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”OPLØSNING”

• Når faste strukturer forandrer sig.
• En klump kandis i Irsk Kaffe. Den går i 

opløsning,.. Men har samtidig sat smag på
drikken.++++

• Når et fodboldhold efter hårdt pres går i 
opløsning, giver modstanderen let spil, skændes 
indbyrdes, brokker sig over træneren, melder 
afbud til de næste 6 kampe…. ------

• .



• Dagliglivets strukturer er under hastig 
forandring i landsbyerne. Noget gammelt 
forsvinder, men hvad vokser der frem af 
”asken”.

• Hedeafbrænding fører til ny plantevækst

• Ikke nødvendigvis negativt. Giver plads for 
nyorientering ++/--



Workshoppens spørgsmål
• Hvad er det for grupper, der nu befolker de danske 

landdistrikter?
• Hvad lever de af?

• Hvad vil de derude?
• Hvad lever de for?
• Jeg vil mest tale om:
• Hvad laver de derude? 
• (Især i fritiden, fordi folk arbejder jo ikke 

der ude længere) 



Landsbyliv 1930èrne





LANDSBYIDYL I HØJESTE 
POTENS

• Billede forud.
• Sankt Hans
• Smuk natur
• En del mennesker.

• Hvor er alle de andre ?
• Der mangler 4- 500 landsbyindbyggere.
• Hvorfor?  



SÅ MANGE ER VI UDE PÅ
LANDET!



Hvad er en landsby?
• Landdistriktsdanmark?
• Hvad er en landsby?
• Gyldendal. Ordbog over det danske sprog
• ( 1931)
• ”en samling gårde og huse på landet”
• Politikkens Nudansk Ordbog.(2001):
• ”En lille by på landet”
• Landdistriktsredegørelsen (2004):
• Landsbyer: Byområder med 200 indbyggere og op til 999 

indbyggere.
• Landdistrikter. Fra 200 indbyggere og nedad.
• Jeg hælder personligt til Gyldendal 1931.



Hvor mange landsbyer er der i Danmark?

BYSTØRRELSER Antal byer Indbyggere i 
alt

500-999 347 244.023

250-499 424 150.090

200-249 155 34664
Landdistrikter og åbent 
land og byer under 200 
indbyggere

?????? 791.283

Ialt 1.220.060
Kilde. Ds. 2003



Hvor mange landsbyer er der i 
Danmark??

• Overslagsberegning
• Landdistrikter og åbent land og byer med under 

200 indbyggere 791000 personer.
• 800000 – 200000, der  lever på ejendomme i det 

åbne land .
• Rest 600000 i små landsbyer

• Estimat. Ca. 6000 landsb.(100 i gennemsnsit)

• ”Total” 6929 landsbyer i Danmark



SÅDAN ER DET GÅET! 99-06



STATUS
• 18% - 800.000- Åbent land/200 indbyggere
• 23% - 1.250.000 Åbent land/999 indbyggere

• Hvad sker der derude?
• ”alting er i opbrud”
• ”Alting forandres”
• ”Intet er som før”
• ”Alting var bedre i gamle dage” . Er der nogen der siger

• Landdistrikts- og landsbydanmark er hovedkulds på
vej ind i fremtidens Danmark.

• Og der tegner sig ikke et klart billede af fremtiden!



Forskellige typer af landdistrikter

• Urban (tæt ved byerne)

• Rurban (10 – 20 km)

• Rural (20 – 40 km)
• ---------------



Forskelle på landsbyer
• Stor forskel på:
• -DE BYNÆRE LANDDISTRIKTER,
• LANDSBYER og DE BYFJERNE ditto.
• Både fysisk men også på det sociale og kulturelle 

plan
• Fra en landbo/landsbykultur med klare værdier og et 

fast defineret tilhørsforhold til lokalsamfund og 
foreningsliv

• Til en forstads/bykultur med vældig meget ”flimmer”.
• Tilhørsforhold?
• ”Det lokale” mister (måske)betydning.



FOR ALLE LANDSBYER 
GÆLDER DET:

• Landsbyerne er kommet i klemme i 
samfundsudviklingen!!!!

