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Sjællands kvaler 

 

Personlig prolog 

Jeg er født på Christianshavn i 1958 af forældre fra provinsen. Min mor var proprietærdatter, fra en 
gård i Tryggelev på Langeland. Hun fik ikke lov til at komme i gymnasiet i Svendborg, så hun kunne 
blive læge. I stedet flyttede hun hjemmefra og indskrev sig på en privat skole for fysioterapi i Køben-
havn og fik alligevel sine forældre til at betale.  Min far var tømrersvend fra Sorø. Han ville være arki-
tekt og møde de store ånder på tegnestuerne i København. De mødtes og bosatte sig i København. 

Da jeg var fire år og min bror lige var født, insisterede min mor på at flytte væk fra den konstante larm 
fra B&W’s svejsehal lige på den anden side af den stinkende kanal, og fra tuberkulosen hos børnene i 
baghuset. Så familien forlod København, og jeg voksede op i Skælskør og Sorø. 

Efter studentereksamen flyttede jeg til København for at læse. Jeg skulle ud af Sorø, videre. Hvad jeg 
skulle læse, var mindre vigtigt. Da min kone og jeg fik børn, flyttede vi ud af byen til Gladsaxe. Børn 
skulle jo have græs under fødderne. Og derfra kunne vi cykle til vores arbejdspladser, Handelshøjsko-
len og Rigshospitalet. Bil havde man ikke. 

Vores børn bor, arbejder og har selv børn helt inde i København. Og har det godt der. 

 

Om denne artikel 

Som samfundsforskere er vi forblændede af tidens aktuelle temaer. Vi bruger vores opmærksomhed 
på tidens seneste udviklinger, oftest på måneds- eller årsbasis. I dette essay kaster jeg det lange lys til-
bage i tid for bedre at forstå nogle af de forandringer, som vi ikke så let opfatter. Med min egen livshi-
storie som ledetråd prøver jeg at forstå den udvikling som de seneste 60 år på temmelig dramatisk vis 
har forandret arbejdsliv og erhvervsstruktur på Sjælland. Hvorfor er København stukket af fra resten af 
Sjælland, og vil den udvikling fortsætte? Hvad er det for drivkræfter, der synes at rive Sjælland over i 
to dele? 

 

Byens styrke 

”Byen” har - siden den første gang dukkede op i Mesopotamien for 6000 år siden - vist sig at være en 
overvældende succes, og er som mange nyskabelser udviklet uafhængigt andre steder, fx i Indusdalen. 

mailto:pl.si@cbs.dk
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Forud var gået mange flere årtusinder, hvor mennesket forædlede dyr og planter til et niveau, så man 
kunne blive fastboende og leve af at dyrke de omliggende områder. Også denne forædling forgik uaf-
hængigt på samme tidspunkt mange steder i verden. 

Byen bygger sandsynligvis på temporære markeds- og mødepladser, som først langsomt er blevet per-
manente. Men når det sker, kan det udløse en effektiv kædereaktion: Hvis der er efterspørgsel efter 
en bestemt vare, fx en særlig type lerkrukker, hvorfor så producere den lokalt og transportere den til 
markedet i byen? Så hellere producere i byen, specielt hvis den ligger tæt på de gode ler-forekomster. 
Og hvorfor ikke etablere et stående råd af ”ypperste” i byen, som man altid kunne søge råd og kon-
fliktløsning hos? Den temporære mødeplads får permanente produktions- og organisationsfunktioner. 

Med disse elementer på plads er der etableret en platform for udnyttelsen af de stordriftsfordele og 
specialiseringsmuligheder, som efterfølgende har båret menneskeheden frem. Arbejdsdelingen og 
handelsmuligheden gav mulighed for specialisering og teknologisk udvikling, og by-lederne kunne styre 
den komplekse organisation, som er nødvendig for disse aktiviteter. 

Byen har været en organisation, der både har skabt nye behov og nye løsninger. Det er først i en by, 
man for alvor har brug for et skriftsprog, der kan registrere data og aftaler. Og byen i sig selv kræver 
udvikling af nye typer bygninger, vandtilførsel, transportmidler, sanitære forhold etc., som må udvik-
les. Byen tillader og synliggør forskellige arbejdsopgaver og giver volumen til at uddanne til forskellige 
funktioner. 

I byen har man kunnet møde både ligesindede og finde inspiration i andre miljøer. Arkitekten har fx 
kunnet lære geometri hos de astrologer, der tydede stjernerne for ”de ypperste”. Købmændene har 
kunnet lave bedre kontrakter, hvis de har haft adgang til skrivere, tolke og nøjagtige og standardise-
rede målemetoder. 

