende overskudsarealer til mange
åbne anvendelsesmuligheder symbolisere kulturlandskabets
tilbageerobring af byen, foruden de romantisk-pittoreske muligheder et sådant miljø kunne tilbyde.
Den slags øde og forladte eksempler findes mange steder i den
europæiske periferi. Også som bæredygtige reservearealer til
urban og suburban gardening eller farming eller blot som en ny
isotoptypologi til gavn for dyre- og planteliv kunne overskudsarealerne tænkes at spille en rolle.

2015 Brædstrup - overgroet bygværk

Ruinøs landsby

2015 Gørlev - det nedlagte sukkerfabriksanlæg

Ruinøs landsby
Forladt
kinesisk landsby

Bacelona
- fabriksanlæg
transformeret til tegnestue og kulturlandskab (Bofilles tegnestue)
Bofilles tegnestue,
Barcelona

2015 Allingåbro - forladt bane / station

214

215
426

Bofilles tegnestue, Barcelona
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Stationsbyens ”overskudsbyskab”

Stationsbyerne var under deres første historiske opbygningsfase præget af klare kontraster mellem den nye bebyggelse med
stationen, gadehuse og butikker, værksteder, landbrugsindustri,
etc. og det tomme, åbne eller bare ubebyggede kulturlandskab
de blev placeret i. På bagsiden af bygaden lå græsningsarealer,
levende hegn og marker.

2015 Ejby - forladt dynamo / rådhus

Den 1. epokes stationsbytypologi karakteriseres ved at ’det
bymæssige’ importeres til landet. Resultatet er et æstetisk
interessant sammensurium, der vækker afsky hos det dannede
borgerskab og skønneånderne i de ”rigtige” byer.
I løbet af udbygningen af den 1. og den 2. epokes stationsbytypologi bygges resterne af kulturlandskabet i byen langsomt ud,
og selvom byernes kanter forbliver flossede, så er bymidterne
stort set udviklet og bebyggede. Men i løbet af den omstrukturering, der kendetegner den 3. epokes stationsbytypologi, hvor
en delvis funktionstømning sker omkring hovedgaderne gennem
nedrivning af købmandsgårde, tømmerhandler, godsbaneanlæg,
butiksejendomme, og gamle, udtjente byhuse, m.m., opstår igen
tomme ubebyggede grunde og arealer som en del af bybilledet.
Nedrivninger af huse, som vi ser det mange steder, er en af de
væsentligste udviklingsdynamikker i stationsbyerne her i den 3.
typologis klimaks.

2015 Brædstrup - forladt butik

2015 Sønder Omme - forladt butik
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Tomterne kan forstås som overskudslandskaber / -byskaber, altså (by)landskaber, der er overskydende. De har ingen funktion
eller rolle, men fordi de er (by)landskaber, kan de ikke bare flyttes og køres på lossepladsen som husene. De er et overskud,
der ikke kan graves eller tænkes væk. Den eneste mulighed for
at slippe af med dem er at bygge dem væk. Men deres rolle som
overskydende kan også ses som en ressource, en ressource,
der står åben og muliggør nye initiativer og tilføjelsen af nye programmer i nye bebyggelser og huse, som omstillingen til en ny
tid med nye økonomiske og kulturelle drivere måske vil kræve.
Men overskuddet skal også forstås æstetisk. Kontrasten mellem
det fragmenterede eller ruinøse (by)landskab og den bymæssige bebyggelse rummer noget af den potente kontrast mellem
bymæssighed og landskab som karakteriserede stationsbyerne
fra deres fødsel.
217
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Kontrasten mellem det saftige og friske vilde og den lidt udpinte
og måske vanrøgtede bebyggelsesstruktur tynget under tilføjelsen af årtiers kulturlag udgør et romantisk potentiale, der måske nok af mange vil ses som et forfaldstegn, men også har en
genfortryllelseseffekt som marginaliserede funktioner, ukonventionelle personligheder eller legende børn og teenagere i jagt på
lidt fred fra de voksne plejer at indtage.

2015 Sønder Omme - det gamle baneterræn bag Hovedgaden

Eksempel på overskudslandskap, det gamle jernbaneterræn, Sønder Omme

Det kultiverede, æstetiserede overskudslandskabs indtog i stationsbyen eller naDet kultiverede,
æstetiserede overskudslandskabs
indtog i stationsbyen eller naturens
styrede tilbageerrobring
af byen
turens
styrede
tilbageerrobring
afGottlieb
byen på
Bording
stationsbykonkurrence,
Paludan
fl.
2015 Allingåbro,
Hovedgaden - pocketplads
tidligerem.erhvervsareal
Bording stationsbykonkurrence, Gottlieb Paludan m. fl.

2015 Ejby på
- udefinerede
Eksempel
overskuds arealer
byskab bag
bagAlgade
hovedgaden, Ejby

Eksempel på byskab, bagside af hovedgade, Brædstrup

2015 Gørlev - det gamle sukkerfabriksområde

Kulturlandskabets tilbageerobring af urbant overskudsareal, Vorbasse
2016 Vorbasse - urban
park-vision påafrutebilstationsområde
Kulturlandskabets
tilbageerobring
urbant overskudsareal, Vorbasse

(JWH arkitekter, Plangruppen, WE architecture - ill. WE architecture)

Eksempel på overskuds byskab bag hovedgaden, Durup

2015 Brædstrup - arealer bag Bredgade
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Eksempel
på overskudslandskab, nedrevet sukkerroefabrik, Gørlev

2016 Vorbasse
- øde rutebilstationsområde
Eksempel
på urbant
overksudsareal, Vorbasse
Eksempel på urbant overksudsareal, Vorbasse
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Moderne dynamoer i tætte gamle bymidter
En af den 3. epokes typologis tydelige karakteristika er bymidtens ophør som samlet dynamo, herunder de gamle enkeltmonumenters eller dynamoers udflytning til stationsbyens indfaldsveje eller periferi, hvor der er let tilgængelighed og plads til
parkering og ekspansion. Bylivet flytter med ud, hvorfor der ofte
her er mere liv på hjørnet af supermarkedet eller indkøbscenteret og dets parkeringsplads end i hele midtbyen.
Det ideelle for midtbyens status som urbant centrum og aktivt
mødested a´ la 1. og 2. epokes stationsbytypologi ville være en
genindstallation af de moderne dynamoer. På den anden side
kræver disse dynamoer så meget plads, at den forøgede aktivitet kan blive på bekostning af midtbyens urbant rumlige karakter.
De store åbne, som oftest parkeringsarealer, kan dog også
udformes som ”belagt kulturlandskab” med rumlige og byarkitektoniske kvaliteter tilpasset bymidten, f.eks. med træer og
rumskabende plantninger.

2015 Gandrup - midterydende / deurbaniserende dynamo

Også den til- og frakørsel, en central placering skaber, kan blive
et problem for hovedgaden, ligesom den, rigtigt lagt til rette, kan
blive en dynamisk berigelse.
Hovedgadens ”2. række”, forstået som overskudsområderne
mellem 1. rækkes rand af gade- baghuse og de nye forstadsbebyggelser længere ude, kan måske atter her være behjælpelige.

2015 Hårlev - midterydende / deurbaniserende dynamo

2015 Brædstrup - den obligatoriske stationsbydynamo : pølsevognen / grillen
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2015 Gørlev - urbant, rumligt indpasset midtbydynamo

221

TILTAG

Midten, hovedgaden og trafikken

Et af de helt centrale problemer i stationsbyernes midte og
måske den vigtigste årsag til mange midtbyers og hovedgaders
deroute, er den ødelæggende virkning af gennemkørende trafik.
Trafikken er den største støj- og forureningskilde og skaber i det
hele taget et utrygt og dårligt miljø for liv i hovedgade og midtby,
som ikke blot kan klares med lydvinduer og trafikregulering.
Hovedgaden var oprindeligt et spørgsmål om let tilgængelighed
til butikker og erhverv. Uden de store problemer kunne hestevogne og senere de få biler finde plads i hovedgadens rum
sammen med borgere og begivenheder.
I dag lider hovedgaden ofte af manglende tilgængelighed på
grund af den voldsomme gennemkørende trafik, der har forvandlet det gamle offentlige rum til et teknisk trafikanlæg på den
tunge, hårde og hurtige trafiks præmisser.

med
en omfartsvej
forudsætning.
2 Hovedgaden
somsom
fredeliggjort,
køregade på de bløde trafikante
eller
omfartsgade
som
forudsætning.
Prioriteret
efter
graden
af
fredeliggørelse:
3
Hovedgaden
med
gennemkørende
trafik
men med
brede
“brygg
præmisser
og
med
meget
langsom eller
listende
bilkørsel
- shared
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brede fortove og tilbagetrukket bebyggelse.
samlende byrum men en adskillende ”trafikåre” med byfortætning og
bykoncentration på hver sin side, evt. med urbane “flodbrinke” i form
brede fortove og tilbagetrukket bebyggelse.
Omfartsvej

Hovedgaden som det samlende rum for stationsbyens urbane
sociale og kulturelle liv og dens erhvervsmæssige virksomhed
er i dag ofte forvandlet til det det modsatte, en ufunktionel, adskillende, farlig og miljødegraderende trafikåre.

Gennemfart
Egensidig tilbagetrækning

Trafiktypologi
Gennemfart

Trafiktypologi
Trafiktypologi
2015 Sønder Omme - hovedgademiljø: belastnende regional trafikåre
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Gennemfart
Dobbeltsidig tilbagetrækning

Trafiktypologi
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Kreerende kortlægning af hovedgaderne som færdsels- og
opholdsrum
En kreerende kortlægning af hovedgaden må ske på baggrund
af de trafikale omstændigheder og planmæssige muligheder.
En prioritering efter graden af fredeliggørelse:
1. Hovedgaden som gågade og samlende byrum med en omfartsvej eller omfartsgade som forudsætning.
2. Hovedgaden som fredeliggjort, kørende gade på de bløde
trafikanters præmisser og med meget langsom eller listende
bilkørsel - shared space- og derfor stadig et samlende byrum.
Også her mest oplagt med en omfartsvej som forudsætning.
3. Hovedgaden med gennemkørende trafik, men med brede
”brygger” langs og ”brede broer” over gaden i form af gode,
brede fortove og markante, trygge, trafikdæmpende fodgængerpassager. I dette tilfælde er gaden ikke nødvendigvis
længere at opfatte som et samlende byrum.
4. Hovedgaden med kraftig gennemkørende trafik og derfor ikke
et samlende byrum men en adskillende ”trafikåre” med byfortætning og bykoncentration på hver sin side, evt. med urbane
”flodbrinke” i form brede fortove og tilbagetrukket bebyggelse.

Christiansfeld - grønt by- og færdselsmiljø
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2016 Vorbasse, Nørregade mod syd

2016 Vorbasse, Nørregade mod syd - vision: grønt by- , færdsels- og opholdsmiljø
(JWH arkitekter, Plangruppen, WE architecture, ill. WE architecture)
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Hovedgadevarianter
Plandiagrammer

Rekonstruerende hovedgadevarianter
Rejste plandiagrammer

Eksempel på rekonstruerende tilbagetrækning med bredt fortov + cykelsti +
parkeringsbane

Eksempel på rekonstruerende tilbagetrækning med fortov + cykelsti +
parkeringsbane
+ midterrabat
på
traditionelmed
hovedgade
Eksempel
påEksempel
traditionel
hovedgade
fortov med fortov
Standard
hovedgade med
med gennemkørende
gennemkørende
trafik
Standard
hovedgade
trafik
A - Standardhovedgade
med

gennmkørende trafik

Standard
hovedgade
space
++ forareal
Standard
hovedgade med
med shared
shared
space space
forareal ++ trær
trær
D
- Standardhovedgade
med
shared
+ forareal + træer

447

Hovedgade med
med gennemkørende
gennemkørende trafik
trafik ++ cykelsti
cykelsti ++ trær
trær
Hovedgade

B - hovedgade med gennemkørende trafik
+ cykelsti + træer

Gågade
Gågade med
med trær
trær

Eksempel påEksempel
rekonstruerende
tilbagetrækning
med bredt fortov
cykelsti
+ + cykelsti +
på rekonstruerende
tilbagetrækning
med +bredt
fortov
parkeringsbane
parkeringsbane

E - gågade med træer

Hovedgade med
med fodgængerbro/
fodgængerbro/ trafikdæmpning
trafikdæmpning ++ cykelsti
cykelsti ++ trær
trær
Hovedgade
Indskrænket
Indskrænket hovedgade
hovedgade med
med forhaver/
forhaver/ forarealer
forarealer ++ sivegade
sivegade

C - Hovedgade med ”fodgængerbro” /
trafikdæmpning + cykelsti + træer
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Eksempel på traditionel hovedgade med fortov

Eksempel på rekonstruerende tilbagetrækning med fortov + cykelsti + parkeringsba-

F - Indskrænket hovedgade med
forhaver / forarealer + sidegade
445
445

Eksempel påne
rekonstruerende
+ midterrabat tilbagetrækning med fortov + cykelsti +
parkeringsbane + midterrabat
446
446

447
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Eksempler

2015 Sønder Omme - øde trafikbetinget gade / vejmiljø

2018 Grindsted - fodgængermiljø med bredt fortovsudlæg

2015 Christiansfeld - kontekstbevidst, ambitiøst gade- og færdselsmiljø

2016 Durup - trafikdæmpende færdsels / opholdsmiljø med ”fodgængerbroer”

2015 Brædstrup - urbant, ambitiøst gade- og færdselsmiljø

2015 Rødby - homogent færdselsmiljø og samlende bygulv med midterrabat
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Eksempel på gågade/ shared space, Brovst hovedgade/Jernbanegade 2015
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”2. række” - udviklingspotentialer

I forbindelse med midtbyens og hovedgadens bevaring og
fortsatte rolle som stationsbyens tætte, aktive midte, rummer
hovedgadens 2. række udviklingspotentialer.
2. række er her forstået som overskudsarealerne eller -områderne mellem 1. rækkes rand af gade- og baghusbebyggelse
og de senere forstadsbebyggelser længere ude.
2015 Vildbjerg hovedgade, Bredgade - ”bygulv” / færdsels- og opholdsareal

2. rækkes overgangszone rummer ofte større, mere eller mindre regulære arealer, som byudviklingen har fundet det lettest
at springe over eller ”har glemt”. Eller det kan deje sig om
tiloversblevne arealer fra jernbanens nedlæggelse, et gammelt
erhvervsforetagende, en sejlivet gård, et ukurant dyrkningsareal
eller et indviklet byggefelt.

Eksempel på shared space, Vildbjerg hovedgade/ Bredgade 2015

451

2015 Vildbjerg hovedgade, Bredgade - ”bygulv” / færdsels- og opholdsareal

Bebyggelsen af ledige eller dårligt udnyttede ”overskudsarealer”
i 2. række, kan tjene som fortsat fortættende og befolkende opbakning til hovedgaden, eller som den tilbagetrukne tætbebyggelse, der løser et kombineret trafik- og renoveringsproblem,
samtidig med at midtbyen fastholdes som urbant tyngdepunkt
og alternativ til parcelhuskvarterernes bosætningsform.
Er der oveni købet mulighed for at lade 2. rækkes mest offentlige funktioner som f.eks. fælleshus, institutionsdel eller virksomhedsdel stikke ud i gadens 1. række, vil det kunne bidrage til at
fastholde og styrke hovedgadens urbanitet.
Også i de tilfælde hvor en egentlig deurbaniserende og dekonstruerende nedrivning finder sted, kan disse arealer spille en
rolle som parkbebyggelse eller rekreative bylandskaber.
Udnyttelsen af 2. række er allerede på generisk vis sket mange
steder, men kan her understreges som et lidt upåagtet, strategisk byudviklingspotentiale.
De 5 udvalgte eksempelbyer rummer både gode og dårlige
eksempler på udnyttelse af 2. række, som fremstillet i kortlægningen af dem.

2015 Bording hovedgade, Bredgade - ”bygulv” / færdsels- og opholdsareal
Eksempel på shared space, Bording hovedgade/ Bredgade 2015
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2.- rækkebebyggelse, Sønder Omme set mod det gamle mejeri og Hovedgaden

2.- rækkebebyggelsen Museumsparken, Vorbasse
"Vorbasse, Billund"
1. Vorbasse

Åvejbebyggelsen - haverum

2.- rækkebebyggelse, Sønder Omme - indre grønning

459

Kort – Krak.dk

https://map.krak.dk/print?profile=dk_krak

2.- rækkebebyggelsen Museumsparken, Vorbasse

2015 Sønder Omme - Åvej bebyggelsen

2.- rækkebebyggelse, Sønder Omme

2015 - Algade - adgang til Smedeparken

1 af 1

A

16/06/2017 12.08

Museumsparken - gårdrum

2.- rækkebebyggelsen Museumsparken, Vorbasses set mod hovedgaden/
Østergade

2015
Gørlev - Smedieparken
2.rækkebebyggelsen
Smedieparken, Gørlev
457

2.- rækkebebyggelse, Sønder Omme - indre grønning

Bebyggelse

2.- rækkebebyggelsen Museumsparken, Vorbasse

2016 Vorbasse - Museumsparken
"Vorbasse, Billund"

458

1. Vorbasse

2.- rækkebebyggelsen Museumsparken, Vorbasse

1
1

1. Rebslagerhaven - rækkehusbebyggelse
2.rækkebebyggelsen
Smedieparken,
Gørlev
2015
Gørlev - Smedieparken
- gårdrum med
fælleshus

2
2

1 af 1

A

2015 - Smedeparken med fælleshus

16/06/2017 12.08

2.- rækkebebyggelsen Museumsparken, Vorbasses set mod hovedgaden/
Østergade

457

2.
suburbanA
2015Niels
Adgang Wongesvejbebyggelsen
fra Bredgade til 2. række-bebyggelsen -Bakketorvet
etagehusbebyggelse

3
2015 Brædstrup bebyggelser

2015 2. række bebyggelsen Niels Wongesvej
Suburbane etageblokke
2015 2. række bebyggelsen Bakketorvet
Urban tæt-lav bebyggelse

3. Bakketorvet - tæt-lav bebyggelse og lav
etagebebyggelse

C

A

Smedieparkens kontakt til hovedgaden - det gamle smedieværksted

2015 Gørlev - Smedieparken - adgang fra Algade

2015 - Algade - adgang til Smedeparken

A
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Bebyggelsen set mod
hovedgaden
2015 2. række bebyggelsen Bakketorvet

A
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DEL 2

TYPOLOGISK
KORTLÆGNING
5 UDVALGTE
BYER

Erik Raadal, ”Gjern set fra Urbakken”, 1934-36

INTRO 5 BYER

Udvælgelse - ”gode og dårlige” byer

Introduktion

Screeningen sammen med den foreløbige registrerende og
analyserende kortlægning af de danske stationsbyers typologi
og tilstand udpegede en bruttoliste med et antal ”gode og dårlige” byer til grundigere eksemplificerende kortlægninger.

STATIONSBYER
- Indbyggertal

Betegnelsen ”gode” eller ”dårlige” er bestemt ud fra byernes
typologiske klarhed eller generalitet samt deres typologiske og
STATIONSBYER
kulturarvsmæssige intakthed, men også med en skelen til mu1000 til 5000 indbyggere
ligheden for at skabe eksemplarisk tydelige, kreerende tiltag.
1000-2000 indbyggere
2000-3000 indbyggere
3000-4000 indbyggere
4000-5000 indbyggere

Allingåbro

Brædstrup
Sønder Omme

Ejby

Udvalgte kortlægningsbyer

Erik Raadal, ‘Gadebillede med figur’, 1939

Erik Raadal, ”Gadebillede med figur”, 1930

236

Gørlev

337

Udvalgte kortlægningsbyer
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Grupperingen i gode og dårlige stationsbyer er således ikke
stringent men en grovsortering på basis af den typologiske
kortlægnings kategorier og en samlet, rund vurdering. Specielle
byer er udeladt, f.eks. særlige havne- eller badebyer, byer opstået omkring residenser, industriel stordrift, etc. Listen rummer
således gode og dårlige eksempler indenfor alle bystørrelsesordner fra 1.000 – 5.000 indbyggere.

•

Listens fem endeligt udvalgte byer: Brædstrup, Ejby, Gørlev,
Allingåbro og Sønder Omme, repræsenterer ligeledes ”gode” og
”dårlige” byer i forskellig størrelsesorden og i forskellige landsdele.
Kortlægningsprocessen i de 5 udvalgte byer
De 5 byer er gjort til genstand for en grundigere registrerende
og analyserende typologisk kortlægning omfattende: 1) stedtypologiens, 2) monument- og dynamotypologiens, 3) bebyggelses- og rumtypologiens, 4) bygnings- og facadetypologiens og
5) apteringstypologiens historiske tilblivelse, udvikling og nutidige situation.
Der er desuden suppleret med mere traditionelle funktionsregistreringer, landskabsregistreringer, trafikregistreringer, bebyggelsesregistreringer, kontekstregistreringer, etc. Hver af byerne
er dernæst kreerende kortlagt på basis af de tre fremskrevne
fysisk-arkitektoniske byudviklingsscenarier: urbaniserende/
konstruerende, reurbaniserende/ rekonstruerende og deurbaniserende/ dekonstruerende.
Lokale workshops og møder
Alle 5 udvalgte byer er blevet inspiceret på stedet sammen med
kommunale planlæggere. Der blev afholdt 2 workshops i hver
by, først med kommunale planlæggere dernæst med involverede kommunale teknikere, borgergrupper, museumsfolk, politikere, etc. Formålet med workshops var:
•
•
•

At få en generel diskussion af stationsbyernes situation og
fremtidige udvikling
At lytte til borgernes forestillinger om muligheder og begrænsninger i forhold til den fremtidig udvikling.
At iagttage reaktionen på den typologisk-metodiske tilgang
til stationsbyernes problemkompleks, fremgangsmådens
forståelighed, inspirationskraft, etc.
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•
•

At få en reaktion fra de interesserede parter på det indtryk af
byens fremtræden og situation som den foreløbige typologiske kortlægning har givet.
At få en reaktion på kortlægningens temaer om kulturarvens
og fællesskabets potentielle betydning i byudviklingen.
At få en reaktion fra de interesserede parter på den analyserende og kreerende kortlægnings udspil til en fremtidig
byudvikling.

Erfaringerne fra workshops og møder
Erfaringerne fra de lokale workshops har bl.a. været:
• Beboerne har svært ved at se midtbyens og hovedgadens
aktuelle situation og fremtidige udvikling i sammenhæng.
• Beboerne har svært ved at se de store træk i midtbyudviklingen, dels fordi man opfatter sin by adspredt og har vænnet
sig til situationen, og dels fordi den er meget kompleks både
fysisk og samfundsmæssigt.
• Beboerne har svært at overskue, hvordan der skal kunne
gribes ind overfor de strukturelle, samfundsmæssige problemer, der bl.a. er helt foldet sammen med den store økonomi
og den private ejendomsret.
• Beboerne holder sig derfor ofte til mere overskuelige og afgrænsede men løsrevne enkelttiltag, eventprægede, objektprægede, etc.
Også en evt. planlægnings muligheder for at påvirke situationen er svær at gennemskue, bl.a. på grund af dens langsigtede
perspektiv, langsommelige procedure og måske også mangel
på tydeligt fremstillede muligheder og visioner.
Det sidste synes at være en generel mangelvare, når det drejer
sig om at konkretisere de kvaliteter og attraktioner, der er forudsætningen for, at folk vil bosætte sig i stationsbyerne.
Præsentationen af den typologiske tilgang forekom brugbar til at
skabe overblik og operationel forståelse for den enkelte stationsbys identitet, særlige karakteristika og heri indlejrede potentialer.
De præsenterede udkast til kreerende kortlægninger fungerede
fint som generatorer for diskussion af fremtidig byudvikling. De
lokale beboergrupper var meget engagerede og prægede af
optimisme og gå-på-mod.
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Ildsjæle og kolde facts

Eksemplet Durup

Mange stationsbyer har meget aktive og engagerede beboere,
der holder gang i byens fællesskab, liv og udvikling. Beboerforeninger, klubber og projektgrupper stabler sportsanlæg, parker,
beboerhuse, bybegivenheder og planinitiativer på benene,
enten for egen regning eller med hjælp fra stat, kommune og
diverse fonde. Initiativer til planlægning, konkurrencer og byudviklingsprojekter hører med til repertoiret.

Til illustration af problematikken inddrages et eksemplet fra
Durup i Skive kommune. Durup er en lille stationsby lige under tusind indbyggere. Byen har med meget aktive borgere og
støtte fra Skive Kommunes planlægningsafdeling kunnet skaffe
rigtigt mange ressourcer til at forny og udvikle hovedgaden og
restaurere den gamle, nu nedlagte station samt skabe en ny
højklasset bypark. Byen har fået penge til projekterne fra både
Realdania og EU plus fra en større lokal fond.

Ildsjæle og succeshistorier er dog ikke hele billedet af stationsbyernes situation. Selv hvor det er lykkedes at holde gang i
initiativer eller holde igen på en truende tilbagegang, er problemerne med stationsbymidten ofte uløste.
Midten taber stadigvæk terræn som fysisk og mentalt centrum
for liv og virksomhed, og nok så mange initiativer kan ikke
hindre at butikker og erhverv forsvinder, og at huse falder ud af
rækken. Og selv ildsjæle kan gå kolde, hvis de konstant skal
stille op mod uafvendelige og uovervindelige, strukturelle samfundskræfter.

Alligevel har flere af de ca. 30 ejendomme i den lille gennemrenoverede hovedgade måttet kaste håndklædet i ringen. Nogle
er blevet forladt, andre revet ned eller er klar til det, ligesom
flere af de øvrige huse og de få tilbageblevne erhverv i hovedgaden virker skrantende.

2016 Durup - den renoverede Hovedgade set mod Torvet

2015 Sønder Omme - ”Lommepark” på nedrivningstomt - privatinitiativ
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1938 Durup - Hovedgaden set mod Torvet
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Kortlægning af Brædstrup, Gørlev, Ejby
Allingåbro og Sønder Omme
Kortlægningens eksemplificerende fremstilling af type og tilstand
Kortlægningen af type og tilstand i de 5 udvalgte stationsbyer er
sket i form af diagrammer og fotos indenfor rammerne af projektets typologier: stedlighedstypologien, monument-/ dynamotypologien, bebyggelsestypologien, bygnings- og facadetypologien
og apterings- typologien.

Adgang
fraaptering,
Hovedgaden
parken
God
2016grøn
Durup
Torv Durup,til 2015

1. For stedlighedstypologiens vedkommende som karakteriserende kort, diagrammer og fotos uden kvalitetsvurderinger
end i indledningsteksten
2. For monument-/ dynamotypologiens vedkommende som:
diagrammer over monument-/ dynamospredningen fra 1.+2.
stationsbytypologis epoke til 3. stationsbytypologis plus fotos
af markante monumenter/ dynamoer.
3. For bebyggelsestypologiens vedkommende som:
a) Eksemplificerende kortlægning af hovedgadebebyggelse
og byrum omkring de typologiske modningspunkter 1915,
1965, 2015 med sammenlignende historiske fotos.
b) Eksemplificerende kortlægning af ”huller” i form af nedrivninger og ubearbejdede åbninger i hovedgadens randbebyggelse.
c) Eksemplificerende kortlægning af hovedgadebebyggelsens ”1. række” med forhuse og baggårde.
d) Eksemplificerende kortlægning af hovedgadebebyggelsens forarealer som urbane, semiurbane og suburbane
(fortov-buffer-forhave) i relation til deres centrale eller mere
perifere beliggenhed, deres formidling af overgangen mellem
offentligt og privat areal og dermed bidrag til hovedgadens
offentlige liv samt almindelige attraktivitet.
e) Eksemplificerende kortlægning af passager og smøger.
f) Eksemplificerende kortlægning af hovedgadens 2. række
(overskudsarealer) med gode eller dårlige nye bebyggelser
og potentielle midte- og hovedgadestøttende fornyelses- og
udbygningsmuligheder.

God belægnings- og grøn aptering, Vrå, 2015

2016 Durup set
- den
Bypark med sti og opholdsdæk langs Durup Bæk, set
Hovedgaden
fra nye
parken
mod hovedgaden

472

God aptering, konkurrenceforslag, Bording, 2015

97

2016 Durup - Hovedgaden - nedlukket byhus
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4. For bygningstypologiens vedkommende som:
a) Eksemplificerende kortlægning af de karakteristiske bygningstyper: rønner, byhuse og borgerhuse.
b) Eksemplificerende kortlægning af velbevarede og velholdte bygningstyper.
c) Eksemplificerende kortlægning af åbne, aktive og lukkede, inaktive bygninger i relation til hovedgadens offentlige
rum og liv.

De tre fremskrivningsscenarier spænder således operationaliseringen ud mellem det bevarende og det stærkt fornyende, det
pragmatiske og det mere visionære.

5 For facadetypologiens vedkommende som:
a) Eksemplificerende kortlægning af karakteristisk facadearkitektur og stilhistorie.
b) Eksemplificerende kortlægning af velbevarede og velholdte facade- typer.
c) Eksemplificerende kortlægning af åbne, aktive og lukkede, inaktive facader i relation til hovedgadens offentlige rum
og liv.
6 For apteringstypologiens vedkommende som eksemplifice
rende god, neutral og dårlig belægning, beplantning, belysning og bestykning/ møblering af byrummet:
a) Kontekstrelateret, historisk, identitetsmæssig og sammenhængsskabende.
b) Kvalitativ og attraktiv.
c) Funktionel, sikker og tryghedsskabende.
Kortlægningens eksemplificerende fremstilling af tiltag
Eksemplificeringen af tiltagene for de 5 udvalgte stationsbymidter følger de 3 fremskrivningsscenarier beskrevet i den generelle del og her fremstillet som kreerende kortlægningsdiagrammer
med supplerende, perspektiviske illustrationer:
• Det konstruerende scenarie, hvor forholdene gør det attraktivt
og muligt at forny og videreudvikle midten á la en 1. eller 2.
epokes stationsbytypologi med direkte reference til kulturarv og
byhistorie.
• Det rekonstruerende scenarie, hvor forhold som f.eks. trafik og manglende bo- og erhvervskvaliteter lægger op til en
transformerende og typologisk formidlet fornyelse af midten.
• Det dekonstruerende scenarie, hvor forholdene har gjort det
nødvendigt at effektuere en mere radikal fornyelse af midten og hovedgaden med en friere, men bevidst reference til
typologi og kulturarv.
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Scenarierne er alle fysisk-arkitektoniske fremskrivningsscenarier med afsæt i de udvalgte byers registrerede kontekst af
typologi og tilstand.
Scenariernes fremskrivninger er således også implicit forsigtige fremskrivninger af i dag synlige bosætnings-, kulturlivs- og
erhvervstendenser, etc.
Scenarierne kan heller ikke helt sige sig fri af påvirkninger fra
de tendenser som bogens mere visionære bidrag beskriver i del
3, ”7 Bidrag”. I praksis vil de 3 fremskrivningsscenarier formodentlig ofte blive blandingsscenarier.
Konstruerende scenarieopsætning
•

Fastholdelse af stedlighedens kendetegn terræn, historiske
strukturer og by- og bygningstypologi.

•

Skabelse af gode fysiske relationer og adgange til kulturlandskabet.

•

Trafikdæmpning og skabelse let tilgængelighed for alle trafikanter i midte og hovedgade.

•

Genetablering af gamle eller ny dynamoer/ monumenter i
midten.

•

Geninstallering af urbane funktioner, erhverv, handel og
beboelse i midten.

•

Fastholdelse af tæt, urban randbebyggelse omkring byrum.

•

Nyt Infill-byggeri i randbebyggelsens typologi.

•

Genudnyttelse af baggårde og baghaver til erhverv og
beboelse.

•

Inddragelse af 2. rækkes overskudsarealer til urbant udviklingsområde, fortætningsreserve eller urbant kulturlandskab.

•

Bevaring og kontekstbevidst opgradering og transformering
af bygninger og facader.

•

Løbende kontekstbevidst opgradering af by-apteringen.
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Rekonstruerende og dekonstruerende scenarieopsætning
De rekonstruerende og dekonstruerende scenarieopsætninger
svarer til den konstruerende men med en friere transformering
af bebyggelses- og bygningstypologien.
En friere eller radikal omdannelse af midte og hovedgade i form
af tilbagetrækninger, typologisk kontrasterende nybyggeri, permanente rydninger eller landskabelige tilbageerobringer bør altid
ske i relation til den historiske stedlighed og urbane kulturarv.
Operationaliserende eksemplificeringer og scenarier inspirationer - ikke planforslag
Kortlægningen som præsenteres i bogen, herunder den kreerende kortlægning, af de 5 udvalgte byer er en operationalisering eller skitsemæssig eksemplificering af stationsbyernes
kulturarv, eller af stationsbyerne som kulturarv, i byudviklingen.
En operationaliserende eksemplifisering vejledt af den typologiske betragtningsmåde.

DEL 2
BRÆDSTRUP
TYPOLOGISK
GØRLEV
EJBY
KORTLÆGNING
ALLINGÅBRO
5 UDVALGTE
SØNDER
OMME

BYER

Det må understreges at den kreerende kortlægning af typologiske tiltag er fremskrivningsscenarier.
Fremskrivningsscenarierne må ikke betragtes som planforslag
til løsning af de udvalgte byers problemer dertil er den udførte
kortlægning for skematisk. De er illustrerede inspirationer til diskussion af fremtidige, fysiske byudviklingsscenarier, -modeller
og -strategier.
Af samme årsag forholder fremskrivningsscenarierne sig kun
overordnet til de udvalgte byers stedlighedstypologi, monumentog dynamotypologi samt bebyggelsestypologi.
Bygnings-, facade og apteringstypologien henvises til den generelle beskrivelse.

Esmann, Algade Gørlev, 1947
Esmann, Algade Gørlev, 1947
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Monument- / dynamotypologi
Hovedgaden har som i alle andre stationsbyer været den samlende, livlige og identitetsskabende, urbane dynamo med sin
koncentration af butikker, værksteder, beboelse, kulturelle og
offentlige institutioner.

TYPOLOGI

Til de singulære monumenter og dynamoer integreret i midte og
hovedgade hørte tinghus, station, rutebilstation og posthus,
mejeri, skole, hotel, biograf, kommunal administration, m.m. foruden hospitalet for enden af sidegaden, på toppen af Bredgade.
Kirken er først sent kommet til og derfor lidt perifert placeret.

Kommune: Horsens
Indbyggere : 3.546

Registrerende og analyserende typologisk
kortlægning - 1., 2., 3. typologi
Stedtypologi
Brædstrups naturlige stedlighed er grundlagt i ”Søhøjlandets”
kuperede og skovbevoksede landskab, og både terræn og skov
er markante elementer i byens typologi og identitet.
Den kulturlige stedlighed er opstået i krydsningspunktet mellem
vejen fra Horsens til Silkeborg, der her klemmer sig igennem
mellem Ring sø og Ring skov, og vejen fra Skanderborg mod
vest til bl.a. Brande og Grindsted. Stedets afstand fra disse
større købstæder har gjort plads til opkomsten af en større stationsby med eget opland.
Brædstrup kan typologisk betegnes som en dobbeltby, hvor
bane og station er lagt med afstand til den oprindelige landsby
(formodentlig dikteret af terrænet) for så at vokse sammen med
denne langs en forbindende hovedgade.
Hovedgaden har som én af få et terræn med et oplevelsesrigt,
perspektivisk forløb tværs over bakkedraget mellem stationsby
og landsby. Hovedgaden topper på midten.
Hovedgade og bane tilhører typen: ”vinkelret på hinanden”.
Brædstrup er et eksempel på, hvordan en sammensmeltning af
den naturlige og kulturlige stedlighed kan skabe en markant og
karakteristisk midtby og hovedgade.
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Bebyggelses- og byrumstypologi
Brædstrup bymidte repræsenterer den traditionelle stationsbytypologi med en sammenhængende, byrumsdannende bebyggelse med blandede bolig-, butiks- og erhvervsfunktioner langs en
hovedgade og med et par sidegader til hospital, station, tinghus, kro og fabrik.
Bygnings- og facadetypologi
Brædstrups bygningstypologi består ligeledes af de traditionelle
blandede typer med bolig og butik mod gaden samt bagbutik og
erhverv i baggården plus evt. baghave.
Bygnings- og facadearkitekturen er tidstypisk i udformning og
udtryk med en blanding af små, oprindelige ét-etages huse
(rønner) og ét til to-etages byhuse plus enkelte større borgerhuse i stilarter fra historicisme, bedre byggeskik og mellemkrigs-rationalisme plus et enkelt men dominerende bank-indslag
af senmodernisme og en nypragmatisk erhvervs- og beboelsesblok ved parken, hvor også en forladt, flad, sort stålpladebeklædt supermarkedskasse er strandet.
Apteringstypologi
Apteringens hurtige cyklus har i Brædstrup som i øvrige stationsbyer resulteret i en udviklingstypologi, synlig på fotos, malerier og andre skildringer, mere end i en historisk stivnet typeform.
Fra jordveje med vejtræer og udefinerede forarealer over brostensbelægning med dominerende telefonpæle til asfalt og
fortove med fast belægning, varierende gadebelysning og tilfældigt gadeinventar.
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TILSTAND
På grund af sin størrelse og beliggenhed i god afstand fra store
byer er Brædstrup en fortsat selvstændig, ”hel” stationsby med
en fungerende midte. By og bymidte har dog også alle den 3.
stationsbytypologis karakteristiske kendetegn, måske i mindre
udviklet grad end andre, sammenlignelige stationsbyer.
Midten er stadigvæk identificerbar som urbanisering af en
dramatisk orografi, der præger hovedgadens forløb, og med
et skovlandskab, der når helt ind til midten, som en park- eller
skov-tunge gennem den traditionelt omklamrende og landskabsslørende bræmme af parcelhus- og erhvervsbebyggelse.
Hovedgaden er fortsat synligt spændt ud mellem den oprindelige landsby i vejkrydset mod nord og den ny stationsby på den
anden side af bakken mod syd. Selv om jernbanen er nedlagt
står både station og posthus tilbage sammen med tracéet, der
som en undseelig sti dukker ud af skoven og virtuelt går tværs
over hovedgaden som et historisk erindringsspor og en dyb
forklaring af byens oprindelse og hovedmønster.
Spredningen eller nedlæggelsen af byens monumenter og dynamoer, som ligeledes er karakteristisk for den 3. stationsbytypologi, er tydelig, selv om Brædstrup også her er knap så hårdt
ramt som mange andre stationsbyer. Station, posthus, mejeri
og hotel er for længst nedlagte, omdannede eller ligger tomme
hen. Det samme er for nyligt er sket med den centrale skole og
den kommunale administration.
Byens store og arkitektonisk bevaringsværdige institution, hospitalet er stadigvæk til stede ligesom kroen og tinghuset, der nu er
omdannet til lokalt museum og arkiv. Det samme gælder den nye
skole med tilhørende haller, der endda ligger relativt tæt på midte
og hovedgade sammen med biblioteket.
Også rutebilstationen er fungerende og en del af midtens dynamik. Korn- og foderstoffabrikkens markante skyline er ligeledes
fortsat et urbant fikspunkt i midtens rand.
En af de få nytilkomne publikumsdynamoer er her som i mange
andre stationsbyer den centrale, permanente pølsevogn, der
har placeret sig midt på det historiske banetrace ved hovedgade-overskæringen.
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De for nutidens byliv vigtige dynamoer og publikumsmagneter:
supermarked, indkøbscenter og sportscenter beboercenter og
ældrecenter er i Brædstrup, som de fleste andre steder, flyttet
ud og ligger nu i periferien af midten eller endnu længere ude
ved indfartsvejene sammen med forstadslige erhvervs- og industriområder. Det nedlagte supermarked ved hovedgadens møde
med parken er et monument over denne udvikling.
Hovedgaden som samlet dynamo med tæt bosætning, handel,
håndværk, liberale erhverv, hotel- og forlystelsesvirksomhed,
biograf og kulturfaciliteter samt offentlige og private institutioner
er synligt svækket.
Som i alle andre stationsbyer er hovedgadens butiksdel krympet ind mod midten. En del butikker skranter, og nogle står
tomme, selv om det er søgt kamufleret. Andre er skoddet til eller
fremtræder som utilpasset beboelse.
Der er dog også enkelte nytilkomne bygninger og funktioner
som f.eks. den centralt placerede Jyske Bank, der med sin
friholdte, spejlende og reserverede hvidhed virker som et forstadsdomicil på afveje mere end et byhus. Samme forstadskarakter i skala og fremtoning har den nye beboelses- og erhvervsblok langs den gamle banelinje, hvilket dog kan forklares
med placeringen langs byparken.
Værksteder og øvrigt livgivende erhverv er som i andre stationsbyer næsten helt forsvundet fra gade og gårde.
Brædstrup bymidte repræsenterer den traditionelle typologi af
sammenhængende, byrumsdannende hovedgadebebyggelse
med et par sidegader til station, hospital, tinghus, etc.
Midtens tætte bebyggelsestypologi er med sin træge livscyklus
intakt, selv om der er opstået enkelte huller i facaderækken - 1.
række. Således en nedrivning i midten af hovedgaden foruden
åbningerne ved siderne af Jyske Bank og omkring rundkørslen.
Hovedgadens brede byrum og strøg er derfor stadigvæk intakt,
selv om der ikke skal rives mange bygninger, før den bliver utæt
eller fragmenterer.
Hovedgadens og midtens ”2. række” (arealerne bag 1. rækkes
gadehuse og baggårde) er under omdannelse i Brædstrup. Projekterne her repræsenterer meget varierende og illustrerende
eksempler på, hvilken rolle 2. række kan spille i byfornyelsen og
udviklingen af midten.
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2. række-projekterne er både gode og dårlige, spændende fra
det åbne, fragmenterede og generisk forstadsagtige (i skala
og typologi) til det mere tæt-lave og byrumlige (men grønne) i
stationsbyskala.

STEDTYPOLOGI

Midtens bygnings- og facadetypologi har ligeledes i moderat
grad den 3. stationsbytypologis kendetegn med en blanding
af bygninger på tilbagetog, vedligeholdte og endog fornyede
bygninger, ligesom der kan fremvises eksempler på nænsomme
restaureringer og arkitektoniske tilpasninger blandt en hel del
mishandlede bygninger og facader.
Bygningerne er af varierende standard båd teknisk-funktionelt
og som arkitektonisk, bevaringsværdig kulturarv.