• Nogen er klemt på grund af ustyret vækst

• Andre er klemt på grund af mangel på folk.

• Angribes både udefra og indefra.



1957-2007
• Mange ting har ændret sig. 
• Det fysiske
• Især “livet”
• 1950èrne var det sidste 10 år af ”Den 

Gamle Tid”
• Urbane livsformer i landdistrikterne



Udefra: 

• Globalisering, vidensøkonomi, 
• ”Byens lys”, 
• Centrenes bedre uddannelsesmuligheder 
• Centrenes bedre job og lønmuligheder
• Centrenes bedre indkøbsmuligheder



ANGREB INDE FRA:

• Egne erfaringer fra min hjemegn:Ommersyssel
Herred

• Hvad sker der med mine landsbyer?
• En epoke er ved at rinde ud:
• -3900 – 2005<>1965-2005
• Forretningerne er væk
• Kun et par aktive landmænd tilbage 
• Landbokulturen er væk.
• ”Alle pendler ind eller ud- og længere og længere 

væk.”
• Den nye Landsbykultur har ikke fundet sit ståsted 

(endnu)



Det ”lokale” går i opløsning!!!

• Lokalsamfundet bliver af mindre betydning/Uden 
betydning??…

• *Arbejde
• *Indkøb
• * Skolegang
• *Venner/familie
• *Fritidslivet
• *Foreningslivet
• *Kulturlivet
• *Vores brug af  håndværkere
• *Vores brug af service/indkøb



I FRITIDEN SKER DER OGSÅ
STORE ÆNDRINGER

• Bankospil og fællesspisning for de ældre/ikke de unge
• Skænderier om rygepolitikken i Forsamlingshuse/Idrætshaller 

og klubhuse
• De unge familier vil noget andet (end at gå til brun sovs 

fællesspisning
• De ældre med ”penge nok” og et andet kulturmønster går i 

teater i Århus/Randers/København/London.
• Spiller Golf.
• I de senere år har man mange steder oplevet, at det er svært 

eller umuligt at finde folk til at gå ind i bestyrelsesarbejdet 
omkring Forsamnlinghsuet og Menighedsrådet

• Ungdomsballer i forsamlingshusene og halballerne er slut.
• Forsamlingshusene siger nej pga. hærværk og narkoproblemer 

med de unge



• Demografien. ( De unge søger væk/uddannelse)
• De store holdidrætter mister appel 
• (træning, faste tidspunkter, mødediciplin

• Foreningsfællesskabet opsøges i større geografiske cirkler.
• Mobiliteten gør det muligt at være foreningsaktiv andre steder end i 

den lokale forening.
• Man vælger selv sine netværk og det man ”allerbedst kan lide”. 
• Det lokale foreningstilbud er ikke en given ting.
• (Hverken for børn eller voksne)

• Medlemmernes og forældrenes  store krav til forening og ledere.
• Svært at finde dygtige og frivillige trænere og ledere nok.
• Bestyrelsesarbejde som vi kender det i dag er ikke attraktivt for unge 

mennesker. 
• (Skal nytænkes).



• Det lokale (idræts)foreningsliv som vi 
har kendt det i mange år er er under 
pres.

• Værdier i det lokale foreningsliv:
• Idræt, sundhed, glæde 
• Lokale Netværk
• Social kapital



Pres fra 

• Konkurrencen fra  de kommercielle 
tilbud/Fitnescentre.

• Betal og forlang.
• Personlig træner, flotte omgivelser, musik/frugt etc. 
• Foreninger har det svært med at finde de rigtige 

ledere og trænere.
• ---------------------------------------------
• Bredere ”kultur/festarrangementer har ingen 

søgning (udkonkurreret af Randersugen o.l.) 
• Bylaug/Kulturlaug/Idrætsforening forsøger og 

eksperimenterer. 



• Bredere ”kultur/festarrangementer 
ude på landet har ingen søgning 
(Udkonkurreres af Byernes større 
og kvalitativt bedre kulturtilbud.)

• Rollings Stones i Horsens<>
• Bal i forsamlingshuset ???