Det er derfor ikke overraskende, at institutionen ”byen” er blevet en succes. Den har været helt afgø-
rende for udviklingen af det, som vi kalder vores civilisation - hvis betydning jo også refererer til 
”byen”. 

Byen har haft en magnetisk kraft, der har tiltrukket alt og alle, fra de magtfulde til de laveste, de, som 
blev udstødt fra deres lokale samfund. Byen rummede muligheden. 

Men livet i byen kan være hårdt. I det gamle Rom døde de som fluer, specielt i sensommeren, når var-
men fordærvede mad og drikke. Og under industrialiseringen døde man i de store byer af slid, sult og 
sygdomme - samt forurening. Derfor kunne de store byer ikke reproducere sig selv. De var helt af-
hængige at befolkningstilgangen fra andre områder. I Rom kom den fra kolonierne og under industria-
liseringen fra de omliggende landbrugsområder, hvor effektiviseringen frigjorde arbejdskraft. 

 

Provinsen bløder 

Men lad os vende tilbage til Sjælland. Til min barndoms Sjælland med stolte provinsbyer som Sorø, der 
i det foregående århundrede havde overtaget initiativet fra landområderne, men som selv snart skulle 
blive kørt over. For hvad der skete i provinsbyerne i 60’erne og 70’erne lagde grunden til det nærmest 
totale kollaps for provinsbyen, som vi har været vidne til de seneste årtier. 

Hvad var en provinsby dengang? Den lå lidt som en selvforsynende ø, der skvulpede i det store hav af 
landbrug, og med fastlandet i form af den store by, København, i tilstrækkelig afstand til, at man kunne 
opretholde en illusion om selvstændighed.  
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Byen var i en vis grad selvforsynende. For den havde jo sit eget mejeri, sin foderstofforretning, sit rug-
brødsbageri, sit jernstøberi. Den havde også sin egen detailhandel med lokale købmænd, bagere, slag-
tere, tøjforretninger, boghandlere osv. Mine forældre var en del af de liberale erhverv som hhv. fysio-
terapeut og arkitekt, og der var en stribe tilsvarende sagførere, ingeniører, revisorer. Byen var fuld af 
”selvstændige” i den forstand, at de ejede deres egne forretninger, fra enkeltmandsvirksomheder til 
de egentlige ”fabrikanter”. 

Der var heller ingen, der pendlede, i hvert fald ikke længere væk end nabobyen. Dels kunne man jo 
finde de fleste typer arbejde lokalt, og dels var transporten for langsom. 

Helt selvstændig var provinsbyen dog ikke. Den leverede også til det omgivende samfund, fx maskinfa-
brikanten HAKA, der havde fundet ud af at lave vaskemaskiner - eller Carmen Curlers. Og så var der 
andre, der kunne bruge arbejdskraften, som når Danavox placerede en samlefabrik for høreapparater i 
byen. 

Men forestillingen om selvstændighed krakelerede under 70’ernes krise. Andelsmejeriet blev opslugt 
af Øernes Konsummælk-Selskab, som lukkede den lokale produktion, og rugbrødsbageriet blev solgt til 
Schulstad, som også nedlagde det lokale bageri. Carmen Curlers blev købt af amerikanerne (som i for-
vejen købte de fleste af produkterne), Danavox flyttede produktionen til England, og HAKA blev købt af 
en større italiensk konkurrent, som fortsatte produktionen der.  

Detailhandelen blev også ramt. Byen fuld af specialbutikker. Men min mor kørte dog i 70’erne en gang 
om ugen til Slagelse for at gå i Vestsjællandscenteret. Og de første eksperimenterende supermarkeder 
dukkede op. Og derefter gik det stærkt. Bymidten blev tømt for dagligvarebutikker, tøjforretninger og 
de andre specialbutikker og erstattet af nogle få større eller mindre indkøbscentre uden for byen med 
filialer af de landskendte kæder. 

Og da den ”private” selvstændighed således grundigt var blevet undermineret af markedskræfterne, 
måtte det offentlige ikke overraskende igennem samme mølle. Sygehuset blev nedlagt, skolerne sam-
menlagt, administrationerne centraliseret. Men disse øvelser var sådan set kun salt til det sår, som ud-
viklingen i den private sektor havde givet byen. For alle typer produktion - privat eller offentlig - gjaldt, 
at lokal småskalaproduktion var blevet urentabel. 