Historiske kort

STEDTYPOLOGI
Historiske kort

Baggårdenes værksteder og baghaver er forsvundet som aktive
og attraktive miljøer og henligger for det meste som skure, garager, oplagring eller lignende.
En del huse herunder markante hjørnehuse med tårne og spir i
de for stationsbyen typiske stilarter er værd at forsvare, selv om
mange af dem traditionelt har fået stueetagen slået ind af store
butiksruder og overdimensionerede skiltninger eller er tilføjet
klampede overbygninger.
Hospitalets helstøbte bygningskompleks og bykvarter i bedre
byggeskiks afklarede murstensarkitektur bør bevares som vigtig
del af Brædstrups kulturarv og identitet. Det samme gælder stations- og posthuskvarteret samt kro- og tinghuskvarteret.

1899
1899
1899

		

1945
1945
1945

Apteringen i hovedgaden er fornyet med brede fortove og parkeringsbåse i sammenbindende belægning, nyt belysningsarmatur, pullerter, etc.
Midt på det fornyede strøg, som også er toppunktet med det
gamle apotek og indgangen til hospitalskvarteret, er et grønt
kunstfærdigt opholdsareal, en ”pocketplads” med høje plantebede blevet etableret. Der er ikke på samme måde lagt ressourcer
i sidegadernes aptering, hvis kvalitet er uambitiøs.

1985
1985
1985
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2015
2015
2015

255

BRÆDSTRUP

BRÆDSTRUP

Naturlig / kulturlig stedlighed

Kontekstkort
Kontekstkort
Kontekstkort

2015 - Skov og hovedgade mødes

2015 - Hovedgaden på bakken set mod nord

2015
2015
2015

Udsnit Hovedgade
Udsnit
Udsnit hovedgade
Hovedgade
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2015 - Hovedgaden på bakken set mod syd
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Naturlig / kulturlig stedlighed

MONUMENT- / DYNAMOTYPOLOGI

Naturlig
/ kulturlig stedlighed
Stedlighedsdiagrammer

Monument- / dynamodiagram

17
17

15

8

15
16

7

8

18

7

18

16

9
9

10

6

10

6

14

13

14

13

12
12

11
11

Stedlighedsdiagram: principielt
længdesnit
hovedgade-- hovedgade
Stedlighedsdiagram
+
længdesnit
Stedlighedsdiagram
+ principielt
principielt
længdesnit
hovedgade

Bane
på
tværs
af
Bane
påtværs
tværs
af hovedgade
hovedgade
Bane på
af hovedgaden
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Sammenvokset
dobbeltby
Sammenvokset
dobbeltby
Sammenvokset dobbeltby
Landsbydel -- stationsbydel
stationsbydel
Landsbydel
landsbydel - stationsbydel

Monument
/ dynamo
3.typ.
2015
- Monument
/ dynamo
3. typologi
Monument / dynamo 3.typ.
1 Station
1
2 Station
Posthus
2
3 Posthus
Mejeri
3
4 Mejeri
Smedje
4
Smedje
5 Apotek
5
Apotek
6 Sygehus
6
Sygehus
7 Tinghus
7
8 Tinghus
Kro
8
Kro
9 Admin.
9
Admin.
10 Skole
10
Skole
11 Kirke
11 Kirke

12 Sportshal
12
13 Sportshal
Beboerhus
13
14 Beboerhus
Indkøbsctr.
14
15 Indkøbsctr.
Fabrik
15
16 Fabrik
Ældrectr.
16
17 Ældrectr.
Indkøbsctr.
17
18 Indkøbsctr.
Haller
18 Haller

8
7
98 5
7
10
6
9 4
5
1102 3
4 6
1 2 3
11
11

Monument / dynamo 1.-2.typ.
Monument
/ dynamo
1. - 2.1.-2.typ.
typologi
Monument
/ dynamo
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Historiske monumenter / dynamoer
Eksempler

Nutidige monumenter / dynamoer
Eksempler

Pølsevognen/grillen
2015 - Den obligatiske pølsegrill på det nedlagte jernbanetrasse

3. typ.

2015 - Den nedlagte station

Pølsevognen/grillen
Perifert
supermarkedet
2015
- Perifert
supermarked
2015 - Apoteket

3. typ.
3. typ

2015 - Kroen
Kroen

1./2. typ.

Apoteket

1./2. typ.

Sportshallen
Perifert Indkøbscenteret

2015 - Sygehuset

2015 - Perifert sportscenter / hal
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Sportshallen

3. typ.
3. typ

3. typ.
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BEBYGGELSES- / BYRUMSTYPOLOGI
Gader / pladser / parker

Gader / pladser / parker

1918
Bredgade
jernbaneoverskæringen
set mod nord
1918 - Bredgade
vedved
jernbaneoverskæringen
set mod toppen
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5

1930-1950
Bredgade
1930
- 50 - Bredgade
fra toppenfra
set toppen
mod nord set mod nord

5

2015
Bredgade
fra toppen
set mod nord
2015
- Bredgade
fra toppen
set mod nord

5

1

2015 - Bredgade mod jernbaneoverskæringen set mod toppen

2015 Bredgade ved jernbaneoverskæringen set mod nord

1930-1950 Bredgade fra toppen set mod nord

1

2015 Bredgade fra toppen set mod nord

5
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2015 Hul i hovedgaden, Bredgade 13

BRÆDSTRUP

A
Forarealer / passager / bagarealer / baggårde
Eksempler

Huller og åbninger i bebyggelse og byrum
Eksempler
2015 - Bredgade 13 - tomt

Set mod bagareal
2015Hul
- Bredgade
13 - tomt
2015
i hovedgaden,
Bredgade 13

2015 -fra
Bredgade
13 - tomt, set fra bagareal
Set
bagareal

Set mod bagareal

A

11

1909- Bredgade
toppen
mod
nord
1909
Bredgade påmod
toppen
- set mod
nord

11

A

A

A

2015 - Bredgade på toppen - set mod nord
2015 Bredgade mod toppen mod nord

11

2015 Bredgade mod toppen mod nord

11

2015 - Bredgade - set mod syd

2015 - Søndergade /Søgadehjørnet - nedrivning ved rundkørsel

Set264
fra bagareal

1909 Bredgade mod toppen mod nord

A
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Bagarealer / baggårde
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Forarealer / passager / bagarealer / baggårde
Eksempler

Forarealer / passager / bagarealer / baggårde
Eksempler

2015 - Bredgade - urbant forareal

A

2015 Port, Bredgade 23
2015 - Bredgade 23, portpassage

2015 - Søndergade - forareal i overgangen urbant tæt / åbent
2015 Eksempel på semi- og suburbant forareal i hovedgaden

2015
Baggård,
Bredgade 23
2015 - Bredgade
23, baggård

A

2015 - Bredgade - urbant, rekreativt forareal / pocket park
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2. række / nybyggeri
2015 Adgang fra Bredgade til 2. række-bebyggelsen Bakketorvet
Eksempel - Bakketorvet

2015 - passage
Bredgade
til Bakketorvet
2015
Adgangfrafra
Bredgade
til 2. række-bebyggelsen Bakketorvet
2015 2. række bebyggelsen Bakketorvet
Urban tæt-lav bebyggelse

A

A
A

2. række nybygger
Eksempler - Rebslagerhaven / Niels Wongesvej

2015 - Tæt- lav rækkehusbebyggelse bag Bredgade - Rebslagerhaven

2015 2. række bebyggelsen Niels Wongesvej
Suburbane etageblokke

2015
2.
række
bebyggelsen
Bakketorvet
2015 - 2.
urban
tæt-lavbebyggelsen
bebyggelse / ankomst
2.række
Række
2015
Urban tæt-lav bebyggelse Bakketorvet
Urban tæt-lav bebyggelse

C

A
A
2015 - Rebslagerhaven mod Niels Wongesvej

B
C
A

2015 2. række bebyggelsen Bakketorvet
Urban tæt-lav bebyggelse

A - Bakketorvet
B - Rebslagerhaven
C - Niels Wongesvej

A
2015 - Skalanegligerende, suburbane etageblokke bag Bredgade - Niels Wongesvej

Udsnit Hovedgade

268

Bebyggelsen set mod
hovedgaden
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BYGNINGS- OG FACADETYPOLOGI
Eksempler - Rønner / byhuse / borgerhuse

BRÆDSTRUP

Eksempler - Rønner / byhuse / borgerhuse

2015 Bredgades nordende
2015 - Bredgade
29 -33 / Bredgade
11
Eksempel
på forsømt
og hårdhændet
transformation af facaderække
med
fornyelsespotentiale
Borgerhuse - hensynsfuldt bevarede og fornyede gadefacader

1926- Bredgade
Gadehus
gadefacade,
Bredgade 1
1926
1 -/ byhus
/ byhusfacade

2015 - Bredgade - midterafsnit
Byhuse i varierende kvalitet og bevaringsgrad

2015 Bredgades midterafsnit
Eksempel på punktvis hårdhændet transformation af facaderække
med fornyelsespotentiale

2015 Samme gadehus / gadefacade, Bredgade 1

2015 - Bredgade 1 - byhus / byhusfacade

270

2015 - Bredgade - rønner (nedrevet 2016)
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2015 Bredgade, eksempel på god urban aptering

APTERINGTYPOLOGI
Eksempler

TILTAG
FREMSRKIVNINGSTYPOLOGIER
Kreerende typologisk kortlægning - 4. typologi
Den kreerende kortlægning er i plandiagrammer fremstillet som
de 3 fremskrivningsscenarier: konstruerende, rekonstruerende
og dekonstruerende.
Den dekonstruerende fremtidsvision er desuden fremstillet i en
perspektivisk afbildning af hovedgaden tilnærmelsesvis samme
stade som på fotos fra 2015, illustrerende et udsnit af den 4.
stationsbytypologi år 2040-65.

2015
- Bredgade
/ Nørregade
2015
Bredgade
/ Nørregade
Kvalitativ, sammenhængende urban aptering

Eksempel på god, samlende, urban aptering

Scenarie- og perspektivudspillets baggrund
Baggrunden for scenarier og perspektiv er Brædstrups naturlige
og kulturlige stedlighed med et dramatisk midtbyterræn og et
skovlandskab helt ind til centrum, en monument- og dynamotypologi på vej ud i periferien af midtbyen, og en relativt intakt
historisk bebyggelsestypologi, hvis bygnings- og facade arkitektur rummer bevaringsværdige elementer.
Bygningstypologiens urbanitet og tæthed kan operationaliseres
og transformeres i sammenhæng med potentialerne i 2. rækkes
overskudsarealer.

2015 - Nørregade - Usammenhængende, lemfældig aptering
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Urbaniserende / Rekonstruerende
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Fremsrkrivningsdiagrammer

Eksemplificering
Urbaniserende / konstruerende alternativ

Eksemplificering
Urbaniserende / rekonstruerende alternativ

2040 - 65

2040 - 65

274
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PERSPEKTIV
Fremskrivningsvision

Eksemplificering
Urbaniserende / dekonstruerende alternativ

2040 - 65 - Bredgade set mod nord / toppen Urbaniserende / konstruerende alternativ
2040-65 Bredgade set mod nord / toppen

2040 - 65

2015 -Bredgade
Bredgade set
mod
nordnord
/ toppen
2015
set
mod
/ toppen
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dieværksted, sukkerfabrik, tømmerhandel, etc. Hertil kan i dag
kun regnes skoler, kirker og biograf, bibliotek, byarkiv og tømmerhandel og til held for Gørlev et par supermarkeder.

Kommune: Slagelse
Indbyggere: 2.433

TYPOLOGI
Registrerende og analyserende typologisk
kortlægning - 1., 2., 3. typologi

Bebyggelses- og byrumstypologi
Gørlev bymidte repræsenterer den traditionelle typologi med en
sammenhængende, byrumsdannende bebyggelse omkring en
relativt smal hovedgade og to større sidegader med blandede
bolig-, butiks og erhvervsfunktioner samt en ”præstegårdpark”.
Desuden et nytilkommet torverum fra 1980erne som en udposning på hovedgaden samt en grønning med parkering ved
præstegården.

Stedtypologi
Gørlevs naturlige stedlighed er grundlagt på det lave, tørre
plateau mellem to vådområder i landskabet mellem Tissø og
Storebælt.

Bygnings- og facadetypologi
Gørlevs bygningstypologi består ligeledes af de traditionelle
blandede typer med bolig og butik mod gaden plus bagbutik og
erhverv i baggård og baghave.

Den kulturlige stedlighed er opstået i krydsningspunktet mellem
vejen fra Korsør og Slagelse til Kalundborg, der her klemmer
sig igennem mellem sø og bælt, og vejen mod øst til Midtsjælland og Holbæk syd om Tissø. Stedets afstand fra de nærmeste
købstæder, har her gjort plads til opkomsten af en større stationsby med eget opland.

Bygnings- og facadearkitekturen er tidstypisk i udformning og
udtryk med en blanding af små, oprindelige ét-etages huse
(rønner) og ét- til to-etages byhuse plus enkelte større borgerhuse i stilarter fra ornamenteret historicisme, bedre byggeskik
og mellemkrigs-rationalisme.

Gørlev kan typologisk betegnes som en ”næsten dobbeltby”,
hvor den sent ankommende bane og station er lagt med en
sådan afstand til den oprindelige landsbys centrale vejkryds,
at en egentlig stationsbydel og dobbeltby ikke har udviklet sig.
Nærmere en dobbeltby med lang stationsbysidegade.

Til de seneste af midtens og hovedgadens nybyggerier hører to
supermarkeder i bevidst universel tilpasningsarkitektur, henholdsvis i diskret, postmoderne, klassicerende borgerhus-stil
(Rema 1000) og helt nedskaleret étetages murstenbyggeskik
(Brugsen), samt et tilbagetrukket bibliotek i neutral tidstypisk,
dansk 1970er arkitektur.

Hovedgade og bane tilhører typen: ”parallelt med hinanden”,
men i så stor afstand, at de ikke fysisk har interageret.
Sammensmeltningen af naturlig og kulturlig typologi er i Gørlev
sket i lige så høj grad på vejtilgængelighedens som på banetilgængelighedens præmisser.
Monument-/ dynamotypologi
Hovedgaden har som i alle andre stationsbyer været den samlende, livlige og identitetsskabende, urbane dynamo med sin
koncentration af butikker, værksteder, større og mindre erhverv,
beboelse og institutioner.

Desuden en traditionsbevidst rationalistisk 80`er-bebyggelse
omkring det nye torv og en større, opskaleret toetages boligbebyggelse i stationssidegaden også i neutral byggestil med
klassicerende henvisninger.
Apteringstypologi
Apteringens hurtige cyklus har i Gørlev som i øvrige stationsbyer resulteret i en udviklingstypologi, synlig på fotos, malerier og
andre skildringer, mere end i en historisk stivnet typeform. Fra
jordveje med vejtræer og udefinerede forarealer over brostensbelægning med telefonpæle til asfalt og fortove med fast belægning, gadebelysning og gademøblering.

Til de singulære monumenter/ dynamoer integreret i midte og
hovedgade hørte kirkerne, præstegården, mejeriet, station og
posthus, kommunal administration, skole, biograf, apotek, sme280
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bebyggelsen er dog centralt blevet ryddet for at skaffe plads til
større parkeringarealer på begge sider af hovedgaden. På trods
af disse indgreb virker hovedgaden fortsat som et urbant strøg i
rumlighed og karakter, måske på grund af en relativ smal gadebredde.

På grund af sin beliggenhed på afstand af store byer, der opvejer dens beskedne størrelse, er Gørlev en fortsat selvstændig,
”hel” stationsby med en sammenhængende, fungerende midte.
By og bymidte er i forhold til mange andre stationsbyer meget intakt, men har dog tegn på den 3. stationsbytypologis indvirkning.

Den sent tilføjede plads, ”Bytorvet” virker i den sammenhæng
lidt udynamisk, reserveret og rumligt fragmenterende i hovedgaden.

Byens placering på et fladt terræn integrerer dens naturlige og
byggede stedlighed ligeværdigt, dog naturligt afgrænset af de
nærliggende vådområder og de gamle åbne fabriksfelter.
I to af de oprindeliges vejkryds´ fire kvadranter har parcelhuskvarterernes ”plantager” lukket af for den direkte adgang til
kulturlandskabet.

Ledige arealer i hovedgadens og midtens ”2. række” er et par
steder blevet bebygget med en ny hovedgade-opbakkende tætlav boligbebyggelse.
Den nye 2. række bebyggelse bag det gamle smedjeværksted
er således eksemplarisk ved sin tæthed, tilpassede skala og
kontakt med hovedgaden via den her bevarede smedjebygning.
Smedjen som fælleshus, knyttet til by og bebyggelse, kunne
være med til at aktivere hovedgaden.

Hovedgadekrydset er fortsat intakt som byens centrum. Jernbanen er nedlagt som kommerciel bane, men banens historiske ”spor” på langs og i afstand af den oprindelige hovedgade
spiller sammen med den nu nedlagte sukkerfabrik stadigvæk en
rolle i byens udviklingsmønster.

Bymidtens bygnings- og facadetypologi er ligeledes relativt
intakt, selvom husenes kvaliteter som bolig- og erhvervsbygninger måske ikke er helt up to date. Baggårdenes værksteder,
bagbutikker og baghaver er også her på tilbagetog som aktive
og attraktive miljøer og urban kulturarv.

Den spredning eller nedlæggelse af midtens monumenter og
dynamoer, som ligeledes er karakteristisk for den 3. stationsbytypologi, præger heller ikke i så høj grad Gørlev som andre
stationsbyer. Station og mejeri er nedlagt, og sportsfaciliteter,
ældrepleje og skoler er rykket lidt væk, men flere supermarkeder, bibliotek, lokalhistorisk arkiv, m.fl. skaber fortsat aktivitet i
centrum på trods af nogle supermarkeders lukkede og afvisende gadefacader. Det samme gælder den her lidt skurvognsagtige, obligatoriske ”pølsegrill” på byens hovedhjørne, med det
nedlagte mejeris bygningsmasse som dødvægt i baggrunden.

Gørlevs midte- og hovedgadebygninger og facader er i de for
stationsbyerne typiske arkitektoniske stilarter med ornamenterede historicistiske facader og hjørner som et karakteristisk træk.
Flere af husene må betegnes som bevaringsværdige især for
det samlede bymiljø.

Hovedgaden som samlet dynamo med tæt bosætning, handel,
håndværk og institutioner er fortsat fungerende, selv om der er
sket en koncentration af hovedgadens butikker, og nogle af de
lidt perifere er tydeligt neddroslede.

Apteringen i hovedgade og midte må med undtagelse af ”det
nye Bytorv” betegnes som almindelig standard, der ikke yder
noget specielt til det samlede miljø.

Gørlev bymidte repræsenterer den traditionelle typologi med
sammenhængende, byrumsdannende hovedgadebebyggelse
plus vigtige sidegader til station og kirke.
Midtens tætte bebyggelsestypologi er med sin tunge og træge
livscyklus intakt, fornyet med infill-byggeri et par steder. Rand282

Nye, arkitektonisk ”neutrale” bygninger med lukkede facader
præger gadebilledet og virker både typologisk og byarkitektonisk livløse. Flere ufølsomt ombyggede stueetager virker til
gengæld for højtråbende og utilpassede.

Bytorvet præsenterer en livlig, gennemdesignet aptering, omfattende belægning, begrønning, bestykning, møblering og udsmykning med skulpturer.
Den grønne aptering i Gørlevs midte i form af en relativt intakt
hækkultur og bevidst formede, rumskabende grønne hækflader
og træplantninger repræsenterer et karakterskabende potentiale.
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1899

1985

2

Kontekstkort

STEDTYPOLOGI

Kontekstkort

Historiske kort

STEDTYPOLOGI
STEDTYPOLOGI
Historiske
Historiske kort
kort

1899

1899
1899

1945
1945

1899
1899

1945
1985
1985

1899

1985

2010
2010

2015
2015

Kontekstkort 2010

1945

K

1985

1945
1985
1985
1945
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2015
Kontekstkort
2010
2015
2015
Kontekstkort
2010

Udsnit
UdsnitHovedgade
hovedgade

KONTEKSTKORT
KONTEKSTKORT

GØRLEV
GØRLEV

2.433
2.433
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NATUR/ KULTURLIG STEDLIGHED

Naturlig / Kulturlig stedlighed
Essensdiagram
Naturlig / kulturlig stedlighed

NATUR- / KULTURLIG STEDLIGHED

Natur- / kulturlig stedlighed

Essensdiagram
Stedlighedsdiagrammer

2015 - Plateauet med by og nu nedlagt fabriksanlæg mellem lavninger og vådområder

2015 - Gørlev hovedgade, Algade mod sydøst
2015 - Gørlev hovedgade / Algade og ”byhjørne” i vejkrydset - nord - syd / øst - vest

2015 - Gørlev hovedgade, Algade mod sydøst

Stedlighedsdiagram
- plan / længdesnit
Stedlighedsdiagram
+ principielt
længdesnit - hovedgade
Stedlighedsdiagram: plan /+længdesnit
- hovedgade
Stedlighedsdiagram
principielt
længdesnit - hovedgade

2015
2015

2015 - Gørlev
stationssidegade
/ Østerled
2015
- Gørlev
sidegade,
Østerled mod øst og station

2015 - Gørlev sidegade, Østerled mod øst og station
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Type
- -bane
på tværs
af
bane
på tværs
af hoTypeType
- spredt
bebyggelse
hovedgade
/
sidegade
vedgade
med Type
bane- spredt bebyggelse
					

med bane

Type
- sammenvokset
Type
- sammenvokset
Type
- sammenvokset
dobbeltby
enkelt
by med- lang
dobbeltby,
landsby
stationsby
Type -eller
sammenvokset
dobbeltby
stationssidegade

dobbeltby
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MONUMENT- / DYNAMOTYPOLOGI

Historiske monumenter/ dynamoer
Eksempler

Monument- / dynamodiagram

14

15 15

14

12 12

2015 - Kirken

2 2
16 16

17 17

19 19

10 10

9 9

18 18

1 1

2020

21 21

Monument
/ /dynamo
3.typ.
2015
- Monument
dynamo3.typ.
3.typologi
Monument
/ dynamo
1Kirke
Kirke
Skole
1212
Skole
11 Kirke
12 Skole
2
Prestegård
13
Alderdom.
22 Prestegård
Præstegård 13 Alderdom.
13 Alderdom
3 Mejeri
Sportshal
1414
Sportshal
33 Mejeri
Mejeri
14 Sportshal
4
Station
15
Ældrecent.
15 Ældrecent.
44 Station
Station
15 Ældrecenter
5 Fabrik
16
Superm.
5
Fabrik
16
Superm.
5 Fabrik		
16 Supermarked
6 Funkt.bolig 1717
Superm.
Superm.
66 Funkt.bolig
Funkt.
bolig		
17 Supermarked
7 Kirke
18
Superm.
7
Kirke
18
Superm.
7 8Kirke		
18 Supermarked
Apotek
19 Beboer./bib.
19 Beboer./bib.
88 Apotek
Apotek		
19 Beb.hus / bib.
9 Tømmerh. 20 Aktivitetsc.
9
Tømmerh.
20
Aktivitetsc.
9 10
Tømmerhandel
20 Aktivitetscenter
21 Idrætsskole
Biograf
10
Biograf
21
Idrætsskole
10 11
Biograf		
21 Idrætsskole
Rådhus
11 Rådhus
Rådhus
11
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2015 - Den nedlagte, omdannde station

12
13 12
2
13
10 8
2
10 89
3
7
31
7 9 4
45
1
6
11 6
5
11

Det nedlagte, omdannede mejeri ved ”byens hjørne”

Monument
dynamo1.1.-2.typ.
Monumenter // /dynamo
dynamoer
- 2. typolgi
Monument
1.-2.typ.

289

GØRLEV

GØRLEV

Historiske monumenter
/ dynamoer
2015 - Algade
- urbant grønt forareal
Eksempler

Nutidige monumenter/ dynamoer
Eksempler

Sportshallen
2015
- Biografen

2015 - Østerled - semiurbant
2015 - Forsamlingshuset

2015 - Det traditionelle, anonymt tilpassede supermarked i randen af midten

2015 - Algade - suburbant grønt forareal

Sukkerfabrikken

Den gamle smedje

2015 - Den nedlagte sukkerroefabrik, nu kontor / fritids- og kulturfaciliteter

2015 - Det midte-indpassede supermarked - Algade

2015
- Sukkerroefabrikkens funktionærboliger
Funktionærboligerne
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2015 - Det tilbagetrukne beboerhus / bibliotek i midten
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BEBYGGELSES- / BYRUMSTYPOLOGI

Huller og åbninger i bebyggelse og byrum
Eksempler

Gader/ pladser/ parker

1914 - Algade mod nordvest

2

1914 - Algade
mod nordvest
stationsbyhovedgade / landevej
1914
- Algade
mod -nordvest

2

2015
- Algade
mod nordvest
stationsbyhovedgade / trafikvej
2015
- Algade
mod -nordvest

2

2015 - Algade mod nordvest
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2

2015
centralparkering
rydning af gadebebyggelse
2015- Algade
- Algades
centrale-parkering

2015 - Algades centrale parkering

A
A

2015 - Algades grønning
Bypladsen
2015
- Algades
grønning - rydning og grøn åbning i gadebebyggelse
2015 - Algades
”parkerings-park”

B
D
B

2015- Parkering,
“ByensØsterled
hjørne”
- Algade,
Kirkevangen
2015
/ ”Bytorvet”
- rydning
i gadebebyggelse
2015
-- Parkering
Østerled
/ “Bytorvet”

C
E
C

2015 - “Byens hjørne” - Algade, Kirkevangen
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Forarealer / passager / bagarealer / baggårde
Eksempler

Bagarealer
Eksempel

2015 - ”Byhjørnet” - urbant, aktivt forareal

2015 - Algade - ny bebyggelse / baggård

2015 - Algade - urbant, inaktivt forareal

2015 - Algade - passage, sydside
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2015 - Algade - ny bebyggelse med portåbning og indkørsler til baggårde
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1985

GØRLEV

GØRLEV

BYGNINGS- OG FACADETYPOLOGI

BYGNINGS- OG FACADETYPOLOGI

2. række / nybyggeri
Eksempel Smedeparken

Eksempler - rønner / byhuse / borgerhuse

2015 - Algade - adgang til Smedeparken

A

2015 - Algade
- adgang
til Smedeparken
2015
- Algade
- adgang
til Smedeparken

A

2010

2015 - Rønne - modernisme-fornyelse - Østerled

2015 - eksempel på velbevaret, aktivt bygnings- og facadeparti i hovedgaden

Bebyggelse

2015 - Rønne - facadeaddition - Algade

Bebyggelse

2. Række

A

2015 - Smedeparken
med fælleshus
2015
- Smedeparken
med fælleshus

2015 - Lavt byhus - Algade

A

2015 - Smedeparken med
A fælleshus

2015 - eksempel på velbevaret, aktivt bygnings- og facadeparti i hovedgaden

B

A Smedeparken
B Søkrogbebyggelsen

2015 - Typiske byhuse med begyndende stueetagelukning

Udsnit Hovedgade

296

297

GØRLEV

GØRLEV

Eksempler - rønner / byhuse / borgerhuse

Algade - den centrale parkeringsplads
Uambitiøs fragmenteret aptering
APTERINGSTYPOLOGI

Eksempler

2015
- Algade
- Bytorvet - Ambitiøs belægning og begrønning
Algade
- Torvet

Ambitiøs aptering, belægning, møblering og begrønning

2015 - Gammelt borgerhus og nyt imiteret borgerhus (Rema)

2015 - Østerled - semiurbant, neutraliseret forareal
2015 - Kontekstfremmed randbebyggelse og facadeudtryk

2015 --Stationsbyfremmed,
opskaleret
randbebyggelse
2015
Østerled - semiurbant,
inaktivt
forareal
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2015 - Algades centrale parkering

A

2015 - Algades grønning

B

2015 - Algade
- ”Byhjørnet”
aptering
/ restareal
2015
- “Byens
hjørne”- uambitiøs
- Algade,
Kirkevangen

C

2015 - Algade - parkering - Ambitiøs grøn parkeringspladsaptering
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TILTAG
Fremskrivningsdiagrammer
FREMSKRIVNINGSTYPOLOGIER
Kreerende typologisk kortlægning - 4. typologi
Den kreerende kortlægning er i plandiagrammer fremstillet som
de 3 fremskrivningsscenarier: konstruerende, rekonstruerende
og dekonstruerende.

Eksemplificering
Urbaniserende
/ konstruerende
Urbaniserende
/ Konstruerende

Et konstruerende scenarie er desuden fremstillet i en perspektivisk afbildning illustrerende et udsnit af den 4. stationsbytypologi for Gørlev år 2040-65.
Scenarie- og perspektivudspillets baggrund
Baggrunden for scenarie- og perspektivudspil er Gørlevs naturlige og kulturlige stedlighed, hvor det relativt udramatiske plateau mellem vådområderne giver den kulturlige stedlighed en
betydningsfuld rolle.
Gørlev midte og hovedgade fungerer desuden fortsat som samlet dynamo for byliv og identitet på grund af de tilstedeværende
enkeltmonumenter og -dynamoer og ikke mindst den historiske
bebyggelsestypologis urbanitet og tæthed. Denne typologi er
stadig så intakt at den kan operationaliseres og transformeres i
sammenhæng med potentialerne i 2. rækkes overskudsarealer
og med bygnings- og facadearkitekturens bevarings- og udviklingsværdige elementer.

2040 - -6565 - Zoom in
2040
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Eksemplficering
Urbaniserende/ rekonstruerende

rbaniserende / Dekonstruerende

GØRLEV

PERSPEKTIV
Fremskrivningsvision

2040 - 65

Eksemplficering
Urbaniserende / dekonstruerende

40 - 65 - Zoom out

2040 - 65
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2040 - 65 - Algade mod nordvest - Urbaniserende / konstruerende alternativ

Algade - perspektiv set mod nordvest

2015mod nordvest
2015Algade
- Algades
grønning
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EJBY

EJBY

Monument- / dynamotypologi
Hovedgaden har som i alle andre stationsbyer, på trods af
banens blokering, været den samlende, identitetsskabende,
urbane dynamo med sin koncentration af butikker, værksteder,
liberale erhverv, biograf, hotel, apotek, restauranter, beboelse,
institutioner, etc.

Kommune: Middelfart
Indbyggere: 1.967

TYPOLOGI
Registrerende og analyserende typologisk
kortlægning - 1., 2., 3. typologi
Stedtypologi
Ejbys naturlige stedlighed er grundlagt på den lave højderyg, der
som en halvø med forlængede ”bakketuer” sikrer den mest tørskoede passage over engterrænet på hver side af højderyggen.
Den kulturlige stedlighed er skabt af denne ”landskabsbro” på
vejen mellem Assens, Middelfart og Nordvest Fyn og i så god
afstand fra disse købstæder, at der her har kunnet opstå en
større stationsby med eget opland.
Den oprindelige landsby inde på højderyggen er vokset sammen med byen, opstået omkring station og bane, på det lavere terræn til en dobbeltby med en langstrakt hovedgade, hvis
karakter skifter fra åben, grøn landsbygade over halvåben grøn
stationsbygade til tæt, urban stationsbygade.
Hovedgade og bane tilhører typen: ”vinkelret på hinanden”.
Hovedgadens forløb fra højdedrag til lavland gør den bylandskabeligt markant med et usædvanligt, oversigtligt perspektiv, som
desværre ikke bymæssigt kan følges op, idet den stærkt befærdede jernbane både funktionelt, visuelt og støjmæssigt helt har
blokeret hovedgaden som sammenhængende strøg og byrum
og radbrækket byen som sammenhængende bykrop og typologi.
Den tidligt etablerede omfartsviadukt over, sammen med den
skumle trappetunnel under banen, virker som bypass-opperationer, der sikrer bymidtens overlevelse men lægger en alvorlig
dæmper på dens udviklings- og udfoldelsesmuligheder.
Ejby er således et eksempel på, hvordan den kulturlige stedlighed kan få en negativ effekt på en stationsbys tilstand og udvikling, her i form af en gennemkørende jernbane, andre steder en
gennemkørende landevej.
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Til de singulære monumenter/ dynamoer integreret i stationsbymidten og den tætte hovedgade kan i dag kun regnes supermarkederne på hver side af banen, hjørnebygningen med
værtshuset ”Den lokale” restaurant og pølsevognen ved banen
samt rester af teglværket.
Den tidligere kommunale administration, der i 2. stationsbytypologi erstattede en del af randbebyggelsen i centrum, ligger i dag
sammen med stationen livløs hen.
De fungerende dynamoer er i dag knyttet til de åbne dele af
hovedgade og landsbygade form af indkøbscentre, større butikker, kirke, skole og institutioner.
Bebyggelses- og byrumstypologi
Ejby bymidte repræsenterer den traditionelle typologi: en sammenhængende, byrumsdannende bebyggelse omkring en hovedgade med blandede bolig-, butiks- og erhvervsfunktioner og
en kort sidegade til station, fabrik, senere jernbaneviadukt, m.m.
Den særlige, tætte urbane rumlighed, der præger hovedgaden
i stationsbyen, skyldes gadens usædvanlige smalle bredde på
ca. 10 m, hvilket yderligere profilerer den gennemkørende trafiks ødelæggende virkning for bymiljøet.
Bygnings- og facadetypologi
Ejbys bygningstypologi består ligeledes af de traditionelle
blandede typer med bolig og butik mod gaden og bagbutik eller
håndværk og erhverv i baggård og baghave.
Bygnings- og facadearkitekturen er tidstypisk i udformning og
udtryk med en blanding af små, oprindelige étetages huse (rønner) og én til to-etages byhuse plus færre markante borgerhuse
i, for det meste, tæt randbebyggelse og i stilarter fra ornamenteret historicisme, bedre byggeskik og mellemkrigs-rationalisme
til traditionel efterkrigsmodenisme i den centrale, nu nedlagte
administrationsbygning.
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På det seneste er de to centrale supermarkeder kommet til i
helholdvis neutral, gennemsnitlig murstensbyggeskik (Rema
1000) og neutral, industriel beton-flatscape med postmoderne
indgangsparti (Kvickly).

permarkeder, skole, en aktiv fabrik og erhverv placeret i midten
sammen med den obligatoriske stationære pølsevogn.

Ejby hovedsgades historiske bygnings- og facadearkitektur er
præget af kviste og gavlkviste i en grad, der kunne gøre den
fortjent til betegnelsen “kvistenes by”.
Apteringstypologi
Apteringens hurtige cyklus har i Ejby som i øvrige stationsbyer
resulteret i en udviklingstypologi, synlig på fotos, malerier og
andre skildringer, mere end i en historisk stivnet typeform.
Fra jordveje med vejtræer og udefinerede forarealer over brostensbelægning med dominerende telefonpæle til asfalt og
fortove med fast belægning, gadebelysning og gademøblering.

Hovedgaden som samlet dynamo for byliv og aktivitet med
tæt, integreret bosætning, handel, håndværk og institutioner
virker meget svækket, et indtryk der måske forstærkes af dens
sekvensvis tætte, urbane proportionering. Mange butikker står
tomme og i er et let forfald, mens de få tilbageblevne er krøbet
ind mod midten. Den store, tomme administrationsbygnings
urbane dødvægt forstærker indtrykket af tilbagegang, selv om
supermarkedet overfor gør, hvad det kan for at modvirke dette.
Hovedgadens midterafsnit er uden gennemkørende trafik p.g.a.
den blokerende jernbane, der dog samtidig og kombineret med
den almindelige tilbagegang amputerer gaden som aktivt strøg.
Hovedgadens grønne landsby- og mellemsekvens er ikke på
samme måde mærket.
Værksteder og øvrigt livgivende baggårdserhverv er næsten
helt forsvundet.

TILSTAND
På grund af sin størrelse og beliggenhed i afstand fra større
byer fremstår Ejby fortsat som selvstændig stationsby, men
med en midte og en hovedgade, der har alle den 3. stationsbytypologis karakteristiske kendetegn i udviklet grad.
Midten er som i andre stationsbyer omringet af parcelhusområder, som dog ikke helt har været i stand til at udligne de markante træk i terræn og landskab.
Midtens kulturlige stedlighed som skærinspunkt for vej og bane
i landskabet er ligeledes tydelig men forkrøblet af den intensive
jernbanetrafik og deraf følgende omfartsviadukts fragmenterende indvirkning på hovedgaden. Årsagen til byens opkomst er i
dag blevet dens problem.
Dobbeltbyens lange, variererede hovedgade mellem den oprindelig landsby og den ny stationsby er stadigvæk et karakteristisk træk ved Ejby.
Spredningen eller nedlæggelsen af byens monumenter og
dynamoer, karakteristisk for den 3. stationsbytypologi, er også
sket i Ejby, selv om byen er så heldig stadigvæk at have to su308

Midtens tætte bebyggelsestypologi er med sin tunge og træge
livscyklus stadig, delvist intakt, selv om nedrivninger på det
seneste har skabt store huller i randbebyggelsen og plads til at
snige forstadstyper ind. En udvikling der med de hensygnende
ejendomme ser ud til at kunne fortsætte.
Midtbyens og hovedgadens byrumsdannende randbebyggelse
er også gennem tiderne blevet kraftigt udhulet og fragmenteret,
tidligt omkring omfartsviadukten og senere på begge sider af
station og bane og omkring den centrale, kommunale administrationsbygning for at skaffe p-pladser. Også det nye supermarked i centrum har betydet nedrivning for at skabe parkering
og dermed fragmentering af byrum og urbanitet.
I dag sker der nedrivninger nord for banen, på nordsiden af
Nørregade, hvor der er skabt plads til et nyt centralt Kvickly
supermarked med parkering men måske også til en mere omfattende byfornyelse.
Stationsbymidtens 2. række-arealer er blevet omdannet og udnyttet dels til en typologisk gøgeunge med skalanegliserende
forstadsblokke bag Algade, dels til tæt-lav boligbebyggelse bag
hovedgadens midterdel, Nørregade. Her stikker den tæt-lave bebyggelse snuden frem i gadefronten som forstadstypologiens begyndende nedbrydning af den historiske midtbys randbebyggelse.
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Midtens bygnings- og facadetypologi har alle den 3. stationsbytypologis kendetegn med en del bygninger på tilbagetog og
af varierende standard båd teknisk-funktionelt og som arkitektonisk kulturarv.

STEDTYPOLOGI

Baggårdenes værksteder og baghaver er for det meste forsvundet som aktive og attraktive miljøer, og eksemplerne på udnyttelse af 1. rækkes bagarealer til beboelse er mindre overbevisende.
Flere markante huse i de for stationsbyen typiske stilarter, her
under de karaktaristiske gavlkviste og hjørnetårne, er værd at
forsvare, selv om en del af dem er ramponerede af ufølsomme
omdannelser.

Historiske kort

STEDTYPOLOGI
STEDTYPOLOGI
Historiske
Historiske kort
kort

Algade er på en gang så tidstypisk og samtidig så usædvanlig
tæt, at den på trods af sine historiske kvæstelser har værdi som
samlet miljø og byarkitektonisk kulturarv.
Den muntre kunst i byrummet, plantekummerne på parkeringen
foran den lukkede centraladministration, den gule klinkebelægning foran det nye centrale supermarked og nye pletvise fortovsflader kan ikke udviske indtrykket af en usammenhængende apteringsindsats.
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1899
1899
1899

		

1945
1945
1945

1985
1985
1985

		

2015
2015
2015
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Kontekstkort

Kontekstkort

Naturlig / kulturlig stedlighed

2015 - Stationsbyens hovedgade / Algade, set fra bakkedraget / Nørregade ned over
lavlandet
og banenhovedgade
mod sydvest - den spaltede bymidte
Den blokerede

2015
2015

Stationsbyens hovedgade set fra bakkedraget ned over lavlandet og
banen
mod sydvest
”2015
- Bypass-viadukten”s
fragmentering afafhovedgade
og bymidte
“By-pass
viaduktens” fragmentering
hovedgade
og bymidte

Udsnit Hovedgade
Udsnit
hovedgade 2015
Landsbyens
- hovedgade
set/ Nørregade
mod nordøst
2015
- Landsbyens
hovedgade
set mod nordøst
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Naturlig / kulturlig stedlighed

MONUMENT- / DYNAMOTYPOLOGI

Naturlig / Kulturlig stedlighed
Naturlig / Kulturlig stedlighed
Stedlighedsdiagrammer

Monument- / dynamodiagram

10
10
11
12
11
12

15
4
4
6
6

14

13

14

13

8
8

15
16
16
18

17

18

17

Monumenter / dynamoer - 3.typ.

