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Tidsånden,  danskere
og lille land – hvad nu?

• U-turn efter dansen om den gyldne friværdi 
• (2003 -2007/8).
• Helt YT i dag, i stedet er ydmyghed, fornuft, retfærdig 

forbrug, og SUNDHED er IN og rigtig adfærdforbrug, og SUNDHED er IN og rigtig adfærd
Vores reaktion siden krisen er;  
• Mere tid derhjemme med venner og familie (flere børn)
• Mindre forbrug og mere opsparing
• Flugten fra den kolde tid – ferie, oplevelser, teater(Kultur) 

og relevant viden/uddannelse
• Paradigmeskift i kulturforståelse fra finkulturelle mod 

mangfoldigt kulturbegreb.



I 2025 bor 75 % af 
verdens befolkning i byer 

og byområder



En Verden med 7 mia. 
mennesker

• Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske)
• Middelklassen vokser dramatisk= flere byer



Konkurrencen med andre 
storbyer 

• “Every city is in a natural state of war with every 
other, not indeed proclaimed by heralds, but 
everlasting

• København som metropol i konkurrence med 

Plato, 4th Century BC

• København som metropol i konkurrence med 
Stockholm, Oslo, Berlin, og Hamborg som
destination og kultur og turistattraktion

• København gør det godt, men skal hele tiden
have strategier for at forbedre kulturtilbud, 
infrastruktur, og byens attraktivitet som bosted
og turistdestination. 



København Kommune 
som kultur og fritidsaktør

• I konkurrence eller samspil med rigtig mange 
statslige kultur- og fritidstilbud

• Mange private aktører på idræt og 
fritidsområdetfritidsområdet

• Folkekirkens tilbud rundt om i byen
• På det kulturelle og fritidsområdet er 

København et overflødigshedshorn især hvis 
man er dansker.



Danmark i Verden 2020
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Globalisering og 
kultur 

• Globalisering i form af uddannelse, arbejde og 
turisme mere kulturel udveksling end i dag 

• Fremtidens unge og børnefamilier er digitale 
indfødte verdensborgere. indfødte verdensborgere. 

• Kulturforståelse, kultur skabes  og 
kulturforbrug sker mange steder i verden.

• Det tidligere finkulturelle er erstattet af 
mangfoldige kulturbegreb. Vi har stadigvæk 
kulturkatedraler, men kultur i mellem 
mennesker, kultur i byen, rummet, i verden….



Det moderne globale og digitale samfund og 
verden i 2030.  
Alle under 50 år er digitale indfødte d.v.s. den første 
vej ind i verden er digital og verdensorienteret.
•Digitale informationer om kulturtilbud, rundvisning og 
læring i mange kulturmiljøer.
•Kultur( musik, grafik, ) skabes digitalt mellem 
mennesker på tværs af grænser med ud fra fælles mennesker på tværs af grænser med ud fra fælles 
interesser. Worldwide.
•Masser af digital kulturforbrug udover lyd, film, e-
books, mv.  - der er snart  
• Vil den lokale kultur få mindre betydning eller måske 
være mere fysisk forankret for det enkelte menneske
• Digitalisering af al kultur fremover??



LOKAL som mega-trend

• Et voksende antal globale nomader, de er geografisk 
mobile i ind og udland.

• Verden er stor, mangfoldig, sjov inspirerende, men svær • Verden er stor, mangfoldig, sjov inspirerende, men svær 
at styre og kontrollere.

• Det giver det enkelte menneske et Enormt stort behov 
for tilknytning til et bestemt lokalområde, by eller 
kommune enten bolig eller feriehus.

• Kultur som oplysning, læring, oplevelse med til at 
styrke din stolthed over dit sted og give dig identitet og 
livsglæde. 



SUNDHEDSBØLGEN

• Vi bliver rigere og rigere, men hvad nytter det, hvis 
vi ikke  er forholdsvis raske og sunde? 

• Sundhed får en central placering;  
• Privat –kost  - kosttilskud – motion og livsstil i • Privat –kost  - kosttilskud – motion og livsstil i 

familien – optimering af sundhed
• På arbejdspladsen – en del af frynsen, men også 

fokus på medarbejdernes trivsel 
• I dagsinstitution, skoler og plejecenter
• Sundhedsbølgen skyller ind over de fleste områder 

af vores liv.