 

The Zealand Divide 

Sorø stod, som de fleste andre provinsbyer, stille. Så da jeg var færdiguddannet i 1985, var der ingen 
tvivl for mig om, at jeg skulle blive i København - på trods af min fars fine amtsrådhus og dens arbejds-
muligheder for en økonom. København i fattig-firserne var dog heller ikke nogen decideret fest, men 
der var klart bedre muligheder end andre steder. Og derefter eksploderede København i en vækst, 
som truer med at splitte Sjælland i to dele. 

Udviklingen på Sjælland viser, hvad der sker, når en storby har succes. København suger energien til sig 
– og bruger den til at udvikle sig endnu større. Men der er ikke tale om et nulsumsspil. Den samme 
energi ville ikke kunne skabe samme resultat spredt ud over de sjællandske provinsbyer som i mødet 
med den københavnske vækstmaskine.  

København har alle de fordele, som byerne altid har haft. Men som moderne storby har den overkom-
met både de tidligere storbyers dødelighed, som lagde en dæmper på deres vækst, enten ved decide-
ret at slå sin egen befolkning ihjel eller – som i min barndom på Christianshavn – at være for ulækker. 
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Med gode skoler, ryddede baggårde og grønne arealer er København attraktiv ikke bare for singler og 
par uden børn, men også for børnefamilier. 

København er blevet et godt sted at bo. Det betyder, at den kan levere arbejdskraft til byens virksom-
heder. Hvis indbyggerne tillige har de rette kompetencer, er den vigtigste betingelse for erhvervsmæs-
sig succes til stede. Men der skal naturligvis også være virksomheder, som vil ansætte dem. 

Det er umiddelbart vanskeligt at gennemskue, hvad der ligger bag Københavns succes. Der er rigtig 
mange faktorer på spil. Jeg vil starte min historie med en slags statistisk røntgenbillede af et hjørne af 
Danmarks arbejdsmarked. Jeg stiller skarpt på akademikere, for væksten i antallet af akademikere er 
både en meget markant trend i de senere års udvikling og samtidig en udvikling, der er politisk kontro-
versiel. Et røntgenbillede viser ikke kød og blod, men kun ben. Det samme gælder statistiske oplysnin-
ger. De giver ikke det fulde billede. Men nogle gange kan de give skelettet til en større forståelse. 

I nedenstående diagram bruger jeg andelen af 30-34-årige med en længerevarende uddannelse (altså 
en universitetskandidat) som en indikator på uddannelsesniveau. Ved at vælge netop denne alderska-
tegori registreres det aktuelle arbejdskraftbehov. Den geografiske oplysning gælder personernes bo-
pæl. Personen kan således pendle til et arbejdssted i en anden landsdel. 

 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel HFUDD16 
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Hver af de danske landsdele er placeret i diagrammet med aldersklassens aktuelle (2019) akademiker-
andel på den vandrette akse og ændringen i denne andel mellem 2008 og 2019 på den lodrette. 

For landet som helhed var der i aldersgruppen i 2019 godt 23 procent af de 30-34-årige beskæftigede, 
som havde en længerevarende uddannelse. Det kom efter en vækst i andelen på ca. 10 procentpoint 
siden 2008. Ikke overraskende ligger Østjylland næsten på landsgennemsnittet. Men Sjælland har 
landsdele i hver sin ende af spektret. Øverst til højre ligger landsdelen Byen København (defineret som 
kommunerne København, Frederiksberg, Tårnby og Amager) som en ekstrem outlier. Blandt dette om-
rådes generation af 30-34-årige har nu godt 44 pct. en længerevarende uddannelse! Det niveau er 
nået efter en vækst i den foregående periode på 15 procentpoint.  

Man kunne tænke sig, at disse unge akademikere fyldte Københavns store centraladministration, men 
langt de fleste er ansat uden for den del af den offentlige sektor, som har branchekoden ”Offentlig ad-
ministration, forsvar og politi”. Den beskæftiger 12 pct. af de unge akademikere i København, hvor 
landsgennemsnittet er 11 pct. 

I den anden ende af diagrammet finder vi landsdelen Vest- og Sydsjælland (som inkluderer Lolland-
Falster). Her finder man kun få unge akademikere, faktisk kun 8 pct. Og væksten fra 2008 har også væ-
ret meget lille, nemlig knap 4 procentpoint. Til gengæld er 14 pct. af dem beskæftiget i branchen ”Of-
fentlig administration, forsvar og politi”. 

Imellem disse yderpunkter finder vi så resten af landet, med Bornholm og Vestjylland i næsten samme 
situation som Vest- og Sydsjælland og resten af landsdelene lidt under landsgennemsnittet. 