Stedlighedsdiagram - plan / længdesnit

2015
- Monumenter
/ dynamoer - -3.3.typ.
typologi
Monumenter
/ dynamoer

Stedlighedsdiagram
: plan /-længdesnit
Stedlighedsdiagram
plan / længdesnit

1 Station
2
1 Hotel
Station
3
2 Adm./Biog.
Hotel
4
Købm.gård/
3 Adm./Biog.
4 Superm.
Købm.gård/
5 Apotek
Superm.
6
Fabrik
5 Apotek
7
6 Hotel
Fabrik
8
Adm.
7 Hotel
9
Skole
8 Adm.
10
Kirke
9 Skole
Type
på tværs
af hovedgade
Type- bane
- bane
på tværs
af ho		
vedgade

Type - bane på tværs af hovedgade
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Type
Type- sammenvokset
- sammenvokset
dobbeltby,
landsby
- stationsby
dobbeltby / landsby
- stationsby

Type - sammenvokset
dobbeltby, landsby - stationsby

10 Kirke

11 Sportshal
12 Sportshal
Ældrectr.
11
13
Falck
12 Ældrectr.
14 Adm.
13
Falck
15 Adm.
Superm.
14
16 Superm.
Pølsevogn
15
17
Fabrik
16 Pølsevogn
18 Fabrik
Fabrik
17
18 Fabrik

10
9
8

6
6

4 7
5 3 1
2
4 7
5 3 1
2

10

9

8

Monumenter
/ dynamoer
- 1.- 2. typologi
Monumenter
/ dynamoer
-

1.- 2.typ.
Monumenter
/ dynamoer 1.- 2.typ.
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Eksempler på monumenter og dynamoer
EJBY

Eksempler på monumenter og dynamoer

Historiske monumenter / dynamoer
Eksempler

EJBY

Historiske monumenter / dynamoer
Eksempler

Kirken

2015 - Landsbykirken
Kirken

2015 - Det gamle hotel på ”stationshjørnet - Algade / Bredgade

Det gamle apotek

Hotellet

2015 - Den nedlagte station

Stationen

Monumentalt byhus

Stationen

Monumentalt byhus

2015 - Det nedlagte rådhus

2015 - Borgerhuset på hjørnet af Algade / Nørregade

Rådhuset
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Nutidige monumenter / dynamoer
Det nye centrale supermarked - kontekstneutral udformning
Eksempler

BEBYGGELSES- / BYRUMSTYPOLOGI
Gader/ pladser/ parker

2015
- Detperifære
nye centrale
suburbane supermarked
- Møllevænget
Det nye
supermarked
- forstadsudforming
Universel industriel ”hal-flatscape” med postmoderne indgang

1910- Algade
1910
Algade mod sydvest

1

2015 Algade

1

2015 - Det nye centrale supermarked - Algade
”Indpasningsneutral”, stedløs, rural ”ladebyggeskik”

2015 - Den oblikatoriske centrale pølsegrill - P-pladsen langs Banen / Kingstrupvej
Den obligatoriske pølsevogn / grill
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2015 - Algade mod sydvest
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Huller og åbninger i bebyggelse og byrum
Eksempler

Forarealer / passager / bagarealer / baggårde
Eksempler

Hul i Algade ved Rådhuset

2015 - Rydninger
omkringjernbanen,
jerbanen - Algade
/ Nørregade
Rydninger
omkring
Algade
/ Nørregade

Hul
Nørregade
-Rådhuset,
set
mod
sydvest
baneskrænt
2015i- Algade
Hul i Algade
ved
det nye
supermarked
ved
det nye/ supermarked

2015i- Algade
Hul i Nørregade
- set mod
mod sydvest
/ mod
bane og Algade
Hul
Nørregade
set
sydvest
/ baneskrænt
ved -Rådhuset
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2015 - Algade - urbane forarealer / fortove

4

Bagarealer

2015 - Nørregade / Solvænget - suburbane forarealer i tæt-byen

2015 - Nørregade - Passage / baggård

2015 - Algade Passage / baggård

Algade 12 - eksempel på
baggårdsfortætning
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1

Algad
bagg
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EJBY

BYGNINGS- FACADETYPOLOGI

2. række / nybyggeri
A:
Urban tæt-lav bebyggelse i midtbyen 2015
Eksempler - Birkelunden og Bredgadeblokkene
Nørregade - eksempel på
urbant forareal

Eksempler - rønner / byhuse / borgerhuse

Nørregade - eksempel på
semiurbant standard-forareal

Bebyggelsen
set mod
Bebyggelsen
set fra blokbebyggelse
Nørre- A
B: Suburbant
i midtbyen
2015 A
Nørregade
gade
2015
- Birkelunden
mødergrønt
Nørregade
i åbent- grønt
forareal
- eksempel
på forstadens
Nørregade
- åbent,
forareal
eksempel
på
forstadens
indtrænintrængning
i
staden
gen i staden

2015
- Algade på velbevarede og velfornyede bygninger
2015- Borgerhuse
- Algade/ byhuse
- eksempel

og facader i hovedgadeafsnit sydvest

2015 - Tæt-lav bebyggelsen
set mod
og Nørregade
Bebyggelsen
set mod vest
ogvest
Nørregade
A
Nørregade / Solvænget - eksempel på forstadens forarealer i stationsbymidten

Bebyggelsen
set
med Nørregade
til venstre
Bebyggelsen
set mod
mod nordøst
sydvest
2015 - Den skalanegliserende
Bredgadebebyggelses
forstadsblokke
set mod sydvest
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A
B

2015 - Borgerhus - Algade
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2015 - Nørregade - eksempel på sammenhængende, lav stationsbygade

EJBY

2015 - Algade - eksempel på velbevarede og velfornyede bygninger
og facader i hovedgadeafsnit sydvest

Moderne dynamoarkitektur / facadearkitektur
Eksempler

2015 - Byhuse / rønner - Nørregade

EJBY

APTERING

2015 Algade - eksempel på fragmenterende belægning, beplantning,
belysning og møblering, trods forsøg på markering af den historiske
Eksempler
hovedgade sammenhæng - gul belægning

2015 -Algade
Algade --spor
den opskårne
stykvist forsvundne
hovedgade,
apteret
2015
eksempel
på fragmenterende
belægning,
beplantning,
Nørregade
-afeksempel
på og
fragmenterende
belægning,
beplantfrem med
gule
belysning
og klinker
møblering,
trods forsøg på markering af den historiske
ning,
belysning
og møblering
hovedgade sammenhæng - gul belægning

2015 - Nørregade - eksempel på sammenhængende, lav stationsbygade

2015 -Nørregade
Algades fortsættelse
i Nørregade
- apteret med gulebelægning,
klinker
beplant2015
- eksempel
på fragmenterende
belysning
ning,
belysning og møblering
og
møblering
2015 - Byhus og rønne transformeret og fornyet - Nørregade

2015 Nørregade - eksempel på fragmenterende belægning, belysning
og møblering

2015 - Nybygget rønne - Nørregade
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2015 - Algade / Stationspladsen - intermistisk / ”urban” grøn aptering
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EJBY

TILTAG
Fremskrivningsdiagrammer
Fremskrivningstypologier

Kreerende typologisk kortlægning - 4. typologi
Den kreerende kortlægning er i plandiagrammer fremstillet som
de 3 fremskrivningsscenarier: konstruerende, rekonstruerende
og dekonstruerende.

Urbaniserende / Konstruerende
Eksemplificering
Urbaniserende / konstruerende alternativ

Et scenarie i overlapningen mellem det re- og dekonstruerende
er desuden fremstillet i en perspektivisk afbildning fra viadukten
ind over det ryddede areal ved det nye Kvickly supermarked
mellem Solvænget og Nørregade, illustrerende et udsnit af den
4. stationsbytypologi for Ejby år 2040-65.
Scenarie- og perspektivudspillets baggrund
Baggrunden for scenarie- og perspektivudspil er Ejbys naturlige
og kulturlige stedlighed med bakkepynt og bakkeøer foldet ind
i engarealer. Det skaber et flot, perspektivisk blik ud over hele
det omgivende landskab og Ejbys hovedgadeforløb, som dog
ikke kan realiseres som et samlende centralt strøg på grund af
den blokerende, stærkt trafikerede jernbane - hovedproblemet i
Ejbys byudvikling, som dette projekt blot kan understrege.
Baggrunden er desuden en monument- og dynamotypologi i
midten, der som samlet bylivsdynamo svækkes, men som dog
er heldig at rumme et par supermarkeder og en historisk bebyggelsestypologi, hvis urbanitet og tæthed er så intakt, at den kan
operationaliseres og transformeres i sammenhæng med potentialerne i 2. rækkes overskudsarealer, og hvis bygnings- og
facade arkitektur rummer bevaringsværdige elementer.

2040
- 65 - Zoom in
2040-65
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PERSPEKTIV
EJBY

EJBY

Urbaniserende / Rekonstruerende
Eksemplificering
Urbaniserende / rekonstruerende alternativ

Femskrivningsvision

2040-65
2040
-65- Zoom in

Urbaniserende / Dekonstruerende
Eksemplificering
Urbaniserende / dekonstruerende alternativ

2040-65 Solvænget set mod Nørregade
2040 - 65 - Solvænget set mod Nørregade Urbaniserende / rekonstruerende / dekonstruerende alternativ

2040-65
- Zoom in
2040 - 65

328

2015
setNørregade
mod Nørregade
2015 - Solvænget
Solvænget set mod
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Hovedgadens baneside er tyndt bebygget med centralt kun lidt
erhverv foruden stationskomplekset, hvilket stadigvæk giver hovedgaden en tæt kontakt med det ålandskab, den er beliggende i.
Sammenhængen mellem naturlig og kulturlig typologi i Allingåbro stationsby er således båret af åens grundvilkår og tilgængelighed og den klare situation af en bymorfologi på plan flade.

Kommune: Nørre Djurs
Indbyggere: 1.807

TYPOLOGI
Registrerende og analysenrende typologisk
kortlægning - 1., 2., 3. typologi
Stedtypologi
Allingåbro Stationsbys naturlige stedlighed er grundlagt i
Allingådalen og er et sjældent eksempel på en stationsby, der
ligger konsekvent placeret i selve englavlandet ved en å.
Af samme årsag er Allingåbro stationsby Ikke på samme måde
som dens landsbydel omringet af parcelhuskvarterer, men har
beholdt sin båndbystruktur med hovedgaden som rygrad.
Først senere er Allingåbro kommunalt blevet koblet sammen med
landsbyen Vejlby i bakkelandskabet ovenfor ådalen og samtidig
vokset sammen med den i en langstrakt dobbeltby, Allingåbro.
Den kulturlige stedlighed er formodentlig opstået ved den tilgængelighed som kombinationen af passagemulighed over åen og
den tidligere besejlingsmulighed (broen/ bryggen) her har skabt.
Krydsningen af åen, der samtidig er krydset af øst-vest vejen
mellem Randers og Norddjursland og nord-syd vejen mellem
Syd- og Norddjursland, har, sammen med den teknisk-økonomisk rationelle fremføring af banen i det flade landskab og dens
passage af åen samme sted, forstærket denne tilgængelighed.
Afstanden til især Randers har her gjort det muligt at etablere
en stationsby med opland.
Allingåbro kan i dag, hvor Vejlby er en integreret del af byen, typologisk betegnes som en klar dobbeltby, hvor bane og station er
lagt med afstand til den oprindelige landsby i bakkerne over å- og
engflader for så at vokse sammen langs en hovedgade-streng.
Afstanden mellem landsbydel og stationsbydel er dog så stor, at
stationsbyen også af historisk-typologiske årsager må betragtes
som en selvstændig by opstået på bar mark. Hovedgade og
bane tilhører typen ”parallelt med hinanden” i den sjældne variant, hvor hovedgaden er så tæt på banen, at den bliver ensidig.
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Monument-/ dynamotypologi
Hovedgaden har som i alle andre stationsbyer været den samlende, livlige og identitetsskabende, urbane dynamo med sin
koncentration af butikker, værksteder, beboelse og institutioner.
Til de singulære monumenter/ dynamoer integreret i midte og
hovedgade hørte tidligere station og posthus, kroen, den tidligere, markante bank på byens hjørne, slagteriet, centraladministration og skole. I dag fungerer station og varmecentral som
historisk henholdvis optisk monument, mens kro, skole, sportscenter og lidt endnu administrationen er de tilbageblevne bylivsdynamoer sammen med pølsegrillen.
Bebyggelses- og byrumstypologi
Allingåbro stationsbydel repræsenterer den traditionelle typologi
med en sammenhængende, byrumsdannende bebyggelse omkring en hovedgade med blandede bolig-, butiks- og erhvervsfunktioner og et par sidegadereminiscenser, men her i ”halveret”, ensidig udgave.
Bygnings- og facadetypologi
Allingåbros bygningstypologi består ligeledes af de traditionelle
blandede typer med bolig og butik mod gaden samt bagbutik og
erhverv i baggård og baghave.
Bygnings- og facadearkitekturen er tidstypisk i udformning og
udtryk med en blanding af små, oprindelige ét-etages huse og
få større, prangende borgerhuse i stilarter fra ornamenteret
historicisme, bedre byggeskik og mellemkrigs-rationalisme.
Bortset fra en ét-etages bankbygning med fladt tag i 1980´er”brutalisme” er der ikke kommet markant nybyggeri til i hovedgaderækken.
Apteringstypologi
Apteringens hurtige cyklus har i Allingåbro som i øvrige stationsbyer resulteret i en udviklingstypologi, synlig på fotos, malerier
og andre skildringer, mere end i en historisk stivnet typeform. Fra
jordveje med vejtræer og udefinerede forarealer over brostensbelægning med telefonpæle til asfalt og fortove med fast belægning, gadebelysning og gademøblering. Jernbanen og jernbaneapteringerne er i dag stadigvæk synligt til stede i Allingåbro.
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TILSTAND
På grund af sin størrelse og beliggenhed relativt tæt på Randers er Allingåbros status som selvstændig, ”hel” stationsby
truet. Det gælder især stationsbydelen, hvis urbanitet og aktivitet er reduceret, mens landsbydelen ændrer karakter i retning af
suburbanitet og soveby.
Udbygningen af parcelhusområder er hovedsageligt sket i bakkerne omkring den oprindelige landsby og har således friholdt
stationsbydelen og hovedgaden fra den sædvanlige omklamring
og bevaret dens oprindelige stedlighed.
Stationsbymidten har synligt de fleste af den 3. stationsbytypologis karakteristiske kendetegn: nedlæggelse og spredning af
byens monumenter og dynamoer, fragmentering af den karakteristiske, sammenhængende bebyggelses- og rumtypologi, lukning af handels-, erhvervs- og institutionsfunktioner, en ufølsom
bygnings- og facadebehandling, samt forsømt byaptering.
Blandt Allingåbros monumenter og dynamoer er den obligatoriske pølsegrill ved stationen sammen med kroen de mest
aktive, mens station og slagteri er lukket, og supermarkeder og
sportsfaciliteter sammen med skolen og den nedlægningstruede administration er rykket væk fra hovedgaden. Godsbane og
baneterræn er originalt og aktiverende udnyttet til vandrehjem i
parkerede togvogne.
Hovedgaden som samlet dynamo med tæt bosætning, handel,
håndværk og institutioner er tydeligt svækket. Som i alle andre
stationsbyer er hovedgadens butiksudstrækning krympet, en del
butikker skranter og flere står tomme. En lille ”torvelomme” med
butikker og café i en gammel erhvervsbebyggelse søger at holde gadelivet ved lige. Værksteder og øvrigt livgivende erhverv
er i øvrigt næsten helt forsvundet fra gade og gårde.
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De øvrige åbninger i hovedgadens sydside har altid været der
og udgør en vigtig del af Allingåbros og Hovedgadens stedlighed som ensidig rambla med udsyn over Allingå-sletten.
Hovedgadens specielle ensidige karakter kan måske ligefrem
indbyde til en styret nedrivning på den åbne sydside, evt. kombineret med koncentreret nybyggeri, der forsvarer og forstærker
hovedgadens tætte relation til landskabet.
Som bymiljø med liv og aktivitet er midten og hovedgaden
stærkt svækket men kan fortsat spille på sin originale kvalitet
som et urbant strøg med et panorama ud over landskab og ådal.
Hovedgadens 2. række af bagarealer rummer institutions- og
sportsfaciliteter men har stadigvæk overskudsarealer med mulighed for hovedgadetransformerende og -støttende byfornyelse
i spektret fra tilbageført kulturlandskab, haver og dyrkning til
tættere nybyggeri.
Stationsbymidtens bygnings- og facadetypologi har ligeledes
alle den 3. stationsbytypologis kendetegn med et antal dårligt
vedligeholdte og delvist forladte erhvervs- og butiksbygninger,
fornyede bygninger af varierende teknisk-funktionel eller arkitektonisk-kulturarvsmæssig standard. Baggårde og haver er
ikke kvalitativt opgraderede som attraktive miljøer for beboerne.
Bygnings- og facadearkitekturen repræsenteres af de for stationsbyerne traditionelle stilarter med ornamenterede historicistiske facader og hjørner og ofte med de lige så traditionelle
hårdhændede omdannelser af stuetager, ufølsomme om- og
tilbygninger, etc.
Få huse som station, kro og ”hjørnebank” må betegnes som
egentlig bevaringsværdige, selv om det samlede hovedgademiljø kan forsvares som kulturarv.
Apteringen i hovedgade og midte må betegnes som traditionel
og uambitiøs med undtagelse af den nye Åpark.

Allingåbros stationsbymidte er som traditionel typologi med
sammenhængende, hovedgadekulisse stort set stadigvæk fysisk intakt men måske punktvis nedrivningstruet.
Der er kun sket et enkelt udfald i rækken endda i den åbne
ende af hovedgaden, hvor en nedrivning har efterladt en ubebygget grund.
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STEDTYPOLOGI

Kontekstkort
Kontekstkort
Kontekstkort

Historiske kort

STEDTYPOLOGI
STEDTYPOLOGI
Historiske kort
Historiske kort

1899
1899

1899

		

1945
1945

1945
2015
2015
2015

1985

1985
1985
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2015

2015
2015

Udsnit Hovedgade
Udsnit
hovedgade
Udsnit hovedgade
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Naturlig
kulturlig
stedlighed
2015 Den/ ensidige
hovedgade
og baneterrænnet

Naturlig / kulturlig stedlighed
Naturlig/ kulturlig stedlighed

Naturlig / kulturlig stedlighed

Stedlighedsdiagrammer

2015 - Den ensidige hovedgade med udsigt over ådalen

2015 Den ensidige hovedgade med udsikt over ådalen

Stedlighedsdiagram
-plan/
plan/længdesnit
længdesnit
/ tværsnit
Stedlighedsdiagram:
plan / -længdesnit
/ tværsnit / tværsnit
Stedlighedsdiagram

2 Fotos

2015
- Den
ensidige
hovedgade
parallelt med
2015
Den
ensidige
hovedgade
ogjernbanen
baneterrænnet
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Type - bane langs ensidig

Type - bane
langslangs
ensidigensidig
hovedgade
Type
- bane
hovedgade
					
hovedgade

Type - sammenvokset dobType
- sammenvokset
dobbeltbydobType
- sammenvokset
beltby/
landsby
- stationsby
/ landsby - stationsby

beltby/ landsby - stationsby
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MONUMENT- / DYNAMOTYPOLOGI

Historiske på
monumenter
/ dynamoer
Eksempler
monumenter
og dynamoer 2015
Eksempler

Monument- og dynamodiagram

Den
bank -bankbygning
Hovedgadens
indgangsmarkør
2015gamle
- Den gamle
- vadestedets
/ broens / hovedgadens markør
8

11
11

7

9

7

9

8

10

13

10

12

14

13

14

12

Stationen - stationsbyens oprindelige monument og dynamoer

2015 - Den nedlagte / bevarede station

2015- Monumenter
Monumenter
/ dynamoer
3.typ.
2015
/ dynamoer
3. typologi

Stationen - stationsbyens oprindelige monument og dynamoer

2015 Monumenter / dynamoer 3.typ.
1 Kirke
1 Station
Kirke
2
2
Station
3 Kro
3 Bank
Kro
4
4
Bank
5 Fabrik
5 Fabrik
Fabrik
6
6
Fabrik
7 Skole/
7 Skole/
Kom.
adm.
Kom.
adm.
8
Sportshal
8 Ældrecenter
Sportshal
9
9
10Ældrecenter
Vandrehjem
10
Vandrehjem
11 Pølsegrill
11 Pølsegrill

12 Varmeværk
12 Indkøbsctr.
Varmeværk
13
13
Indkøbsctr.
14 Skole
14 Skole

1
1
4
4

7
7

3
32
2

5
5

6
6

7
7

Monumenter / dynamoer

Monumenter
- 1.- 2. typologi
Monumenter
/ dynamoer
1.- 2.typ. / dynamoer

1.- 2.typ.

Den gamle bank - byens hjørne

2015
- Hotellet
- stationsbyens
oprindelige
dynamo
Hotellet
- stationsbyens
oprindelige
dynamo
for- mødet mellem lokal
mødet
mellem
lokal
og
regional
virksomhed
og regional virksomhed
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Hotellet - stationsbyens oprindelige dynamo for mødet mellem lokal
og regional virksomhed
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Nutidige monumenter / dynamoer
Eksempler

BEBYGGELSE- / BYRUMSTYPOLOGI
Gader / pladser / parker

2015 - Tankstation midt på Hovedgaden

Inkøbscenteret

1910 Hovedgaden mod øst

2

1910 - Hovedgaden mod øst

1910 Hovedgaden mod øst

2

2015 - Indkøbscenterets dynamo - i udkanten af Hovedgaden
Inkøbscenteret

2

2015 Hovedgaden mod øst
2015 - Den oblikatoriske ”grill-dynamo” ved stationen
Pølsegrillen
342

2

2015
Hovedgaden
2015
- Hovedgaden
mod østmod øst
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Huller og åbninger i bebyggelse og byrum
Eksempler

Forarealer / passager / bagarealer / baggårde
Eksempler

2015 - Hovedgaden / midterafsnit - urbane forarealer / fortove
2015 - Hovedgaden - åbning mod baneterræn øst for stationen

Hovedgadens åbning mod baneterræn og ådal øst for
stationen

A

Åbning
i gammel,
lav erhvervsbebyggelse.
2015
- Hovedgaden
- åbning
i gammel, lav erhvervsbebyggelse.
Åbning
i gammel,
lav erhvervsbebyggelse.
Hovedgadens
sydside
butiksog erhvervslomme
Hovedgadens sydside
- butiks--- og
erhvervslomme
Hovedgadens
sydside
butiksog erhvervslomme

C
C

Hovedgadens åbning mod baneterræn og
ådal vest for stationen

B

Nedrevet,
ubebygget
grund
i Hovedgaden
2015
- Hovedgaden
- nedrevet
/ ubebygget
grund
Nedrevet,
ubebygget
grund
i Hovedgaden

D
D

2015 - Hovedgaden / yderafsnit -urbane / semiurbane forarealer
Forarealer

2015 - Hovedgaden
uambitiøst forareal
Eksempel på forsømt, semiurbant forareal i Hovedgaden
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2015 - Hovedgaden
markant forareal
Eksempel på urbant, velbevaret forareal
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Forarealer /passager / bagarealer / baggårde
Eksempler

2. række
Eksempler

2015 - Hovedgaden 23 - A - erhvervsbebyggelse

2015 - Hovedgaden - passage / baggård

Eksempel 3

Eksempel 4

2015 - Hovedgaden
I.P. Farsøhts Alle - A - institutionsbebyggelse
2. Række 2015

C
A
B

2015 - Hovedgaden - passage ved station

346

A - Insttution
A - Erhverv
B - Fabrik / nedlagt
C - Boligbebyggelse
Udsnit af hovedgade med 2. rækkebebyggelse A) Plejecenter, B) Gl.
Fabrik, C) Ny tæt-lav boligbeyggelse
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Eksempler på monumenter og dynamoer 2015

Eksempel påALLINGÅBRO
velbevaret bygnings- og facadearkitektur

Eksempel på velbevaret bygnings- og facadearkitektur

Eksempel på velbevaret bygnings- og facadearkitektur

Eksempel på velbevaret bygnings- og facadearkitektur

BYGNINGS- OG FACADETYPOLOGI
gamle bank - Hovedgadens indgangsmarkør
Eksempler - rønner / byhuse / Den
borgerhuse

Eksempel på utilpasset
Eksempel på utilpasset
fornyelse Eksempel
på velbevaret gavlkvistfacade
2015
- Velbevaret borgerhus /
fornyelse
gavlkvistfacade - stilforvirring

		
		

Eksempel på utilpasset
Eksempel på utilpasset
addition
Den gamle bank - byens hjørne
2015 - Velbevaret
borgerhus og facade
addition
- stilforvirring

ALLINGÅBRO

2015 Eksempler på rationel fabriksfacade i Hovedgaden
Eksempler - erhvervsbygninger

2015 - Hovedgadenrationel,
lukket erhvervsfacade
2015
Eksempler
på rationel
erhvervsfacade i Hovedgaden

Eksempel på velbevaret gavlkvistfacade

2015
- Utilpasset på
byhusutilpasset
- og facadefornyelse Eksempel
2015 - Offentlighedsnegligerende
Eksempel
Eksempel
på utilpasset
Eksempel på
utilpasset
på utilpasset
			
byhus- og facaderenovering
fornyelse fornyelse
fornyelse fornyelse

2015 - Forstadens indtrængen i
stationsbyens gadebillede

		

2015 - Opgraderet rønne

2015
Eksempler
på rationel
fabriksfacade i Hovedgaden
2015 - Hovedgaden
- rationel,
lukket fabriksfacede

2015 - Hovedgaden
- rationel,
lukket erhvervsfacade
2015
Eksempler
på rationel
erhvervsfacade i Hovedgaden

2015 Eksempler på rationel erhvervsfacade i Hovedgaden
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APTERINGSTYPOLOGI

TILTAG

Eksempler

FREMSKRIVNINGSTYPOLOGIER
Kreerende typologisk kortlægning 4. typologi
Den kreerende kortlægning er i plandiagrammer fremstillet som
de 3 fremskrivningsscenarier: konstruerende, rekonstruerende
og dekonstruerende.
Et rekonstruktionsscenarie er desuden fremstillet i en perspektivisk afbildning af hovedgadens østlige afsnit, der i dag rummer
lave boliger med tæt forbindelse til bagarealer, kulturlandskab
og ådal, illustrerende et udsnit af den 4. stationsbytypologi for
Allingåbro år 2040-65.
2015 - Jernbaneapteringens fortsat markante rolle i bybilldet

Scenarie- og perspektivudspillets baggrund
Baggrunden for scenarie- og perspektivudspil er Allingåbro
Stationsbydels naturlige og kulturlige stedlighed med en bygade
placeret på en grøn engflade med udsigt over ådal og omgivende bakkelandskab.
Desuden en monument- og dynamotypologi i midten, der som
samlet bylivsdynamo er stærkt reduceret, men dog stadigvæk
rummer få butikker og erhverv, en kro samt nærliggende fritidsog sportsfaciliteter.
Endelig en fysisk intakt bebyggelsestypologi hvis urbanitet og
tæthed kan operationaliseres og transformeres i sammenhæng
med potentialerne i 2. rækkes overskudsarealer, og hvis sammenhængende historiske kulisse er værd at operationalisere i
byudviklingsammenhæng.

2015 - Åparken
/ ”Bryggen”
på god,
urban aptering
Åparken
/ “Bryggen”
og/ ”Broen”
broen--eksempel
eksempel
på rekonstruerende,
god, urban, grøn
aptering
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Fremskrivningsdiagrammer

Eksemplificering
Urbaniserende / konstruerende alternativ

Eksemplficering
Urbaniserende / rekonstruerende alternativ

2040 - 65

2040 - 65
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ALLINGÅBRO

Eksempl cering

ALLINGÅBRO
PERSPEKTIV

Fremskrivningsvision

Eksemplficering
Urbaniserende / dekonstruerende alternativ

Urbaniserende / dekonstruerende alternativ

2015 Hovedgaden mod vest
2040 - 65 - Hovedgaden mod vest Urbaniserende / rekonstruerende alternativ

2040
2040 - -6565

2015 - Hovedgaden mod vest
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SØNDER OMME

SØNDER OMME

Til de singulære monumenter/ dynamoer integreret i midte og
hovedgade hørte kirke, præstegård, kro, hotel (nu nedrevet),
mejeri, smedje, station, posthus, skole, alderdomshjem, m.m.
I dag ligger station og mejeri som monumenter over en svunden
tid. Mejeriet er ikke behandlet med den samme værdighed som
stationen, mens kirke, kro og skole stadigvæk udfylder deres
rolle som dynamoer i midten sammen med nytilkomne som supermarkeder, tømmerhandel, tankstationer og autohandel.

Kommune: Billund
Indbyggere: 1.720

TYPOLOGI
Registrerende og analyserende typologisk
kortlægning - 1., 2., 3. typologi
Stedtypologi
Sønder Ommes naturlige stedlighed er grundlagt på brinken af
Omme Å, det tørre, let skrånende terræn med adgang til enge
og vand.
Den kulturlige stedlighed er opstået ved vadestedet over åen, der
her samtidig danner vejkryds mellem en tør øst-vest forbindelse
på tværs af Jylland og en nord-sydforbindelse fra Grindsted til
Herning. Denne tilgængelighed har sammen med afstanden til
større byer gjort plads til opkomsten af en stationsby med eget
opland.
Sønder Omme kan typologisk betegnes som ”enkeltby” opstået
omkring god tilgængelighed, et vejkryds med spredte gårde og
en kirke plus en jernbanestation.
Enkeltbyen er dog delt i to bydele, Østbyen ved vadestedet og
Kirkebyen ved kirken, adskilt af en mindre lavning med et vandløb vinkelret på åen - Sigengen.
Hovedgaden har formeret sig omkring den øst-vestgående landevej parallelt med åen og med et par korte sidegader bl.a. til
samlingen af station, skole og kirke.
Hovedgade og bane tilhører typen: ”parallelt med hinanden”.
Sammensmeltningen af naturlig og kulturlig typologi er i Sønder
Omme sket på ålandskabets, vadestedets og tilgængelighedens præmisser
Monument- / dynamotypologi
Hovedgaden har som i alle andre stationsbyer været den samlende, livlige og identitetsskabende, urbane dynamo med sin
koncentration af butikker, værksteder, beboelse og institutioner.
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Bebyggelses- og byrumstypologi
Sønder Omme bymidte repræsenterer den traditionelle typologi af sammenhængende, byrumsdannende randbebyggelse
omkring det oprindelige vejkryds og hovedgaden med blandede
bolig-, butiks- og erhvervsfunktioner og et par korte sidegader til
bl.a. station, skole og præstegård samt ud af indfaldsvejene.
I enderne af hovedgaden, ud langs indfaldsvejene op løses den
sammenhængende gadebebyggelse i huse med større og større afstand og forarealer.
Bygnings- og facadetypologi
Sønder Omme bygningstypologi består ligeledes af de traditionelle blandede typer med bolig og butik mod gaden + bagbutik,
værksted og baghave.
Bygnings- og facadearkitekturen er tidstypisk i udformning og
udtryk med en blanding af små, oprindelige ét-etages huse
(rønner), et og to etages byhuse i stilarter fra ornamenteret
historicisme, bedre byggeskik, arts and craft, mellemkrigs-rationalisme og ”funkis” til lokalt eller standardrationelt, ustilistisk
efterkrigsbyggeri. dertil et enkelt prangende borgerhus i neo,
neo hollandsk renæssance m.m. (fra 1930-erne)
På grund af den generelt manglende byudvikling efter 80erne
er de nyere arkitekturretninger her som i andre stationsbyer
ikke, eller kun sparsomt repræsenteret.Det gælder dog ikke for
den helt nybyggede, nu fritliggende skole i Sønder Omme, hvis
moderne arkitektur tydeligt repræsenterer sin tid.
Apteringstypologi
Apteringens hurtige cyklus har i Sønder Omme som i øvrige
stations- byer resulteret i en udviklingstypologi, synlig på fotos,
malerier og andre skildringer, mere end i en historisk stivnet
typeform.
Fra jordveje med vejtræer og udefinerede forarealer over brostensbelægning med dominerende telefonpæle til asfalt og
fortove med fast belægning, gadebelysning og gademøblering.
359

SØNDER OMME

TILSTAND

På trods af sin mindre størrelse men beliggenhed i tilpas afstand fra store byer fungerer Sønder Omme fortsat som selvstændig, karakteristisk stationsby, selv om udviklingen i dens
midte er tydeligt mærket med alle den 3. stationsbytypologis
karakteristiske kendetegn.
Midten er stadigvæk identificerbar som en urbanisering parallelt
med Omme Å, pakket ind i traditionelle parcelhuskvarterer og et
større erhvervsområde, der dog har efterladt jernbanens gamle
rangerterræn bag hovedgaden relativt uberørt som et nu transformerbart, centralt overskudsareal.
Spredningen eller nedlæggelsen af byens monumenter og dynamoer, som ligeledes er karakteristisk for den 3. stationsbytypologi, er tydelig i Sønder Omme, hvor mejeri, station, posthus
og hotel er nedlagt eller nedrevet, og flere større institutioner og
erhverv er flyttet ud.
De for nutidens byliv vigtige dynamoer og publikumsmagneter,
supermarkeder, indkøbscentre, sportscentre, ældrecentre, etc. er
ikke helt så udgrænsede i Sønder Omme som i flere andre stationsbyer. Supermarkeder, byggemarked, bilmarked, skole, kirke
og kro er stadigvæk til stede i byen til gavn for byliv og aktivitet,
men også med de problemer for byarkitekturen og hele bymiljøet,
som behovet for parkerings- og udenomsareal medfører.

SØNDER OMME

Sønder Omme er så heldig, at hovedgadens og midtens bagarealer eller 2. række-arealer fortsat eksisterer som relativt
uberørte, hvilket bl.a. skyldes åens tætte, parallelle forløb mod
syd og det gamle baneterræn mod nord.
En enkelt tæt-lav bebyggelse er opført i 2. række ned mod åen
fint tilpasset den eksisterende kontekst af baggårdsbebyggelse
og baghaver i skala og karakter.
Begge 2. række sider af hovedgaden rummer stadigvæk ledige
overskudsarealer til en fremtidig transformation og fornyelse af
hovedgade og midte, hvad enten det bliver som bebyggede områder, rekreativt, grønt bylandskab eller dyrket kulturlandskab
med urbant have- eller landbrug.
Midtens bygnings- og facadetypologi har ligeledes den 3. stationsbytypologis kendetegn: en blanding af vedligeholdte huse
og huse, der på grund af beliggenheden ved den stærkt trafikerede gennemfartsvej og almindelig forældelse ikke kan leve op
til nutidig standard og derfor er uattraktive og for nogles vedkommende tomme.
Der er få decideret bevaringsværdige bygninger i midten, men
det samlede bymiljø er historisk karakteristisk og derfor værd
operationalisere i en byfornyelsessammenhæng.
Apteringen i hovedgade og midte er præget af den gennemkørende trafiks vejanlæg og generelt i en uambitiøs standard.
(Kulturhistoriker Gudrun Gormsen afslutter sit bidrag i bogens
del 3, ”7 Bidrag” med en beretning om livet i hovedgaden i Sønder Omme igennem 3 epoker).

Hovedgaden som samlet dynamo med tæt bosætning, handel,
håndværk og institutioner er synligt svækket. Som i alle andre
stationsbyer er hovedgadens butiksdel reduceret. Mange butikker skranter, bliver til genbrugsudsalg eller er lukkede.
Værksteder og øvrigt livgivende erhverv er næsten helt forsvundet fra gade og baggårde.
Midtens og hovedgadens tætte bebyggelsestypologi fragmenterer i Sønder Omme. Huse bliver revet ned og grundene inddraget til parkering, større biludstillingsarealer, e.l., eller de henligger som selvbestaltede, dårligt vedligeholdte offentlige eller
halvoffentlige opholds- eller havelommer.
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Kontekstkort
Kontekstkort

STEDTYPOLOGI

Kontekstkort

Historiske kort

STEDTYPOLOGI
Historiske kort

1899
1899

1899

		

1945
1945

1945

2015

2015
2015

1985
1985
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2015
2015

Udsnit Hovedgade
Udsnit
Hovedgade
Udsnit
Hovedgade
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Naturlig / kulturlig stedlighed

Naturlig / kulturlig stedlighed

Naturlig / kulturlig stedlighed

Stedlighedsdiagrammer

landsby.
landsby.
Den
Den3.3.stedtypologistedtypologi-appendiks
appendikstil tilstørre
størrelandbrugslandbrugs-eller
ellerindustrianlæg
industrianlæg
- er
- ersjældent.
sjældent.
De
Dehistoriske
historiskestedtypologier
stedtypologierereralle
allei dag
i dagpakket
pakketind
indi den
i densenere
seneretil-tilkommende
kommendeforstadstypologi
forstadstypologiafafparcelhuse
parcelhuseogogerhvervsområder.
erhvervsområder.

2015 - Sønder Omme på brinken ved nord-syd vadestedet - Omme Å-dalen
Sønder
Omme på kanten af ådalen

Sønder Omme på kanten af ådalen

2015 - Lavningen / byparken - adskillelsen mellem Østbyen og Kirkebyen - Sigengen

Eksisterende
landsby
formeret
til til
stationsby
Eksisterende
landsby
formeret
stationsby

Stedlighedsdiagram: plan /+længdesnit
/ tværsnit
- Hovedgade
Stedlighedsdiagram
principielt
længdesnit
/ tværsnit - hovedgade

Sønder Omme hovedgade set mod vest

2015 - Sønder Omme i krydset mellem vigtig midtjysk nord-syd og øst-vest forbindelse Sønder Omme Hovedgade mod vest
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Sønder Omme hovedgade set mod vest

Bytype / hovedgadetype: spredt agglomeration / jernbane langs hovedgade

Spredt
bebyggelse
formeret
til til
stationsby
Spredt
bebyggelse
formeret
stationsby

Type - bane på langs af hovedgade

Type - sammenvokset dobbeltby
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SØNDER OMMEpå monumenter og dynamoer
Eksempler

MONUMENT- / DYNAMOTYPOLOGI

Historiske monumenter / dynamoer
Eksempler

Monument-/ dynamodiagram

15

Stationen

14

12

2015 - Den nedlagte omdannede station

5
6
10
11

4

8

10

9

7
2

Stationen

13

1

9

8

3

8

16

2015 - Det nedlagte mejeri omdannet til autohandel
Det nedlagte mejeri

2015
2015- Monument / dynamo - 3. typologi

1 Kirke		
11 Camping
21 Kirke
Præstegård		 12 Sportshal
12 Sportshal
32 Præstegård
Kro			 13 Ældrectr.
13 Ældrecenter
43 Kro
Borgerbyhus		 14 Fabrik
14 Fabrik
54 Borgerhus
Station		 15 Forbrænd.
15 Forbrænding
65 Station
Skole		 16 Banebro
16 Banebro
76 Skole
Autohandel
(mejeri)
7 Autohandel
88 Supermk.
Supermarked
99 Tømmerh.
Tømmerhandel
10
Tankstation
10 Tankstation
11 Camping
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Det nedlagte mejeri

5
6

1

7
3

4

2

1915

Monumenter / dynamoer - 1.- 2. typologi
1 Kirke
2 Præstegård
3 Kro
4 Købmandsgård
5 Station
6 Skole
7 Mejeri

Eksempel
på historisk monument, præstegården, Sønder Omme
2015
- Præstegården
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Nutidige monumenter / dynamoer
Eksempler

SØNDER OMME

BEBYGGELSES- / BYRUMSTYPOLOGI
Gader/ pladser/ parker

2015 - Det perifere sportscenter

Sportshallen

1920-40
hovedgaden
1920 - 40 --Hovedgaden
modmod
øst -øst
(Samme perspektiviske ståsted i de to fotos)

3

2015 - Det perifere supermarked
Det perifere supermarked

Forbrændingsanlægget / varmecentral

2015 - Varmecentralen
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2015 - hovedgaden mod øst
3
2015 - Hovedgaden mod øst - Fra sammenhængende byrum til fragmenteret gennemfartsvej
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“Hullet” i hovedgaden sydsiden
“Hullet” i hovedgaden sydsiden

Huller og åbninger i bebyggelse og byrum
Eksempler

SØNDER OMME

A
A

Hovedgaden
- passage
Suburbant
forareal,
Sønder Omme

Forarealer / passager / bagarealer / baggårde
Eksempler

Bagarealer - baggårder
“Hullet”
i hovedgaden
nordsiden
2015 - Huller
i Hovedgadens - nordog sydside ved det nedlagte mejeri og nedrevne hotel
“Hullet”
i hovedgaden
nordsiden

B
B

“Hul”
i hovedgaden
nordsiden
2015 - Hul
i Hovedgaden - omdannet
til pocketpark med træ / ”skulptur” - privatinitiativ
“Hul”
i hovedgaden
nordsiden
“Hul” i hovedgaden nordsiden

D
C
C

2015 - Hul
i stations-sidegaden
Kirke Alle
forårsaget af nybygget skole
“Hul”
i sidegaden
- den- nye
skole

E
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Hovedgaden - passage

2015 - Forarealer
Hovedgaden
Urbant,
Indaktivt- forareal,
Sønder Omme

Hovedgaden - baggård, Sønder Omme

2015
- Passage fra -Hovedgaden
til præstegården - Linde Alle
Hovedgaden
præstegårdspassagen
Urbant/ suburbant, indaktivt forareal, Sønder Omme

2015 - Hovedgadens
varieredeSønder
baggårdsmiljø
Hovedgaden
- baggård,
Omme
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2.
- Åvej - passage fra hovedgade
2.rækkebe-byggelse
række / nybyggeri
Eksempel

SØNDER OMME

2. række / overskudsarealer
Eksempel

Det gamle godsbaneterræn bag hovedgaden
2. række bebyggelse - Indgangsparti

2015
- 2. række bebyggelse- -Åvej
Åvej --passage
fra hovedgade
2.
rækkebebyggelse
adgangssti

2. rækkebe-byggelse - Åvej - passage fra hovedgade

2015 - Det gamle godsbaneterræn bag Hovedgaden med kig til den nye skole potentielt byudviklingsareal

Det gamle godsbaneterræn bag hovedgaden

2. rækkebebyggelse - Åvej - haverum

Række
2015 - Det2.gamle
godsbaneterræn set mod Hovedgaden

2. rækkebebyggelse - Åvej - adgangssti
2.
række
bebyggelse
haverum
2015
- 2. række
bebyggelse-- kig
Åvejmod
- kig fra
sti til haverum

B
Det gamle godsbaneterræn
set mod hovedgaden

A
A Åvej-bebyggelsen

2.
rækkebebyggelse
haverum
2015
- 2. række bebyggelse- -Åvej
Åvej --tæt-lav
bebyggelse omkring fælles grønning
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B Godsbanearealet
Udsnit af hovedgaden

Det gamle godsbaneterræn set mod hovedgaden
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BYGNINGS- OG FACADETYPOLOGI

APTERING

Eksempler - rønner / byhuse / borgerhuse

Eksempler

Suburbant forareal, Sønder Omme

2015 - Hovedgaden 19 - 29 - velbevaret serie af typiske byhuse i bedre byggeskik, neoklassisme,
stationsbyrationalisme, m.m.

2015 - Transformeret rønne

		

2015 - Transformeret rønne

2015 - Hovedgaden - ”byens hjørne” - borgerhus i stilforvirring
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Urbant,
Indaktivt forareal,
Søndermed
Omme
2015 - Hovedgaden
- Kirkediget
indgangsparti og træer

2015 - Hovedgaden
- Forplads
med mindestens-arrangement
- tømmerhandlen
Urbant/
suburbant, indaktivt
forareal,
Sønder Omme

2015 - Hovedgaden - Kroens fortovscafe
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TILTAG
Fremskrivningsdiagrammer
FREMSKRIVNINGSTYPOLOGIER
Kreerende typologisk kortlægning - 4. typologi
Den kreerende kortlægning er i plandiagrammer fremstillet som
de 3 fremskrivningsscenarier: konstruerende, rekonstruerende
og dekonstruerende med 3 tilsvarende perspektiviske afbildninger fra hovedgadens vestlige afsnit set mod øst.

Eksemplificering
Urbaniserende / konstruerende

Samme standpunkt som de viste historiske fotos, illustrerende et udsnit af den 4. stationsbytypologi for Sønder Omme år
2040-65.
4. typologis scenarie- og perspektivudspils baggrund
Baggrunden for 4. typologis scenarie- og perspektivudspil er
Sønder Ommes naturlige og kulturlige stedlighed med en bygade i parallelt forløb med Omme Å og ledige, udviklingspotentielle overskudsarealer i 2. række.
Desuden en monument- og dynamotypologi i midten, der som
samlet bylivsdynamo er stærkt reduceret men dog stadigvæk
rummer nogle få butikker, supermarkeder samt erhverv, skole,
kirke og kro.
Endelig en bebyggelsestypologi hvis urbanitet og tæthed på
trods af udfald i randbebyggelsen kan operationaliseres og
transformeres i sammenhæng med 2. rækkes overskudsarealer.