Sundhed og kultur og 
fritid 

• De  2 største aktiviteter for voksne er 
vandreture (32 procent), jogging (25 procent), 

• Cykelsport (12 procent). 
• Kultur, natur og ruten ind i motionen og • Kultur, natur og ruten ind i motionen og 

bevægelse. 
• Kultur,  som der er adgang til døgnet rundt.
• Ruter, kultur og natursteder ….
• Kultur kan tænkes på mange måder i sundhed

Både den fysiske og den mentale sundhed i





Vækstmotorer i udvikling 
af gode steder at bo og 

leve i 2030!
• Fælles kultur, identitet og historie i byen eller 

lokalsamfundet. 
• Familier og børn og deres tilstedeværelse*
• God basal infrastruktur mht. transport, service • God basal infrastruktur mht. transport, service 

på børne, ældre og sundhed - off. 
• Arbejde, kultur og fritidsmuligheder 
• Kilde: Joel Kotkin, studier i USA og Canada. 
• *Fremforsk’s analyse af kommunal vækst ( 

2006)



Borgernes forventninger 
og krav til fritid og kultur

2025
• Højere levestandard = lig med højere krav til 

den almindelige gode standard på kultur- og 
fritidstilbud. Hele tiden udvikles og forbedres.

• Kampen om de to modeller:• Kampen om de to modeller:
– De gode hverdagstilbud – bibliotek, mangfoldige 

idrætstilbud, musik, aktivt foreningsliv som går hånd 
i hånd med. 

– De særlige kultur og fritidstilbud, som kan give 
borgerne stolthed for byen, området, nogle gange 
trækker besøgende til.  Det Kgl.Teater, Operaen, 
Tivoli, 



Jeg holder af hverdagen 
Mest af alt holder jeg af 

hverdagen !
• Kultur og fritidstilbud kan fremme/hæmme især 

børnefamiliernes lyst til at bosætte sig i kommunen.
• Det gode hverdagsbørneliv – er boligen, infrastrukturen 

i form af skole, og attraktive fritids og kulturtilbud for i form af skole, og attraktive fritids og kulturtilbud for 
børn og voksne.

• Mange seniorer ønsker kun at flytte/bosætte sig en sted, 
hvor de har adgang til de sædvanlige kultur og 
fritidstilbud.

• Mange unge – kultur og fritidstilbud –sjovt sted at bo
• Hverdagen er råstoffet for borgerne, og økonomisk 

vækst i kommunen også i 2030.
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Børn – dagsinstitutioner 
og skoler 

• Hvordan skaber de selv kultur – billeder, teater,  
musik mv. Aktive kulturagenter.

• Fokus på at tilbyde børn kulturoplevelser i egen 
by, område, så de lærer deres egen by, område, så de lærer deres egen 
kulturhistorie at kende gerne koblet med 
bevægelse og motion (sundhed) 

• Idræt, bevægelse og fællesskab er social 
isbryder for børn og unge fra  ressourcesvage 

• Familier.



Unge og uddannelse 

• København er en by for unge og studerende
• Teater, spillesteder og især spontane kultur 

skaber fest, stemning og følelsen af særligt skaber fest, stemning og følelsen af særligt 
studiemiljø/ Community med gang i den.

• A global mindset - grundlæggende forståelse 
for andre nationer/kulturers værdier/mening.

• Alfa Omega som kvalificeret medarbejder og 
leder i 2030.



Fremtidens seniorer og 
kulturen

• I dag kulturtilbud til de ældre både de friske og 
de mindre friske på kommunale institutioner

• Kommunen skal skabe et miljø, hvor det er 
muligt at skabe nye og flere tilbud til de friske muligt at skabe nye og flere tilbud til de friske 

• http://www.hornemansgarden.no/ - en gave til 
byens pensionister ( Trondheim)

• Bruge kommunens ældre til at fortælle andre 
om byens, deres generations kulturhistorie i 
børnehaver, skoler, og seværdigheder,



Vend perspektivet for de 
svage ældre

• Plejehjemmet er den sidste station på livsrejsen
for de svageste i vores samfund

• Et plejehjem som et refugium/hospice og en 
oase med høj praktisk og personlig service.oase med høj praktisk og personlig service.

• Et sted med fokus på nærvær, stimulering af de 
sanser, som man stadig har og kan stimuleres 
dufte, syn, samvær, lyd/musik, smag/mad.

• Kultur er en afgørende parameter til at stimulere
og fastholde livsevner hos svage ældre. 
(sundhed og selvhjælp)



Digitale analfalbeter til 

digitale indfødte  og 

kulturformidling 
Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Generation X

Nå- generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendteFra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-64

optagne, udadvendte

Videoen

Født 1965-77

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1978-89

Generation Z
Mellemkrigs-generation

Stor  familieværdier

Projekt- og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



Fremtidens kultur og 
fritidstilbud?



De polariserede borgere

• Regionalisterne: Middelklassen nyder 
velstanden og den voksende demokratisering i 
denne gruppe. De skal nok kræve lækker og 
mere service og selv ressourcestærke på 
mange måder.  (frivillighed og tilbud)mange måder.  (frivillighed og tilbud)

• Underklassen : Mennesker uden uddannelse-
mennesker, som lever på kanten og i bunden af 
vores samfund. De har ofte 
sundhedsproblemer, ensomhed og dårlig 
økonomi. De kræver ikke og holder sig for sig 
selv.(feltarbejdere og meget hjælp til selvhjælp)



Forskellige krav til kultur 
og kulturformidling

� Mange generationer, som ønsker meget 
forskellig måder at få adgang, viden og bidrage 
til udviklingen af kultur bredt i kommunen og 
verden.verden.