Flere og flere opererer på stadig 
større handlingsarenaer:

• Landsbyen
• Sognet
• Storkommunen
• Arbejdskrafts/pendlingsoplande
• Byregionen
• Europa
• Verden

• Et anderledes hverdagsliv:
• Ikke et ringere ….
• Måske endda et bedre.



VINDERE & TABERE
• *Vinderne
• De mobile
• *De fleksible
• *De velstillede
• *De kvalitetsbevidste
• *De veluddannede
• ……………………………………
• ”Taberne”
• De mindst mobile
• De mindrebemidlede
• De dårligst uddannede



VINDERE OG TABERE
• VINDERLANDSBYER

• TABERLANDSBYER:



FIN FORM/
DÅRLIG FORM

• Mennesker
• Landsbyer
• Landdistrikter
• Foreninger



Mennesker

• For tyk
• Rygerlunger
• Tidlig udmattet
• Forpustet
• Stres
• Sover 
• Dårlig Livskvalitet

• KRAM!



Landsbyer

• Dårligt vedligeholdte bygninger
• Tomme boliger, butikker og 

landbrugsejendomme
• Skrantende foreningsliv
• Ildsjælene er slukkede
• Dyb uenighed/splittelse
• Forandringer skaber ofte konflikt og frustration
• Fravær af engagement og ”mod på fremtiden”
• ”Sammenhængskraften” er væk



DELTAGELSESFORMER  I 
LANDSBYENS LIV

STRATEGISK Bestyrelsesarbejde
Projektansøgninger
Kommunekontakt

OPERATIONELT Praktiske folk, der” kan 
tage fra”

DELTAGERNE Kommer hver gang
Når man har tid
Aldrig



Landdistrikter:

• (Åbent land + små landsbyer med ikke over 200 indbyggere)
• Dårlig serviceforsyning med off.service( Kollektiv trafik, Snerydning, 

vejvedligeholdelse, bogbusser, det offentlige rums sørgelige tilstand 
osv.)

• Dårlig forsyning med privat service. 
• (Langt til dagligvareindkøb)
• Tidskrævende pendling til ”Alting”
• Nødlidende, nedslidt infrastruktur
• For mange forladte landbrugsbedrifter
• For mange afrakkede boliger
• Forgubning/for skæv aldersprofil 
• For lavt et uddannelsesniveau 
• Uden klare geografiske vækst- referencepunkter/bymønster



DJURSLANDSERFARINGER

• ANTAL DELTAGERE 
I LAG-MØDER I 
MARTS 2007 

• Er det mange i to kommuner, 
hvor der tilsammen bor 79000 
indbyggere

• Kilde: Randers Amtsavis 21.04.2007

Trustrup 30
Fausing 30
Hvilsager 20
Nørager 50
Grønfeldt 20
Gjerrild 30
Dråby 20
Koed 20



Idrætsforeninger

• For få ledere
• For få ildsjæle
• Nødlidende administrativt apparat
• Skrantende aktiviteter
• Dårlige/utidssvarende/nedslidte faciliteter
• Skrantende opbakning fra folk i lokalområdet
• Manglende omstillingsparathed 
• ”Det er samfundets skyld”



Lokalsamfund-Netværkssamfund

Vi skal til at  omdefinere 
begrebet ”lokalsamfund”

Tænke i ”netværkslandbyer”
SAMTÆNKE BY OG 
LANDUDVIKLING



SAMMENFATNING
• Folk på landet er forskellige.
• Har vidt forskellige livsmål
• Den sociale sammenhængskraft er svækket i øjeblikket
• Der udøves et kolossalt træk på ildsjælene. Hvor længe 

holder de.
• Kun ganske få er landmænd. Udvikler mange nye 

indtægtmuligheder
• Fritids-og kultursektoren er under opbrud
• Morten Korch er død
• Vinder – og taberlandsbyer 
• Se virkeligheden i øjnene



Landlivets lyksaligheder

• De følgende billeder viser forskellige gode 
sider ved livet på landet.

• Fotograf Jørgen Møller



Befolkningsprognoser.  



De mindste landsbyer
Kilde. Jan Staunstrup. Sektion 1. Inst.20 Aalborg Universitet
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