2040 - 65
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Eksempli cering

Eksemplificering
Urbaniserende / rekonstruerende

Eksemplificering
Urbaniserende
/ dekonstruerende

2040 -65

2040 - 65
2040 - 65
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Urbaniserende / dekonstruerende
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PERSPEKTIV
Fremskrivningsvisioner

2015 -- Hovedgaden
modmod
øst øst
- Eksisterende
2015
hovedgaden

2040 - 65 - Hovedgaden mod øst - Urbaniserende / konstruerende alternativ

2040 - 65 - Hovedgaden mod øst - Urbaniserende / rekonstruerende alternativ

2040 - 65 - Hovedgaden mod øst - Urbaniserende / dekonstruerende alternativ

2040-65 - hovedgaden mod øst
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DEL 3

7 BIDRAG

Ulrik Møller, Centrum Pladsen i Vester Aaby, 2007

BIDRAG

BIDRAG

Introduktion

TÆNKNING RUNDT OM DEN TYPOLOGISKE
KORTLÆGNING AF DE DANSKE STATIONSBYERS MIDTER
Bogens del 3 samler op på projektets tænkning rundt om projektets typeog modelfremstilling.

BIDRAG 1

En række fagpersoner har medvirket til at belyse det store og komplekse
problemfelt, som stationsbyernes udvikling og fornyelse indeholder.
Fagpersonerne repræsenterer både teoretikere og praktikere, der markerer
sig omkring bykultur, byudvikling og byarkitektur indenfor planlægning,
urban design, bysociologi, byliv og byhistorie. De forskellige faglige
indgangsvinkler bidrager til forståelse af stationsbyernes forudsætninger og
muligheder for udvikling.

STATIONSBYLIV 1915, 1965, 2015

Bidragene er samlet under 4 temaer:
1. Stationsbyliv i et historisk og et fremtidigt perspektiv
Bidrag 1: STATIONSBYLIV 1915, 1965 OG 2015 - HISTORISK PERSPEKTIV
Gudrun Gormsen,
Bidrag 2: STATIONSBYEN 2040 - FREMTIDSPERSPEKTIV
Jesper Bo Jensen
2. Megatrends og designscenarier
Bidrag 3: 10 SCENARIER INDEN FOR 4 MEGATRENDS
Tom Nielsen, Martin Weihe Esbersen
Bidrag 4: TEGNEDE FREMTIDSSCENARIER TIL 4. STATIONSBYTYPOLOGI
WE Architects

- HISTORISK PERSPEKTIV
Gudrun Gormsen, Kulturhistoriker, folder i et historisk perspektiv
stationsbyens kulturhistorie ud over tid og giver en karakteristik af
hver af tre overordnede stationsbytypologier i 1915, 1965 og 2015.
Konkret beskrives den kulturhistoriske udvikling af en hovedgade
gennem eksemplet Sønder Omme.

LIVET I STATIONSBYEN I TRE EPOKER
// 1: STATIONSBYLIV 1915 - TYPOLOGI 1
// 2: STATIONSBYLIV 1965 - TYPOLOGI 2
// 3: STATIONSBYLIV 2015 - TYPOLOGI 3

3. Tænkning om strategi og om centrum og midtpunkt
Bidrag 5: TYPER, MODELLER, STRATEGIER OG SCENARIER
Bidrag 6: SVÆKKELSE AF CENTRUM OG MIDTPUNKT I STATIONSBYERNE
Jens Kvorning
4. Modelanvendelse i praksis
Bidrag 7: SAMARBEJDE MED LOKALE AKTØRER
Tenna Tychsen
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TEMA 1. Stationsbyliv i et historisk og et fremtidigt perspektiv

Stationsbyerne blev grundlagt i en periode, hvor den økonomiske
struktur og den sociale organisation i det danske samfund var
præget af forandring. Stationsbyerne blomstrede op og foldede
sig ud i fuldt flor, så længe landbruget spillede en stor rolle i
samfundsøkonomien. Samtidig var stationsbyen en aktiv del af
industrisamfundet, som det formede sig i første halvdel af det 20.
århundrede, og hvor småindustrier gjorde sig gældende ved siden af
storindustrien.
Mange stationsbyer tilpassede sig det nye bymønster, der fulgte
med kommunalreformen i 1970, og deres rolle som små centerbyer
i velfærdssamfundet gav dem en ny funktion. Den seneste
kommunalreform, centralisering, urbanisering og globalisering har
nu sat de gamle stationsbyer under pres. Ikke de bysamfund, som
har ændret funktion og fungerer som forstæder til store byer; men
selv de byer, der siden 1960’erne har udviklet en særlig og ofte
specialiseret erhvervsprofil og oplevet vækst på baggrund heraf, må
til stadighed tage bestik af fremtiden.

Stationsbyliv 1915 - TYPOLOGI 1
Byens forudsætninger
Ny infrastruktur - Nye muligheder for distribution af varer
Stationsbyerne havde deres storhedstid i perioden mellem 1890 og 1920.
De nye byer voksede frem i hele Danmark langs de jernbaner, der blev
anlagt i 1860’erne og 70’erne, og ved det finmaskede net af sidebaner,
som kom til efterfølgende. Den nye infrastruktur var en af forudsætningerne
for samfundets forandring fra agrarsamfund til industrisamfund og for
distributionen af de nye fabriksfremstillede varer. Stationsbyerne er
industrialismens by i landdistrikterne, og landbosamfundet var langt ind i
det 20. århundrede deres eksistensgrundlag.
Befolkningstilvækst, næringslovgivning og et moderniseret landbrug
Byerne opstod på baggrund af en stor befolkningstilvækst i det 19.
århundrede og den liberalisering af næringslovgivningen, som fandt sted
med virkning fra 1862, og som ophævede de gamle købstæders monopol
på handel og håndværk. Endelig, men ikke mindst, fungerede de nye
byer i tæt samspil med det andelsorganiserede, markedsorienterede,
mekaniserede og moderniserede landbrug.

Stationsbyliv 1915
En ny puls
I de små huse langs banen skal ledvogteren, hans kone eller børn passe tiden
og være klar til at passe bommene, når toget passerer. Toget er blevet en
del af den nye bys rytme. Stationens telegraf tikker og meddeler sig på lange
papirsstrimler. Telefonen ringer. Stationsforstanderen finder uniformsjakken og
kasketten og er klar til at modtage toget og sende det af sted igen med et fløjt
og et vink med signalskiltet, der kaldes et spejlæg. Stationskarlen hjælper de
rejsende med at få deres bagage bragt ud til de ventende vogne. De, der kun
har været borte et par timer eller været på en dagstur, har haft deres heste og
vogne opstaldet i gæstgiveriets rejsestald, der ligger tæt ved stationen. Andre
rejsende har stillet deres cykler i rejsestalden.
Gods, varer og post
Ved morgentoget har stationskarlen haft travlt med at få gods og varer til
byens handlende og håndværkere læsset af toget og sat ind i stationens
pakhuse. Siden har han kørt de varer, firmaer i byen og oplandet ikke selv
har hentet på stationen, rundt i byen på en trækvogn. Også postsækkene,
der er kommet med det tog, der fører post, har han måttet slæbe ind på
posthuset. Her møder hver morgen en række landpostbude, som sørger
for at bringe posten ud i alle hjørner af postdistriktet. Om aftenen tømmes
postkassen, og dagens post sendes med det sidste tog.
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Stationsforstanderen eller postmesteren, hvis byen har en sådan, har det
overordnede ansvar for postforsendelser og -ekspedition.
Fra landmanden til markedet
Den dag, hvor landmændene kan levere svin eller kreaturer på stationen
til slagteriet, er der et leben på perronerne. Handelsmænd tager imod
dyrene og sørger for at få dem ekspederet videre. De fleste sendes
til slagterier i købstæderne, men nogle få større stationsbyer har selv
et andelssvineslagteri, hvor stikspor fra stationen fører direkte ind til
læsseramperne. Smør fra andelsmejeriet, som enten ligger ude på landet
eller er nyopført inde i stationsbyen, er pakket i dritler og sendes med toget
til smørgrossister rundt omkring i landet. Også korn sendes med toget.
På Sjælland og Lolland har godsejere f.eks. opført pakhuse ved enkelte
stationer, således at de kan eksportere deres korn direkte med banen.
Købevarer til kunderne
Annoncer i de lokale aviser fortæller om hvilke varer, der kommer med
banen den modsatte vej. Kufferter og piske til sadelmageren, konfektionstøj
til skrædderen, sko og gummifodtøj til skomageren, kulkasser, lamper,
galvaniserede spande og baljer og emaljerede kaffekander og kasseroller
til blikkenslagerforretningen, ure, kikkerter, briller, barometre og termometre
til urmageren. Kul, grovvarer og isenkram, kolonialvarer, køkkenudstyr og
bordservice samt trikotage og manufakturvarer til købmandshandlerne,
brugsforeningen og manufakturforretningerne. Papirvarer, bøger, tapet,
lædervarer og legetøj til boghandleren. Strikkegarn og broderigarn,
mønstre, hattepynt og andre galanterivarer til modehandlerskens butik.
Stationsbyens forretninger kan imødekomme stort set alle behov hos
kunderne i såvel by som opland.
Handel og håndværk
Stationsbyens erhvervsliv består af forretninger, som er rene
handelsforetagender som købmænd og manufaktur- og trikotagehandlere,
og forretninger, der har basis i et håndværk, men hvor produktionen
suppleres med salg af fabriksfremstillede varer. Det gælder f.eks.
skrædderen, som stadig syr kjoler og habitter på bestilling og efter mål,
men som også sælger konfektionstøj, som er billigere. Og skomageren,
der fremstiller håndsyede sko, men har et omfattende udvalg af færdigt
fremstillede sko. Til gengæld udfører urmageren kun reparation og
supplerer med salg af en lang række specialvarer, herunder guld og sølv.
Stor byggeaktivitet - vækst i byggefagene
Et stort og varieret udbud af håndværkere har etableret sig i stationsbyen.
Bygningshåndværkere som tømrer og murer har været her, siden byens
første tid; men stationsbyerne er i hastig vækst; der er gang i byggeriet, og
antallet af bygningshåndværkere er dels forøget, dels suppleret med nye
fag som snedker, maler og blikkenslager.
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Blikkenslageriet er et helt nyt fag på landet og vidner om en ny tids byggeri
med huse med tagrender, skifertage, spir og anden bygningspynt. I mange
stationsbyer er der et savværk, og næsten hver eneste stationsby har
en trælasthandel, evt. er de to virksomheder forenet i et firma med en
beliggenhed tæt ved stationen. Også cementstøberen er efterspurgt i den
nye tids byggeskik, hvor facader dekoreres med cementbånd og pudsede
liséner, og mange tage lægges med cementsten. Så godt som hver eneste
stationsby har en cementvarefabrik.
Cement og tagpap – tårne og spir
Billige byggematerialer som cement og tagpap går igen i meget af det
ydmyge stations-bybyggeri i årene omkring 1900 og giver anledning til,
at smagsdommere i hovedstaden opfatter stationsbyarkitekturen som
”et unikum af hæslighed”. Stationsbyerne får dog også deres eget mere
monumentale byggeri i stil med det moderne byggeri i købstæderne. Det er
i reglen byens større handelsfirmaer som købmænd, manufakturhandlere,
isenkræmmere og lign. samt hotellet, den lokale bank, sparekasse og
apoteket, som opføres med rigt dekorerede facader, tårne, kviste og
karnapper eller i en mere enkel, solid, klassisk stil.

Nye varer og tjenesteydelser til landbruget og dets husholdninger
Bygningshåndværkerne arbejder ikke kun i selve stationsbyen. Der bygges
også nyt ved gårde og nyudstykkede husmandsbrug i byens opland. På
samme vis betjener smeden i vid udstrækning kunder i landområdet.
Hestene skal stadig skos; men smedjerne i stationsbyerne har udviklet sig
til små maskinværksteder, en hel del tilmed til egentlige maskinfabrikker,
der producerer til et marked, som dækker hele landet. En såmaskine
fra maskinfabrikken i Holeby på Lolland bruges f.eks. også på Fyn.
Smeden sælger og reparerer også cykler, hvis ikke byen har fået sin egen
cykelsmed eller cykelfabrikant.
Karetmagerfaget er under omdannelse til karrosserimagerværksteder, og
også snedkerfirmaer udvider deres arbejdsfelt. Mange maskinsnedkerier
fremstiller møbler på bestilling. Flere har endog en butik, hvor
møbelmodellerne kan beses. Ligkister er en fast lagervare på værkstedet,
og op til skiftedagene den 1. maj og 1. november står karlekammerskabe
og pigekammerkommoder klar til salg. Tjenestefolkene, men kun karlene,
skaber også travlhed i byen om lørdagen. Da skal de til barberen for at
blive barberet eller få skæg og hår trimmet og studset.
Bageren og slagteren har deres bageri og slagtehus samt butik,
hvorfra varerne sælges. Måske har byen fået en mere specialiseret
viktualiehandel; måske har den kun et slagteriudsalg fra det nærmeste
slagteri. Men både bager og slagter har kusk og vogn og kører dagligt
landture i oplandet. Hjemmebrygning af det daglige øl er opgivet på langt
de fleste gårde, og dermed er der også basis for et hvidtølsbryggeri i nogle
af stationsbyerne. Mineralvandsfabrikker dukker også op i disse år.
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Vækst og lokalisering af industri
Bryggeriet, mineralvandsfabrikken og mejeriet hører til stationsbyernes
småindustri; men nogle stationsbyer får større industrivirksomheder, der
ekspanderer og derved understøtter og forstærker selve stationsbyens
vækst. Et eksempel er som nævnt maskinfabrikken i Holeby. Andre er
kartoffelmelsfabrikken i Allingåbro, margarinefabrikken og tagpapfabrikken
i Vejen, klædefabrikken i Grindsted, trikotagefabrikker i Ikast,
cykelfabrikken i Ålestrup, madrasfabrikken i Gedsted, trævarefabrikken
i Langå og barnevognsfabrikken i Odder. Det er alt sammen eksempler
på virksomheder, der fremstiller nye produkter i et samfund, hvis
forbrugsmønstre er under forandring.
Et lokalsamfund med mange tilflyttere og unge familier
I 1915 er stationsbyerne lokalsamfund, der i vid udstrækning er befolket
af unge mennesker, af tilflyttere og af folk, der har etableret sig i byen
og sat noget i gang. En stor del af dem er unge fra lokalområdet, som er
flyttet fra land til by. Stationsforstanderen, baneformanden, postmesteren,
realskolebestyreren, første-læreren, mejeristen, købmændene, manufakturhandlerne, apotekeren og lægen kommer imidlertid ofte langvejs fra, mens
mange tidligere gårdmænd er flyttet til byen fra dens umiddelbart nære
opland. De har valgt at bygge villa og bo i byen som ”rentiers” i stedet for at
sidde på aftægt på gården.

omgangslivet i byerne. Ofte er det disse foreninger, som sikrer byerne
fortov, gadebelysning og senere brostensbelægning på gaderne og
arbejder for oprettelse af elværker og vandværker. Disse tiltag forstærker
stationsbyens bymæssige karakter.
De arbejder for afholdelse af ugentlige torvedage og for afholdelse af store
markeder, og i 1915 afholdes der marked to eller flere gange om året i
mange stationsbyer, ligesom landboforeninger vælger at afholde dyrskue
i stationsbyen. Sådanne aktiviteter styrker båndene mellem byen og dens
opland. Det styrker handelen, og markeder og dyrskuer tiltrækker folk i
stor stil også til allehånde forlystelser. Stationsbyen bliver det naturlige
mødested for en hel egn.
Et vigtigt og naturligt center for oplandet
Det voksende erhvervsliv og den stigende omsætning i stationsbyerne
betyder, at de byer, der har et stort og godt opland, får deres egen bank
eller i det mindste filialer af banker fra de nærmeste købstæder - og
det gerne i egen bygning med en central beliggenhed. Der har været
sparekasser på landet siden 1870’erne, men de kræver efterhånden også
eget kontor til ekspeditionerne og en placering inde i stationsbyen.

Ny kirke og nye skoler
Stationsbyerne kan og vil selv. De er en del af et gammelt landsogn, men
ofte ligger sognekirken i nogen afstand fra station og by. Måske kan kirken
heller ikke længere rumme den hastigt voksende befolkning. Derfor har
mange stationsbyer fået eller er i gang med at projektere en ny kirke, som
kan samle byens folk til højtider og begivenheder i familien.

Det lykkes mange steder, bl.a. i kraft af en særlig indsats fra
borgerforeningerne, at få en læge og i enkelte tilfælde måske også en
tandlæge til at etablere sig i stationsbyen. Nogle af stationsbyerne har
allerede siden deres spæde start haft apotek og i slutningen af 1880’erne
fået et amtssygehus, som måske tilmed udvides i det nye århundrede. I
1910 får nogle få større stationsbyer også politi samt ting- og arresthus,
ligesom en sagfører fra den nærmeste købstad kan holde kontor et par
timer om ugen i byen, hvis ikke han vælger at etablere fast virksomhed i en
af de større stationsbyer.

De mange unge familier med mange børn betyder, at kommunerne har
bygget nye skoler i mange stationsbyer. Ligeledes er der oprettet mange
private realskoler i byerne, og disse skoler tiltrækker elever fra et stort opland.

Alle disse offentlige funktioner og liberale erhverv understøtter
stationsbyens karakter af by og styrker dens position i oplandet og i forhold
til købstæderne.

Da Grindsted bliver trafikknudepunkt for fem jernbanelinjer i 1917
får realskolen og dens kostafdeling således elever fra store dele af
Midtjylland. Nogle stationsbyer udvikler sig tilmed til betydelige skole- og
uddannelsesbyer. Det gælder f.eks. Haslev, der ud over kommuneskole
og realskole får højskole, landbrugsskole, seminarium, husholdningsskole,
kontrolskole, gymnasium, udvidet højskole, teknisk skole og handelsskole
i årene mellem 1891 og 1917. At handel og håndværk er basis for alle
stationsbyer ses af, at næsten alle stationsbyer har undervisning på
teknisk skole og handelsskole i 1915, om end den ikke altid finder sted i
selvstændige skolebygninger.
En rigtig by med gader, forsyningsnet og offentligt liv
Håndværker- og Borgerforeninger eller Håndværker- og Industriforeninger
spiller også en stor rolle både for stationsbyernes udvikling og for
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En repræsentativ by med et rigt foreningsliv
Dertil kommer, at stationsbyen også er rammen om de mere rekreative
sider af indbyggernes liv og færden. I årene omkring århundredskiftet
lægger mange byer vægt på at have et smukt lystanlæg. Det styrker
byens image og anseelse, men er også samlingssted for leg,
musik, underholdning, Skt. Hans bål og offentlige møder. Endelig
spiller stationsbyernes mange foreninger, herunder også borgerog håndværkerforeningerne, en rolle i det mere selskabelige liv
for stationsbyens borgere. Her er hotellet et vigtigt sted, men også
afholdshotellet, forsamlingshuset og missionshuset er faste rammer i
stationsbylivet, afhængig af den enkeltes holdninger og livssyn.
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Stationsbyliv 1965 - TYPOLOGI 2
Gamle og nye rammer
Agrarsamfundet i forandring
Danmark var på mange måder et agrarsamfund helt frem til omkring
1960. Det landbosamfund, andelsbevægelsen havde skabt, blomstrede
endnu i 1950’erne, selv om der skete en betydelig afvandring fra landet og
landbruget allerede fra omkring 1930.
Industrien rykker mod vest, velfærdssamfundet bygges op
I årene efter anden verdenskrig rykkede væksten i industriarbejdspladserne
mod vest bort fra hovedstadsområdet, og nye arbejdspladser blev skabt. I
samme periode var velfærdssamfundet under opbygning, og nye institutioner
for omsorg, rekreation og kultur blev oprettet ud over hele landet.
Højkonjunktur og ændrede forbrugsmønstre
1960’ernes højkonjunktur betød større husstandsindkomster, og flere
familier fik mulighed for at etablere sig i eget hus og med egen bil. Endelig
begyndte kvinderne at komme ud på arbejdsmarkedet, og det betød
efterhånden ændrede forbrugsmønstre i de enkelte husholdninger.

Stationsbyliv 1965
Grænsen mellem land og by udjævnes
En søndag eftermiddag i den tidlige sommer er der feststemning i
stationsbyen og travlhed ved sportspladsen. Folk kommer spadserende
eller cyklende, og ude fra landet kommer de kørende i bil eller på cykel.
Græsset er slået og banen kridtet op. Avisen har annonceret begivenheden:
årets fodboldkamp mellem by og land. Det har været en tradition gennem
mange år, men det er absolut en af de sidste gange, land og by dyster
mod hinanden. Beskæftigelsen i landbruget i stationsbyens nære opland er
stadigt faldende, og efterhånden er der så få unge på gårdene, at det kan
knibe at stille et hold. Måske er det også mest i byen, at man samles om at
spille fodbold. På landet har gymnastik altid spillet en stor rolle i de sidste
100 år. Dertil kommer, at grænsen mellem land og by udjævnes mere og
mere, og blot et par år senere er en af årets begivenheder i stationsbyen
overhovedet ikke en fodboldkamp mellem land og by.
Tung trafik flyttes fra banen til landevejen
Omkring 1965 fungerer stationsbyen stadigvæk som serviceby for et
opland, hvor landbruget spiller en stor rolle. Mælken kommer til mejeriet,
men det er lastbiler, som henter det færdigpakkede smør og ostene. Det
er lastbiler, som leverer grovvarerne på foderstoffen, og det er lastbiler,
som kører svin og kreaturer til slagtning på slagterierne også til dem, der
ligger i stationsbyerne. Kun ved de stationer som f.eks. i Brørup, hvor der er
samlestalde med henblik på eksport af dyr, kan man se levende kreaturer i
området omkring stationen.
En del af den tunge trafik er flyttet fra jernbanen til hovedgaden, som også
er landevejen gennem byen, og landmændenes traktorer og gummivogne
har erstattet lyden af hestesko og jernbeslåede træhjul mod gadens brosten.
Brostensbelægninger er i øvrigt skiftet ud med et jævnt lag sort asfalt.
Ligeledes begiver smeden sig ikke af med at beslå heste og ringe hjul.
Han reparerer traktorer, malkemaskiner, tærskeværker, selvbindere og
mejetærskere, plove med hydraulik, kartoffel- og roeoptagere og megen
anden mekanik. Desuden driver han maskinhandel sammen med sin smedje.
Inden for smedefaget er der endvidere sket en yderligere specialisering.

Nye servicefag

VVS er en ny betegnelse for blikkenslager-arbejdet og vidner om, at
der i 1960’erne installeres mange nye oliefyr og badeværelser såvel i
stuehusene på landet som i de ældre villaer i stationsbyen. Ligeledes er
automekanikeren blevet en vigtig person i stationsbyen i takt med, at flere
og flere får mulighed for at anskaffe sig egen bil. Benzinstanderen finder
man ikke kun ved mekanikerværkstedet, men også foran næsten hver
eneste større købmandsforretning langs byens hovedstrøg.
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Bredt udbud af dagligvarebutikker og specialforretninger
Serviceudbuddet er dog stort set det samme som i 1915. Især de
større stationsbyer har et bredt og varieret udbud af varer med dagligvarebutikker og specialforretninger som bog- og papirhandel, lædervareog legetøjshandel, urmager og optiker, der evt. supplerer med salg af
guld- og sølvvarer. Trikotageforretningen fører måske et lidt traditionelt
sortiment, mens herre- og dame-ekviperingsforretningerne i højere grad
synes at markedsføre sig som stil- og modebevidste foretagender, og
mode-handlersken er helt forsvundet fra gadebilledet. Det gamle Schou’s
sæbehus, hvor man kunne købe sæbespåner samt grøn og brun sæbe i
løs vægt og diverse toiletartikler, er ændret til et Tatol, hvor det ikke gælder
sæbe og soda til vask og rengøring, men mere et bredere sortiment af
toilet-, hygiejne- og parfumeriartikler, lidt trikotage og måske diverse former
for det, man tidligere kaldte galanterivarer.
Nye forbrugsvarer – nye normer for boligindretning
Også butikker, som forhandler helt nye for-brugsvarer, er dukket op i
gadebilledet. Det gælder radio- og TV forhandleren, som ud over salg
af apparater også tilbyder reparation, og det gælder elinstallatøren, der
både er håndværker og forhandler af alle former for belysning og af en ny
varegruppe på markedet: de hårde hvidevarer.
Husholdningerne er under forandring, og det samme er normerne
for boligindretning. Ferniserede gulve erstattes af linoleums- eller
vinylbelægninger og væg-til-væg-tæpper, og 1930’ernes og 40’ernes
tunge, polstrede møbler udskiftes med møbler i et mere enkelt formsprog.
Stationsbyerne får møbelforretninger eller boligmonteringsfirmaer, der
er indrettet med store, åbne butiksområder og store vinduer mod gaden.
Her kan varerne præsenteres og tage sig ud, og her kan de bedst beses.
Forretninger af denne type er arealkrævende. Derfor er de indrettet i
nybygninger, der er opført til formålet og placeret i yderenderne af byens
hovedstrøg. Også bilforhandlere finder i nogen grad vej til stationsbyerne,
og her stilles de samme krav til plads og præsentation af modellerne.
Butiksfacader moderniseres
Alle forretningsdrivende lægger i højere grad vægt på præsentation af
deres varer. Derfor er næsten alle butiksvinduer gjort større. Butiksfacaden
er måske endda sat om, eller den har fået en skalmuring, der har fjernet
ældre facadekoration, og som giver plads til store ruder. Måske har
facaden endog fået en baldakin over vinduerne, så man kan stå i læ og
bese herlighederne.
Fra landhandel til selvbetjening
I de store købmandshandler og brugs-foreningerne er store forandringer
under opsejling. Grovvarehandelen, isenkram- og manufakturafdelingen
er måske allerede afviklet eller under afvikling. Bag disken sælges flere
og flere varer pakket i selvstændig emballage. Mel, gryn, rosiner og andre
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former for kolonialvarer skal ikke vejes af i poser eller kræmmerhuse,
og kunderne skal ikke længere selv komme med glas, hvori man kan
tappe sennep, sirup og lign. Enkelte købmænd har tilmed fjernet de lange
diske, skufferne og de faste reoler og har efter amerikansk forbillede
indrettet deres butik til selvbetjening. Snart får de også behov for flere
parkeringspladser ved forretningen. Dagligvarebutikkernes daglige landture
er for længst afskaffet. Kun mælkemanden kører stadig rundt og leverer
mælk fra sin vogn til byens husstande.
Fra håndværk til salg af fabriksvarer
Blandt stationsbyens håndværkere spiller bødker og karetmager og
karosserimager ikke længere nogen rolle. De produkter, de fremstillede,
er for bødkerens vedkommende udkonkurreret af kar i moderne materialer
som galvaniserede eller emaljerede kar og spande og beholdere af
plastik, og for karetmagerens vedkommende af helt nye fuldstændigt
industrielt fremstillede vogne og køretøjer. Også skrædderne, sypigerne og
skomagerne er forsvundet fra gadebilledet. Alle former for beklædning er
fabriksfremstillet.
Industri og nye arbejdspladser
Mange stationsbyer har fået flere arbejdspladser. Maskinværksteder
har udviklet sig til små maskinfabrikker og maskinsnedkerier til små
møbelfabrikker og fabrikker, der fremstiller køkkenelementer. De mange
små savværker og cementstøberier, som fandtes i stationsbyerne omkring
århundredskifter, er forsvundet. Til gengæld er nogle tømrerfirmaer begyndt
at fremstille elementvinduer, mens andre producerer typehuse.
Enkelte byer udvikler meget store virksomheder. I Bjerringbro producerer
Grundfos pumper, i Billund er der godt gang i Lego, og i Vojens fremstiller
Gram køleskabe og frysere.
Den nye arbejdskraft bosætter sig lokalt
Stationsbyernes virksomheder tiltrækker arbejdskraft, og mange arbejdere
og funktionærer bosætter sig lokalt. En del af arbejdskraften er unge
mennesker, som er født og opvokset i byen, og som vælger både at
arbejde, bosætte sig og stifte familie i byen. Stationsbyen kan altså selv
opsuge en del af befolkningsoverskuddet i byen og dens opland.
Velfærd i sognekommunen
I 1950’erne er der bygget alderdomshjem i alle stationsbyer, og ligeledes
er der i løbet af 1950’erne for alvor kommet gang i opførelsen af nye,
store og veludstyrede centralskoler på landet. Mange af dem lægges i
stationsbyerne, som også i et vist omfang kan anvise boliger til skolernes
nye lærere. Endelig har mange byer bygget et egentligt kommunekontor,
hvorfra kæmneren sammen med sognerådet styrer den gamle
sognekommunes sager.
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Et differentieret samfund, som kan imødekomme de lokale behov
Stationsbyen er et differentieret samfund med mange forskellige funktioner
og med en bred erhvervssammensætning og en bredt sammensat
befolkning, og byens servicetilbud imødekommer nu i lige så høj grad
byens egen befolkning, som de er rettet mod de behov, der findes i det
opland, der er baggrunden for dens opståen.
Stationen mister betydning
Stationen og jernbanen er heller ikke længere i samme grad
omdrejningspunktet i byen. I de mange små byer, der ligger ved
sidebanerne, er der blevet helt stille ved stationen. Disse jernbaner havde
netop betjeningen af det størst mulige opland og dets kontakt med et
større område som deres formål. Derfor snoede de sig ud og ind mellem
bebyggelserne på landet.
Efterhånden blev både person- og godstransport på disse baner for
langsom og dermed ikke konkurrencedygtig. Banerne blev nedlagt. Kun
rutebilen holder ved stationen. Transporten er erstattet af rutebiler og
lastbiler, og i alle stationsbyer findes der et større antal vognmænd, der
beskæftiger sig med fragtfart, rutebil- og lillebilkørsel.
Tyngdepunktet i trafikken er flyttet fra skinnerne til vejene. Lastbiler
og personbiler tegner sammen med toget billedet af en livlig by. Når
bommen går ned, alarmklokken ringer, og det røde advarselslys blinker,
understreger den kø af biler, som hurtigt dannes, indtrykket af travl aktivitet,
der må holde inde en tid på grund af toget.
En differentieret bebyggelse – en by opdelt i forskellige kvarterer
I stationsbyen er der i 1965 forskellige kvarterer. Der er stationsområdet
med rangerarealer og pakhuse samt posthuset. Har byen en eller et par
ældre industrier, ligger de i reglen nær stationen, mens efterkrigstidens
industrielle virksomheder er rykket ud i byens yderområder.
Der er forretningsgaden eller -gaderne, som f.eks. kan hedde
Jernbanegade eller Stationsvej og Nørregade, Søndergade, Østergade
eller Vestergade. Der er Torvet med de monumentale bygninger, der
huser pengeinstitutter, hoteller og større, gamle handelshuse. Der er de
officielle bygninger som folkeskole og realskole, tinghus og sygehus. Der er
vandværket og elværket, alderdomshjemmet og kommunekontoret.
Der er håndværkerværksteder med boliger, og der er rene boligområder,
der er udstykket og bebygget over længere tid: Solide villaer fra 1920’erne
og 30’erne, hvoraf mange er bygget efter lokale bygmestertraditioner, men i
Foreningen til Bedre Byggeskiks formsprog, efterkrigstidens enfamilieshuse
med kælder, stueetage og loft og etplans parcelhuse liggende på række i
nyudstykkede boligområder.
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Har byen store virksomheder med et stort antal arbejdspladser, har den
også i et vist omfang boligforeninger, der har sikret almennyttige lejeboliger
enten som blokbebyggelse på to etager eller rækkehuse.
Begyndende udbygning af fritidsfaciliteter
Mens stationsbyerne omkring århundredskiftet anlagde lystanlæg, fik
1950’ernes stationsbyer sportspladser. Lidt senere kom klubhuse med
omklædningsfaciliteter til, og nogle byer fik måske også tennis- og
badmintonbaner.
Ligeledes flyttede gymnastikken fra forsamlingshuset til skolens gymnastiksal.
På mange måde blev de nye skoler et nyt samlingssted også for
aftenskolevirksomhed og visse former for møder. I selskabelig henseende
holdt man dog fast i hotellet eller forsamlingshuset. Både når det gjaldt
foreningernes juletræ og baller, og når det drejede sig om private familiefester.

Stationsbyen 2015 - TYPOLOGI 3
Småby i en ny samfundsstruktur
Fra stationsby til kommunecenter med nye institutioner
Kommunalreformen i 1970 ophævede i kommunal henseende skellet
mellem land og by. Reformen medførte en stor decentralisering. Efter 1970
blev der bygget rådhuse, skoler, plejehjem, børneinstitutioner og biblioteker
i de nye kommuner, og det nye kommunecenter var ofte en stationsby.
Udviklingen skabte mange nye arbejdspladser i kommunebyerne, og
byerne tiltrak nye borgere. De nye lokalplaner, som kommunerne skulle
udarbejde, udstak rammerne for fremtidens erhvervsudvikling, boligbyggeri
og kultur- og fritidsliv.
Stigende centralisering og urbanisering – afvikling og fraflytning
Efter kommunalreformen i 2007, hvor antallet af kommuner svandt ind fra
275 til 98 kommuner, har mange borgere i de nye kommuner oplevet de
forandringer, der fulgte i dens kølvand, som en voldsom centralisering. Ikke
kun med hensyn til offentlig forvaltning og service, men også i henseende til
udviklingen af lokale arbejdspladser, og i landets yderkommuner sker der en
stadig fraflytning fra landet, herunder også de mindre byer, til de større byer.
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Stationsbyliv 2015
Små stationer er nedlagt
Toget drøner forbi den gamle stationsbygning. Stationen er nedlagt, og
bygningerne er solgt for mange år siden og indrettet til privatbolig. Sådan
er det gået i mange af de helt små stationsbyer, hvorigennem der stadig
går en jernbane, og på hovedstrækningerne, hvor farten er øget betydeligt,
er der opsat store skærme, så folk kan bo i ro for toget. Enkelte byer er
endog blevet delt op i to skarpt adskilte dele, fordi sporene er udvidet, og
den gamle baneoverkørsel er nedlagt af sikkerhedsmæssige grunde.
Moderniserede stationsområder – billetautomater og p-pladser
I de større stationsbyer er omgivelserne omkring stationen moderniseret.
Det gælder rutebilernes holdeplads og parkeringspladserne til de rejsende,
og på perronerne står billetautomater og fine, nye læskure. Selve stationen
er lukket. Billetsalget er væk, og ventesalen er ofte også låst af. Men toget
standser her. Der er togforbindelse til omverdenen, men har stationsbyen
ikke ændret karakter til at være forstad til en stor by som f.eks. Århus,
Ålborg, Odense, Esbjerg, Randers eller Horsens er det mest unge
skoleelever, som rejser med toget. For folk, der skal på arbejde, er det
lettere og hurtigere at køre selv i egen bil.

Posthuset og hotellet er lukket
Hele kvarteret omkring stationen har også ændret karakter. Posthuset
ligger der, og posten samles stadig her; men posten sendes ikke med
toget, og postekspeditionen er flyttet til et af byens supermarkeder. På
hotellet, som har ligget ved stationen næsten lige så længe, som der har
været togtrafik, er det svært at få god økonomi i omsætningen. Det er
ikke længere her, foreningerne holder deres fester og sammenkomster,
og familierne markerer deres højtider. Det er meget længe siden, at
handelsrejsende og folk, der er på midlertidigt ophold i byen, indlogerede
sig på hotellet. Flere steder har man taget konsekvensen. Værelserne er
nedlagt. Måske kom man lidt for sent i gang med at modernisere hotellets
faciliteter og lokaler. Måske fulgte festmenuer, borddækning osv. ikke helt
med tiden, og folk søgte udenbys til bedre eller billigere tilbud. Måske har
ejerne givet op og lukket hotellet. Måske er hotellet allerede forsvundet fra
bybilledet. Det er revet ned.
Fra købmandshandel til supermarked
Ligeledes er den store købmandshandel ved stationen en saga blot. Ingen
stationsbyer har haft traditionelle købmandsforretninger i mange, mange
år. I de små byer er købmanden helt forsvundet, og hvis man er heldig
er butikken blevet til et minimarked eller en LokalBrugs med et meget
begrænset varesortiment.
Sine steder ligner det mere en kiosk end en butik. Ellers foregår
dagligvarehandelen i supermarkeder, som skal have gode tilkørsels- og
parkeringsforhold. Varerne leveres med store lastbiler om natten.
Nye håndværks- og industri-kvarterer vokser frem - uden om den
gamle bykerne
Har stationsbyen haft lidt småindustri strategisk placeret inde i byen nær
jernbanen, er disse virksomheder også væk. Enten har virksomhederne
haft behov for udvidelse og er flyttet ud til industriområderne i byens
yderområder, eller også er de lukket som følge af forskydninger
i efterspørgsel på de varer, de har produceret, eller som følge af
centraliseringer i produktionsleddet.
I det hele taget er stationsbyen i fysisk henseende vokset uden om den
gamle bykerne. Her er industri- og håndværkerkvarterer, der domineres af
store kasseformede produktionshaller eller haller, der er bygget over en
række stålspær. Kun i de tilbygninger, der er placeret i den ene ende af
en hal eller som en samlende bygning foran et kompleks af haller, og som
huser virksomhedens administration, er der vinduer og store glaspartier. En
pæn del af disse virksomheder er maskinfabrikker, der fremstiller specielle
produkter som f.eks. lifte, eller metalvirksomheder, der fungerer som
underleverandører til store fabrikker.
I Lem og Brande har vindmøllefabrikker udviklet sig til betydelige
virksomheder. I Ikast præger tekstilvirksomheder bybilledet.
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Ellers er mange af Vestjyllands små tekstil-fabrikker og systuer lukket.
Det samme gælder hovedparten af de mange små træindustrier som
møbelfabrikker, vinduesfabrikker og køkkenelementfabrikker, der
dukkede op i stationsbyerne i 1960’erne og 70’erne. Dog indtager HTH
køkkenfabrikken et stort areal i udkanten af Ølgod, der er beliggende lige
ud til omfartsvejen. Mange stationsbyer har mindre grafiske virksomheder,
og mange steder er bogtrykkeren også flyttet ud i industrikvarteret.
Supermarkeder og specialforretninger flytter ud til byens indfaldsveje
Autoforhandleren, maskinhandleren, bygge-markedet, boligmonteringsforretningen og elinstallatøren har ligeledes flyttet deres forretninger
ud til indfaldsvejene til stationsbyen. De har købt en facadegrund, så
varer præsenterer sig godt, og forretningen er synlig. Beliggenhed og
tilgængelighed har fået ny betydning, fordi kundekredsen kommer fra et
langt større opland end tidligere. Tankstationer og autoværksteder og
supermarkederne - hvad enten det er SuperBrugsen, Spar, Fakta eller
Rema 1000 - hører også hjemme ved indfartsvejene til stationsbyen.
Bygninger ændrer karakter
Megen dagligvarehandel er flyttet væk fra byens hovedgade, fordi det
har været vanskeligt at udvide forretningerne og få tilstrækkeligt med
parkeringsplads. Er forretningen forblevet i byen, er nabobygninger købt op
og revet ned, og forretningen orienterer sig ikke længere mod hovedgaden,
men mod parkeringspladsen.
De store butiksruder mod gaden er muret til. Supermarkederne fører alt.
Det har betydet, at grundlaget for en bagerforretning og en slagterforretning
er svundet ind. Bageren og slagteren har lukket deres butik, ofte i
forbindelse med et generationsskifte. Måske er et pizzeria eller en grillbar
rykket ind i deres produktionslokaler.
Frisørsaloner, pizzeriaer og genbrugsbutikker rykker ind
Alle stationsbyer har mindst et pizzeria, en grill og en bar eller bodega.
Ligeledes er antallet af damefrisørsaloner steget i alle stationsbyer, og
salonen er flyttet fra et lokale i privatboligen på en villavej, til en tidligere
forretning på hovedgaden. Har Røde Kors eller Kirkens Korshær kunnet
lægge billet ind på en nedlagt mode- eller møbelforretning, er lykken
gjort. Her er plads til udstilling, lager og kaffestue til de frivillige. Og
genbrugsbutikker er der mange af i alle byer.
Specialforretninger lukker - i andre er service og sortiment gentænkt
Også specialbutikker som urmager, boghandler og lædervarehandel
samt modeforretninger er mange steder forsvundet fra hovedgaden.
Men der er også stationsbyer, som har en eller to modeforretninger og
herre-ekviperingsbutikker, som i kraft af god service og et stort og bredt
vareudbud - enkelte steder f.eks. et særligt udvalg af festtøj - kan tiltrække
kunder fra et meget stort opland.
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Byens geografiske opland er øget
Stationsbyen er altså på den ene side decimeret i forhold til handel og
service. På den anden side rækker den ud i et langt større opland end
tidligere. Det gælder også byens håndværkervirksomheder. Mange
stationsbyer har stadig et bredt udbud af håndværkere; men firmaerne kan
være lagt sammen med lignende firmaer i en naboby, og alle håndværkerne
har ud over lokale opgaver ofte også arbejde i et stort geografisk område,
ind imellem i andre landsdele. Ved sammenlægning og generationsskifte
sker det, at virksomheden lukker ned og forsvinder fra byen.
Befolkningen er langt mere mobil - mange pendler dagligt
Endelig er stationsbyens indbyggere selv blevet langt mere mobile. I takt
med at lokale arbejdspladser er forsvundet, er afstanden til arbejdet blevet
længere. Mange pendler 30, 40 eller 50 km, måske mere, til store arbejdspladser. På samme vis er der en betydelig indpendling til arbejdspladserne i
byen. Det er ingen selvfølge, at læreren på skolen bor i byen.
En boligmasse med forskellig standard
I stationsbyerne støder man jævnligt på et ”Til salg” eller ”Til leje” skilt foran
et hus. På hovedgaden kan det være en tidligere bankfilial fra 70’erne.
Ellers er det i området omkring hovedgaden ofte ældre huse, som ikke
lever op til en moderne boligstandard, eller som kræver en kærlig hånd.
I mange af byens villa- og parcelhuskvarterer hersker orden. Mange folk
lægger vægt på, at der er pænt og ryddeligt, hvor de bor, og stationsbyens
indbyggere bor først og fremmest i eget hus med have og carport eller garage.
Fællesskab, men i færre foreninger
Mange sætter pris på det nære samfund og sætter fællesskabet, som
det f.eks. kommer til udfoldelse i byens foreningsliv, højt. Foreningernes
antal er mindsket i takt med, at stationsbyen - i hvert fald for dens
indbyggere - mere har antaget karakter af en boligby end af en serviceby,
der fungerer i tæt samspil med sit nære opland. Landbrugsforeningen
og de lokale andelsforeninger, herunder mejeriet, forsvandt allerede
omkring 1970. Derefter blev de politiske vælgerforeninger og de lokale
fagforeningsafdelinger lagt sammen i større enheder.
Samarbejde til gavn for lokalsamfundets udvikling
Men Borger- og håndværkerforeningerne fungerer stadigvæk og har mange
steder etableret et tæt samarbejde med den nye og meget større kommune
om lokalsamfundets fremtidige udvikling.
Fritids- og velfærdsfaciliteter og det frivillige engagement
Endelig er der idrætsforeningen med fodbold, håndbold og gymnastik
som fast repertoire og måske tennis, volleyball eller fitness som
andre tilbud. Idrætsforeningerne organiserer og varetager en meget
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stor del af stationsbyernes fritidstilbud, og det sker gennem en stor
frivillig arbejdsindsats. Ligeledes har foreningerne spillet en stor rolle i
opbygningen af stations-byernes moderne fritidsfaciliteter, som alle tager
udgangspunkt i sportsanlæg og ikke mindst hallerne.
Hallen er blevet stationsbyens nye samlingssted. Flere byer har flere
haller, der er bygget sammen, evt. også en svømmehal. Her kan byens
indbyggere fra børn til pensionister træne og dyrke motion, her kan de
spille kamp, og her kan man samle idrætsudøvere fra hele landet til store
stævner. Det hele ligger samlet omgivet af grønne boldbaner og store
parkeringspladser. Ud over omklædningsfaciliteter, er der cafeteria, køkken
og måske et festlokale i forbindelse med hallen. Her er plads ikke kun til
sport og idræt, men også til musik, teater og fest for hele byen.
Frivilligt engagement og foretagsomhed har haft stor betydning for
stationsbyernes udvikling.
På stationsbyernes private realskoler kunne man i begyndelsen af det 20.
århundrede tage præliminæreksamen, som gav direkte adgang til nogle
uddannelser. I 1970’erne fik enkelte stationsbyer med et stort opland og
med lang afstand til uddannelsesinstitutioner deres eget gymnasium. I
andre fjernede man folkeskolens overbygningsklasser og samlede eleverne
i nabobyen.
Engang blev sognebiblioteket drevet på foreningsbasis; men efter 1970
blev det en kommunal opgave at drive bibliotek og kulturformidling, og
mange stationsbyer fik et fint, nyt bibliotek. Måske endog et lokalhistorisk
arkiv til at fastholde byens historie. Disse institutioner, der danner ramme
om fritidslivet i stationsbyen, hører velfærdssamfundet til og er sammen
med de nye plejehjem, børnehaver og SFO’er et særligt indslag i
kvartersdannelsen og bybilledet i stationsbyerne.