Disse observationer er i sig selv interessante, men det er også tankevækkende, at der er en positiv 
sammenhæng mellem udgangspunkt og vækst. Der synes således at være en nærmest lineær Mat-
thæus-effekt her: ”Jo mere du har, des mere skal dig gives.”  

Beskæftigelse kræver pr. definition nogen, der vil ansætte. Der skal være en efterspørgsel. Og her taler 
tallene tydeligt: København har brug for rigtig mange akademikere, specielt i den private sektor. Mu-
ligvis ansættes der endda nu flere akademikere i København, end der uddannes i København. Arbejds-
løsheden for de 30-34-årige færdiguddannede akademikere er i hvert fald lavere i både Byen Køben-
havn og de omliggende københavnske landsdele end i de andre landsdele med universiteter. (Statistik-
banken, HFUDD16). Og der er nok også flere, der pendler ind til København, end ud. 

Vest- og Sydsjælland har altså fået en langt mindre tilvækst af akademikere end København. Det kunne 
være fordi, behovet og stillingerne er der, men ikke kan besættes. Der kunne være virksomheder på 
Vest- og Sydsjælland, der ikke kan få den akademiker, som de har brug for - ligesom der kunne være i 
København. Om der er en forskel, er meget svært at måle. Men arbejdsløsheden for de 30-34-årige 
akademikere er den samme i Københavnsområdet som i Vest- og Sydsjælland. Det tyder på, at forhol-
det mellem udbud og efterspørgsel er det samme i de to områder. 

Så vi har nu et Københavnsområde, der har masser af højtuddannede og et erhvervsliv, der til stadig-
hed efterspørger flere, mens Vest- og Sydsjælland har ganske få højtuddannede og et erhvervsliv, der 
kun meget langsomt udvikler behovet for flere. 

Sjælland bliver på denne dimension revet midt over. De højtuddannede samler sig i København, mens 
Vest- og Sydsjællands uddannelsesniveau kun langsom hæves.  
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Det siger ikke nødvendigvis noget om indkomst og forbrugsmuligheder. En 24-årig tømrersvend i Ring-
sted kan hurtigt tjene klart mere end en 30-årig akademiker i København – og samtidig bo billigere. Til 
gengæld siger disse tal noget om nogle helt forskellige erhvervsstrukturer og -dynamikker. 

 

Smedenes århundrede 

København er tydeligvis kommet ind i en god spiral. Så lad os se lidt på baggrunden for denne udvik-
ling.  

København har siden 1300-tallet været den store by på Sjælland. Det kan blandt andet ses på det sjæl-
landske vejnet, der - på trods af Københavns placering på Øresundskysten - stråler ud fra byen. Størrel-
sen har fra starten givet København en fordel. Kongerne måtte bo i den største by, om ikke andet for 
at kontrollere den. Og med kongerne kom kirke, retsvæsen og militær. Enevælden skabte fra 1660 så 
oveni en egentlig centraladministration med det tilhørende behov for en uddannet stab af embeds-
mænd.  

Stat og erhvervsliv udviklede sig i de næste århundreder sammen. Handlen gennem Københavns havn 
var en helt afgørende drivkraft i denne periode, og staten forsøgte aktivt at stimulere erhvervsudviklin-
gen ved at udstede privilegier til virksomheder i København. Men da vi nåede frem til industrialiserin-
gen i midten af 1800-tallet var det ikke staten, der var drivkraften.  

Som Ole Hyldtoft i Københavns Industrialisering, 1840 -1914 fra 1985 beskriver det, var hovedårsagen 
derimod den erhvervsmæssige kombination af en andre række faktorer. København var klart den stør-
ste by i Danmark og nød godt af de fordele, som størrelse kunne give i form af fx ledelseserfaring, spe-
cialviden, internationale netværk og kapital. Der var allerede industrivirksomheder, først og fremmest 
den værftsindustri, som betjente både krigs- og handelsflåden, men også en stor tekstilindustri. I før-
ste halvdel af 1800-tallet, altså før det industrielle gennembrud i Danmark, var der imidlertid intet, der 
tydede på, at Københavns industri skulle ekspandere. Tværtimod flyttede industrien ud af byen for at 
udnytte vandkraftressourcer og lavere lønninger og for at betjene den øgede landbrugseksport. 

Dette billede blev imidlertid ændret radikalt i de midterste årtier af 1800-tallet. Det var dampmaski-
nen, der var den afgørende faktor. Med dampmaskinen var man ikke begrænset af naturlige kraftkil-
der, men kunne lokalisere produktionen, hvor den på andre måder var optimal. Allerede i 1830’erne så 
man de første dampmaskiner i den københavnske industri. De var opført med henblik på maling af mel 
til eksport og havde derfor brug for større kapacitet end vind- og vandmøller kunne give. Men generelt 
var de københavnske markeder store, så det var økonomisk mere oplagt at bruge dampmaskiner her 
end i resten af landet. 