� I 2030 er ca. 50 % digitale indfødte men de 
digitale indvandrere udgør lidt under 50 %.

� Stiller krav til formidling, engagement og 
udvikling på mange platforme og mange måder.



Konsekvens for offentlig 
service

• Høj kvalitet i servicen opleves meget forskelligt.
• På borgersiden mange generationer og digitale 

færdigheder , læg oveni forskellige faggrupper 
og uddannelse og tradition mv.og uddannelse og tradition mv.

• I løbet af 10 år er alle under 40 år digitale 
indfødte… men de digitale indvandrere…

• Er I garanter for høj service til alle borgere 
uanset alder, faggruppe og situation???

• Brugerdreven udvikling – NOVO, ARLA …..



Det frivillige

• De mest aktive er børneforældrene mellem 30 -49 år 
med arbejde på fuldtid, især indenfor idræt

• De mindst aktive er de ældste og folk uden 
erhvervsuddannelse. erhvervsuddannelse. 

• Stor betydning at blive personlig opfordret af andre til at 
deltage, det sociale netværk, og det personlige udtryk 
for at der er behov for din indsats

• Ca. halvdelen af dem, som ikke er frivillige, vil gerne 
gøre et stykke frivilligt arbejde, især de unge, hvis 
nogen bad dem om det!!

• Socialministerens målsætning 50% i 2020



Den nye by, dens 
funktioner og arbejdets 

placering

• Den modernistiske opdeling i funktioner 
• er ikke længere nødvendig 
• Der sker en foldning af en række forskellige • Der sker en foldning af en række forskellige 

funktioner:
– Arbejds-, fritids- og livsfunktioner folder sig i en 

blanding på arealerne i den moderne by
– Krydsfelter, hvor de forskellige funktioner mødes –

og mentale krydsfelter i den moderne byboers tanker
– Arbejde, familieliv, fritid, bevægelse smelter sammen

• Google-plex California som idé



Nomader, bystruktur, og 
pendling

• Fremtidens transportmønstre bliver anderledes
• Nomader i storbyen 
• Dagen er en sti af punkter 

• Suburbanism d.v.s. forstæderne • Suburbanism d.v.s. forstæderne 
• fortættes og bliver som centrum af byen
• Pendling imellem forstæder, ud fra centrum og 

omkring-pendling hele døgnet
• Forbruget, arbejdet og fritiden vil følge den 

ændrede dagsrute



Byens nye Oaser

• Havnebadet – vandet- aktivt brug af de danske kyster
• Pladsen – mest arkitektur og vedligeholdelse for lidt 

grønt, mennesker, hygge, oplevelser og gastronomi i 
vores klima.

• Natur og det grønne – men ikke kedelige kommunale  
parkanlæg. Aktiviteter, oplevelser og nydelse.

• Ny udnyttelse af de golde græsarealer foran bygninger
• De nye stier & ruter gennem byen – natur, kultur, 

shopping, historie, motion
• Motions- og aktivitetsområder som oaser



Byrum, pladser  og parker 

• Kultur og kulturformidling på gader og stræder
• Skilte til seværdigheder/events  rundt i byen og 

kommunenkommunen
• Kulturformidling ved særlige huse, bygninger i 

byen digitalt eller fysisk, måske begge dele.
• Kulturformidling i parker, legepladser, skove, 

grønne områder. Historik, steder eller træers, 
landskabs historie og udvikling.



Metamorfosens by 2030

• Sundhedsbølgen ind i kulturen, fritiden og byen
• Den grønne piste ind på i - phone med også i 

form af synlig skiltning= den dagligt anbefalede form af synlig skiltning= den dagligt anbefalede 
motion i rask trav. 

• Kulturruten omkring slottet, herregårde og 
kirkerne, kirkegårde  evt. koblet med anbefalede 
motion enten i gang eller på cyklet.

• Kulturformidling i byens parker og legepladser



Fremtidens turisme
og merværdi

• Valg af feriested sker primært på baggrund af 
anbefalinger fra venner, og familie i DK og EU.

• Det er den særlige oplevelse – begivenhed –
iscenesættelse, der skaber noget af særlig værdi

• Alle kulturelle tilbud, som jeg har nævnt skal 
tænkes ind i forhold til både beboer og turist.

• Gerne på fransk, spansk, kinesisk, indisk –
franskmændene elsker det historiske univers.

• Hjælpe turisten rundt fysisk og digitalt 
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