Eksemplet Sønder Omme
Livet i hovedgaden set over tid
Hovedgaden Sønder Omme 1915
I 1915 så man frem til, at jernbanen skulle komme til Sønder Omme to år
senere. ”Omkring byen er banelegemet i orden, og i byen knejser den nu
snart færdige stationsbygning med sine røde mure og sin høje rejsning på
taget. Nu ventes der med spænding på, at den sidste hånd skal lægges
på værket, så de pustende tog kan slippes løs og komme rullende til og fra
byen og slide de rustne skinner blanke”, hedder det i 1916 i beretningen
om Sønder Omme i ”Jydske Byer og deres Mænd”. Sønder Omme var en
station på banen mellem Kolding over Grindsted til Troldhede.
Der var ellers ikke meget bypræg over Sønder Omme. Landevejen, som
også var byens hovedgade, var en jordvej, og husene lå med god afstand
imellem sig. Manufakturhandleren var den eneste, som havde bygget i to
etager. De fleste af de øvrige huse var lave længehuse. Den nye lægebolig
var dog også et stateligt hus. Den lange, hvidpudsede købmandsgård
havde en bred kvist midt på facaden, og også skrædderen holdt til i et hus
med kvist. Huset stod i blankmur og var dekoreret med hvide cementbånd,
og kvisten havde foroven træudskæringer i schweizerstil.
Egnen omkring Sønder Omme var en øde hedeegne. Opdyrkning af hederne
var kommet i gang, men der hvilede et landligt skær over byen. På den tid af
sommeren, hvor hedetørvene skulle køres hjem for at sikre gårde og huse
brændsel til vinteren, kunne man se de stive trævogne tungt læsset med tørv
slide sig hen ad gaden. Nogle trukket af sindige stude. Hver dag kom også
mælkekuskene fra gårdene og de nye landbrug ude på hederne kørende
med mælk til byens nye mejeri. Det var hele egnens stolthed. Bagerens
brødvogn kørte ugentlige ture ud på landet med brød, og foran smedjen
fyldte landbrugsredskaber som plove, harver og såmaskiner og gamle hjul
godt op i bybilledet. Dertil kom de mange heste, som smeden skulle sko.
Sønder Omme gjorde dog et behageligt indtryk på mange rejsende. Når
de kørte ind i byen, oplevede de, at de kom til en lille, grøn oase midt i den
mørke hede. Det skyldtes de brede, grønne enge langs Omme Å og den
engvandingskanal, som gik langs landevejen. Inde i byen lå det blanke
vand i en frodig grøft langs vejen. Inde i byen var landevejen kantet af træer
med store kroner, og ved kroen kunne man spadsere på de snoede stier i
kromandens blomstrende have, som han kaldte for Tivoli.
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Sønder Omme
Hovedgade 3 tidsaldre
Med banen fik
stationsbyen karakter af
en rigtig by
Den gamle landevej
gennem byen blev til en
brolagt hovedgade, omgivet
af huse på begge sider.

Sønder Omme var i
50´erne og 60´erne en
by med mange unge
mennesker, der arbejdede
i byens butikker. Der var
mange unge familier og
mange børn. Festdage i
byen samlede altid mange
mennesker.

Hovedgaden Sønder Omme 1965
1960’ernes Sønder Omme var en livlig by. Det lille røde tog fra Grindsted
kom flere gange om dagen kørende ind på stationen. Det kom helt nede fra
Kolding og skulle til Troldhede længere ude mod nordvest. Mere trafik var
der dog på Hovedgaden. Den var jo en del af landevejen mellem Vejle og
Varde. Sønder Omme Kro og Sønder Omme Brugsforening lå godt placeret
for trafikken ved det store vejkryds i den østlige ende af Hovedgaden, hvor
vejen til Grindsted gik fra. Kroen var under ombygning, og Brugsforeningen
var netop moderniseret. Den havde fået to meget store butiksvinduer, og
ovenover dem stod med store bogstaver Brugsen. I den vestlige ende af
Hovedgaden gik landevejen til Herning fra, og her lå byens alderdomshjem.
Hovedgaden var en forretningsgade, som havde præg af by. Husene
lå på række, og midt på Hovedgaden var de bygget sammen til en
sammenhængende helhed. De var i to etager og indrettet med butik
i stueetagen, lejlighed til butiksindehaverne på første sal og loftsrum
og værelser i tagetagen. Næsten alle butikker var forsynet med store
butiksvinduer, og flere forretninger havde en baldakin over vinduerne. Så
kunne kunderne stå i læ for vejr og vind og studere vinduesudstillingerne,
og forretningerne kunne fremhæve deres navn, evt. også vareudvalg med
tekst på baldakinen. Særligt op til jul gjorde forretningerne sig umage med
at lave udstillinger, som kunne tiltrække sig opmærksomhed. Det var en
fast tradition i Sønder Omme, at den første søndag i december skulle
alle forretningerne have deres vinduer klar med juleudsmykning. Klokken
fire om eftermiddagen mødte alle mand af huse i byen, og så gik børn og
voksne tur på Hovedgaden for at se alle juleudstillingerne og for til sidst at
samles på kroen, hvor der blev serveret suppe for alle.
Liv i gaden kom der også, når Sønder Omme Byorkester, som var et
hornorkester, hvor mange af funktionærerne på statsfængslet i Sønder
Omme, gik i optog gennem byen i forbindelse med byfester.
Sønder Omme var en by med mange unge mennesker. Alle butikkerne
havde mange ekspedienter og medhjælpere, ligesom håndværkerne havde
både svende og lærlinge. Mange af disse unge mennesker var på kost og
logi hos deres arbejdsgiver og boede på loftsværelser i ejendommene på
Hovedgaden. Det betød samvær, liv og glade dage i mange af hjemmene
på Hovedgaden.

Hovedgaden Sønder Omme 2015
Tung og gennemkørende
trafik sætter i dag sit
præg på Sønder Ommes
hovedgade.
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Mange butikker er lukkede. Det gælder f.eks. manufaktur- og modeforretninger, boghandleren og urmageren. Også bageren og slagteren
har drejet nøglen om. Slagteren er flyttet til Grindsted og har en stor,
blomstrende forretning der. Butiksvinduer står tomme, og i mange
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bygninger er der også tomme lejligheder. En genbrugsforretning, et pizzeria, en
bodega og et solcenter er rykket ind på Hovedgaden. Borgergården, som var et
af byens samlingssteder, er revet ned, og på tomten har autoforhandleren, der
har forretning overfor, opstillet biler.
Der er liv i gaden; men det er ikke folk, der er søgt til byen for at handle og for
at kigge på udvalget af varer i byens forretninger, der tilfører byen liv. Det er de
mange biler, personbiler og store lastbiler, der kører gennem Hovedgaden. Tung
og gennemkørende trafik sætter sit præg på Sønder Omme. Et af de steder, hvor
man ser mennesker i aktivitet i bybilledet, er da også ved de to tankstationer, som
ligger i hver sin ende af Hovedgaden, og som begge har velforsynede kiosker,
der nærmest har karakter af en lille butik, og hvor man kan få alt fra kaffe og
kolde drikkevarer, over slik og snacks til sandwiches og anden fast food samt
aviser, blade og anden underholdning. Derudover samler Spar supermarkedet,
SuperBrugsen og tømmerhandelen kunder.
Ved det nye bageri i lavningen ved ”Sigengen” midt i byen kan man også forsyne
sig med mad og drikkevarer. Man kan tilmed sidde ved små borde udendørs og
nyde en kop kaffe og en kage. Herfra er der et fint kig til Sønder Ommes gamle
middelalderkirke, men det er sjældent at se mange mennesker sidde her og nyde
tilværelsen. Det samme gælder den lille plads med siddepladser, der er opstået
ved tømmerhandelen, efter at en bygning er revet ned, og det grønne anlæg, der
er anlagt ved Sigengen. Dagplejemødre og børnefamilier kommer her dog for at
fodre ænderne.
Håndværker- og Borgerforeningen, Handelsforeningen og Idrætsforeningen gør
en stor indsats for at skabe aktivitet og liv i Sønder Omme. Selv om der er færre
butikker, er der stadigvæk julebelysning på Hovedgaden, og i sommerhalvåret
arrangeres der marked ved kroen hver lørdag. Det tiltrækker mange mennesker.
Men årets største begivenhed er De glade Jyders Fest, som har været afholdt
i Sønder Omme siden 1974 i Kristi Himmelfartsdagene. Jydefesten, som den
kaldes, har udviklet sine egne traditioner, og er blevet en begivenhed, som samler
børn, unge og ældre fra et meget stort geografisk område til motionsløb og sport,
optog og tivoli, musik, dans og fest.

BIDRAG 2
STATIONSBYER 2040 - 3 SCENARIER
UDVIKLINGSPERSPEKTIVER
I et fremtidsperspektiv har Jesper Bo, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning taget udgangspunkt i scenariemodellen og har kigget på en mulig og
sandsynlig udvikling for stationsbyerne i 2040. En række forudsætninger
giver 3 forskellige fremskrivninger af udviklingen, som kan lægges til grund
for diskussioner med stationsbyerne, om hvilken fremtid man tror på. Hvert
af de tre scenarier beskriver:
•
•
•
•
•

Tidsånden
Boligmarked og Bosætning
Huspriser og bosætning
Muligheder i stationsbyerne
Stationsbyernes centrum i 2040

TRE UDVIKLINGSSCENARIER FOR 4. TYPOLOGI:
// 1: DE TO METROPOLER I 2040 OG DEN OMDANNEDE STATIONSBY
// 2: DE GLOBALE LANDSBYERS LAND ANNO 2030 OG DE BLOM STRENDE
STATIONSBYER
// 3: MINIPOLER OG TO STORE CENTRE ANNO 2030 – OPRYDNING I
STATIONSBYERNE
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Udviklingsscenarie 1 - typologi 4
De to metropoler i 2040 og den omdannede
stationsby
Tidsånden - scenarie 1
Efter den lange kriseperiode omkring finanskrisen, tog det lidt tid, før
danskerne igen begyndte at tro på fremgang og økonomisk vækst som
en naturlig del af hverdagen. Men da det endelig skete i sidste halvdel af
10’erne, skabte det baggrund for optimisme og fremgang, der var bygget
på et sundt økonomisk fundament.
Tidsånden har gennem årene frem til i dag været præget af optimisme og
tro på ny byvækst. Det kommer især fra de mange unge mennesker, som
strømmede mod de store uddannelsesbyer i 10´erne og de mange yngre
familier, der faktisk på grund af finanskrisen ikke kunne flytte ud fra de store bycentre, da de fik børn. Det har siden udviklet sig til en rigtig city-dwellers kultur, hvor det for mange mennesker simpelthen ikke er muligt at se
sig selv bo andre steder i Danmark end i Københavnsområdet eller i den
nye store østjyske Millionby.
Det, der engang blev kaldt den kreative klasse, er blevet til en lang række
af forskellige undergrupper i dag, der hver især har deres særlige grund
til ikke at kunne leve eller ånde andre steder end i byerne. Der er en sand
underskov af kreative brancher, der hver især hævder at være de vigtigste i
landets udvikling i fremtiden.
Boligmarked og bosætning - scenarie 1
Bosætningen i Danmark har her i 2030 ført til en opdeling af landet i tre
dele. Der er de to store metropoler: Hovedstadsområdet og Millionbyen
hhv. i og omkring København med store dele af Øst- og Nordsjælland som
en del af byen og den sammenvoksende by med centrum i Århus, som
rækker ud på Djursland, op til Randers, ud til Silkeborg-Herning og ned til
Horsens. Det er lykkedes for Herning-Ikast- Brande at koble sig på udviklingen i det østjyske.
Den anden del af landet består af de byer, der klarer sig som større byer på
trods af den kraftige tilstrømning til de to metropoler. Det er Aalborg, Odense og Esbjerg, der hver især virker som mindre magneter i deres regionale
område, og har tiltrukket unge og yngre fra mange af de omgivende mindre
og mellemstore byer. Det er også trekantsområdet med Vejle, Fredericia
og Kolding, der lige akkurat klarer at skabe vækst imellem Millionbyen og
Odense.
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Resten af landet, inklusiv mange mellemstore byer, er præget af tilbagegang og stagnation. Nogle områder er på vej mod decideret affolkning,
hvilket sætter debatten om ulve i Danmark for mere end 25 år siden i relief.
Selvfølgelig skal vi have ulve der, hvor der alligevel ikke bor nogen længere. Andre områder klarer sig med en vigende og aldrende befolkning.
På 25 år forandres en by meget, men det er kun de mindre, der næsten
lukker og slukker. Så selv stationsbyer med kraftig tilbagegang eksisterer
og skal leve et selvstændigt liv her i 2040. Den hårdest ramte landsdel er
på mange måder Sjælland uden for Københavnsområdet. Her var der fremgang og befolkningstilvækst i perioden 2000 til 2008, men den lange krise
og de faldende boligpriser i Hovedstadsområdet betød, at området gik fra
vækst til tilbagegang.
Selv om et geografisk område har tilbagegang som kommune, kan enkelte
byer godt klare sig udmærket i udviklingen. Skagen er stadig en fantastisk
turistby i Frederikshavn kommune, og Nakskov fungerer stadig som by med
relativt meget handel og liv i, mens oplandet om de mindre byer på Lolland
oplever stor tilbagegang. Esbjerg er også en god by i fremgang, men rundt
om Esbjerg er der efterhånden meget lidt tilbage i de gamle landsbyer, der
har afgivet størstedelen af den arbejdende befolkning til byen og de unge til
uddannelsesbyerne på østkysten og Hovedstadsområdet.
Befolkningstilvæksten i de to metropoler er så stor, at en fortsat udvikling i
samme retning i løbet af de kommende 30 år frem til 2060 vil skabe et land,
hvor der i hovedstrækkene vil være bosætning i Hovedstandsområdet og i
den østjyske Millionbyen samt nogle store satellitbyer.
Et Danmark bestående af to byområder og nogle beboere i områder rundt
om disse byer er under udvikling. Det kaldes også blandt planlægger og
forskere, der analyserer byudvikling for ”en ekstrem udgave af Sverige”.
Resten af landet er deltidsbefolket i turist- og fritidssæsoner. Ikke engang
bosætning af seniorer i disse områder forventer man vil findes i 2060, da
vilkårene for at drive offentlig service i disse områder er fraværende på
grund af meget få indbyggere i den erhvervsaktive alder.
Huspriser og bosætning - scenarie 1
Huspriserne i Danmark har de seneste 25 år været igennem endnu en optur og nedtur. Situationen kom til at ligne den foregående meget, dog med
den undtagelse, at huspriserne kun steg i de to metropoloer og de større
byer. Der kom aldrig rigtig gang i boligmarkedet i de mindre byer (stationsbyerne).
Priserne steg frem til 2022 og undervejs meget voldsomt i de to metropoler,
hvor især mindre ejerlejligheder kom op i et prisleje, som så helt surrealistisk ud, når man var observatør fra en mindre by. For en to-værelses lejlighed i det indre København kunne man købe tre-fire parcelhuse i de dårligst
stillede stationsbyer i landet.
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Fra 2023 gik det nedad og boblen bristede også denne gang. Priserne dykkede kraftigt i København og Østjylland under indtryk af
den økonomiske krise, og mange unge familier blev endnu engang
”stavnsbundne” til deres ejerlejligheder. Det førte til en yderligere koncentration af befolkningen i de to metropoloer, da de yngre familier
gjorde en dyd ud af nødvendigheden og skabte en særlig iscenesættelse af familielivet i små boliger i storbyen. City produktion med 3D
printerne og anden egentlig produktion i de små hjem blev også en
del af den nye tid.
Siden er det gået frem ad igen, men det tog også denne gang 5-6 år
at komme gennem krisen. Derfor har befolkningsudviklingen og prisudviklingen haft sit helt eget forløb i de mindre byer.
Der bor en langt større andel af ældre, flygtninge og østeuropæiske
immigrantarbejdere i de mindre byer i dag end for 25 år siden. De
udenlandske beboere har lagt en bund under priserne, men den bund
ligger lavt i forhold til tidligere og lavt i forhold til de store byer og de
to metropoler.
Muligheder i stationsbyerne - scenarie 1
I stationsbyerne afhænger udviklingen meget af den enkelte bys geografiske placering i forhold til de største byer i landet. Tæt på storbyer
eller en større by har stationsbyerne haft mulighed for at udvikle sig til
bosætningsbyer, hvor familier flytter ud for at komme væk fra de høje
boligpriser inde i storbyerne og for at få mere plads og rum omkring
sig samt en fredeligere hverdag. Det betyder dog ofte, at de mere
klassiske funktioner i bymidten lider under nærheden til de store byer.
I større stationsbyer med en stor afstand til de store byer i Danmark –
typisk over 70 km omkring Hovedstanden og 40 km omkring Århus og
igen ned til 25-35 km fra de øvrige store byer - har stationsbyerne her
i 2040 stadig deres eget indre liv. De har kunnet holde på en vis del af
befolkningen og tiltrukket yderligere fra oplandet og udlandet. De har
ofte stadig et butiksliv, der selvfølge kun er baseret på egne indbyggere og eget opland, men den geografiske placering har givet disse
byer gode overlevelsesmuligheder. Skole og pasningsmuligheder for
børn er dog en forudsætning for tilflytningen i disse stationsbyer.

Mange af disse byer er egentligt på vej til funktionel at ophøre som byer, da
der bliver flere og flere huller mellem husene – især de ældre huse i centrum rives ned. Man taler efterhånden højt om behov for egentlig lukning i
landsbyer og nogle af de mindste stationsbyer i de fjerneste dele af landet.
De mange flygtninge og immigranter, der er kommet til EU gennem en
længere årrække fra 2015 og frem, førte til bosætning i de stationsbyer,
der er større og lever deres eget liv. De storbynære stationsbyer har også
fået denne type tilflytning gennem årene. Samlet har det betydet, at vi har
set kraftig byvækst i metropolerne samtidig med, at resten af landet ikke er
blevet affolket, da der er kommet mange nye indbyggere til landet.
Stationsbyernes centrum i 2014 - scenarie 1
De levedygtige stationsbyer i tættere afstand af de store byer er centrum
i dag ofte udnyttet til beboelse for udflyttende byboer fra de store byer og
deres efterkommere. En stor lejlighed med gårdrum til eller en tre etagers
bolig i en omdannet højere gammel lejlighedsbebyggelse er ofte attraktivt
og et godt trin på vejen frem mod parcelhuset. Det er ofte svært for udflyttende byboer at vænne sig helt til tanken om et fritliggende hus fra starten.
Ofte er børnene også glade for at bo i disse byer i begyndelsen af deres
voksne tilværelse, hvis de er på et lavt studiebudget og ikke har råd til en
lejlighed midt i den store by.
I de bæredygtige stationsbyer er der stadig servicefunktioner i bymidten
i form af lokal dagligvarehandel, mad til at tage med hjem og andre af
dagligdagens funktioner. Et mødested for leverancer fra netbutikker findes
nogle få steder, og der er også byer tilbage med en lille kro eller en cafe.
De små og dårligt beliggende stationsbyer har oplevet en tømning af centrum, hvor der ikke er meget tilbage. Omdannelse til parker, pladser eller
lignende har fundet sted en del steder, men ofte bliver der blot ikke gjort
noget. Disse byer ligner efterhånden en vaniljekrans – bebyggelse og liv
udenom centrum og et stort hul i midten.

I mindre stationsbyer uden skoler lidt længere fra de store byer har
udviklingen været noget mere negativ. Ofte var disse byer allerede
i 2015 inde i en negativ udvikling med fraflytning af unge, manglede
tilflytning af yngre familier og en stille og rolig demografisk affolkning i
form af bortfald af de ældre, der jo ikke levede evigt.
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Udvikingsscenarie 2 - typologi 4
De globale landsbyers land anno 2040 og de
blomstrende stationsbyer
Tidsånden - scenarie 2
Efter mormor-maden, verdens bedste restaurant på lokale råvarer og en
lang krise var det naturligt at bevæge sig mod en interesse for nærområder, naturen og de mindre fællesskaber. Vi blev som mennesker optaget af
det, der foregår lige omkring os. Samtidigt kom håndværk og andre faglige
dyder på mode, jagt blev en modesport og gerne med bue og pil, så dyrene
fik en fair chance.
De nære fællesskaber blev også båret af de unge, der gennem deres
socialisering og deres store anvendelse af sociale medier, fandt nytte og
mening i fællesskaber med deres egne både i lokalområdet og over hele
kloden – det lokale er globalt og det globale er lokalt var et af 2010’ernes
og 2020’ernes slogans. Glokalisering blev det kaldt i et enkelt ord.
Det betød også, at vort syn på omgivelserne ændrede sig. Fra at se det
åbne land som natur, begyndte vi at opleve de nære omgivelser som ressourcer, som vi jo skulle passe på, men som vi naturligvis også gerne måtte
leve af og gøre nyttige. Vi erkendte også, at vejen ud af krisen var klar.
Industri, landbrug og skibsfart samt dygtigt drevet handel i udlandet er det,
der har gjort og vil gøre vort land rigt i mange år fremover.
Efterhånden var satiren i medierne ikke længere centreret om underklassen
i samfundet, men gjorde ofte tykt grin med de kreative fra centrum af de
store byer og deres morsomme liv og adfærd. Der er rigtigt meget at grine
af, når de typiske kreative parodieres, og deres parafraser om det gode liv
i centrum af byer præget af megen støj, luftforurening, meget trafik, høje
boligpriser og den stressende tilværelse stilles til skue i satiren. Specielt alt
om bybier, øko-haver på højhustage og de kreatives bidrag til samfundsøkonomien er blevet til morskab for mange, da det ikke længere var moderne at gøre grin med de dårligst stillede i samfundet.
Også idealet om minimalboligen for 2 vokse og to børn på 65 kvadratmeter
til over 6 mio. kr. så lidt underligt ud i de dele af landet, hvor plads og råderum er en selvfølge for under 2 mio. kr.
Boligmarked og bosætning - scenarie 2
De mange familier, der i løbet af finanskrisen blev boende i de store byers centrum, er i dag i stort omfang flyttet til landsbyerne og de mindre
bysamfund. Det er selvfølgelig sket rundt om de større byer, i nærheden
af Hovedstadsområdet og langs med motorvejssystemerne i Østjylland
og Midtjylland, men selv i de dele af landet, hvor det tidligere var svært at
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skaffe tilflyttere, er der kommet nye familier til. Det har været så stor en
forandring, at man ligefrem taler om det demografiske paradigmeskifte, når
bosætning og boligudviklingen diskuteres.
Sådan en udvikling kommer ikke af sig selv. Der var to politiske bevæggrunde til de beslutninger, der blev truffet fra 2015 og fremefter. For det første
var trængselsproblemerne i Hovedstadsområdet og langs det overordnede
motorvejssystem specielt på Vestfyn, i Trekantsområdet og Østjylland efterhånden ikke til at komme udenom. Det var nødvendigt med en ny retning i
udviklingen. Samtidigt kunne man se områder af landet gå mod affolkning,
og planlovgivningen forhindrede alternativ udvikling i områderne.
Resultatet kom efter en land-, by- og bosætningskommission havde arbejdet
med problemstillingen gennem to år. Det mest spektakulære var udflytning
af styrelser og enkelte ministerier til mellemstore byer på Sjælland, Fyn og
i Jylland. Men den egentlige ændring kom via en reform af planloven, der
havde til hensigt at skabe muligheder for bosætning og vækst i hele landet.
Dertil kom den erhvervsmæssig satsning på de erhverv, der gav den største
indtjening til landet og som samtidigt var placeret i yderområderne. Endelig
skabte en uddannelsesreform med krav og præmiering af uddannelsespladser udenfor de største bysamfund igen muligheden for at få en uddannelse i
det lokalområde, hvor de unge boede fra barns ben.
Huspriser og bosætning - scenarie 2
Huspriserne i Danmark viser stadig forskelle mellem by og land. Det er
dyrere at bo i centrum af en storby som København end i Lemvig eller i en
mindre landsby. Det handler om afstand og centralitet i de store byer, men
også stadigvæk lidt om beliggenhed. Men de afgrundsdybe forskelle mellem storby og udkant er forsvundet. Huse og boliger i mindre byer har igen
en værdi, der afspejler boligværdien og ikke blot beliggenheden. Det er interessen for at bosætte sig disse steder, der har ændret udviklingen.
Denne udvikling er særlig synlig i stationsbyerne, hvor det omkring 2015
ofte var umuligt at få en fornuftig belåning af en ejendom. I dag er det en
selvfølge, at huse og lejligheder kan sælges, da mange mennesker drømmer om at bo på landet, men samtidigt gerne vil have nogle byfunktioner
tæt på deres bolig. Skoler, pasningsmuligheder, dagligvareindkøb og lokal
service er stadig i høj kurs blandt børnefamilierne og seniorerne.
Forskellen på en bolig i centrum af storbyen og en bolig i stationsbyen gør
det stadig til en fornuftig forretning at flytte ud, men man kan ikke længere
bytte en to-værelses lejlighed til 2-3 parcelhuse, men i heldigste fald få et
hus for de samme penge, som en mindre lejlighed i storbyen koster.
Muligheder i stationsbyerne - scenarie 2
Denne udvikling har givet nyt liv til stationsbyerne. Der er erhvervsliv i
fremgang og tilflytning til de større og de mindre stationsbyer. I mange af
stationsbyerne har det været muligt at omdanne gamle bygninger i centrum
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til erhvervslokaler for lokale virksomheder og iværksættere.
Allerede i 2015 opdagede man, at de bedste og fleste iværksættere
stadig boede i Nordjylland, Vestjylland og Sønderjylland. Den nye verden med store online-samarbejder om projekter og produktion over
hele jordkloden har givet rigtig gode muligheder for anvendelse af
bymidterne i stationsbyerne til arbejdsfællesskaber og fjernkontorer.

større stationsbyer.
Bagere, lokale supermarkeder i fremgang, samt også anden service til de
tilflyttende byboere: Renserier, cykelsmede, sunde snacks og slow-fastfood, bryggerlaug med smagebutik, lokale specialiteter til turister og lokale
beboere. Særlige handelssteder for varer, man ikke længere selv har brug
for – lokalt genbrug frem for genbrug, der skal igennem de store systemer.
Alt dette er i fremgang og vinder markedsandele.

En forudsætning var meget hurtigt internet, som blev en del af en
lovpakke i 2018. I dag hvor google dækker hele jordkloden med
internetadgang med et garanteret minimum på 10 Gigabyte i sekundet fra balloner og satellitter, kan man godt trække på smilebåndet af
datidens hastigheder. Men det gjorde en forskel dengang.

Enkelte stationsbyer kan ikke få det til at gå helt så godt. Her er der brug for
at skubbe lidt på og få gjort centrum mere lækker og imødekommende, før
der for alvor bliver tale om fremgang igen. Der tales om at omdanne en til
to af disse steder til en slags museal illustration af stationsbyen anno 1915,
men det støder oftest på stærke lokale protester mod at blive et museum.

Stationsbyen 2040 - scenarie 2
Stationsbyen er blevet et ideal her i 2040. Det lille lokale samfund,
der fungerer for rigtig mange beboere og skaber en nærhed mellem
mennesker, som mange søgte for år tilbage. De yngre familier har
fundet et sted, hvor de kan dele udfordringerne med småbørn, karriere og en aktiv fritid med andre, og deles om at hente børn og lave
mad med flere og derigennem få tid til mere.
Den korte afstand til arbejde de fleste dage hjælper også meget på
tidsbudgettet. Mange steder har nye bebyggelser med rækkehuse og
fælleshus, jord til fælles grøntsager og kødproduktion samt fællesskaber om fritidsaktiviteter skabt en ny type bofællesskaber for de yngre
familier.
Andre steder trives moderniseringer og ombygninger af både de
gamle huse fra 1910-40 og de gamle parcelhuse fra 1960-90 godt
sammen med de nye beboere.
Stationsbyens centrum 2040 - scenarie 2
Stationsbyer bød dog i begyndelsen på lidt for få fællesskaber, men
de er efterhånden blevet skabt i centrum af stationsbyen. Nogle
steder er der skabt nye muligheder for beboelse i midten af stationsbyen. Mange steder har lokale butikker vist sig igen – eller er blevet
videreført.
Små butikker til lokale produkter er blevet et hit – hjemmegjort tøj,
indretning og smykker. Jagtbutikker, der sælger udstyr til jagt med
bue og pil, i gode jagtområder, fiskeriudstyr og udstyr til indsamling af
urter, svampe og bær i skove og på overdrev trives ofte sammen med
jagtbutikkerne.
Mest udpræget er dog butikker og mødesteder for lokale landbrugsprodukter – grøntsager, frugt og kød – herunder også produkter, der
produceres i samdrift mellem landmænd og lokale foreninger. Dette
liv i centrum har også betydet at andre butikker har kunnet overleve i
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Selv om stationsbyerne blomstrer, er der ikke altid garanti for, at centrum
også blomstrer. Der er i nogle af byerne brug for en helt ny typologi på en
blomstrende stationsby anno 2040.

Udviklingsscenarie 3 - typologi 4
Minipoler og to store centre anno 2040 –
oprydning i stationsbyerne
I mange år, siden slutningen af 1980’erne, havde vi som mennesker i
Danmark bevæget os af en mere og mere snæver vej. Først kom AIDS
og begrænsede de unges udfoldelsesmuligheder. Så kom familiebølgen i
1990’erne, der gav langt flere børnefødsler, men også krav om at være en
rigtig familie, opfører sig voksent og tage opdragelse alvorligt.
I 00’erne fik vi så dydens smalle sti for alvor med stop med at ryge, drik
mindre og helst ikke, sørg for at bage de rigtige speltpølsehorn med kyllingepølser og hjemmerørt ketchup til festen i SFOen. Dydens smalle sti var
blevet meget smal ved indgangen til 10’erne.
Oveni kom krisen. Så samfundet var ofte parat til givne, nødvendige løsninger på samfundets udfordringer. Der var nærmest ikke valgmuligheder,
og regeringer gennemførte den nødvendige politik uafhængig af partifarve
og politisk orientering. Vi skulle være uniforme og ens, men fremgangen og
den økonomiske vækst kom alligevel ikke. Det var tid for en nyorientering
efter 2015.
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TEMA 1. Stationsbyliv i et historisk og et fremtidigt perspektiv

Tidsånden - scenarie 3
Det danske samfund har altid kunnet forandre sig, når presset var
uomgængeligt. Dette pres skabte en ny tidsånd. Vi fik i løbet af anden
halvdel af 2010’erne øjnene op for, at forskellighed er en styrke og
ikke en begrænsning. De unge begyndte selv at ville bestemme, om
de som par ville have børn eller vælge karrieren eller have begge
dele – sågar det at vælge et dårligt betalt arbejde uden behov for kreativitet og personlig udvikling blev helt ok. Man kunne vælge ikke at
være kompetent og kreativ, men blot udføre sit arbejde helt normalt.
På samfundsplan betød det, at al udvikling i landets forskellige egne
ikke skulle pege i samme retning. Vi begynde at diskutere, hvordan
de tyndtbefolkede egne af landet kunne blive en givtig modpol til de to
storbyområder, der var blevet skabt i landet.
Hovedstaden og Østjylland blev ikke længere set som landets redning,
men som vigtige elementer i en diversitet, der samlet gav os styrke og
fremgang. Vækstkonferencen med titler som ”Skab vækst gennem forskel” og ”The art of differentiation” skød op, og frem for at læse cases
om succesvirksomheder og derefter forsøge at kopiere dem handlede
strategi i erhvervslivet om at erkende sine egne særlige egenskaber
og udvikle dem – ofte i kontrast til det, andre havde gjort.
Når vi taler om succes’er i byer som Horsens, Køge, Herning, Svendborg eller Århus, var optikken ikke længere at kopiere dem, men at
forstå, hvordan de kom frem til at gøre noget rigtigt, og gennemføre
egne processer for at opnå unikke og særlige fordele. Det var farvel til
kopisterne og goddag til det særlige og lokalt funderede.

hus. Andre søgte ud på landet til den lille drøm om en bedre og mindre
stresset tilværelse. Andre blev i byen og levede som rigtige byboere – både
med og uden børn.
Det betød bedre tider i forstæderne og også i omegnen af de større byer.
Der var også blevet åbnet for at bygge ude på landet i en række områder
rundt om de store byer. Såkaldte ex-urbs skød op med mindre bebyggelser
i det åbne land. Det var dog en betingelse, at man oprettede disse i dispensationsområderne, som var en nyskabelse i planlovgivningen.
Huspriser og bosætning - scenarie 3
Priserne på huse i Danmark er blevet mere differentierede. De er efter en
lidt turbulent periode med høje stigninger og efterfølgende afkøling og fald
begyndt at ligne priserne på de bedst placerede fritidshuse. Det er placeringen af huset i lokalområdet, kvaliteten af bygningen og de særlige kvaliteter
ved lokationer, der bestemmer prisen. Derfor koster ejerlejligheder på Frederiksberg eller i Århus midtby ikke længere det samme per kvadratmeter, men
prissættes ud fra deres særlige kvaliteter både ved boligen og ved omgivelserne. Det betyder også, at stationsbyens kvalitet som by betyder rigtigt meget for ejendomspriserne i en stationsby – ikke blot afstanden til en større by.
Samlet er priserne her i 2040 noget højere end i 2015. Den gennemsnitlige pris for en ejerlejlighed og et parcelhus ligger i dag på 250% af priser
omkring år 2015. Men det er ikke jævnt fordelt ud over landet og ud over
bytyperne. Det er især de nye store byer med regionale funktioner – kaldet
minipolerne – der har haft høj vækst samt selvfølgelig de to største bycentre i Hovedstaden og i Østjylland omkring Århus. Ser vi på stationsbyerne
under et, selv om det er ret svært, har der kun været tale om moderate
stigninger op til 150-160 % af priser fra 2015.

Boligmarked og bosætning - scenarie 3
Børnefamilierne, der var blevet boende i de store byer frem til 2014,
begyndte allerede fra 2015 at flytte ud fra bykernerne til parcelhuskvartererne og bysamfundene rundt om de store byer. Men nogle blev
i byen og dyrkede et helt andet liv end parcelhusfamilierne.

Der er dog også nogle stationsbyer med en særlig prægtig beliggenhed,
hvor huse og lejligheder med udsigt og særlig gode omgivelser samt placering tæt på infrastrukturens hovedårer, har oplevet en prisudvikling, der kan
måle sig med resten af landet.

Samtidigt skete der noget i parcelhuskvartererne. Det var slut med at
sammenligne samtalekøkkener og loungemøbler med hinanden og
med at kopiere naboens særlige stil og smag. Den nye familiegeneration havde helt fra deres unge år dyrket forskelle frem for ligheder.

Muligheder i stationsbyerne - scenarie 3
Mange af stationsbyerne har en tom eller næsten tom midte i dag. Tiden
frem til 2040 har gjort de historiske centre endnu mere funktionstomme end
for 25 år siden. Butikkerne er stort set væk, og tilbage ligger de historiske
bygninger som kirke, forsamlingshus/missionshus og stationen, der for
mange år siden blev omdannet til andre funktioner.

Tilbage under finanskrisen fra 2008 til 2014 ville en ung kvinde helst
klæde sig i noget vintage (cool tøj fra fortiden), noget sjældent (fra
net eller pop-up shops), noget billigt (H&M med flere) og så måske
et enkelt brand. Den tænkemåde blev nu en del af de unge familiers
indretning og valg af bolig.
Det betød bosætning lidt mere spredt, end vi havde kendt det i mange år. En del søgte parcelhusene, men også her blev vintage moderne i form af et godt, ombygget og moderniseret 1960’er eller 1970’er
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Ude i periferien af stationsbyen er der ofte en bedre tilstand. Der bor stadig
mennesker i husene, og der er kommet en gruppe nye beboere til i løbet af
de seneste 25 år. Især de store flygtningestrømme fra 2015 til 2020 har sat
sit præg på mange stationsbyers villakvarterer, og ombygninger med søjler
og mere afrikansk, asiatisk og østeuropæisk byggestil ses mange steder. Et
parcelhus fra den gyldne periode mellem 1960- 1979 med søjleindgang og
arabisk have i baghaven er ikke et sjældent syn.
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Modsat er stort set al shopping væk fra stationsbyerne. Det er i 2040 koncentreret om de største byer (minipol-byerne) og de store bysamfund. Både
stationsbyerne og de mellemstore byer har mistet udvalgsvarehandlen. I
disse dele af landet serviceres borgerne via internettet og levering i hjemmet samt ved at tage til de store byer med passende mellemrum.
Tilbage i stationsbyerne er foreningerne og sportsklubber, skoler, børnepasning og dagligvarebutikker. De sidste kan klare sig, når der er et befolkningsunderlag på 1500-1800 mennesker. Det er lidt flere end for 25 år
siden, da konkurrence på dagligvaremarkedet har presset priserne i Danmark ned på europæisk niveau, og butikkernes kundeunderlag derfor skal
være noget større i dag.
De stationsbyer, der ikke længere har skoler og børnepasning, har ikke haft
tilflytning af flygtninge og EU- borgere i samme omfang. Når skolen lukker, lukker det lille samfund for børnefamilier - også selv om de kommer langvejs fra.
Stationsbyernes centrum 2040
Mange steder er centrum forsvundet. Der ligger ikke meget tilbage, og den
store udfordring er, at boligpriserne i stationsbyerne er så lave, at nybyggeri meget sjældent er konkurrencedygtigt med de bestående bygninger og
huse. Omdannelser af gamle bygninger til lejligheder er heller ikke aktuelt,
da lejlighederne og andre lejemål vil blive for dyre. Men da stationsbyerne
alligevel lever i periferien af byen og stadig er et godt sted at bo for mange
mennesker, er den store udfordring, hvad vi skal gøre ved centrum.
Omdannelser til parker, almindelig oprydning og istandsættelse er to almindelige muligheder. Men en del går også med tanker om at gendanne naturen i
midten, eller gøre det muligt at dyrke grøntsager og andre afgrøder i centrum
af stationsbyen og derigennem skabe mødesteder for indbyggere i byen.
En central motions- og sportsplads kunne også være en mulighed, hvis
man helt fjernede de bestående bygninger, hvor mange alligevel står tomme, og der ses også muligheder i at udnytte kirkegårdene, der stort set ikke
har almindelige gravsteder tilbage og derfor har mange overskydende kvadratmeter, efter urnenedsættelse er blevet det almindelige - også i denne
størrelse bysamfund.
Mange naturfolk ser også gerne, at midten af stationsbyerne, hvor det er
muligt, omdannes til skov – en såkaldt byskov, der udgør en naturlig og
historisk midte. Der hvor de danske stationsbyer ligger, var der jo engang
skov, da stort set hele Danmark historisk set var skovdækket.
Enkelte stationsbyer er omdannet til museer over denne type byers midte
i fortiden. Hvis det har været muligt, er det historiske centrum gendannet
enten til tiden omkring 1915 eller i et enkelt tilfælde til et billede af centrum
før stationen kom til byen f.eks. omkring 1860.

BIDRAG 3
10 SCENARIER FOR STATIONSBYERNES
FREMTID INDENFOR 4 MEGATRENDS

I dette bidrag har arkitekt og professor i by- og landskabsplanlægning
Tom Nielsen og arkitekt Martin Weihe Esbensen beskrevet fire megatrends,
der i høj grad kan blive afgørende for, hvordan stationsbyernes midter, og i
særdeleshed deres hovedgader, kan komme til at udvikle sig i de
kommende årtier. For hver megatrend er der udfoldet en række
designscenarier.