Den lokale produktion af dampmaskiner kom for alvor i gang i 1840’erne med Baumgarten og Burmei-
ster (forløberen for B&W) som en af de største. Men der var en række andre producenter, som heref-
ter kunne forsyne en voksende række industrier med dampkraft. Disse industrier ekspanderede deres 
produktion, samtidig med at brancherne ofte blev mere koncentrerede på færre virksomheder. Det 
gjaldt eksempelvis brændevins- og sukkerproduktion, hvor stordriftsfordelene var særlig udtalte. 

Ekspansionen i produktionen blev understøttet af en stærk befolkningstilvækst. Indtil omkring 1860 
voksende Københavns (inkl. Frederiksbergs) befolkning nogenlunde i takt med resten af landet, men i 
de følgende 50 år var den årlige procentvise befolkningstilvækst her på 2,4 pct. mod 0,8 pct. i resten af 
landet. Især omkring 1880 gav den samtidige landbrugskrise anledning til en meget stor tilflytning til 
København (og emigration til Amerika).  
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København (med Frederiksberg) sugede arbejdskraft til sig i en grad, så indbyggertallet gik fra 163.000 
i 1860 til 666.000 i 1921. (Statistikbanken, FT) Københavns andel af landets samlede befolkning steg fra 
en tiendedel til en femtedel. Det førte ikke overraskende til et byggeboom, som også krævede arbejds-
kraft samt maskiner, redskaber og byggematerialer samt transportmuligheder i form af jernbaner og 
havneanlæg.  

Alle betingelser var således til stede for at udnytte de nye muligheder, som de nye teknologier tilbød. 
Industrialiseringen omfattende en lang række brancher, men det var jernindustrien, der førte an, ikke 
mindst fordi den levere maskinerne til de andre brancher. København fik et mylder af jernstøberier og 
maskinfabrikanter, der afprøvede de nye teknologiske produktionsmuligheder og konkurrerede om 
markederne. 

Nogle af disse virksomheder blev hurtigt store. Størst var skibsværftet og motorfabrikken Burmeister & 
Wain (B&W), som fra 1872 blev styret af Tietgen. B&W startede med at producere dampmaskiner til 
skibe, og derefter også selve skibene – samt et utal af andre produkter. Mest synligt blev værftet, der i 
dets levetid nåede at bygge over 1000 skibe på Christianshavn og Refshaleøen, bla. verdens første 
store dieseldrevne skib i 1912 og nogle af de første containerskibe i 70’erne. Men de byggede også de 
store dieselmotorer til fx elektricitetsproduktion og til andre værfters skibe. 

Andre store virksomheder var Titan, der producerede mekaniske maskiner som kraner og elevatorer 
på nordsiden af Tagensvej, Lauritz Knudsen, der i samme lokalområde udviklede og producerede et 
hav af elektriske maskiner, fra strygejern til el-målere, samt Atlas, der på den anden side af Tagensvej 
producerede kølemaskiner til fødevareindustrien. 

København blev ubestridt Danmarks største industriby – med det svineri, som min mor ikke ville tole-
rere. 

Da industrien for alvor etablerede sig fra slutningen af 1800-tallet, satte ”Jernet” sit tunge præg på alle 
aspekter af byens liv. Politik, boligforhold, løn, trafik etc. Det var ikke mindst de lokale fagforenings-
klubber og deres medlemmer i Socialdemokratiet og DKP, Danmarks Kommunistiske Parti. Jernet var 
byens dynamo.  

Men ligesom i provinsbyerne var der opbrud i 1960’erne og 1970’erne. I et voksende marked i en sta-
dig mere åben økonomi skærpedes kravet om effektivisering og udnyttelse af stordriftsfordele mar-
kant. Pludselig var virksomheder som Atlas, Titan eller Lauritz Knudsen med 2-4.000 ansatte ikke store 
mere. 

Så Københavns industri våndede sig på samme måde som provinsens, og de største industrivirksomhe-
der forsvandt ud af byen. Lauritz Knudsen blev først slået sammen med konkurrenten NES i Valby til 
LK-NES og senere indfusioneret i NKT og flyttet til Ballerup. Atlas flyttede ligeledes til Ballerup, men 
solgte det væsentligste del fra til Electrolux og fusionerede resten sammen med den anden store dan-
ske kølefabrikant ind i Sabroe-Atlas. Titan fusionerede med Thrige og flyttede til Odense.  