4 MEGATRENDS
// 1. VELFÆRDSSTATENS FORSVINDEN
// 2. URBANISERINGEN OG MOBILITETSSTIGNINGEN FORTSÆTTER
// 3. BÆREDYGTIGHEDSPARADIGMET SLÅR IGENNEM
// 4. REINDUSTRIALISERING

En stor dansk fond for det byggede miljø har givet tilskud til at genopbygge
enkelte bygninger i sådanne stationsbyers centrum.
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TEMA 2. Megatrends og designscenarier

Urban design-visioner for den
4. stationsby-typologi 2040 - 65
Som en yderligere tematisk udvikling af Fremforsks tre overordnede
scenarier for 2040 har vi for at nærme os den 4. stationsbytypologi
beskrevet fire megatrends, der i særlig høj grad kan komme til at
være afgørende for, hvordan stationsbyernes midter og i særdeleshed deres hovedgader kommer til at udvikle sig i de kommende årtier.

Fire megatrends:
1. Velfærdsstatens forsvinden
Vi vil efter al sandsynlighed se en stadigt mindre statslig indgriben, national
koordinering og styring af planlægningen og byudviklingen. Med en fortsat økonomisk integration i europæiske og globale systemer, sker der en
reskalering af de niveauer hvorpå byudviklingen styres.
Den 2. og delvist den 3. stationsbytypologi var kraftigt påvirket af den
statslige planlægning og af Velfærdsstatens grundlæggende ide om lighed
og ensartet udvikling på tværs af regionale forskelle og bytyper. Stationsbyerne blev således karakteriseret af at garantere et minimum af velfærdsservice. Denne udvikling blev sikret gennem statslig omfordeling af ressourcer.
Men bevægelsen mod en ændret og større rolle for kommunerne i planlægningen, som allerede karakteriserer den 3. stationsbytypologi, ser ud til
kun at blive større.
Den stigende globale integration fører på de fleste områder til en udfasning
af den særlige skandinaviske, universelle velfærdsstat.
I den periode, der dækker den 4. typologi, vil det derfor sandsynligt gradvist
gå fra et statsligt og kommunalt sikret serviceniveau til i højere grad at blive
markedet og det personlige initiativ, der etablerer rammer for servicen og
dermed også de bymæssige fællesskaber. De skattefinansierede investeringer og den stadig mindre offentlige service vil blive koncentreret i de
større byer.
Institutionerne, som var karakteristiske drivere i den 2. typologi, og som
stadig er meget vigtige for opretholdelsen af byerne i den 3. typologi, støttes ikke længere. Byens borgere må selv drive dens institutioner. Det betyder mere privathed og mindre koordinering. Forskellige nye institutioner,
fællesskaber og serviceudbydere vil sandsynligvis leve videre i de fysiske
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rester fra typologi 1, 2 og 3, men ikke alle dele vil bevares.
Hele stationsbyen og dens fysiske udvikling vil være mindre koordineret
end i særligt den 2. men også den 3. typologi, hvilket igen vil betyde decentralisering og udviklingen af lokale undercentre i byerne.
2. Urbaniseringen og moblitetsstigningen fortsætter
Den næste antagelse er, at det vi kalder urbaniseringen fortsætter. Det
er klart, at den vil gøre det på globalt plan, men alt tyder også på, at det
samme lange træk mod en gennemurbaniseret befolkning i Danmark vil
fortsætte og antage nye former. Teknologien synes til stadighed at resultere
i større og større integration mellem steder og punkter i et globalt netværk.
I Danmark kan man tale om at hele landet må opfattes som et stort bysystem. Denne udvikling kunne allerede spores i 1960´erne, og altså under
den 2. stationsbytypologi. Men den kraftige udbygning af både infrastruktur,
adgang til mobilitet (familiens 2. bil) og ikke mindst udbredelsen af internetbaseret kommunikationsteknologi, har urbaniseringen og sammenbindingen
af hele landet i stigende grad sat dagsordenen også under den 3. typologi.
Denne urbanisering af landet vil under den 4. typologi fortsætte som grundvilkår. Det handler både om de større byområders vækst samt om mindre
byers fortsatte integration i deres netværk. Kommunikationen – også den
fysiske, vej, sti og skinnebårne – vil også i fremtiden være afgørende og
dens knudepunkter vil være vigtige steder i ’Byen Danmark’.
Urbaniseringen betyder stadig forandring. Netværkspunkterne bliver endnu
vigtigere. Togforbindelser styrkes eller reetableres og nye forbindelser etableres. Bil- og vejinfrastruktur udbygges. Mindre, mere decentrale flynetværk
vil opstå. Indbyggerne vil i stigende grad være en mere flygtig gruppe. Der
vil konstant komme nye beboere med forskellige kulturelle baggrunde.
3. Bæredygtighedsparadigment slår igennem
Om 25 år vil samfundene og flertallet af deres deltagere af nødvendighed
eller fornuft have taget bæredygtighedstanken til sig. Som begreb og værdi
er den vokset siden dens opståen engang i løbet af den 2. stationsbytypologis tid, men i løbet af den 4. typologi bliver bæredygtighed og ressourcebevidsthed at betragte som et grundvilkår, som udviklingen skal baseres på.
Den gradvise omstilling til vedvarende energi udvikler sig. Den politiske vilje
til at begrænse klodens opvarmning og dermed også at begrænse forbruget af fossile brændstoffer, der blev grundlagt med COP21 aftalen i Paris,
udbygges.
Et stigende fokus på fødevare- og drikkevandsforsyning vil sandsynligvis
heller ikke blive mindre i Danmark de kommende årtier eftersom spørgsmålet globalt vil blive et af de helt store.
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Der vil være en stærkt øget prioritering af lokal fødevareproduktion. Selvforsyningstemaet bliver udtalt. Særligt i forhold til energi. Det betyder en del
for de stationsbynære landskaber. Lokalsamfundet vil være interesseret i at
få kontrol over både energi-, vand- og fødevareforsyning som en del af en
resiliensstrategi.

10 Scenarier for stationsbyernes fremtid

4. Reindustrialisering
Den første industrialisering i det 19. århundrede var forudsætningen for
stationsbyernes etablering. Den var drevet af kulbaseret teknologi og store
mængder manuel arbejdskraft. Den anden industrialisering efter 2. Verdenskrig var central for stationsbyernes fortsatte vækst i det 20. århundrede. Den var baseret på olie og fungerede i samspil med en voksende
serviceøkonomi og uddannelsen af industriarbejdere til mere specialiserede
funktioner.
Med en fortsat erstatning af mennesker med forskellige former for maskiner
i industriproduktionen (herunder automatisering og robotteknologi) bliver
den mindre afhængig af lønniveau. Det betyder, at de store globale forskelle på produktionsomkostninger og adgangen til en stor og billig manuel
arbejdskraft får mindre betydning. Den afindustrialisering og det tab af
produktionsarbejdspladser som skete igennem den sidste halvdel af den 2.
stationsbytypologi og den første halvdel af den 3. får mindre betydning.

Lokale borgere løfter i flok, når de offentlige midler ikke er til stede. Flere steder er den
ulønnede indsats i etableringen af projekterne en afgørende faktor for at de bliver ført ud i
livet og flere kommuner udnytter det aktivt i sin planlægning

Omstillingen til en lokal produktion af industriprodukter og geninvesteringen
i nogle af de bygningsstrukturer, som blev bygget under den 2. industrialisering giver nye muligheder for stationsbyerne, der dog stadig er i global
konkurrence.
Men fordele omkring lokal produktion og distribution og den potentielle
sammenkobling med lokal bæredygtig energiproduktion vil i de kommende
årtier udgøre en afgørende faktor i transformationen af stationsbyerne.

Norske Hvaler kulturvernforening hygger sig med god mad efter oprydningen i forbindelse
med kampagnen Hold Norge Rent
Scenarie 1: Nye fællesskaber i stationsbyerne (Megagrend 1)
I takt med at det statslige og kommunale serviceniveau falder, opstår der
nye lokale fællesskaber baseret på frivillighed og innovation. De nye fællesskaber arrangerer nye tiltag indenfor service, kultur, sport og handel for
både gruppen selv og resten af byen gennem finansiering fra lokale kræfter
og private fonde. Dermed overtager de nye fællesskaber ikke bare driften
af tidligere kommunale tilbud som børnepasning og musikskolen, men også
den fysiske planlægning og den praktiske udførsel af byens offentlige arealer. Det sker efter, at Planloven åbnede mulighed for det i 2030.
Den fysiske udformning af byens hovedgade vil afspejle de egenskaber og
diversitet som byens fællesskaber besidder. Byerne vil brande sig på sin
forskellighed og det sammenhold, der opstår omkring de enkelte fællesskaber. Særligt de mindre stationsbyer, der kan danne ramme om stærke
fællesskaber som størstedelen af byens beboere er en del af, opnår et
kraftigt brand.

422

423

BIDRAG

BIDRAG

TEMA 2. Megatrends og designscenarier

Bonum og Link Arkitekturs vinderforslag til ny urban seniorbydel i den svenske by Kävlinge.
Ejendomsudvikleren Bonum tilbyder bl.a. boligtjenester til husstande, hvor min. én person
er fyldt 55 år og med mulighed for individuelt tilpassede ordninger

West Hall Care Home i engelske Survey er den næste generation af plejehjem med faciliteter som restaurant, private spiserum, bibliotek og frisørsalon, hvilket giver beboerne bedre
komfort og en større følelse af normalitet i hverdagen

Scenarie 2: Ældrevenlige enklaver (Megatrend 1)
Andelen af ældre i stationsbyernes yderområder stiger markant, og i flere
og flere landkommuner er op imod halvdelen af indbyggerne over 65 år.
Private serviceselskaber ser et nyt marked og overtager langsomt hele
byer, som de omdanner til ældrevenlige enklaver, hvor de står for drift og
plejeomsorg. Det tiltrækker flere ældre tilflyttere fra oplandet. Samtidig vil
der opstå nye serviceerhverv og sociale mødesteder rettet mod de ældre
side om side med butikkerne, der også vil rette deres vareudbud mod det
nye kundegrundlag.
Byens hovedgade vil afspejle de krav og ønsker som de nye ældre beboere vil stille til bydesignet ift. belægninger, belysning, skiltning, transport,
samt møblering og indretning af udearealer og parker og indretningen af
de enkelte boliger. Bymidten og hovedgaden fredeliggøres for trafik, og der
oprettes zoner, hvor kun forskellig taxakørsel og kørsel i mindre eldrevne
køretøjer kan foregå. Stationen er igen et vigtigt omdrejningspunkt for meget af persontrafikken til og fra byen.
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Bytorv i Østermarie, Bornholm. Det nye torv på byens centrale parkeringsplads foran brugsen er skabt i tæt samarbejde med lokale borgere og giver byen et nyt og bedre mødested,
der både understøtter det daglige liv i byen samt viser byens liv udadtil.

Scenarie 3: Supermarkedet som lokal entreprenør (Megatrend 1)
Efter at supermarkedskæder har gennemlevet store kriser bliver de genopfundet som lokale fyrtårne i stationsbyerne, hvor de ikke bare sælger varer
og har services som bager, bank, posthus og apotek, men også er økonomisk og praktisk involveret i lokale producenters fødevareproduktion og
egnsspecifikke produkter til byens borgere og turister.
Supermarkederne vil lokalisere sig i grupper i forbindelse med hovedgaden
og for at tiltrække kunder, skaber de nye attraktive byrum omkring butikken.
På den måde vil supermarkederne stå for driften af byens nye pladser og
parker, som er omdannet fra tidligere parkeringsarealer og tomme byggegrunde. Overskydende arealer og bygninger inddrages som lagre for de
lokalt producerede varer.
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Stationsbyernes nye bymidter handler ikke kun om detailhandel, men også om anderledes
former for mødesteder og aktiviteter for byens nye tilflyttere. Her er det Southbank Promenade i australske Melbourne.

Også børnene og de unge skal have rekreative muligheder i stationsbyernes midter. Her er
det en ny aktivitetsplads i Bording.

Bo01, Malmø. Her er der opnået stor tæthed og variation i lav skala i et miljø, der kan minde
om stationsbymidterne

Scenarie 4: Stationsbyens nye tilflyttere (Megatrend 2)
Mange familier drømmer i 2040 stadig om at bo i eget parcelhus. Realkreditinstitutternes skærpede krav til lånerne i de større byer og de lempede
økonomiske krav i landdistrikterne, får boligkøbernes øjne op for stationsbyerne, der kan tilbyde trygge rammer og socialt fællesskab. Det betyder at
stationsbyens eksisterende boligmasse bliver transformeret grundet energirenoveringer og nye måder at indrette sig på.

Scenarie 5: Fortætning af stationsbyens boligmasse (Megatrend 2)
De stationsbyer, som har formået at opretholde en levende hovedgade, vil
opleve, at nye tilflyttere ønsker at bo tæt på byens butikker, kulturelle tilbud
og offentlige transport. Byens strøg vil opleve en renæssance med en ny koncentration af boliger med tilknyttede nye funktioner som kontorer og showrooms i stueetagen mod gaden. De nye boliger bliver udført efter forskellige
principper afhængig af kvaliteten af byens eksisterende bygningsmasse.

For byens hovedgade betyder det, at der stadig vil være folk i gaden, men
at de ikke kun vil være kunder i byens detailbutikker, men også vil ønske
oplevelser, sport og kulturelle tilbud. Det skaber en bred vifte af livsstilsbutikker indenfor sport, kultur og mode, hvor butikkens rum og byens offentlige
rum smelter sammen. På sigt vil hovedgaden blive omdannet til en promenade, hvor butikkerne indtager hovedgadens offentlige rum. Sammenhængen til stationen og den igen intensiverede brug af toget er en vigtig alternativ transportform for børnefamilierne.

Derfor vil man både opleve transformation af og tilbygning på eksisterende
boliger, infill-byggeri mellem eksisterende bygninger og større sammenhængende byggerier på funktionstømte byggegrunde. De nye boliger vil
skabe fortætning af byens hovedgade, der bliver byens ’strøg’, mens boligernes bagside bliver domineret af grønne og åbne rum med rekreative
stisystemer, lommeparker og taghaver. Hovedgaden vil være fredeliggjort
og trafikken ført uden- eller bagom.
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Gade i Gudhjem, Bornholm. Stationsby, der baserer sig på turisme, og hvor mange boliger
fungerer som midlertidige hjem eller ferieboliger

Nye økosamfund vil opstå i byens udkant. Her Norges første økolandsby Hurdal, der satser
på bæredygtighed og livskvalitet med fællesskabet i fokus. Byen består af et aktivitetshus,
landbrug og økologisk erhvervscenter samt 200 boliger opført i etaper

Også stationsbyernes bymidter bliver indtaget af nye former for grøn produktion, og begreber som urban farming vil sprede sig fra storbyerne og ud i provinsbyerne. Her er det
Lafayette Greens i Detroit, der kombinerer den urbane park og landbrug
Hvor mange stationsbyer tidligere har vendt ryggen til de gamle stationer, så får de en ny
rolle som kulturelle mødesteder og centre for turisme. Allingåbro Station tilbyder en række
aktiviteter i stationen, på sporene og i den lokale natur

Scenarie 6: Stationsbyerne som den anden bolig (Megatrend 2)
Som man tidligere har erfaret med kystbyer, der overlever som sæsonbyer,
så får mange stationsbyer også status som byer med dobbelt bopæl. I stationsbyernes 2. bolig får byboerne mere plads, nærhed til natur og et frirum
fra storbyens travlhed. I modsætning til kystbyerne, så bliver stationsbyernes 2. bolig benyttet hele året, hvilket skaber liv i stationsbyen i alle sæsoner. De nye beboere bruger ikke kun stationsbyen til rekreative aktiviteter,
men arbejder også i stationsbyen, enten hjemme fra eller i særligt indrettede kontorhoteller. Det betyder, at stationsbyen må opretholde regelmæssige og fleksible transportforbindelser til de nærmeste større byer og have
gode netværksforbindelser.
Byens hovedgade vil blive holdt i gang af de nye tilflyttere og den vil bære
præg af de nye typer indbyggeres ønsker om et mere varieret vareudbud
og mere turismerelaterede produkter indenfor f.eks. lokale delikatesser og
kunsthåndværk.
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Scenarie 7: Økobysamfund i stationsbyerne (Megatrend 3)
Hvor økosamfund tidligere har slået sig ned i landlige omgivelser, giver
den intensive landbrugsdrift og de store arealudlæg til nationalparker, det
vanskeligt at finde egnede grunde. Det får interesserede til at åbne øjnene
for mulighederne i stationsbyerne, hvor der er eksisterende infrastruktur og
service.
Mange af beboerne i økosamfundene bliver beskæftiget inden for økologisk
dyre- og planteavl, både i den højteknologiske del og de mere traditionelle
driftsformer, som stadig eksisterer som alternativ i bynære arealer. De marker,
der ligger umiddelbart omkring byerne og mod naturarealer er ikke attraktive
for den højteknologiske fødevareproduktion og kan overtages af stationsbyens småskalaproducenter. Det betyder for stationsbyerne at de må tilbyde
bæredygtige løsninger inden for bolig og transport, samt acceptere eksperimenter og alternative løsninger på boligernes udformning og levemåder.
Hovedgaden bliver mødested for de forskellige økosamfund, som bor i
stationsbyen og dens opland. Tidligere institutioner vil blive omdannet til
friskoler og faglige og administrative centre for den grønne omstilling. I byens tidligere butikker vil der nu blive solgt lokalt fremstillede og økologiske
fødevarer og produkter. Hovedgaden vil være lukket for kørende trafik og
omdannet til cyklister og gående.
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Det norske Turistvejsprojekts 18 ruter sætter fokus på Norges flotte natur gennem arkitektoniske indgreb. Her Ørnesvingen, Geiranger - Trollstigen. Foto: Jarle Wæhler

Marstal på Ærø har siden 1996 haft et stort termisk-solfangeranlæg, der er udvidet i flere
omgange. Foto: Per Folkver

Det lille fiskerleje Klitmøller i Thy er blevet et kendt sted for surfere fra hele verden. Siden
begyndelsen af 1990’erne har surfere bosat sig i byen og skabt et spændende bymiljø og
bragt nyt liv i byen. Foto: Realdania.

Hos Brædstrup Fjernvarme produceres varmen af et 18.600 m² stort solvarmeanlæg

Scenarie 8: Vild natur og økoturisme (Megatrend 3)
I takt med at der opstår mere vild natur og flere nationalparker bliver udpeget, vil der opstå en ny stor indtægtskilde for de byer, der er placeret i nærheden og flere byer vil blive dedikeret til driften af parkerne og til at servicere og tilbyde overnatning til de mange tilrejsende. Flere af byerne opretter
uddannelser målrettet naturpleje, vildmarksliv, marketing og turisme. Det
betyder for stationsbyerne, at de må opfylde og tilpasse sig de gældende
krav til bæredygtighed.

Scenarie 9: Grønne energilandskaber (Megatrend 4)
I de rurale stationsbyers opland omlægges landbrugsproduktionen til
energiintensive afgrøder som f.eks. soja, majs og pil, samtidig med at man
satser på store vindmøllemarker og solcelleanlæg. Selvom de nye energilandskaber ikke kræver store antal medarbejdere, vil de rurale stationsbyer
komme til at fungere som servicebyer for den grønne energiproduktion,
hvilket tiltrækker veluddannede familier. Det betyder for stationsbyerne, at
de må tilbyde boliger med udsigt og adgang til det grønne og opretholde
tilbud indenfor børneinstitutioner, undervisning samt kultur og oplevelser.

Hovedgaden bliver omdannet til showroom for byens omkringliggende natur
og lokale vareproduktion, hvor de tilrejsende kan forberede og proviantere
til vandre- og cykelturene. Der vil opstå specialbutikker med vareudbud indenfor trekking, cykling, fiskeri, etc. og byens kulturinstitutioner, f.eks. biblioteket og det lokale museum, vil være vigtige mødesteder for de tilrejsende,
der ønsker et indblik i stedets kulturhistorie og en pause fra naturen.
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Hovedgaden har ikke længere en funktion som handelsgade, men som
showroom for nye teknologier, der bliver udviklet og produceret i nærområdet. Samtidig er hovedgaden det kulturelle og faglige mødested mellem
medarbejderne og nye kunder i de forskellige energiproduktioner. Det kræver fleksible byrum og mødepladser, der både tilpasser sig den intime skala
og de helt store events.
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Højbygaard Papirfabrik fra 1872 i udkanten af Holeby på Lolland, huser boliger og erhverv
efter en omfattende renovering

BIDRAG 4
TEGNEDE FREMTIDSSCENARIER TIL
4. STATIONSBYTYPOLOGI
WE Architecture har bearbejdet 11 scenarier og idéforslag til udvikling
af stationsbytypologi 4.
Den nedlagte fabrik Polymeren i fynske Sdr. Nærå blev i 2015 overtaget af Faaborg-Midtfyn
Kommune, der i de tomme haller har skabt et idélaboratorium med fysiske og kulturelle
aktiviteter samt rum til kreative virksomheder og uddannelser

Scenarie 10: Nye erhverv og industrier i stationsbyerne (Megatrend 4)
Mange iværksættere og andre selvstændige, der arbejder inden for e-handel eller andre områder, hvor man ikke er afhængig af nærhed til en større
by, bosætter sig i stationsbyerne og deres opland, hvor den liberaliserede
planlov giver dem mulighed for at udnytte de mange funktionstømte kvadratmeter fra tidligere produktionsindustrier. Der opstår nye lokale erhvervsklynger, som i tæt samarbejde producerer højteknologiske løsninger til
industri og landbrug til dansk og udenlandsk erhvervsliv.
Det gør igen byerne attraktive for videntunge medarbejdere, der ønsker
attraktive og godt beliggende boliger med udsigt og adgang til grøn natur.
De nye tilflyttere holder gang i byens butikker og bruger byens cafe i hovedgaden som socialt og fagligt mødested med kolleger og venner fra andre
virksomheder. Posthuset eller det fælles varedistributionsknudepunkt bliver
(igen) et vigtigt mødested for beboere og de ansatte i virksomhederne.
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11 SCENARIER:
// 1. Centrum som villaforstad
// 2. Villakarréen - Randbebyggelse og karré – nye fællesskaber
// 3. Centrum af kartoffelrækker - Up-to-date boformer - Gaderne
vender væk fra gennemfartsvejen
// 4. Spredt tæt lav i det grønne - Naturen tager over og giver plads til
andre former for bofællesskaber
// 5. Kasbahbyen med knopskydninger - Ny etnisk prægning
// 6. Erhvervsmagneter – Nye industrier og erhvervstyper i en ny symbiose
// 7. Den gamle stationsby - Tanken om fællesskab og det langsomme liv
// 8. Det grønne netværk - Opgradere veje og stier
// 9.   Grøn hovedgade – Trafikken minimeres, hovedgaderne bliver grønne
// 10. Grønne aktivitetsbånd - Attraktorer forbindes - Skole med sportshal,
plejecentre med sportshal
// 11. Den grønne bane - Anvende nedlagte banestræk til at forbinde og
skabe attraktioner undervejs - Appellere til kontakt på tværs af byer
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4. stationsbytypologi 2040-2065
1. Centrum som villaforstad

1.
Centrum i stationsbyen og den gamle
hovedvej er gennem tiden gået fra at være
samlingspunkt til at være skampletten for
byen. Langs hovedvejen findes faldefærdige
bygninger og larmen fra en ofte trafikeret
gennemfartsvej er med til at splitte byen
i to dele. Den lidt tættere typologi langs
gennemfartsvejen fraflyttes og folk har svært
ved at sælge grundene.
2.
I scenariet “centrum som villa forstad” bliver
de tomme bygninger langs hovedgaden
gradvis revet ned og matriklerne gives
til nabobygningens matrikel. På denne
måde bliver matriklerne omdannet til større
villaparcel-matrikler, hvor villaerne enten kan
renoveres eller rives ned til fordel for at bygge
en ny villa, tilbagetrukket fra den trafikerede
gennemfartsvej.
3.
Det attraktive ved at bo uden for de større byer
er netop boformen ved villaområderne.
I scenariet “centrum som villa forstad” bliver
stationsbyens centrum langsomt overtaget
af forstadens villa typologi. Stationsbyens
karakteristiske centrum rives ned og forsvinder
mens forstadens periferi overtager.

Villaforstadens "sprawl" i udkanten af stationsbyerne fejler som sådan ikke noget. Her lever
de sociale fællesskaber ved sportshallen, på parkeringspladsen foran supermarkedet og på
vejene og over hækkene i villaområderne. Det attraktive ved at bo uden for de større byer er
netop boformen ved villaområderne. Det vil sige fordelen ved at kunne få en grøn have, leve
mindre tæt og det sociale liv over hækkene.
I scenariet “centrum som villa forstad” bliver stationsbyens centrum langsomt overtaget af
forstadens villatypologi. Stationsbyens karakteristiske centrum rives ned og forsvinder mens
forstadens periferi overtager.
De tomme bygninger langs hovedgaden bliver gradvis revet ned og matriklerne gives
til nabobygningens matrikel. På denne måde bliver matriklerne omdannet til større villa
parcelmatrikler. Her kan ejerne vælge at beholde deres bygning eller bygge ny villa,
tilbagetrukket fra vejen, for derved at undgå støjgener fra den gennemkørende trafik.
Dette scenarie vil oftest ses i de stationsbyer, der er beliggende tættere på en større by. Her
vil stationsbyen virke som forstad til storbyen og karakteren af bebyggelsen og boformen vil
nærme sig forstadens bytypologi.
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Proces - Fasedeling og first move
De tomme bygninger langs hovedgaden bliver gradvis revet ned og matriklerne gives til
nabobygningens matrikel (dette gøres muligt gennem kommunal finansiering).
På denne måde bliver matriklerne omdannet til større villaparcel-matrikler. Her kan ejerne
vælge at beholde deres bygning eller bygge ny villa, tilbagetrukket fra vejen, for derved at
undgå støj gener fra den gennemkørende trafik.
Overdragelsen af de tomme matrikler sker på betingelse af, at den nye ejer skal være villig
til at tage ansvar for grunden og at den tilpasses jf. lokalplanen hvad angår stakit, hæk
langs gadelinjen m.v. Til gengæld kan den nye ejer i fremtiden udstykke grunden igen,
hvis der skulle opstå en mulighed for nybyggeri og tilflytning. For at dette scenarie kan
realiseres, skal de forladte huse ligge med jævn afstand. Hvis der er for mange tomme
matrikler tæt på hinanden, omdannes disse til en offentlig park.
Udviklingen kan ske ad hoc i en dynamisk proces. Staten eller kommunen støtter gennem
en ny støtteordning.
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2. Villa karréen

1.
I dag er hovedproblemet i
stationsbyerne primært deres
centrum omkring hovedgaden.
Her er bygningerne i dårlig stand,
de grønne arealer sparsomme,
fællesskabet småt og larmen i
forhaverne skæmmende.
2.
I scenariet “villa karréen” vender
stationsbyens centrum tilbage til
dens oprindelse, som“new town”
bebyggelse fra slutningen af 1800
tallet. Hovedgadens bebyggelser
fortættes med infill-bygninger, der
omformer den spredte bebyggelse
til randbebyggelse af lave villaer.
3.
Den nye alternative boform kan
tilbyde tematiserede fællesskaber
med fokus på det sunde liv,
egenproduktion af fødevarer, sociale
fællesskaber eller andre alternative
temaer. Bebyggelserne har fælles
gårdhaver til rekreative formål og til
dyrkning af grønsager og opsætning
af drivhuse etc.

En måde at revitalisere stationsbyens centrum og hovedgade på, er ved at kunne tilbyde
en alternativ boform og boligtypologi. Man har muligheden for at tiltrække ressourcestærke
børnefamilier, der kan medvirke til at revitalisere byen og skabe liv i gaderne.
Børnefamilierne værdsætter grønne arealer, sund livsstil, “slow living” og fællesskab.
Muligheden for et sådant liv er svært og dyrt at finde i de store byer.
I scenariet “villa karréen” vender stationsbyens centrum tilbage til dens oprindelige idé om
randbebyggelse langs hovedgaden, som “new town”-model fra slutningen af 1800-tallet.
Hovedgadens bebyggelser fortættes med infill-bygninger, der omformer den spredte
bebyggelse til randbebyggelse af lave villaer. Derved opstår en ny bebyggelses typologi
“Villa Karréen”. Fortætningen tager udgangspunkt i den allerede eksisterende bygningsmasse og ikke mindst dets historiske værdi. De eksisterende bygninger renoveres og
istandsættes og de nye infill-byggerier tilpasses stationsbyens forstadsidyl.
Hvad løser scenariet?
Den nye alternative boform kan tilbyde tematiserede fællesskaber med fokus på det sunde liv,
egenproduktion af fødevarer, sociale fællesskaber eller andre alternative temaer. Det vil være
en boform, som baserer sig på tæt naboskab og fællesområder. Bebyggelserne har fælles
gårdhaver til rekreative formål og til dyrkning af grønsager og opsætning af drivhuse. Selv
dyrehold vil opstå til produktion af egne æg og produktion af gødning til nyttehaverne.
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Det er provinsen der møder storbylivet. Børnefamilierne vender tilbage til provinsen
med storbyen i bagagen. Fællesskabet i gården fra karréerne i storbyen genetableres
i den nye lavere og grønnere boligform - villa karréen.
Den nye boligform vil også have et revitaliserende socialt aspekt for de ældre,
der allerede er bosiddende i byen. Sociale tiltag i bebyggelserne, såsom at
de ældre i villakarréen hjælper med børnepasning lokalt i karréen, vil have et
økonomisk aspekt, da børnepasning kommunalt er dyrt. Det vil også have et socialt
aktiverende aspekt. Livskvaliteten hæves for både børn, ældre og børnefamilierne.
Hovedgaden bevares i dens fysiske form eller bliver endda endnu mere urban i kraft
af fortætningen. Den kan også bevare en vis diversitet i programmeringen, hvis der
tilføjes mindre detailhandlen til karréstrukturen. Dette scenarie vil give hovedgaden en
mere urban karakter i kraft af fortætningen.
Hvornår er scenariet relevant?
Dette scenarie vil være relevant så længe der ses en mulighed for tilvækst i byen. Scenariet
vil være relevant for byer, der opgiver deres status som selvstændig by med mangeartede
funktioner. Her vil karréen i høj grad bestå af boliger. Det vil også være relevant for byer der
ønsker at bevare deres bystatus, hvor dele af karréen vil bestå af detailbutikker.
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Proces - fasedeling og first move
Der skal gives mulighed for at udstykke parcellerne langs hovedgaden. Kommunen og
staten kan facilitere skabelsen af fællesskaberne gennem fora, hvor de oplyser
om områder, hvor det er muligt og billigt at opkøbe grunde og skabe forudsætningerne
for at starte et bofællesskab.
Fællesskabet kan stabiliseres, hvis alle boligejere på fællesparcellen er villige til at
indgå i fællesskabet, eller hvor de boligejere, der ikke ønsker at deltage ikke obstruerer
skabelsen af fællesarealet. En gulerod for de nuværende boligejere kan være, at de kan
sælge noget af deres parcel fra og opnå en økonomisk fordel.
Der er to situationer:
1) Hele fællesparcellen er forladt. Kommunen kan her lave en ny lokalplan og
fællesskabet kan igangsættes med det samme. Nye infill boliger kan tilføjes ad hoc.

SOCIALE TILTAG
De ældre tager sig af børne-pasningen,
det vil påvirke både den sociale
og økonomiske situation positivt.
Livskvaliteten for de ældre og for
børnefamilierne øges.

VANDOPSAMLING
I gårdhaverne og på tagene er der
regnvandsopsamling til afhjælpning af
oversvømmelser og til genanvendelse
af det grå spildevand, til vanding af
nyttehaverne og genbrug i husholdningen.
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GENBRUG OG
GENANVENDELSE
Villa karréen vil selv håndtere
nogle af genbrugsmaterialerne til
genanvendelse. Komposten vil
bl.a. blive genanvendt til gødning af
nyttehaverne.

2) Der gives mulighed for udstykning af parcellerne langs hovedgaden til infill af nye
boliger, så den fysiske form af villa karréen kan etableres. Massiv brugerinddragelse
igangsættes for at modne ideen om fællesskabet og villa karré-typologien hos de
nuværende berørte boligejere.
Fællesskabet igangsættes for de, der ønsker at deltage i fællesparcellen - betinget at
disse parceller kan skabe et større fællesareal som alle har adgang til. Fællesskabet kan
udvikles løbende i takt med at flere indenfor fællesparcellen tilslutter sig.
Brugerinddragelsen kan også medvirke til at konkretisere forskellige tematiserede
fællesskaber. Forskellige temaer og platforme for fællesskaber kan være med til at
understøtte den sociale bæredygtighed hvor de ældre f.eks. kan passe børnene osv.

ALTERNATIVE
ENERGIRESSOURCER
Villa karréen vil selv opstille
solcellepaneler og små vindmøller
til produktion af elektricitet.
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3. Et nyt centrum af kartoffelrækker

1.
I dag er hovedproblemet i stationsbyerne
primært deres centrum omkring
hovedgaden. Her er bygningerne i dårlig
stand, de grønne arealer sparsomme,
fællesskab - bet småt og larmen i
forhaverne skæmmende.

2.
Centrum opgives i sin eksisterende
form. Langs hovedgaden rives samtlige
bygninger ned, og erstattes med
rækkehuse der placeres langs mindre veje
der går perpendikulært på hovedgaden.
Med denne placering vendes husene
væk fra støjen fra hovedgaden og skaber
roligere miljø for boligerne og deres
udearealer
Rækkehus typologien tilbyder egen villa og
have, og et tættere naboskab langs vejene
end traditionelle villa parceller.

I scenariet “Nyt centrum med de nye kartoffelrækker” opgives centrum i dets eksisterende
form. Langs hovedgaden rives samtlige bygninger ned, og erstattes af nye mere “up to date”
boliger, der kan tiltrække nye beboere til byen.

da de gamle, faldefærdige huse erstattes med nybyggeri. Hovedgadens karakter går fra en
urban karakter til en forstadskarakter. Dog bevares gadelinjen i en hvis grad gennem hæk,
stakit eller mure.

Langs hovedgaden etableres rækkehuse/rækkevillaer, der placeres langs mindre veje,
der går vinkelret på hovedgaden. Med denne placering vendes husene væk fra støjen fra
hovedgaden og skaber et roligere miljø for boligerne og deres udearealer. Rækkehuset
som boform kan tilbyde eget hus med egen privat grøn have. Samtidig er der i bygningstypologien et tættere naboskab end den traditionelle villaparcel. Fællesskabet findes i
gaderne, hvor børnene kan lege og beboerne kan komme hinanden ved.

Hvornår er scenariet relevant
Dette er relevant i byer, hvor hovedgaden ikke har nogle nævneværdige bevaringsværdige
bygninger, er fraflyttet og i forfald. Flere matrikler ved siden af hinanden er forladte eller kan
opkøbes. Byen må stadig have et vækstpotentiale og kunne tiltrække nye tilflyttere.

Denne boform kan tiltrække børnefamilierne, der søger grønne arealer, egen villa og
samtidig værdsætter det lidt tættere naboskab fra de større byer.

Proces - Fasedeling og first move
Kommunen skriver en ny lokalplan der gør denne boligtypologi mulig. En investor eller
almen boligforening ser en fordel i at bygge i byen, og opfører et antal rækker af huse
(minimum 3 sammenhængende huse).

Hvad løser scenariet?
Dette scenarie rydder hele centrum og efterlader ingen plads til historisk nostalgi
omkring stationsbyen. Denne form vil typisk opstå i stationsbyerne tæt på en storby, hvor
stationsbyens karakter får status som forstad og ikke et bycenter i sig selv. Den fysiske
karakter ændres markant. Tætheden bevares eller forøges endda, og gaden forskønnes,
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Gennemfartsvejen igennem
stationsbyerne er tit en
skæmmende faktor for byen
og er med til at splitte byen
i to dele

4. Spredt tæt-lav i det grønne

Det grønne overtager
centrum i stationsbyen

Larmen fra trafikeret
gennemfartsvej er
karakteristisk for
mange af stationsbyerne

En ny bebyggelse trækkes
tilbage fra vejen for at undgå
støj fra hovedgaden

Bo på landet i et
fællesskab
Eksisterende bebyggelse
er langsomt blevet revet
ned i takt med fraflytning
fra byen

I scenariet “spredt tæt-lav i det grønne” har naturen langsomt overtaget centrum af
stationsbyen. De grønne arealer fra den omkringliggende natur er vandret ind i byens
centrum, hvor den eksisterende bebyggelse langsomt er blevet revet ned i takt med
fraflytning fra byen.
I den grønne lomme i centrum af stationsbyen er der opstået spredte enklaver af tæt-lav
bebyggelse tilbagetrukket fra gennemfartsvejen og larmen. Beplantede støjvolde lang
hovedvejen er med til at gøre centrum af stationsbyen til et attraktivt grønt område, med
direkte forbindelse til byens omkringliggende natur.
Hvad løser scenariet
Denne boform og områdekvalitet kan være med til at tiltrække nye beboere til stationsbyen.
Boligtypologien tilbyder egen bolig midt i den grønne natur på landet, men i et fællesskab
med andre familier og beboere. Den spredte tæt-lav bebyggelse vil kunne tilbyde fælles
grønne arealer, privat have og vild natur lige uden for hoveddøren.
Sociale tiltag i bebyggelserne, såsom at de ældre i boligklyngerne hjælper med børnepasning lokalt i hver klynge, vil give en økonomisk fordel, da børnepasning kommunalt er
dyrt, men det vil i lige så høj grad få socialt aktiverende betydning for de ældre. På den
måde hæves livskvaliteten for både børnene, de ældre og børnefamilierne.
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Støj vold mod den
trafikerede hovedvej

Tæt-lav bebyggelsen
skaber nye boformer i
stationsbyen

Hovedgaden opløses i sin oprindelige bymæssige form og bliver i stedet grøn og naturrig.
Hovedgaden bevarer sin linjeflugt i kraft af beplantning og støjvolde.
Hvornår er scenariet relevant?
Scenariet er relevant, når byen har et vækstpotentiale eller mulige investorer, men hvor
hovedgaden ikke har nogle nævneværdige bymæssige kvaliteter eller er forfaldet.
Proces - Fasedeling og first move
1) Kommunen udskriver en ny lokalplan. Der er en del fraflytninger fra centrum, og flere
bygninger langs hovedgaden står tomme og forfaldne. En eller flere developere opkøber
områder af bycentrum, river de gamle bygninger ned og bygger de nye klynger, evt. i etaper.
Et typisk tæt-lav udviklingsprojekt.
2) Det sker en flydende udvikling, hvor naturen langsomt indtager byens midte, i takt med
at boligerne fraflyttes og nedrives. Til sidst er alle spor af den tidligere bymidte forsvundet,
eller enkelte spor - f.eks. en mur eller en række træer står tilbage som et gammelt minde
fra fortiden. En developer ser en fordel i at udvikle en ny boform i det forladte og tilgroede
bycentrum og påbegynder opførslen af klyngerne.
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ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 3

Punkthuse i det grønne

Spredt tæt-lav i hovedgadens 2. række

ALTERNATIV 2
Det grønne overtager hele byrum og
hovedgade
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5. Kasbahbyen

1.
I takt med den massive fraflytning fra udkantsområderne i
Danmark og hermed også flere
stationsbyer, er priserne faldet
markant på matriklerne i mange af
stationsbyerne

2.
I scenariet “Kasbahbyen” har
landets nye borgere bosat
sig på disse billige parceller i
Udkantsdanmark. Man vil se
parcellerne knopskyde med flere
mindre bygninger, i takt med
familiesammenføring på parcellen
og udstykning af matriklerne.

I takt med den massive fraflytning fra udkants-områderne i Danmark og hermed også flere
stationsbyer, er priserne faldet markant på matriklerne i mange af stationsbyerne. I scenariet
“Kasbahbyen” har landets nye borgere, der kom til Danmark med de store flygtningestrømme
i 2015 -2017 bosat sig på disse billige parceller i Udkantsdanmark.
Man vil se parcellerne knopskyde med flere mindre bygninger, i takt med familiesammenføring på parcellen og udstykning af matriklerne. Centrum af stationsbyerne, hvor
de billigste parceller findes, vil langsomt omdannes og fortættes med alternative småbebyggelser af etniske stilarter og byggeskik.
De nye beboere i stationsbyen vil tilføre stationsbyen nye boformer og bokulturer fra hele
verden. Den traditionelle bystruktur vil langsomt opløses og fragmenteres. For at få adgang
til de udstykkede nye knopskydninger af boliger, vil barriere mellem husene nedbrydes til
mindre gader mellem bygningerne og stationsbyens centrum vil langsomt omdannes til en
tæt kasbah bebyggelse mellem forstadsvillaerne. Mindre pladser og samlingssteder vil opstå i
den nye by/bygnings struktur, som et nyt bymønster, der gror oven på den gamle stationsby.

3.
Centrum af stationsbyerne, hvor
de billigste parceller findes, vil
langsomt omdannes og fortættes med
alternative småbebyggelser af etniske
stilarter og byggeskik.