Noget lignende skete med de andre store virksomheder i København, herunder de to allerstørste: 
Carlsberg havde ikke økonomiske problemer, men fik pladsmangel i Valby og påbegyndte fra slutnin-
gen af 70’erne en systematisk udflytning til Fredericia, hvor en ny og mere effektiv produktion blev 
bygget op. Situationen for B&W var mere kompliceret. 1960’erne havde været guldrandede, for den 
økonomiske vækst førte til en eksplosiv udvikling i efterspørgslen efter skibe. Men ligesom de andre 
danske værfter blev B&W hårdt ramt af krisen i 1970’erne og gik konkurs, men blev rekonstrueret i 
1980. Det førte til salget af motorfabrikken til tyske MAN, mens værftet langsomt blev tappet for kræf-
ter og måtte lukke i 1996. 
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De frisatte smede fik stort set allesammen arbejde, men deres svejsekompetencer kom ikke i spil igen. 
Da B&W endeligt lukkede værftet i 1996 fik færre end en femtedel af medarbejderne arbejde inden for 
jern og maskiner, mens over 70 pct. fortsatte i forskellige serviceerhverv (Thomas Roslyng Olesen, Da 
værfterne lukkede. Syddansk Universitetsforlag, 2016). Smedenes århundrede i København var nu 
helt definitivt løbet ud. 

 

Fra smedenes København til akademikernes København 

Smedenes farvel efterlod store tomrum i byen. Fysisk lå store industriområder lå øde hen, fx hvor Lau-
rids Knudsen og Titan havde ligget ved Tagensvej. Men også mentalt var byen i tomgang. 80’erne var 
en underlig tid at være ung i København. Socialdemokraterne i bystyret arbejdede for at renovere bag-
gårdene for arbejdernes skyld, og studenterne solidariserede sig med dem. Realiteten var imidlertid, at 
arbejderne for længst var væk.  

Byens kompas var gået i stykker. Michael Strunge gik deprimeret rundt og besang en revolution. Men 
den havde intet med arbejdere at gøre. Og hippierne blev afløst af yuppierne, der gik efter hurtige 
penge fx i ejendomsspekulation.  

Det var ikke et oplagt sted at have børn. Så vi solgte andelslejligheden og flyttede til Gladsaxe. 

Selv uden arbejderne havde byen dog styrker. De var blot mindre synlige – og lugtede heller ikke. Og 
det tog flere årtier for dem at manifestere sig. 

De nye kræfter så umiddelbart meget forskellige ud. I direkte forlængelse af smede-eventyret fast-
holdt de nye ejere B&W-motorfabrikkens udviklingsafdeling i København op mod 2000 ansatte, der 
fortsatte med at designe verdens mest avancerede store 2-takts dieselmotorer - der blot produceres 
andre steder. Carlsbergs hovedkvarter forblev også i København. Kun fra København kunne man styre 
virksomhedens kraftige internationalisering og dens fortsatte udviklingsaktiviteter. 

Alle de store danske værfter blev lukket i 80’erne (altså undtagen B&W, der holdt lidt længere, og 
Lindøværftet, der blev holdt i live af Mærsk indtil 2012), men skibstrafikken kom helskindet igennem 
70’ernes krise (dog med undtagelse af ØK). Rederierne red med Mærsk i spidsen højt på globaliserings-
bølgen og blev verdensførende på mange felter.  

Andre service-erhverv som rådgivende ingeniører, virksomhedskonsulenter, advokatfirmaer og reviso-
rer ekspanderede kraftigt, software-branchen i alle dens afskygninger rykkede fra 90’erne, modnedes 
efter dot-com boblen og skabte mange nye virksomheder, ligesom den finansielle sektor godt nok skar 
ned på den direkte kundebetjening, men til gengæld opbyggede avancerede ”back-office” faciliteter. 

Fra et andet udgangspunkt begyndte industrierne omkring sundhedsvæsenet og den medicinske forsk-
ning for alvor at slå igennem internationalt. Nogle af de mange elektronikbaserede medico-fabrikanter 
fik yderligere succes på verdensmarkedet. Det gjaldt specielt høreapparatvirksomhederne, Coloplast 
og Radiometer. Blandt medicinalvirksomhederne havde Løvens og Lundbeck fortsat succes, men det 
var fusionen af Nordisk Gentofte og Novo i 1989, der satte København på det medicinske verdenskort. 
Hvis B&W var flagskibet for det københavnske erhvervsliv i 1900-tallet, blev Novo Nordisk afløseren i 
2000-tallet. 