Hvornår er scenariet relevant?
Dette scenarie er relevant i stationsbyer med et svagt vækstpotentiale, hvor hovedgaden
ikke har nogle nævneværdige bymæssige kvaliteter.
Hvad løser scenariet?
Der vil ske en markant fortætning bag hovedgaden, der fuldt udnytter 2. rækkes potentialer.
Scenariet kan være med til at skabe liv og nye potentialer til hovedgaden.
Proces - Fasedeling og first move
Kommunen må tillade udstykning af parcellerne i 2. række og evt. hovedgaden.
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6. Stationsbyen som erhvervsmagnet

ALTERNATIV 1
Erhverv i hovedgadens 2. række

De tomme matrikler omkring hovedgaden er gradvis slået sammen og omdannet til større
erhvervs parceller. De “døende” stationsbycentre rebrander sig selv ved at give skattefordele og plads til større erhvervsdomiciler for cleantech-virksomheder og andre erhverv,
som man har set det i Dublin med Google eller Struer med Bang og Olufsen.
Nye industrier og erhverv ser mulighed for billigere arbejdskraft og kan samtidig tiltrække
medarbejdere med billige huspriser i udkantsbyerne. De nye erhvervs magneter vil også kunne
tiltrække flere borgere, der ser en fordel i at arbejde og bo i samme by.
Erhvervsenklaver vil have fokus på en grøn profil og det sunde liv for ydermere at kunne
tiltrække den bedste arbejdskraft og ressourcestærke familier til byen.
I stationsbyen som erhvervsmagnet vil forskellige erhverv kunne drage nytte af hinandens
tilstedeværelse i erhvervssymbioser.
De grønne erhvervsenklaver vil kunne drage nytte af hinanden hvad angår restprodukter
fra deres produktion. Erhvervsklyngerne kan gå sammen i erhvervssymbioser og udnytte
og dele hinandens ressourcer. Servervarme deles internt mellem domicilerne og sendes
også videre til villaområderne omkring erhvervsklyngerne. Firmaerne kan derved tiltrække
medarbejdere ved at tilbyde gratis varmeregning og billig el-regning. Affald fra visse typer
erhverv kan genbruges og genanvendes af andre erhvervstyper. Gråt spildevand vil kunne
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videreføres fra det ene erhverv til det andet. Røg bliver til gips, gips bliver til komposit og
komposit bliver til gødning til de grønne offentlige områder, samt private haver i byen.
De grønne erhvervsenklaver vil have fokus på at skabe et sundt liv omkring sig, både for byen og
for medarbejderne. Den grønne livsstil sælger og skaber en positiv profil og omtale for firmaerne.
Det kan tiltrække gode medarbejdere til firmaerne trods deres placering i en udkants by.
Ved at placere sportsbaner, fitnessområder og grønne rekreative faciliteter på og omkring
erhvervs-bygningerne underbygger man firmaernes og byens fokus på det gode og sunde
liv, der kan tiltrække ressource stærke familier og arbejdskraft.
1. Flere mellemstore virksomheder - ingen skattelettelser, men meget billige byggegrunde.
2. Nye iværksættere flytter ind i de gamle bygninger, skattefordele, gratis husleje, kreativt miljø.
Hvad løser scenariet?
1. De nye industrier og erhverv tiltrækker nye medarbejdere og tilflyttere og tilføjer
byen en ny identitet. Hovedgaden bliver fortættet gennem et skift i den fysiske og
programmatiske karakter.
2. Hovedgaden bevares i sin fysiske form og restaureres, når iværksætterne flytter
ind. Det vil også tilføje en mere mangfoldig udvikling og et mere varieret udtryk til
hovedgaden.
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Røg bliver til gips, gips bliver
til kompost og kompost
bliver til gødning

Servervarme deles internt
mellem domicilerne

Det sunde (og billige)
liv kan tiltrække
medarbejdere

Virksomhederne
ser en fordel i at
tænke grønt og
sundt

Servervarme sendes
videre til villaområderne omkring

Gips bliver til
kompost og kompost
bliver til gødning til
de offentlige grønne
områder og private
haver
Gråt spildevand vil kunne
videreføres fra det ene
erhverv til det andet
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Virksomhederne sender
restvarme til villaerne. Det
er billig og sundt at flytte til
de små stations-erhvervs magneter

Hvornår er scenariet relevant?
1. Dette scenarie vil være relevant for byer, der er koblet godt op på omverdenen
infrastrukturelt. Desuden vil det være oplagt at introducere i byer med en forholdsvis
død hovedgade, hvor bygningerne langs hovedgaden ikke har nogen historisk kvalitet
og derfor nemmere kan nedrives for at skabe plads til erhvervsbygningerne.
2. Scenariet vil være relevant i byer der ønsker at skabe et nyt liv i byen med relativt få
midler.
Proces - Fasedeling og first move
1. For at realisere dette scenarie må kommunen lave en ny lokalplan, der vil tillade
opførslen af større virksomhedsdomiciler. For at styrke livet i gaden, kan der indskrives
reguleringer i lokalplanen, der sikrer liv og transparens til hovedgaden. Ligeledes
skal grønne pladser og torve placeres langs hovedgaden, så medarbejdere og byens
beboere får offentlige rum, hvor de kan mødes og udveksle ideer. Der skal støttes
op om det sunde, bæredygtig liv. Kommunen kan igangsætte dette scenarie ved at
kontakte ejendomsmæglere og investorer, der kan finde potentielle virksomheder.
En fælles platform, hvor de involverede brugere kan mødes, kan skubbe processen
fremad.
2. Kommunen skriver en ny lokalplan, der kan bane vej for de nye iværksættere. En fælles
platform for involverede parter vil igen være med til at understøtte denne udvikling og
fremme den danske befolknings bevidsthed om de ekstra gode muligheder for at starte
eget firma i stationsbyen. Fra offentlig hånd skabes de forudsætninger, der kan facilitere
en sådan udvikling. Skattelettelser og gratis husleje gøres mulig.
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7. Den gamle stationsby
Museumsbyen

På byens kro kan
man smage øl
brygget som i
1890

Apoteker sælger
urtemedicin lavet
på stedet

Skomageren
arbejder med
læderet på
traditionel vis
og sælger
håndlavede sko,
som i slutningen
af 1800 tallet

Ved slagteren
kan man købe
økologisk kød,
slagtet som i 1890
og opdrættet som i
gamle dage

Hvad løser scenariet?
Museumsbyen som frilandsmuseum inviterer folk fra hele verden til at komme ind og se
en fungerende stationsby, som den så ud i første bølge. Den bevarer hovedgaden som
byens attraktion og den gamle form, struktur, ornamentering og mangfoldige funktioner
genindføres.

I scenariet “museums byen” føres stationsbyens centrum tilbage til den oprindelig stationsby.
Bygningerne gennemrenoveres og føres tilbage til den oprindelig stil. Gennemfartsvejen
ledes uden om byen og hovedgaden belægges med brosten for at opnå samme tempo i
centrum af stationsbyen som oprindeligt. Kroen, bageren, apoteket, stationen og posthuset
gendannes som i gamle dage, sammen med lygtepælene og byskiltene.
Byen bliver et beboeligt museum over stationsbyen som den tog sig ud oprindeligt. Dette vil
tiltrække nye beboere og turister, der kommer på besøg i byen for at købe urtemedicin på
apoteket, brød fra bageren, som i gamle dage, gå til traditionel skomager, eller smage øl på
kroen brygget som i 1890.
Denne særegne booplevelse vil kunne tiltrække beboere der ønsker at bo i en by, der
besidder bymæssige kvaliteter der rækker ud over den traditionelle boligform og den
moderne bystruktur. Den vil tiltrække beboerne, der har en drøm om at leve “som i gamle
dage”, hvor livet var mere simpelt, tempoet noget andet, og man kom hinanden mere ved.
Jakrigborg er et eksempel på, at dette ønske eksisterer. Mange vil flytte uden for storbyen
så længe miljøet er tiltrækkende nok eller særligt nok. Jakrigborg ligger som en amputeret
bebyggelsesstruktur på en bar mark, men har ingen problemer med at tiltrække beboere.
Byen sælger drømmen om et simpelt liv væk fra storbyens stress og jag.
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Hvornår er scenariet relevant?
Trods fraflytning, døende hovedgader og udhuling af udkantsbyernes centrum besidder
nogle af stationsbyerne store historiske kvaliteter, der bør bevares. Nogle af byerne fra
første bølge af stationsbyernes indtog i Danmark er så klare i deres bystruktur, at der
med en gennemgribende renovering og omstrukturering kan skabes et bycentrum med
mange kvaliteter. Denne omdannelse kræver selvfølgelig en stationsby med mange intakte
bygninger fra første bølge af stationsbyernes indtog i Danmark
Proces - Fasedeling og first move
Kommunen søger om fondsmidler for bevaring af kulturarv til at finansiere renoveringen
af de gamle bygninger. Kommunen genskaber det tidligere handelsliv med butikker langs
hovedgaden. De må tiltrække en autentisk arbejdskraft til disse butikker, således at brødet
bliver bagt som i gamle dage osv. De ansatte i disse butikker garanteres en minimumsløn
uafhængig af omsætningen, gennem en støtteordning, der sikrer at de forskellige
håndværktraditioner bevares.
Desuden kræver dette scenarie en stram lokalplan med mange fredninger af bygninger.
Dette betyder bl.a. at grundskatten frafalder og vil derfor tiltrække nye tilflyttere. Samtidig skal
denne sørge for genetablere den gamle hovedgade - også hvis dette indebærer nedrivning af
bygninger af nyere dato og efterfølgende opførsel af nye bygninger i gammel stil.
En omfartsvej er også en vigtig forudsætning for dette scenarie.
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8. Det grønne netværk

1.
Stationsbyens beboerne bevæger
sig i dag i bil i periferien, fra villaen
til den nærliggende skole, til den
lokale hal, hvor børnene går til
sport, over til indkøbscenteret og
tilbage til deres parcel.

2.
Det grønne netværk af
forbindelser er en opgradering af
byens veje, der bliver omdannet
fra bilforbindelser, til veje med
brede cykelstier og brede grønne
fortove. Vejen rykkes mod nord
så der skabes plads til brede
grønne områder i den sydlige
side af vejen, med mulighed
for forskelligartede ophold, og
bænke og borde i solen langs en
begrønnet vej.

I udviklingen af stationsbyen, fra slutningen af 1800-tallet med et levende centrum, til
udbygningen af parcelhusforstaden med sportshaller og supermarkeder i byens periferi, har
brugen af byen langsomt ændret sig.
I dag bevæger beboerne sig sjældent igennem centrum af de gamle stationsbyer. Der er ikke
længere behov eller funktioner der tiltrækker bevægelse gennem byen. Beboerne bevæger
sig i bil i periferien, fra villaen til den nærliggende skole, til den lokale hal, hvor børnene går til
sport, over til indkøbscenteret og tilbage til deres parcel.
I scenariet “Det grønne netværk” skabes, som titlen indikerer, et netværk af grønne
forbindelser med de bløde trafikanter i fokus. Netværker skal forbinde periferiens attraktorer til
hinanden over byens centrum med fokus på bløde trafikanter.
Disse nye grønne forbindelser kan gøre det tryggere og mere attraktivt at bevæge sig til fods
eller på cykel rundt i forstadens parcel-kvarterer, der ofte er gennemskåret af
trafikerede gennemfartsveje.
Det grønne netværk af forbindelser er en opgradering af byens veje, der bliver omdannet fra
bilforbindelser, til veje med brede cykelstier og brede grønne fortove. Vejen rykkes mod nord
så der skabes plads til brede grønne områder i den sydlige side af vejen, med mulighed for
forskelligartede ophold, og bænke og borde i solen langs den begrønnede vej.
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Hvad løser scenariet?
Den nye struktur af forbindelser kan være med til at trække liv gennem stationsbyen
centrum, skabe flere grønne åndehuller i byen og få beboerne til at stige ud af bilen og
træde op på cyklen og dermed skabe et mere livligt bybillede.
Hovedgaden gøres grøn i samme stil som resten af netværket og dens kvaliteter forhøjes
gennem elementer der sænker bilernes fart, såsom bump, fodgængerfelter og grønne lommer.
Hvornår er det relevant?
Dette scenarie er relevant i byer med dårlige forhold for de bløde trafikanter og byer, der
ønsker at tilgodese disse.
Proces - Fasedeling og first move
Første step vil være at opgraderer og begrønne hovedgaden. De andre forbindelser kan
dernæst blive udbygget og skal så vidt muligt koble op på hovedgaden, men også så direkte
som muligt til hinanden (10% reglen kan elaboreres). På denne måde vil periferien altid
være koblet op på hovedgaden, og hovedgaden vil igen blive udgangspunkt for et liv af
bløde trafikanter.
Kræver en stor investering fra kommunens side i byens vejprofil.
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9. Den grønne
hovedgade

1.
Centrum af stationsbyen
og den gamle hovedvej er
gennem tiderne gået fra at
være samlingspunkt til at være
skampletten for byen. Langs
hovedvejen findes faldefærdige
bygninger, og larmen fra en
ofte trafikeret gennemfartsvej
er med til at splitte byen i to
dele.
2.
Den gennemkørende
trafik føres uden om byen.
Hovedgaden bliver til en grøn
parkstrækning gennem byen.
Her overtager grøn natur og de
rekreative arealer. De tomme
bygninger langs hovedgaden
bliver gradvis revet ned og
matriklerne indlemmes i
den grønne parkstrækning i
hovedgaden. På denne måde
bliver matriklerne omdannet til
grønne rekreative lommer i den
grønne hovedgade.

I scenariet “den grønne hovedgade” lukkes hovedgaden fuldstændig for trafik. Den
gennemkørende trafik føres uden om byen. Hovedgaden bliver til en grøn parkstrækning
gennem byen. Her overtager grøn natur og de rekreative arealer.
De tomme bygninger langs hovedgaden bliver gradvis revet ned og matriklerne indlemmes
i den grønne parkstrækning i hovedgaden. På denne måde bliver matriklerne omdannet til
grønne rekreative lommer i den grønne hovedgade. Lommerne kan bruges til barbecuearealer til fællesspisning i byen, til legeplads for børnene i byen og den tilstødende forstad.
Eller til fitness og sportsredskaber for byens beboere.
Hvad løser scenariet?
På denne måde fjernes skampletten fra byen centrum, ved at revitalisere hovedgaden
til en positiv fortælling om stationsbyen kvaliteter og potentialer. Hovedgaden bliver igen
et samlende punkt for byen, hvor byens beboere mødes på tværs af alder og interesser.
Parkstrækningen bliver så at sige byens fælles have.
En by med fokus på grønne rekreative arealer kan være med til at tiltrække børnefamilier,
der gerne vil opgive storbylivet for grønne arealer lige uden for deres hoveddør.

Hovedgadens karakter og fysiske form ændres total. Den gamle hovedgades
bebyggelse vil stå som fragmenter mellem de nyetablerede parkrum.
Hvornår er scenariet relevant?
Dette scenarie kan enten medvirke til at revitaliserer og forskønne en døende stations
by eller medvirke til at omdanne en døende stationsby til et attraktivt forstadsområde til
en af Danmarks storbyer.
Proces - Fasedeling og first move
1. Første skridt vil være at anlægge en omfartsvej, der kan lukke for trafikken gennem
hovedgaden. Det er mest relevant i byer hvor en stræk trafikeret hovedgade
medvirker til at ødelægge bylivet.
2. En mildere version vil være at lave en stille gade/sivegade med lave hastigheder for
bilister.
I takt med fraflytning inddrager kommunen langsomt de tomme matrikler til lommeparker.

Stationsbyen kan derved tilbyde egen villa med privat have, men med et tæt naboskab lige
uden for døren i form af en grøn parkstrækning, der binder kvarteret og byen sammen. Her
er man langt væk fra biler og det hurtige liv i storbyen.
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Scenariekatalog
10. Det grønne aktivitetsbånd

ALTERNATIV 1
Spredt bebyggelse i det
grønne aktivitetsbånd

I scenariet “det grønne aktivitets bånd” forbindes forstadsringens attraktorer på tværs af
stationsbyen i et bredt, grønt, rekreativt, aktivitets bånd. Båndet vil rumme sportsbaner,
fitnessredskaber, løbebaner, basket, amfiscene, og rolige aktiviteter som grillplads,
siddenicher og hængekøjepark mellem træerne.

Hvornår er dette scenarie relevant?
Dette scenarie er kun relevant for byer der har dynamoer i periferien af byen, og hvor
disse kan forbindes på tværs af hovedgaden. Det kræver også at der er tomme og
forfaldne huse, der kan rives ned for at give plads til det grønne bånd.

Hvad løser scenariet?
Aktivitetsbåndet vil binde byen sammen fra forstadsringen i parcel området til centrum af
byen og den tomme hovedgade.

Proces - Fasedeling og first move
Kommunen kan udarbejde en plan for det grønne stræk - bl.a. ved at opkøbe tomme
matrikler. Det grønne stræk kan til en vis grad tilpasse sig byens tomme matrikler, så
længe disse har en hensigtsmæssig lokation.

Parkstrækningen vil være samlingspunkt for byens beboere, her mødes borgerne på tværs
af alder gennem forskellige aktiviteter.
Parkstrækningen vil samtidig være en hurtig smutvej fra den ene attraktor i byen til den
anden. Fra sportshallen til den lokale brugs. Fra ældre centeret til shopping centeret.
Hovedgaden vil få en direkte forbindelse til byens nyere dynamoer og vil også begrønnes,
der hvor det grønne bånd krydser hovedgaden. Desuden vil der også ske en “spill over”effekt fra bylivet i det grønne bånd.
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Nogle dele af det grønne bånd vil i starten være smalle stiforbindelser, der langsomt
vil udbygges til et bredere aktivitetsbånd i takt med fraflytning og opkøb af matrikler.
Dermed går det fra at være en grøn forbindelse til langsomt at udvikles til en grøn
parkstrækning med aktiviteter og en mere mangfoldig udvikling.
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1.
I scenariet “det grønne
aktivitetsbånd” forbinder
forstadsringens attraktorer på
tværs af stationsbyen i et bredt,
grønt, rekreativt, aktivitetsbånd.

2.
Aktivitetesbåndet vil binde byen
sammen fra forstadsringen i
parcel området til centrum af
byen og den tomme hovedgade.
Parkstrækningen vil være
samlingspunkt for byen beboere,
her mødes borgerne på tværs
af alder gennem forskellige
aktiviteter.

3.
Båndet vil rumme sportsbaner,
fitness redskaber, løbebaner,
basketbaner, amfiscene, og mere
rolige aktiviteter som grillplads,
siddenicher og hængekøje park
mellem træerne.
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11. Den grønne jernbane

Opsamling af regnvand fra
parcelhusområderne samles i
“dekorative” søer i det grønne
jernbanestræk
Cykelstien forbinder
villaparcelområderne
omkring byen og giver
samtidig forbindelse til
nærliggende landsbyer

Scenariet søger at genvinde
betydningen af jernbanen for
stationsbyen ved at
skabe et grønt natur træk
langs den gamle
(nedlagte) jernbane

Strækningens fokus er den
vilde natur, der kan blive
iscenesat på forskellig vis
Forskellige elementer
lader beboerne gå mellem
trækronerne, bevæge sig
ned i vandet gennem
gangstier, eller lytte gennem
store tragter til vinden og
vandet

Som vi kan læse om i Gudrun Gormsens bidrag er jernbanen i stationsbyens
grundlæggelsesfase byens knudepunkt, der skaber liv og vækst til byen. Varer, besøgende
og nye fortællinger kommer langvejs fra med toget og byens liv udspringer her. I
stationsbyens 2. fase, velfærdsbysfasen mister jernbanen langsomt sin betydning til fordel
for lastbiltransport og personbiler.
Scenariet “Den grønne jernbane” søger at genvinde betydningen af jernbanen for
stationsbyen ved at skabe et grønt naturtræk langs den gamle, nedlagt jernbane. Et grønt
rekreativt stræk, der lader naturen herske og jernbanen gro til.
Strækningens fokus er den vilde natur, der kan blive iscenesat på forskellig vis, gennem
redskaber der lader beboerne gå mellem trækronerne, bevæge sig ned i vandet gennem
gangstier, eller lytte gennem store tragter til vinden og vandet. Disse redskaber vil være
med til at understrege og iscenesætte naturoplevelsen, og give en anderledes oplevelse på
gåturen i det grønne.
Den grønne jernbanestrækning vil samtidig fungere som cykelforbindelse mellem
villaparcelområderne omkring byen og som supercykelsti mellem de nærliggende byer.
Jernbanen er ofte placeret i en lavning i landskabet. I sådanne tilfælde kan den grønne
jernbanestrækning bruges til opsamling af regnvand og afhjælpning af regnvand fra
villaområderne ved monsunregn.
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Ved at lade naturen
tage over langs jernbanen,
genskaber man byens
orientering mod jernbanen.

Hvad løser scenariet?
Ved at lade naturen overtage langs jernbanen, genskaber man byens orientering mod
jernbanen. Fokus er nu på det grønne og sunde liv langs jernbanen og oplevelsen af
de naturskønne arealer, der tit og ofte omgiver stationsbyerne.
Den grønne forbindelse er flere steder koblet op til hovedgaden, hvor jernbanen
krydser hovedgaden, men også i andre punkter, hvor der kan skabes et grønt link
mellem de to. Det grønne stræk kan på denne måde tiltrække mere liv til hovedgaden
og endda også invitere naturinteresserede, hundeluftere og cyklister fra nabobyerne
ind forbi hovedgaden. Da det grønne stræk og hovedgaden er forbundet i flere
punkter, forstærker de hinanden da folk kan gå i et loop og ikke frem og tilbage.
Hvornår er scenariet relevant?
Dette scenarie er kun relevant i stationsbyer hvor jernbanen er nedlagt.
Proces - Fasedeling og first move
Kommunen kan indlemme fraflyttede matrikler
eller frie grønne arealer i strækningen. Forladte matrikler mellem den grønne
strækning og hovedgaden inddrages og skaber forbindelse mellem disse to.
Det kræver at man laver en strategi og plan for iscenesættelse af naturen og en form
for turistinformation, der kan oplyse om disse attraktioner. 1. skridt kan være enten
at lade naturen gro til uorganiseret over en længere årrække eller kommunen kan
udbyder strækningen til en konkurrence. Der må også tages kontakt til nabobyer/
netværksbyer.
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BIDRAG 5
TYPER, MODELLER, STRATEGIER OG
SCENARIER

Byplanarkitekt og professor Jens Kvorning beskriver i bidraget ´Typer og
modeller, strategier og scenarier´ vigtigheden af at arbejde med strategier
og strategisk planlægning, når man agerer under usikre og skiftende vilkår en situation der kendetegner arbejdet med vores stationsbyer i Danmark.
Strategier opfattes ofte som noget overordnet og generelt, men strategisk
tænkning er aktuel og nødvendig i alle skalaer. I dette bidrag diskuteres,
hvilke strategier, der kan anvendes til at realisere forskellige modeller
for stationsbyerne, afhængig af hvilke vilkår og betingelser, der gør sig
gældende.
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Strategier og strategisk tænkning er nødvendig, når man skal agere i
en usikker situation, hvor de vilkår, man skal handle indenfor, ikke kan
forudsiges eller kan ændre sig med kort varsel. Strategier og strategisk planlægning opfattes ofte som noget overordnet og generelt, men
strategisk tænkning er aktuel og nødvendig i alle skalaer, hvis man skal
kunne agere under usikre og skiftende vilkår.

Indledning
Strategisk tænkning og handling kan defineres som evnen til at kunne
identificere og gøre det vigtigste – det der i den givne situation fastholder
og udvikler flest af de kvaliteter og mål, der sigtes efter.
Strategisk tænkning kan også defineres som evnen til at opbygge et beredskab af forståelser og handlingsmuligheder, som gør det muligt at få mest
muligt ud af en usikker situation: Det gælder om i svage perioder at sikre,
at de vigtigste kvaliteter kan opretholdes.
Det gælder om at kunne gribe og udnytte positive muligheder, når de måtte
opstå. Og det gælder om at kunne omfortolke og se nye muligheder i allerede eksisterende anlæg og processer.
Stationsbyernes vilkår vil typisk være underlagt en stor grad af usikkerhed,
hvilket kalder på strategisk tænkning og handling som en nødvendig forudsætning for at kunne udvikle byen og undgå unødvendigt forfald.
Forandringsprocesser og dynamik
At kunne forstå og beskrive den dynamik, som byen er underlagt, er en
afgørende forudsætning for at kunne udvikle virksomme strategier. Hvis der
ikke er udviklet en aktuel og dynamisk beskrivelse af de forandringsprocesser, som påvirker byen, så er det ikke muligt at identificere de handlingsmuligheder, der måtte opstå. Kortlægningen af forandringsprocesser må
skelne mellem overgribende tendenser, som det ikke er muligt at påvirke
fra den enkelte by eller kommune, og mere lokale og regionale forandrings
processer, som under gunstige vilkår vil kunne påvirkes af lokale politikker.
Bærende kvaliteter, visioner og mål
Det er vigtigt at identificere og opnå enighed om hvilke kvaliteter, der er de
bærende for den pågældende bytype og for den konkrete by. Det gælder
både arkitektoniske, sociale, landskabelige og beliggenhedsmæssige kvaliteter. Hvis der ikke er enighed og opbakning omkring de bærende kvaliteter, bliver strategierne usikre, og det sker også, hvis de bærende kvaliteter
ikke er bundet til stedet eller er urealistiske set i forhold til den aktuelle by
og dens potentiale og position.
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Strategiske muligheder
Med afsæt i kortlægningen af forandringsprocesser er det vigtigt at udpege
de vigtige strategiske muligheder i den enkelte by, kategorisere dem og vurdere deres effekt. Det må afklares, hvad byen eller kommunen kan påvirke,
og hvilken effekt disse handlinger kan have på forskellige typer af private
og offentlige aktører. Hvilke handlinger har den største effekt? Er der små
projekter, som i sammenhæng kan gøde jorden for større forandringer? Er
der små projekter, som kan fastholde troen på fremtiden i perioder, hvor det
ikke er muligt at igangsætte større forandringer?
Scenarier
Scenarier er en vigtig teknik til at opbygge et strategiske beredskab og
træne den strategiske tænkning. Gennem scenarier beskrives en vifte af
forskellige udviklings- og handlingsmuligheder, og gennem tilvejebringelsen af scenarierne trænes og kommunikeres den strategiske tænkning og
evnen til at skifte spor, når det er nødvendigt, og gribe muligheder når de
måtte opstå.

Forandringsprocesser
Det umiddelbart mest sandsynlige udviklingsscenarie for hovedparten af
stationsbyerne er en vis befolkningsreduktion, en forøgelse af andelen af
ældre, faldende indkomst og dermed faldende ejendomspriser, forringet
offentlig og privat service, svækket vedligeholdelse, forringede lånemuligheder og tendentielt fravær af ny-investeringer.
Men nogle stationsbyer vil i kraft af deres regionale position eller p.g.a. succesfulde lokale virksomheder kunne opnå befolkningsforøgelse og potentiel
vækst i ejendomsinvesteringer.
Andre byer kan i kraft af lokale ildsjæle og det engagement og den sociale
mobilisering som skabes, kunne tiltrække nye beboere og fastholde eller udvikle nye kvaliteter som bosætningsby, uden at det nødvendigvis er
forbundet med en større befolkningstilgang. Men selv om det skulle vise sig
muligt at opnå en befolkningsforøgelse, er det ikke sikkert, at det er muligt
at tiltrække bygningsinvesteringer i et sådant omfang, at forfaldet i de ældre
og mest centrale dele af byen kan imødegås. Der kan meget vel optræde
nye investeringer i nogle dele af byen og forstsat forfald i andre dele eksempelvis langs hovedgaden.
Derfor er det vigtigt at kortlægge dynamikken i forandringsprocesserne, og
afdække hvordan de påvirker og forstærker hinanden. Dette må ske konkret for den enkelte stationsby, men der opstilles neden for et generaliseret
og forsimplet eksempel. Det er forsimplet i den forstand, at beskrivelsen er
lineær, og der redegøres derfor ikke for de mere komplekse interaktionsmønstre mellem de forskelle trin og begivenheder, som i praksis vil optræde
i et sådant forløb.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antallet af ældre øges
Indkomsten falder
Vedligeholdelsesstandarden falder
Forbruget falder
Faldende forbrug og koncentrationstendenser i detailhandelen betyder butikslukninger
Flere ældre og koncentrationstendenser i den offentlige service betyder lukning af
børneinstitutioner og skoler
Byens attraktivitet som bosætningssted for børnefamilier svækkes
Manglende tilflytning betyder svækket ejendomsmarked
Svækket ejendomsmarked betyder dårligere finansieringsmuligheder og dårligere
vedligeholdelse
Manglende tilflytning betyder yderligere undergravnings af serviceforsyningen
Attraktiviteten som bosætningsby falder yderligere

Og dermed er der gang i en selvforstærkende, nedadgående spiral. I ovenstående eksempel er udgangspunktet den øgede andel af ældre, som er en
generel tendens, men en tendens som optræder med særlig voldsom effekt
i mindre og svage byer.

Socialt er stationsbyen karakteriseret ved de mødesteder og institutioner,
som det sociale og kulturelle liv organiserer og fortætter sig omkring og
ved de foreninger og andre organiseringer, der udspringer herfra. Det er
typisk skolen, børnehaven, forsamlings- eller kulturhuset, sportshallen og
sports-pladsen, måske ældrecentret, men også butikkerne i midten, som
er udgangspunktet og fortætningspunktet for de sociale organiseringer og
de lokale kulturelle aktiviteter – og i dag supermarkederne selv om de ofte
ligger perifert, spredt.
Samtidig med at det er vigtigt at identificere de bærende kvaliteter i den
aktuelle by, er det også vigtigt at erkende at dagliglivet, for mange af dem
der bor i byen, udspiller sig i en større regional sammenhæng, og at det i
særlig grad gælder de grupper, man gerne vil have til at flytte til byen. Mange arbejder et andet sted, og mange opsøger kulturelle og underholdningsmæssige tilbud i andre dele af regionen. Det kræver en sikker forståelse af,
hvad det er, stationsbyen kan og skal levere for at støtte dagliglivet.

Strategiske muligheder

Udgangspunktet kunne også have været den generelle centralisering af serviceforsyningen, som forstærker effekten af de demografiske forandringer.

Formålet med kortlægningen af forandringsprocesserne og den negative
dynamik, de ofte er forbundet med, er at kunne udpege handlinger, som
kan bremse eller vende denne nedadgående bevægelse, dvs. udpege de
strategiske muligheder, der er til rådighed.

Bærende kvaliteter

Disse muligheder vil variere fra by til by og må derfor kortlægges konkret og
lokalt. Nedenfor gives eksempler på hvad, der kan udgøre strategiske muligheder, hvilke potentialer de principielt rummer, og hvilke effekter de kan
have i en bestemt kontekst. Det er vigtigt at identificere mange slags strategiske muligheder – både muligheder med stor effekt og nogle med mere
begrænsede effekter – for at kunne reagere på og under forskellige vilkår.

I projektets hovedrapport er Stationsbyens bærende, fysiske kvaliteter
beskrevet, og der skal derfor kun gives et resumé, der peger på den måde,
det er nødvendigt at kategorisere og forstå disse kvaliteter, når der skal
udvikles realiseringsstrategier.
Hvis stationsbyen skal opretholde sin attraktivitet som bosætnings by, er
det vigtigt at tænke både i den arkitektoniske og den sociale og funktionelle
attraktivitet, og hvordan disse forhold opfattes af forskellige grupper.
Stationsbyen er arkitektonisk og med hensyn til sin visuelle identitet normalt
defineret ved hovedgaden som det bærende. Hovedgaden er samtidig den
del af byen, der er udsat for den kraftigste erodering gennem de forandringsprocesser, der påvirker byen - butiksdød, manglende vedligeholdelse
og manglende nyinvesteringer.
Også den generelle vedligeholdelsestilstand af både private huse og offentlige anlæg udenfor hovedgaden opfattes af både den besøgende og af
indbyggerne som et tydeligt signal om, i hvilken udstrækning beboerne er
glade for deres by. Forsømte forhaver, forladte bygninger, dårligt vedligeholdte offentlige arealer sender et markant signal om manglende opbakning
af byen og fravær af kollektiv organisering og engagement.

468

Der vil typisk være perioder og situationer, hvor der er få ressourcer til
rådighed, og det derfor ikke er muligt at gennemføre større forbedringer.
I sådanne perioder er det vigtigt at kunne gennemføre små initiativer og
forbedringer, som viser både de lokale og omverdenen, at der alligevel er
handlekraft og engagement tilstede i byen. Men det er også vigtigt at have
identificeret og diskuteret initiativer og projekter med større effekt, således
at der kan handles hurtigt, når muligheden måtte opstå.
Nedenfor diskuteres de typiske strategiske muligheder knyttet til den
private service, den offentlige service, byens fremtoning og umiddelbare attraktivitet, og de muligheder som knytter sig til beliggenheden og relationen
til det omgivende landskab.

469

BIDRAG

BIDRAG

TEMA 3. Tænkning om strategi og om centrum og midtpunkt

Den private service
Instituttet for Centerplanlægning har opstillet forskellige scenarier for butiksforsyningen i de danske byer frem til 2030. De mest negative af disse scenarier peger på, at kun de mellemstore og større byer på dette tidspunkt vil
have en dækkende udvalgsvarehandel. De mindre byer vil kun have dagligvareforsyning, og en del af de små byer, som i dag har dagligvareforsyning,
vil sandsynligvis helt miste deres butikker.
Hvis butiksforsyningen svækkes kraftigt eller i værste fald helt forsvinder,
mister byen sin attraktivitet både for nye børnefamilier og for ældre mennesker fra landdistrikterne, som søger efter seniorboliger, hvor de kan være i
nærheden af den nødvendige service.
Det er derfor vigtigt at forsøge at udvikle strategier, som kan sikre, at der
kan opretholdes den bedst mulige private service. Det handler både om, at
overveje hvordan de forskellige typer af privat service kan støtte hinanden
og hvilken synergi, der kan være mellem privat og offentlig service.
Den private service er underlagt de markedsmæssige betingelser, som gælder for den pågældende sektor og i det pågældende område, og de er både
nationalt og regionalt bestemt. Det er muligt i en vis udstrækning at støtte
en lokal butiksforsyning med postekspedition, visse offentlige funktioner,
udlevering af forsendelser, bestilt over nettet mm. og dermed skubbe lidt til
den tærskelværdi, der gælder for det nødvendige opland til en butik. Og det
er muligt gennem byens generelle attraktivitet at sikre sig nogle kunder, som
ellers ville køre til en anden by.
Det strategiske blik for effekten af samlokalisering mellem butikker og offentlige funktioner er derfor vigtigt. Og blikket for, hvordan bymiljøet i bred
forstand støtter butikkerne, er ligeledes vigtigt.
Det handler selvfølgelig også her om den lokale opbakning – både til at sikre
disse overlappende funktioner og til at støtte butikken gennem de daglige
indkøb.
De lokale supermarkeders nyerhvervede rolle som stationsbyernes offentlige dynamoer og fælles fora burde forpligte til en byarkitektonisk opfølgning
for både bygningsanlæg og udearealers vedkommende, der påtager sig
denne rolle.
Den offentlige service
Den offentlige service er gennem de sidste 25 år blevet centraliseret i lige
så høj grad som den private service. Skoler og børneinstitutioner er blevet
sammenlagt for at forbedre økonomien og for at sikre et bredt undervisningsudbud.
Den offentlige service i form af skoler og børneinstitutioner er helt afgørende
for, om børnefamilier vil slå sig ned i en given by, men også andre fritidstilbud spiller en vigtig rolle.
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Børneinstitutionen kan normalt fastholdes med en begrænset størrelse og
er derfor mindre kritisk end skolen. Men børneinstitutionen kan også bringes til at spille en større rolle end bare børneinstitution ved at udnytte nogle
af dens lokaler til møde- og festlokaler og dens legeplads som et lokalt
mødested.
Hvis der stadig er en skole, er det vigtigt at udvikle modeller for, hvordan
den kan fastholdes, og hvordan den kan styrkes - både som skole og som
mødested for andre sociale og kulturelle aktiviteter. Det er ligeledes vigtigt
at bearbejde dens udearealer, så den fremstår som et vigtigt og inviterende
sted i byen. Den pressede kommunale økonomi har fået mange kommuner
til at nedlægge skoler i de mindre byer, hvilket også rammer nogle af stationsbyerne og undergraver deres muligheder for at tiltrække børnefamilier.
Der er eksempler på oprettelse af privatskoler som alternativ til nedlæggelse af de offentlige skoler, men det kan næppe blive en generelt anvendelig model. Der er også eksempler på succesfuld organisering af andre
typer af offentlige aktiviteter i fælleshuse og omkring sportshaller, kultur- og
aktivitetscentre, som har skabt attraktive udfoldelsesmuligheder for børn
og voksne og fremkaldt et så aktivt lokalt sammenhold, at det har kunnet
kompensere for den evt. manglende skole.
Her bliver det altså spørgsmålet om, i hvilken udstrækning det lykkes at
kombinere de aktiviteter, der normalt finder sted i sportshallen, i forsamlingshuset, i musikskolen, i diverse foreninger og om at give aktiviteter nogle attraktive rammer og gøre dem til et synligt samlingspunkt i byen, gerne i
bymidten for at fastholde dennes funktion og betydning.
Andre steder er det et spørgsmål om at udnytte skolen som et både aktivitetsmæssigt og visuelt tyngdepunkt i byen.
Det strategiske handler om at kunne se og udnytte mulighederne og at kunne opnå disse synergier step by step, så der hele tiden tilbydes aktiviteter
med reel betydning for dagliglivet i byen, og der signaleres engagement og
handlekraft.
Opretholde attraktivitet og undgå forfald
Stationsbyen handler ikke kun om det funktionelle og det økonomiske. At
flytte til en given by er også et spørgsmål om dens attraktivitet i bredere
og mere miljømæssig forstand. Udenfor de store byregioner er der mange
bosætningsmuligheder at vælge imellem. En by præget af forfaldne huse
og dårligt vedligeholdte offentlige rum bliver valgt fra til fordel for en by, som
har undgået denne type af forfald og fremstår velpasset og dermed signalerer lokalt engagement og initiativ.
Det er denne form for attraktivitet, som dette studium især handler om hvordan opretholdes og fornyes de bærende rumlige og æstetiske kvaliteter,
herunder kulturarven i stationsbyens midte og dermed i hele stationsbyen,
således at den fortsat kan optræde som en attraktiv bosætningsmulighed.
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På det konkrete og lokale plan handler det om at udnytte de fysisk-byarkitektoniske og kulturarvskvaliteter, der findes i den specifikke by.
I Stationsbyen er det oftest hovedgaden med dens tidstypiske bebyggelse,
der bærer byens identitet. Men det er samtidig hovedgaden, som er den
mest udsatte, når det gælder tomme butikker, manglende vedligeholdelse
og usælgelige huse, hvilket er blotlagt i de typer og modeller som kortlægningen opstiller i projektet.
At identificere de strategiske muligheder handler om at klassificere de
forskellige forbedringer i forhold til den økonomi, der er knyttet til dem og
hvilke aktører, der skal inddrages og aktiveres, og hvordan det kan ske.

F.eks. som mere fællesskabs- eller nabo-skabsbetonede bosætninger for
ældre og unge med tilknyttede pleje og aktivitets-faciliteter, for børnefamilier med service- og pasningsfaciliteter evt. koblet sammen med nye lokale,
bæredygtige arbejds- og produktionsmåder.
Lokal, original landbrugs- og gartneridyrkning, kombinationserhverv af
håndværk og højteknologi, naturlige, stedlige rekreationsaktiviteter, etc.
Sådanne alternative etableringer i stationsbyen kan tænkes sammen med
dens midte, hvor ejendomspriserne er lave, og der stadigvæk er plads i
både 1. og 2. række (gadebebyggelse og bagområder) til alment eller privat
infillbyggeri i få enheder eller nybyggere i få eller flere enheder.

Adgang til landskabet
En af de væsentligste årsager til at bosætte sig i en mindre by er nærheden
til naturen og de åbne landskaber. Men meget ofte bliver landbruget drevet på en sådan måde, at der reelt ikke er nogen adgang til landskaberne
udenfor de små byer.
Samtidig er de lokale veje så smalle, og der køres så hurtigt, at det er usikkert og decideret farligt for både børn og voksne at cykle på dem. Der optræder mange steder det paradoks, at en udflytning til små byer på landet
gør adgangen til åbne arealer vanskeligere, end den er i nogle større byer.
Det er kun ved at køre i bil til den nærmeste skov eller strand, at adgangen
til naturen kan realiseres.
Ofte er der muligheder for at etablere stier langs vandløb eller gennem
lavtliggende arealer, som kan sikre adgang til naturen og dermed indfri en
af de vægtige grunde til at flytte til en mindre by.

Scenarier
Scenarieteknikken handler om at gennemtænke en række forskellige
udnyttelser af disse strategiske muligheder gennem at kombinere dem på
forskellige måder afhængig af den tilgængelige økonomi. Hvordan man
gennem nogle offentlige initiativer kan gøre det mere attraktivt for en privat
aktør at gennemføre en investering, hvordan man kan støtte den lokale
mobilisering, osv.
At opstille forskellige scenarier er vigtigt både som en læreproces – at øve
sig i at tænke i handlinger, der rummer en stor grad af fleksibilitet – og som
et beredskab, der er nødvendigt for at kunne reagere hurtigt på opståede
muligheder eller korrigere, når noget udvikler sig anderledes end ønsket.
F.eks. kan stationsbyerne blive hjemsteder for fremtidige alternative bosætnings-, arbejds- produktions- og samlivsformer som fremstillet i Tom Nielsens og Niels Martin Andersens, WE architectures og Fremforsks visioner.
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Centrum og midtpunkt er i dagligsproget overlappende begreber,
men brugen af disse begreber peger på, at centrum og midtpunkt/
bymidte har en række forskellige betydninger, som igen knytter
sig til forskellige dimensioner og forståelser af de bylandskaber,
vi lever i. Det kan handle om det geometriske eller det trafikale
centrum i en i byen. Det kan henvise til midtpunktet for byens eller
bydelens sociale liv, eller det kan betegne et magtcentrum, der
hvor rådhuset eller politistationen ligger. Som oftest er det et sammenfald af alle disse dimensioner indenfor en tydelig fysisk ramme
af bygningsmæssig tæthed, urban rumlighed og byarkitektonisk
intensitet.

BIDRAG 6
SVÆKKELSE AF CENTRUM OG MIDTPUNKT I
STATIONSBYERNE

Løsningsstrategier for stationsbyer skal kunne fastholde en form for
centrum og midtpunkt betoner byplanarkitekt og professor Jens Kvorning
i bidraget ´Centrum og midtpunkt´. Det er stationsbyens midtpunkt,
forstået som den rumlige artikulering af noget fælles, der er det vigtige at
fastholde og udvikle. Med udgangspunkt i internationale bysociologiske
og bygeografiske betragtninger beretter Jens Kvorning om svækkelsen af
mindre byers centrum og midtpunkt som konsumsteder og mødesteder.
Bidraget beskriver videre en række muligheder for f.eks. at åbne og udvikle
de offentlige institutioner, pladser og aktiviteter, således at de på forskellige
måder kan udvikle deres potentialer som livgivende mødesteder.

// BYLIV
// UDFORDRINGER FOR DE MINDRE BYER
// LØSNINGSSTRATEGIER FOR DE MINDRE BYER

Midtpunkt og centrum kan således godt være flere forskellige
steder, det politiske centrum ét sted og midtpunktet for det sociale
eller det kommercielle liv et andet sted, eller mange forskellige
steder i den samme by.