Så ud af 70’ernes og 80’ernes krise tog nye, stærke virksomheder over. De var mere specialiserede, og 
de kunne ikke umiddelbart siges at ligne hinanden, sådan som jernindustrien. Det var en lang mod-
ningsproces, men efter de seneste 15-20 års markante vækst tegner der sig nogle mønstre bag succe-
sen.  
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Der er i hvert fald tre vigtige ændringer: ① En mindre materiel og mere kompleks produktion, ② et 
større krav om volumen og internationalisering, og ③ en øget specialisering. 

Den første forskel til 1900-tallet er åbenlyst, at den fysiske produktion nu betyder mindre. Hvor pro-
duktionen tidligere havde et meget stort materielt præg, så er det nu næsten væk. Det fysiske produkt 
er stadig afgørende på mange områder, men det er mere designet af produktet og dets produktion, 
der er afgørende, end den egentlige produktion. Det er ikke selve ølbrygningen, der nu er kritisk for 
Carlsberg, snarere udviklingen af nye øl og bryggemetoder. Det er heller ikke produktionen af selve 
diesel-motoren, som MAN kan tjene penge på, men designet (og serviceringen) af den.  

Der er dog stadig fysisk produktion i Københavnsområdet. Meget af den industri, der forlod Køben-
havns kommune, lokaliserede sig i omegnskommunerne, i landsdelen Københavns Omegn, hvor 
mange nye virksomheder også er kommet til. Københavns Omegn har nu godt 10 pct. af landets be-
skæftigede i industribrancherne (fraregnet medicinalindustrien).   

Denne industri har imidlertid også skiftet karakter. Ser man på medarbejdersammensætningen, så har 
den ændret sig markant, bare inden for de senest 10-15 år. I 2019 var således 23 pct. af de beskæfti-
gede i industrien i landsdelen Københavns Omegn nemlig ”lønmodtagere på højeste niveau” (som for 
en meget stor del er akademikere). Det er næsten en fordobling siden 2008 og en andel, der er mere 
end dobbelt så høj som landsgennemsnittet. (Statistikbanken, RAS301) 

Når min definition af ”industri” ovenfor ikke inkluderer medicinalindustrien, så er det fordi Novo Nor-
disk også er lokaliseret i Københavns Omegn. Og Novo Nordisk (som fuldstændig dominerer medicinal-
industrien i Københavns Omegn) har en endnu mere ekstrem medarbejdersammensætning. For medi-
cinalindustrien i Københavns Omegn var andelen af ”lønmodtagere på højeste niveau” således i 2019 
nået op på 54 pct!  

Forklaringen på denne udvikling skal man finde i kompleksiteten i moderne medicinalindustri. Novo 
Nordisk ”nøjes” ikke med at udvikle og producere insulin. Produkterne skal også produceres, afprøves, 
godkendes og markedsføres under indviklede regler og procedurer, hvilket kræver højt-specialiseret 
arbejdskraft, ikke bare lægefagligt, farmaceutisk og statistisk, men også juridisk, økonomisk, politolo-
gisk og kommunikationsmæssigt. Og oven i alt dette akkumulerer Novo Nordisk nu enorme mængder 
af data om deres millioner af insulin-brugere, som kan bruges til at udvikle nye produkter og service-
ydelser til både patienter, læger og myndigheder. 

Selv om Novo Nordisk er længere fremme end de fleste andre både danske og københavnske virksom-
heder ser vi samme udvikling mange andre steder.  

Da NESA, DONG og flere andre selskaber fusionerede i 2006 til det, som nu er Ørsted, var fokus stadig 
på dansk produktion og distribution af elektricitet, olie og naturgas. Med udsigt til en afslutning på 
olie-eventyret i Nordsøen og en mulighed for i det hele taget at erstatte olie og gas med ikke-fossile 
energikilder, udvidede Ørsted forretningsområdet til at planlægge og iværksætte nye energiproduce-
rende anlæg, ikke mindst vindkraft. Det kræver en dyb indsigt i de tekniske forhold, men den helt es-
sentielle kompetence er for tiden at kunne binde teknikken sammen finansiering og koncessioner i 
store projekter. Det er her, de nye forretningsmuligheder – og jobs – ligger. Det er en opgave for store 
teams af specialister inden for vindmøller, off-shore entreprenørarbejde, elektricitetsnet, politisk lob-
bying, projektfinansiering, koncessions- og kontraktsret, skatteforhold, klimaregulering etc. 