Indledning
Et centrum kan have forskellig skala og optræde med forskellig
tyngde – som ét altdominerende centrum eller som en mere moderat
fortætning i forhold til omgivelserne.
Centrum kan også være et primært visuelt centrum, noget der henter
sin betydning alene ved at skille sig visuelt ud fra omgivelserne eller
indtage en særlig synlig plads i sammenhængen uden nødvendigvis
at have en betydningsbærende funktion.
Men lige meget hvad slags centrum eller midtpunkt vi står overfor, så
er det noget, vi orienterer os efter og noget, der er med til at definere
byens identitet.
Beskæftiger vi os med de mindre byer, vil det der opfattes som centrum og midtpunkt ofte være der, hvor butikkerne ligger – hovedgaden
sammen med stationen, skolen og i nyere tid evt. supermarkedet eller
sportshallen.
Diskussionen om centrum og midtpunkt har fået en ny aktualitet, fordi
øget nethandel, stigende mobilitet og centralisering i butikshandelen
har betydet en reduktion i antallet af butikker, som rammer de mindre
byer særligt hårdt.
Hvad enten vi interesserer os for Stationsbyen, den lille købstad, den
store landsby eller forstadsområderne omkring de større byer, så be-
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tyder reduktionen i antallet af butikker, at disse bytyper svækkes eller helt
mister det, der har udgjort deres midtpunkter og været med til at definere
deres identitet.
Stationsbyen er den blandt de trængte bytyper, som rummer det største
sammenfald mellem det betydningsbærende, funktionelle centrum og det
visuelle centrum.
Hovedgaden i stationsbyen er karakteriserende for denne bytype i kraft af
sin position og sin særlige, urbane bebyggelse, og som stedet hvor butikker og andre fælles funktioner er lokaliserede. Derfor rammes stationsbyen
også særlig hårdt og særlig synligt, når butikkerne forsvinder, fordi hovedgaden med sine tomme butikker fremstår som den uomgængelig og påtrængende henvisning til byens krise.
Stationsbyen og forstaden
Set i perspektiv af de senere års bestræbelser på at skabe urban differentiering i de ensartede, entropiske forstæder gennem bylivs- og byarkitektoniske intensiveringer og fortætninger er det tankevækkende, at stationsbyerne med deres midter, der allerede rummer denne eftertragtede fysiske
differentiering, i dag oftere betragtes og behandles som et problem end
som et potentiale.
Den tautologiske overskrift – centrum og midtpunkt – forsøger at fastholde
det, der er hovedpointen i dette bidrag, nemlig at det er midtpunktet, forstået som den rumlige artikulering af noget fælles, der er det vigtige at fastholde og udvikle, og det vi bør fokusere på i denne debat.

Byliv
Når fokus er på de mindre byer, og formålet er at udvikle strategier, som
kan imødegå den krise, som reduktionen i butiksantallet og andre fællesfunktioner skaber, så bliver det vigtigt at præcisere og uddybe, hvad det
lokale, sociale liv i byen består af, og hvad det organiseres omkring.
Bylivs-begrebet har i de senere år næsten fået status af besværgelse. Der
skal være et aktivt og mangfoldigt byliv, uanset hvor stor eller lille byen er –
det kan læses i både konkurrenceprogrammer og diverse plandokumenter
– og det underforstås, at det også er muligt at skabe et sådant aktivt byliv.
Men hvad er det, der tales om, når bylivsbegrebet anvendes?
Den tyske sociolog Ferdinand Tönnies skelnede mellem Gemeinschaft og
Gesellschaft. Gemeinschaft er det tætte fællesskab, man har i den lille by,
Gesellschaft er det løsere og mere anonyme fællesskab, der optræder i
den større by. Det er Gesellschaft bylivsbegrebet normalt forbindes med,
og derfor bliver det umiddelbart set en forvrængning at tale om byliv, når
det gælder den lille by.
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På den anden side kan det hævdes, at dagliglivet for de fleste udspænder sig mellem mange lokaliteter i den byregion, man bor og
arbejder i. Det er få, der tilbringer hele dagen i byen – måske de
mindre børn, og måske nogle pensionister, men for de fleste andre
gælder det, at de nok bor i den lille by, men at de i løbet af dagen eller
ugen indgår i mange forskellige sammenhænge og miljøer forskellige
steder i regionen.
Med den betragtning bliver det liv der knytter sig til bosætningen i den
lille by af samme karakter som eksempelvis livet i et forstadsområde.
Den amerikanske sociolog Sharon Zukin karakteriserer byliv og bykultur på denne måde: Public culture is produced by the many social
encounters that make up daily life in the streets, shops and parks –
the spaces in which we experience public life in cities. Hun underbygger dermed den traditionelle forståelse af bylivet og dets betydning
som en dannende og socialiserede aktivitet. Argumentet er, at det er i
mødet med mange forskellige mennesker i byen, at vi bliver skabt og
udviklet som sociale individer, der formår at omgås og lære af hinanden. Og spørgsmålet er så, om det ikke også dækker det byliv, der
udspiller sig mellem forskellige dele af en større byregion?
Maarten Hajer og Arnold Reijndorp forsøger i bogen ’In serarch of
new public domain’ at udvide forståelsen af det offentlige rum. De
søger efter alle de steder, hvor der optræder et møde og foregår en
social udveksling. Ved at benytte denne tilgang får de inddraget mange delvist privatiserede rum som eksempelvis butikscentret og parkeringspladsen som vigtige byrum for social udveksling.
Hajer og Reijndorp anfægter med denne tilgang den skelnen mellem
’places’ og ’nonplaces’ som antropologen Marc Augé argumenterede
for, i det han kalder en introduktion til supermodernitetens antropologi.
I Augé’s verden er butiks-centret og parkeringspladsen nonplaces,
fordi der ikke er nogen, der har indtaget dem, og fordi de ikke har
nogen historisk dybde.
Den engelske bygeograf Nigel Thrift åbner i nogle af sine bøger og
artikler for en anden debat om byrum og byliv ved at interessere sig
for det, der kaldes konsumregimer eller konsumkulturer, altså forskellige epokers måde at organisere konsumet på, eller måske rettere
den måde forskellige former for konsum definerer forskellige epoker.
Thrift karakteriser bl.a. det postindustrielle konsumregime på følgende måde: Det er præget af en øget æstetisk refleksivitet – det betyder
bl.a. øget æstetisk stillingtagen til de miljøer man færdes i (hvilket
sandsynligvis stiller den lille by i en kritisk situation).
Det er præget af øget social interaktion via elektroniske medier – hvilket bl.a. indebærer en udvidet offentlighedssfære og hurtigere spredning af oplevelser og nye trends (hvilket nok også placerer den lille by
i en udsat position).
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Der er en øget opmærksomhed om individualitet og selvrealisering – hvilket bl.a. udtrykker sig i orientering mod eksempelvis autencitet, økologi,
etnicitet (igen noget den lille by har svært ved at leve op til)
Der optræder en øget kommerciel markedsføring rettet mod individualitet
– i form af stigende differentiering af produkter og salgsmiljøer (igen problemer for den lille by).
Personligheden bliver en reflekteret konstruktion – hvor der eksempelvis
tales om tøjet som sjælens emblem og vigtigheden af at skille sig ud og
dermed en søgen efter anderledeshed (og det gør man i større byer og
centre).
I forhold til denne karakteristik bliver det succesfulde bycentrum altså det,
der evner at give plads for at forbinde disse tendenser på en række forskellige måder, således at forskellige livsstile kan finde sig til rette i det pågældende bycentrum. Det kræver i henhold til Thrift’s analyse en omhyggelig
kombination af bygningstyper, design, vareudbud og den generelle atmosfære, der opbygges og opleves i bycentret
Thrift når med dette afsæt frem til at karakterisere bylivet på en anden
måde en end de teoretikere, som er nævnt ovenfor. Han ser de mennesker, der er samlet i byens centrum som, det han kalder en ’kommunikativ
forsamling’, der er i stand til at udvikle en egenidentitet i kraft af den interaktion, der sker mellem dem selv og omgivelserne. Denne egen-identitet
udvikles ved at fortolke hinanden – man skal have blik for andre og for
andres reaktion på ens egen fremfærd - således at man opnår tilbagemeldinger på andres fortolkning af en selv.
Thrift pointerer videre, at det vigtige for det succesfulde bycenter er, at det
er i stand til at opbygge en særlig atmosfære, som en række forskellige
grupper kan føle tilhørsforhold til. Og med afsæt i den konstatering konkluderer han, at det kun er byen, der kan levere sådanne miljøer og atmosfærer – det kan, det han kalder, det ’stedløse hyperspace’ aldrig levere.
Thirfts konklusion om byens overlegenhed i forhold til det stedløse ’hyperspace’ er jo umiddelbart opmuntrende for vores bestræbelse om at udvikle
strategier, som kan støtte byernes centre. Men spørgsmålet er så, om det
ikke kun er de største byer, der kan levere de miljøer og atmosfærer, som
lever op til det moderne konsum, sådan som Thrift analyserer det.
Det kunne med andre ord se ud, som om vi har fået underbygget, at der er
særlige og næsten uovervindelige problemer forbundet med at fastholde og
udvikle de mindre byers bymidter som konsumsteder og mødesteder. Og
det kunne også se ud, som om vi igen nærmer os Tönnies’ gemeinschafts
forståelse af den mindre by.

Udfordringer for de mindre byer
Hvis vi accepterer Thrifts indkredsning af, hvad det succesfulde bycenter
skal kunne levere, står de mindre byer altså med nogle svære udfordringer,
alene i kraft af at de er små, og derfor ikke kan mønstre, det han kalder, en
kommunikativ ansamling af mennesker.
Udover de udfordringer, der er nævnt ovenfor, så er der også andre vanskeligheder, der knytter sig til størrelsen. De tendenser og udfordringer, der
generelt er knyttet til globaliseringen og den postindustrielle epoke og til de
nationale demografiske og økonomiske ændringer, rammer nemlig særligt
hårdt i de mindre byer.
Virkningen af de demografiske ændringer med et stigende antal ældre
bliver markant skærpet, hvis de kombineres med fravandring. Det gælder,
både når vi ser på den kommunale økonomi, på underlag for butikker og
for skoler og anden kommunal service. Det kan igangsætte en nedadgående spiral, hvor huse bliver dårligere og dårlige vedligeholdt og butikker
dør, uden at der er økonomi til at bygge butiksejendommene om og skoler
lukker. Dermed bliver disse byer step by step mindre attraktive for yngre
tilflyttere men også uattraktive som bosætningsbyer for ældre.
Den anden markante demografiske tendens nemlig de små husstandsstørrelser, hvor den 1-personeres husstand nu er den dominerende, er også en
særlig udfordring for de mindre byer, fordi det almindeligvis er mere komfortabelt for en enlig at bosætte sig i en større by.
Mange tilflytteres udsagn om livet i de små byer herunder stationsbyerne
eksponerer modsætningen mellem forventningen om deltagelse i et gemeinschaft og den oplevede gesellschaftsrealitet a la storby og forstad, skabt af
globalisering og regionalisering.
Det sender spørgsmålet om udviklingen af stationsbyen tilbage til det fysiskbyarkitektoniske - de stedlige, naturlige, monumentale, bebyggelses- og
bygningsmæssige forhold samt byens aptering.

Løsningsstrategier for de mindre byer
Hvis vi anerkender, at butiksantallet vil blive reduceret, og butikkerne og
handelsaktiviteterne dermed ikke længere alene kan definere byens fællesskab og identitet, hvad er det så, vi kan række ud efter for at fastholde en
form for centrum og midtpunkt?
Jeg mener, at en vigtig mulighed ligger i at åbne og udvikle de offentlige
institutioner, pladser og aktiviteter, således at de på forskellige måder kan
udvikle deres potentiale som mødepunkter og så forsøge at opnå den maksimale synergi mellem disse mødepunkter og byens butikker.
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Det betyder, at vi hver gang, der skal igangsættes en offentlig investering,
må spørge: Har denne investering og dette anlæg et socialt eller kulturelt
potentiale, som rækker ud over primærfunktionen? Kan vi åbne institutionerne for andre grupper end den primære gruppe? Kan vi placere den og
kæde den sammen med andre funktioner, så der opnås en større betydning for byens dagligliv?

Med denne palet af forskellige funktioner og aktiviteter tiltrækker biblioteket
også mange forskellige aldersgrupper og sociale grupper og skaber dermed et af de mødesteder, som opfylder den klassiske definition til bylivet
som et sted for møde og udveksling. I mange tilfælde har disse nye biblioteker vist sig at kunne tiltrække, engagere og integrere etniske grupper på
en meget overbevisende måde.

Kan f.eks. de i dag aktive dynamoer som supermarkeder, sportscentre,
erhvervsgrupperinger, etc. kobles på offentlige og private funktioner?

Som konkrete eksempler kan nævnes biblioteket i Herning, der med en
placering på den ene af hovedgaderne i høj grad har formået at aktivere
gaden, støtte butikker og bidrage afgørende til bylivet i bycentret. Et andet
eksempel er det nye bibliotek i NV-kvarteret i København, hvor en bred
pallette af funktioner inde i biblioteket kombineret med en byhave har givet
det nye bibliotek status af det mest betydende samlingspunkt for kvarteret.

Skolen
Skolen er et vigtigt organiseringspunkt for dagliglivet. Det er et helt afgørende punkt for børnene, men det er også et eget vigtigt punkt for forældrene: De afleverer og henter måske børnene. De påvirkes, af om børnene
er glade og stolte over deres skole. Der holdes mange møder på skolen –
både knyttet til skolens liv og til foreningslivet og lokale events. Skolen har
ofte det særlige potentiale, at den både kan bidrage til at tilvejebringe en
særlig atmosfære i gaden eller på vejen – den kan danne et lille torv eller
blot en visuel markering og fortætning. Men skolen vil i de fleste tilfælde
også have en kobling til friarealer og sportsbaner, som både er vigtige i
skolens liv, men som også kan gøres til vigtige mødepunkter for byens eller
kvarterets liv udenfor skoletid.
Hvis disse potentialer realiseres, så kan skolen indtræde som et vigtigt sted
i byen, et mødepunkt og kondenseringspunkt for det sociale liv og et visuelt
og arkitektonisk orienteringspunkt. Og hvis det så igen kan kombineres
med eller støtte og henvise til byens butikker, har vi fået formuleret en første, relevant strategisk indsats.
På samme måde som grundskolen kan opnå den funktion som et vigtigt
samlingspunkt for byen, kan de mellemlange uddannelser måske i endnu
højere grad udvikles som samlingspunkter, fordi der her med ældre elever
kan arbejdes med en tættere integration over hele dagen med byens øvrige liv og funktioner.
Biblioteket
Bibliotekerne udvikles og ændres kraftigt i disse år, og det fører også til at
mange byer enten bygger om eller bygger nye biblioteksbygninger. Der er
allerede en række eksempler på sådanne ’new-generation’ biblioteker, som
spiller en meget stor rolle som mødepunkter og organiserings- og fortætningspunkter for det lokale sociale og kulturelle liv. Bibliotekerne rummer i
dag typisk udover bogsamlingen en attraktiv læsesal med aviser og en lang
række magasiner, som henvender sig til mange forskellige grupper. Det rummer arbejdsstationer med computere og adgang til en stor vifte af informationer og databaser. Det rummer møderum og rum med fx bordtennis eller
andre spil. Det rummer legerum. Og det giver ofte underlag for en lille café.
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Sportsbaner og sportshallen
Næsten alle mindre byer har sportsbaner og en eller flere sportshaller. De
er ofte specialiserede og aflukkede steder, hvor man kun kommer – og kun
kan komme – hvis man er medlem af en af de klubber der bruger banerne
eller halen. Samtidig er disse anlæg ofte samlingspunkter for en stor del af
byen yngre indbyggere og har derfor et stort potentiale udover den primære funktion.
Hallerne kan kombineres med flere funktioner. Det kan være yderligere
sports- og idrætsfunktioner, men det kan også være lægehus, fysioterapi,
spafunktioner mm. Dermed bliver halkomplekset et sted for langt flere af
byens borgere, og et sted som med stor sandsynlighed også kan trække
en café, som yderligere kan udvides til at rumme spiseklubber, selskabslokaler mm.
Nogle af de udvidelsesprojekter og nybygningsprojekter, som Lokale- og
Anlægsfonden har støttet i de senere år, er gode eksempler på sådanne
funktionelle sammenkoblinger.
Sportsbanerne har tilsvarende potentialer. De er på bestemte tidspunkter
samlingspunkt for mange af byens beboere og har dermed en vigtig betydning i byens dagligdag og daglige rytme. Hvis de kan udnyttes til flere
aktiviteter, hvis de kan parres med nye funktioner og institutioner, hvis de
kan sammenknyttes bedre med byens forskellige kvarterer – så kan deres
betydning som samlingspunkt og identitetspunkt styrkes kraftigt.
Forsamlingshuset og kulturhuset
De fleste små byer har eller har haft et forsamlingshus, som udgjorde
rammen om byens foreningsliv og sammenkomster. Mange af forsamlingshusene er lukket, og deres funktioner er i et vist omfang overtaget af skolen
eller sportshallen jf. det, der er nævnt ovenfor.
Men forsamlingshuset eller det lokale kulturhus kan stadig stå som et vigtigt
billede, der kan samle lokale kræfter om en fælles vision for byens fremtid.
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Et eksempel kan være det, der bliver kaldt en ’kulturgård’ i Horbelev på
Falster. Byen havde mistet sin skole, men byens borgere gik sammen og
købte skolen, for at bruge den som det de indtil videre kalder Landsbycentret, der rummer mødelokaler og tilbyder plads til mindre firmaer. Beboergrupper bad også Arkitektfirmaet Polyform om, at få udarbejdet en plan for
hvordan de tidligere skolebygninger kunne bruges på en ny måde, som
samlingspunkt og ramme om en række kulturelle, uddannelsesmæssige og
rekreative funktioner, som byens selv kunne drive.

Derfor er spørgsmålet om hvordan, der kan udvikles bolig- og bebyggelsestyper, der er velegnede for andre end kernefamilien, ofte et strategisk vigtigt
spørgsmål i de mindre byer. Kan der findes måder at ombygge nogle af
byhusene langs hovedgaden, så de bliver attraktive for både ældre og unge
og samtidig gør hovedgaden mere attraktiv? Kan der ske ombygninger,
nybyggeri og fortætninger i 2. række-områderne for at skabe koncentration
omkring hovedgade og midte som alternativ til parcelhuskvarteret.

I dette projekt er de tre gamle skole-bygninger kædet sammen af en ny
fælles¬bygning, som udadtil skal danne et torv, der signalerer nyt centrum
i byen. Fællesbygningen skal modtage og fordele til de tre bygninger, men
skal også rummer en scene og mulighed for forskellige arrangementer med
en tilknyttet café. I de eksisterende bygninger er der foreløbigt gjort plads
for fitness, musikskole, kreativt værksted og teaterfunktioner, men de kan
bruges til mange andre funktioner, som kan samle byen og give plads for
nye firmaer.

Adgang til landskabet
De mindre byers største attraktion er ofte deres nære relation til de åbne
landskaber. Det betyder selvfølgelig også, at byerne er stillet forskelligt alt
efter kvaliteten af det landskab, de er omgivet af. Men adgangen til dette
landskab, der er den bærende kvalitet, er ofte enten vanskelig eller umulig.
Man kan bo ud til åbne marker eller tæt ved å, en strand eller en skov uden
at kunne komme ud til disse kvaliteter.

Boligkvarterets liv
Mange af de mindre byer må indse, at de fremover primært vil blive bosætningsbyer for personer, der arbejder andre steder, men som foretrækker at
bo i en mindre by. Dermed bliver det vigtigt at gøre byen så attraktiv som
muligt som boligby, og det skal i mange tilfælde opnås samtidig med, at
butiksforsyningen bliver reduceret. I den situation er det vigtigt at satse på
at udvikle, skabe gode rammer for og eksponere det liv, der knytter sig til
boligerne.
Det drejer sig om børnehaven - hvordan gør man den til det vigtige lokale
centrum? Det drejer sig om at eksponere legepladsen, klatreskoven, ride
klubben eller hvad, der nu er basis for og kan skabes samling omkring i
den pågældende by. Med meget små midler kan en dygtig landskabsarkitekt gøre disse steder til stærke identitetsbærende steder, der vil fremstå
som vigtige punkter i byen og øge dens attraktivitet.
I den sammenhæng rummer stations-bymidterne specielle udfordringer
p.g.a. deres behov for radikal fornyelse og transformation men også potentielle muligheder med deres tæthed og kulturarv.
Bolilg- og bebyggelsestyperne
Næsten alle de små byer vil i en årrække en overrepræsentation af ældre
mennesker. Nogle vil gerne flytte fra parcelhuset til noget, der er nemmere
at vedligeholde. Og nogle vil gerne flytte til en mindre by, hvis der er velegnede moderne boliger og gode sikre bebyggelser, og hvis der er sikkerhed
for, at dagligvareforsyningen kan opretholdes.
Måske er der også nogle fra den voksende gruppe af yngre mennesker,
der har valgt at leve alene, der kunne tænke sig at bo i en lille by, hvis der
er velegnede boliger, og hvis der er andre attraktioner.
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Derfor er der et stort potentiale i at sikre adgang og sammenkæde disse
kvaliteter. Skoven er det mest brugte rekreative landskab overhovedet i
Danmark. Cykling, løb og almindelig ’gåen tur’ er de mest udbredte fritidsaktiviteter. De små byer, der kan øge mulighederne for og kvaliteten af disse aktiviteter, vil derfor også øge deres attraktivitet og forstærke den form
for socialt og rekreativt liv, der udfolder sig på disse steder og ruter.
De alternative miljøer
Hvis vi stadigt holder fast i, at udgangs-punktet for vores søgen er svækkelsen af den traditionelle midte og hovedgade i de mindre byer, så søger
vi efter funktioner og aktiviteter, der kan supplere og støtte det liv, der er
knyttet til den traditionelle hovedgades (1. rækkes) handels-, erhvervs- og
institutions-funktioner.
Hvis vi er i de lidt større byer – det der tidligere ville hedde stationsbyer og
små købstæder – så vil der ofte være lager-eller værkstedsbygninger som
ligger tæt ved eller bag hovedgaden. Disse bygninger og de rum og passager, de danner, kan være afsæt for at skabe nogle alternative miljøer, hvor
billig husleje, alternative funktioner, små begynder-boliger og en sammensat arkitektur kan skabe fysiske og sociale enklaver, der kan berige og styrke hovedgaden, tiltrække nye beboergrupper og gøre byen mere attraktiv
som besøgsby.
Tilsvarende kan havneområder, hvor der endnu ligger gamle pakhuse og
små industribygninger, udvikles til meget attraktive miljøer, der på sigt også
kan give større økonomisk effekt for byen end nybyggede velhaverboliger
på havnen.
De ofte ledige overskudsområder (2. række) mellem hovedgadens historiske bebyggelse og de nyere parcelhuskvarterer rummer muligheder for at
skabe hovedgadestøttende tiltag fra tættere bolig-, erhvervs- og institutionsbyggeri til rekreative faciliteter eller urbant land- og havebrug.
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Samarbejde med lokale aktører
Praksis har vist, at den byarkitektoniske kortlægning, type- og modelfremstilling sammen med en struktureret proces giver en god kontekstforståelse. Den giver samtidig mulighed for at operationalisere
stationsbyernes kulturarv i samarbejde med byernes lokalsamfund.

Baggrund - Pilotafprøvning

BIDRAG 7
MODELANVENDELSE I PRAKSIS

Byplanarkitekt og proceskonsulent Tenna Tychsen beskriver i
bidraget ´Modelanvendelse i praksis´, hvordan kommuner og lokale
aktører samarbejder om modellen i praksis. I to pilotafprøvninger
har modellen vist sig velegnet i kommunens samarbejde med lokale
aktører om udviklingen af deres by. Den typologiske kortlægning giver
overblik over stationsbyerne som kulturarv og historie. Den giver
fælles viden, men den giver også inspiration til fremtidig byudvikling.
Bidraget beskriver processen i 4 trin
PROCES I 4 TRIN:
// 1. Kontekstafklaring
// 2. Registrering og kortlægning af typologier
// 3. Analyse og perspektivering
// 4. Scenarier og løsninger

Fælles viden og inspiration
Stationsbyerne oplever en tid med mange udfordringer, men byernes lokalsamfund ses også i stigende grad som aktive medspillere, når byerne skal
sikres en positiv udvikling. I bidraget ”2040 Urban design vision” beskriver
Tom Nielsen og Martin Veje Esbensen 4 megatrends, herunder om velfærdsstatens forsvinden. Nye toner i velfærdsstaten præger allerede det
lokale ansvar og engagement. Vi ser flere steder tegn på byer, der tager
bestik af, hvad fremtiden måtte bringe og som tager ejerskab til både nye
anlæg, funktioner og drift.
Projektgruppen bag bogen arbejde med en antagelse om, at byer med større indsigt i deres kulturarv, identitet og forudsætninger for udvikling, bliver
bedre rustede til at tage vare på deres fremtid. Den typologiske kortlægning
giver overblik over stationsbyerne som kulturarv og historie. Den giver fælles viden, men den giver også inspiration til fremtidig byudvikling. Modellen
kan medvirke til at forsvare, forstærke og formidle stationsbyens identitet.

Fælles nyt blik på stationsbyerne
Før kortlægningen af stationsbyerne i denne bog blev den typologiske
kortlægning og analyse gennemført som pilotmodel i stationsbyerne Sønder Omme og Hejnsvig i Billund Kommune. Her samarbejdede kommune,
borgere og museum om at gøre kulturarven levende i fremtidig byudvikling.
Alle faser fra typologisk kortlægning, analyse til idé-udvikling blev gennemført i et tæt samarbejde mellem fagpersoner og lokale aktører.
Både fagpersoner og borgerne fik i samarbejdet et fælles nyt blik på deres
stationsbyer. Et bredere vidensgrundlag gav bedre mulighed for at fokusere
og prioritere indsatser for fremtiden. Byerne er blevet bevidste om markante
og betydningsfulde træk i landskab og bymiljø og anvender den typologiske
kortlægning til at bygge bro mellem fortiden og fremtiden. Sønder Omme vil
genfinde ´byens moder´ (Omme å) og udvikle dens potentialer på en moderne måde, der skaber ny aktivitet og liv. Hejnsvig vil udvikle en attraktiv
boligby i landskabet.
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Styrkelse af modellen
Pilotafprøvningerne viste, at kortlægningen af typologier fungerer godt som
et analyseredskab, der på en systematisk og anskuelig måde fremstiller
valgmuligheder i en demokratisk planlægningsproces, ligesom den er åben
for input fra processens medvirkende.
I arbejdet med eksempelbyerne i denne bog har det været hensigten at
kvalificere kortlægningen og analysen af stationsbyerne. I dialogen mellem
eksperter og byens aktører er der behov for en mere præcis karakteristik og
afgrænsning af stationsbyernes historiske typologier, som udgangspunkt for
analyse, og der er behov for inspiration til fremtidig fysisk scenarietænkning.

I Hejnsvig og Sønder Omme i Billund Kommune har kommune og borgere gennemført modellen og
sammen skabt ny fælles forståelse og fundament for udvikling

Ny identitet med rødder i kulturarven
Begge pilotbyer arbejder med at give deres byer nye identiteter med rødder
i hver deres kulturarv. Desuden har den nye fælles bevidsthed givet byernes lokale aktører energi og blod på tanden til at arbejde målrettet med
byens udvikling.
De ved, hvad de vil have fokus på, når de arbejder med forskønnelse af
deres byer, bosætning, turisme m.m. Begge byer har efter pilotafprøvningen sat mål for deres udvikling i henholdsvis en plan for områdefornyelse
og en udviklingsplan.
Borgerne i Sønder Omme og Hejnsvig har fortalt, at arbejdet med modellen:
• Giver værktøjer til at se nye muligheder
• Er en modningsproces, hvor kommune og borgere sammen skaber ny
fælles forståelse og fundament for udvikling
• Giver anledning til dialog, hvor der opstår anerkendelse af både faglig
ekspertviden og lokal viden.
• Motiverer mange til at være med, fordi byerne opdager deres kvaliteter
og sammenhænge.

Forestillinger om typologier for fremtidens stationsby bliver let diffuse at
tale om, og det har vist sig i pilotafprøvningerne og i eksempelprojekterne,
at det er vanskeligt for borgere at forestille sig fysiske konsekvenser af en
ønsket udvikling – eller vanskeligt at skabe sig forestillinger om radikale
løsninger på sin bys udfordringer. Eksempler som man lader sig inspirere af
bliver ofte løsrevne og tilfældige baseret på indtryk fra en anden kontekst i
en anden by.
Den typologiske kortlægning, som beskrives i bogen har givet mulighed
for at arbejde systematisk med kortlægning af stationsbytypologier og
udvikling af begrundede fremtidsscenarier. Vi har arbejdet med designmodeller, der tager udgangspunkt i forskellige grundvilkår og forudsætninger.
Vi har inddraget scenarierne for samfundsmæssig udvikling og megatrends
i frembringelsen af projektets fremtidige fysiske scenarier og typologier.
I de følgende afsnit beskriver vi forslag til anvendelsen af modellen ud fra
både praktiske erfaringer i pilotafprøvningerne og ud fra lokale fagpersoner og lægfolks reaktioner på kortlægningen og analysen af bogens
eksempelbyer.

Lokalt samarbejde om modellen
Lokalt samarbejde er en forudsætning for at modelanvendelsen skaber
resultater, som stationsbyer tager ejerskab til.
Erfaringer viser at gode medskabende processer i mindre byer påvirker
både fællesskabet og sammenhængskraften positivt, men skal fagpersoner og lokale parter samarbejde ligeværdigt om udvikling er det vigtigt at
anvende modeller, der kan håndteres i processen og som bringer fælles
viden og værdier i spil.
Som Peter Gundelach, sociolog KU i en sådan sammenhæng har formuleret: ”Faglige eksperter tages ikke længere for givet af befolkningen.
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Arkitekter skal kunne drømme og fantasere sammen med folk på en måde,
hvor professionalisme og brugerkrav mødes. Visions- og idéværksted er
således ikke en overset disciplin, men mødet med og tilgangen til borgerne
er helt afgørende for udfaldet at samarbejdet”
Pilotafprøvningen har vist, at det er muligt at tilrettelægge en medskabende
proces med forståelse for, hvornår og hvordan faglige og lokale input bringes
i spil med en oplevelse af, at nye veje til udvikling kan tegnes i fællesskab.
Lokalt samarbejde i pilotafprøvningen byggede på 4 ben:
• Indsamle faglig og lokal viden til bedre forståelse og bedre beslutninger
• Perspektivering – koble til faglig indsigt (fysisk og kulturhistorisk)
• Refleksion – koble til lokal indsigt
• Involvering – anerkende og mobilisere lokale ressourcer
Uden lokalt engagement og samarbejde i stationsbyerne bliver det vanskeligt at trække en udvikling. Når udfordringer står for døren, som affolkning,
funktionstømning, livløse hovedgader og nedslidte bycentre, så kalder stat
og kommune i større og større grad på samarbejde med borgere og lokale
aktører. Det sker i en ny forståelse af, hvordan myndighed og lokalsamfund
samarbejder om at løse komplekse udfordringer i velfærdsstaten – såkaldte
”wicked problems”.
Lokale organiseringer er i mange byer aktive og klar til at tage ansvar,
men mangler støtte og vejledning til strategisk og visionær tænkning, om
fremtiden, om byens særlige identitet og om byens rolle og potentialer i en
regional sammenhæng og udvikling m.m.

Model for afprøvning i praksis

Et procesdesign kan bygges op over en skabelon i fire faser:

FASE 1. KONTEKSTAFKLARING

Skabe fælles forståelse for metode og forløb
Afklare og forstå byens forudsætninger og udgangspunkter for udvikling

FASE 2. REGISTRERIGING OG KORTLÆGNING AF TYPOLOGIER
Kortlægge kulturarvværdier og potentialer
- faglig og lokal viden
Kortlægning af:
1. Stedtypologi
2. Monument- og dynamotypologi
3. Bygningstypologi
4. Apteringstypologi

FASE 3. ANALYSE / PERSPEKTIVERING

Procesdesign i 4 faser:
Fase 1:
Kontekstafklaring
Modellen kan skaleres og tilpasses forskellige opgaver og omfang. Den kan
anvendes som forberedelse til enkeltstående workshops og fremtidsværksteder, når der er brug for inspiration til dialog om byens identitet og muligheder. Modellen kan indbygges i mere omfattende udviklingsprocesser,
hvor kommunale og lokale aktører samarbejder om strategi, udviklingsplaner, områdefornyelsesaktiviteter eller lignende.

•
•
•

Fysisk og kulturhistorisk analyse og prioritering af bærende kvaliteter
Byens sammenhænge fysisk og kulturhistorisk
Forslag til indsatser

FASE 4. SCENARIE OG LØSNINGER

Bud på fremtidige løsningsmuligheder, ideer og prioriteringer

Uanset omfang må forløbet planlægges og iscenesættes i samarbejde med
de parter udviklingen berører. Det er en god ide at tage fat i en lokal organisering f.eks. lokalråd, borgerforeninger, lokale erhverv. En lokal organisering kan tage ejerskab til model og proces og agere som ambassadører i
formidlingen af modellens brug og output til det brede lokalsamfund.
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Processen og dialogen med borgerne tilrettelægges i samarbejde med lokale aktører

Byvandringer er et godt redskab til det første uformelle møde mellem fagfolk og lokale aktører

Man må være opmærksom på, hvad lokale aktører har fokus på, når modellen anvendes i samarbejdet med lokalsamfundet. For lokalsamfundet
handler udviklingsindsatser som regel om at få skabt liv i byen - at få genskabt eller udviklet nye funktioner og om at udvikle det lokale engagement.
Model, struktur og arkitektonisk fagsprog er noget fagpersonerne holder
styr på og oversætter og gør håndgribeligt til noget borgere forstår.

I denne fase skabes et fælles nyt blik for byen og begyndende forståelse
for stedet, byens fysiske identitet og kulturarv. De grundlæggende forudsætninger for, hvordan byen er opstået, måden den ser ud og dens fysiske
identitet kan kortlægges sammen med lokale aktører. I fællesskab udpeges
bærende værdier. Både faglig og lokal viden samles ind.

Fagpersoner må være optaget af at skabe motiverende og inspirerende
rammer for dialog om det, vi ser, og den viden vi når frem til om byens
kulturarv og byens lag. Målet er at operationalisere den nye viden i nye
handlinger og projekter. Fotoeksempler og forståelige skitser sammen med
et konkret og nærværende sprogbrug i formidlingen er nødvendigt.
Modellen skal overfor lokale interessenter ikke præsenteres som en arkitekturanalyse, men et værktøj til at opnå udvikling, engagement og liv.
Der sættes klare rammer for, hvordan og hvornår lokale aktører bredt
inddrages og hvordan input fra arbejdsmøder, workshops mv. indarbejdes i
indsatser i byerne.
En procesleder må pendle mellem struktur og stor fleksibilitet i håndtering
af mange interesser og beslutninger. Processen skal skabe overblik for alle
parter og sikre faglig perspektivering og refleksioner med lokale aktører.
Endelig skal den frembringe visualisering og præsentation af ideer, der kan
skabes fælles forestillinger omkring.

Fase 2
Registrering og kortlægning af typologier
Byens identitet vil altid være under forandring. En konkret kortlægning af
stedstypologi, monumentaltypologi, bebyggelsestypologi og apteringstypologi er en god hjælp til alle deltagere i processen, til at få overblik over den
byarkitektoniske status. Kortlægningen skaber forståelse for de bymæssige
sammenhænge og forskellige lag af kulturhistorie.
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Byvandringer er et godt redskab til det første uformelle møde mellem fagfolk og lokale aktører. F.eks. gør arkitektens nye blik på byen indtryk.
Byvandringen giver mulighed for en uformel og fordomsfri diskussion af,
hvad arkitekten ser. En efterfølgende mere formel struktureret gennemgang
af fagpersonernes typologiske registrering, giver forståelse for byens fysiske udvikling over tid. Lokale aktører får mulighed for at skabe sig et overblik og for at tilføje lokal viden til registreringen og den typologiske kortlægning. De overordnede stationsbytypologier 1., 2. og 3. typologi (1915, 1965
og 2015) hjælper til at give forståelse for fysisk udvikling over tid.
En kulturhistorisk kortlægning hører med. I pilotafprøvningerne var det af stor
gavn at samarbejde med kommunens museum. Museer kan supplere med
en stor fond af generel og lokal viden. Museet er i stand til at udlede regelmæssighed og variation og kan pege på det, der er karakteristisk eller helt
specielt og enestående i en given virkelighed eller i en historisk kontekst.
Hverdagslivet, som kan synes uden de store begivenheder, kan pludselig få
en meget større betydning, når det ses i et bredere historisk perspektiv. Det
anonyme hverdagsliv i lokalsamfundene gøres til noget særligt. Det åbner
for en forståelse af en lokalitet, et givent samfund eller et givent fænomen.
Vi kommer nærmere:
•
•
•

Hvorfor der ser ud, som der gør på det sted, hvor vi bor,
Hvorfor vi gør bestemte ting, netop som vi gør og
Hvad betyder det?
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Både fysiske og livgivende komponenter kortlægges. Samtaler om hvor byens liv udspillede
sig før og nu giver vigtig historisk viden om byens dynamoer

Dialog om fremtidige muligheder og scenarier. Indsatser prioriteres.

Fase 3
Analyse og perspektivering
Fysisk og kulturhistorisk perspektivering er vigtig forud for prioritering af
indsatser for byens udvikling.

Fase 4
Scenarier og løsningsforslag
Denne fase har til formål at frembringe løsningsforslag. Der gennemføres
dialog om forslag til transformationer og udformninger med baggrund i
byens eksisterende typologiske udgangspunkter og identitet samt ønskede
temaer for indsatser. Baggrunden for scenarieudspillet er byens naturlige
og kulturhistoriske stedlighed sammen med de typologiske elementer, der i
processen er kommet fokus på.

Efter den første fælles indledende øjenåbner går fagpersoner i gang med at
analysere og perspektivere byens sammenhænge og udviklingspotentialer.
Der sættes perspektiv på det fagpersonerne og lokale aktører selv ser.
Den kulturhistoriske perspektivering tager samlet set udgangspunkt i den fysiske analyse af de fire stedtypologier og den kulturhistoriske analyse, som
er den erindring og de fortællinger, som lokalsamfundene byder ind med.
Analysen trækker særlige temaer, særlige fysiske forhold eller specielle
byarkitektoniske elementer frem som potentialer for byudviklingen og giver
bud på mulig transformation. Byens sammenhænge bliver belyst.
Igen er det vigtigt at få det kulturhistoriske perspektiv med, set som noget
aktivt. I det kulturhistoriske perspektiv inddrager vi ting, oplevelser og erfaringer, som det enkelte menneske har gjort sig. Man kan samle erindringerne til fortællinger, og gennem fortællingerne kan man i lokalsamfund skabe
en større helhed og en fælles bevidsthed.
Med fokus på både fysiske og det historiske perspektiv får vi understreget,
hvad der er fysiske og livgivende komponenter i byen. Ud af perspektiveringen opstår en slags huskeseddel, hvor komponenterne kan prioriteres af
kommune og lokale aktører.
Værktøjer i denne fase kan være mangfoldige fra interview, rundbordsmøder, granskning af historiske arkiver sammen med lokale, strukturerede
workshops og arbejdsmøder, inddragelse af børn og unge m.m. Forslag til
indsatser bliver forfinet i dialogen og afslutningsvis prioriteret til et håndterbart antal projekter, som byen kan tage ejerskab til og arbejde videre med i
en ønsket konkretiseringsgrad.
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Modellen giver mulighed for at bringe 3 fremskrivningsscenarier i spil:
1. Konstruerende scenarie - Sandsynligheden for at konstruere nyt
2. Rekonstruerende scenarie - Sandsynligheden for at rekonstruere
3. Dekonstruerende scenarie - Sandsynligheden for at dekonstruere
Vi kan pege på idéer til transformation, hvad enten vi tror på, at stationsbyen har potentiale for udvikling, må tilpasse sig eller må afvikle f.eks. bygninger og funktioner. Det kan være, at byen ikke har mulighed for at erstatte bygninger, der rives ned eller at byens dynamoer for liv – skole, hal, kro
må ændres til nye funktioner.
Med udgangspunkt i hver af fremskrivningerne kan aktørerne inspireres
til at forholde sig til scenariets betydning for hver af de fire stedtypologier
f.eks.: Hvad vil det dekonstruerende scenarie betyde for byens monumentog dynamotypologi? Når byens skole nedlægges og det, der tidligere var
rammen om byens lokale liv, ser tomt og nedslidt ud. Hvordan kan vi så
genfinde ressourcer i den tiloversblevne bygning? Hvordan får skolen en
ny betydning, der passer til livet i stationsbyen i dag? Hvordan genopfindes
funktionen?
I et konstruerende scenarie, hvor stationsbyen har gode forudsætninger for
udbygning, hvordan taler man da om udvikling af bebyggelsestypologien?
Hvilke nye boligformer kan f.eks. være med til at trække familier til byen,
der sikrer overlevelse af byens skole og serviceudbud? Og hvordan skal
moderne matchende bygningstypologier se ud?
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TEMA 4. Modelanvendelse i praksis

For hver af de 3 fremskrivninger forholder man sig sammen med lokale aktører til byens typologiske udgangspunkter og udvikling. Det fornødne visuelle materiale til inspiration i dialog- og beslutningsprocesser præsenteres.

Sammenhæng mellem model og aktørinddragelse

Både i pilotafprøvningen og i projektets eksempelprojekter er den kreerende kortlægnings plandiagrammer og illustrationer udarbejdet og benyttet
som overordnede visions- og scenarieudspil og ikke faktiske/konkrete planforslag. Der ligger dog intet til hindring for at modellen anvendes i konkretisering på bygnings- og detailniveau.

Lokal feedback
og prioritering af
indsatser

TRIN 3: KREERING / EKSEMPLIFICERING

Lokale aktører
kortlægger
stedbundende
værdier og
kvaliteter

TRIN 2: ANALYSE

TRIN 1: REGISTRERING OG KORTLÆGNING AF TYPOLOGIER

Trin i modellen
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Fælles nyt blik.
Byvandring,
Uformelle
kaffemøder

Samarbejde med lokale aktører
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”

Stationsbyerne blev grundlagt i en periode, hvor den
økonomiske struktur og den sociale organisation i det
danske samfund var præget af forandring. Stationsbyerne
blomstrede op og foldede sig ud i fuldt flor, så længe
landbruget spillede en stor rolle i samfundsøkonomien.
Samtidig var stationsbyen en aktiv del af
industrisamfundet, som det formede sig i første halvdel
af det 20. århundrede, og hvor småindustrier gjorde sig
gældende ved siden af storindustrien.
Mange stationsbyer tilpassede sig det nye bymønster,
der fulgte med kommunalreformen i 1970, og deres rolle
som små centerbyer i velfærdssamfundet gav dem en ny
funktion. Den seneste kommunalreform, centralisering,
urbanisering og globalisering har nu sat de gamle
stationsbyer under pres. Ikke de bysamfund, som har
ændret funktion og fungerer som forstæder til store byer;
men selv de byer, der siden 1960’erne har udviklet en
særlig og ofte specialiseret erhvervsprofil og oplevet
vækst på baggrund heraf, må til stadighed tage bestik af
fremtiden.
Gudrun Gormsen
Kulturhistoriker
Fra Bogens Del 3: Bidrag nr. 1
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