Mærsk har frasolgt olie og supermarkeder og koncentrerer sig nu om rederiet. Men det at være rederi 
er nu ikke kun at sejle containere fra én havn til en anden. Det indebærer dyb involvering i havnean-
læg, samarbejde med landtransportører og ikke mindst en minutiøs styring og optimering af hver en-
kelt containers færd. 
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Så den københavnske erhvervsaktivitet er hastigt blevet mindre materiel og mere orienteret mod at 
udvikle og organisere de mere og mere komplekse forretningsprocesser. 

Den næste forskel er ændringen i betydningen af begrebet ”stor”. Før omkalfatringen i 60’erne og 
70’erne var Højbro Andelsmejeri en pænt stor virksomhed i Sorø. B&W og Carlsberg var mastodonter i 
København. Nu er der ingen mejerier, der servicer en provinsby, men der er heller ingen ”store” bryg-
gerier, der kan leve af at levere til Danmark. ”Stor” er nu for industriproduktion synonym med ”glo-
bal”. Det er blevet meget sværere at gemme sig bag toldmure eller andre handelsbarrierer.  

På disse globale markeder hersker den sædvanlige markedslogik: Det er meget vanskeligt at overleve 
med en lille markedsandel. De stordriftsfordele, som altid har ligget i fysisk produktion, er nu blevet 
suppleret med en lang række andre fordele ved at være en stor spiller på et marked. Det gælder forsk-
ning og udvikling, markedsføring, branding, IP-rettigheder, reguleringsoverholdelse (herunder miljøre-
gulering), lobbyisme etc., for ikke at nævne simpel markedsmagt. Verden over synes de enkelte bran-
cher at blive mere og mere koncentrerede i disse år, så på alle produkter eller services, der kan hand-
les internationalt, lever man livet farligt, hvis man ikke er ledende på verdensmarkedet.  

Det samme gælder for nationale produkter. Hvis et revisionsfirma kan betjene hele landet fra ét sted, 
så vil det sandsynligvis kunne udkonkurrere de lokale revisionsfirmaer. For 50 år siden kunne du have 
et ”stort”, selvstændigt revisionsfirma i en større provinsby. Den mulighed eksisterer ikke mere. 

Rigtig mange af de københavnske virksomheder er derfor ”ledende”. Enten er de ledende i Danmark, 
eller også er de blandt de ledende i verden – i deres små eller store brancher. 

Den tredje forskel, nemlig øget specialisering, springer til en vis grad ud af de to første: Hvis markeds-
kræfterne favoriserer de, som er størst på helt konkrete markeder, så vil hver virksomhed være be-
grænset i mulighederne for at erobre nabo-markeder, og vil derfor fokusere på at udvikle deres styrke 
på kernemarkederne endnu mere. Mærsks udvikling er et eksempel på det. Virksomheden må derfor 
presse mest muligt ud af kernemarkedet og vil både optimere produktionsprocesser og værdikæder og 
udvikle nye produkter og services.  

Det fører til en større kompleksitet, hvor hver komponent får sin egen organisation og egne optime-
ringslogikker, som ikke nødvendigvis er branchespecifikke. Det åbner for samarbejde med højtspeciali-
serede leverandører eller forskningsmiljøer på universiteterne. Denne efterspørgsel stimulerer udbud-
det hos både leverandører og uddannelses- og forskningsinstitutioner, som herefter også kan betjene 
andre ”kunder”.  Ud af det kommer et arbejdsmarked for personer med disse kompetencer.  

Når Ørsted eksempelvis skal følge enhver af deres vindmøller verden over, Mærsk skal følge deres con-
tainere døgnet rundt, MAN kontinuerligt overvåger deres motorers performance, og Novo Nordisk sty-
rer deres produktion af insulinkrystaller verden over i realtid, så ligner udfordringerne pludselig hinan-
den. De vil efterspørge løsninger hos leverandører og måske på forskningsinstitutioner, og de vil ud-
vikle interne kompetencer på disse områder og dermed skabe en efterspørgsel hos uddannelsesinsti-
tutionerne.  

Der er disse processer, der danner stærke regioner. Silicon Valley er naturligvis paradeeksemplet. Men 
København er også inde i en sådan positiv spiral, hvor virksomhederne – uden at være i samme bran-
cher – har fælles udfordringer, der godt nok i første række bliver løst individuelt, men som alligevel 
gennem leverandører og arbejdsmarkedet fører til opbygning af regionalt baserede kompetencer.  

Disse kompetencer findes på mange områder. Vi kender dem fra fx ekspertisen omkring akustik, som i 
efterkrigstiden løftede ikke bare høreapparatvirksomhederne, men også danske højttaler- og ultralyds-
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virksomheder til internationale positioner. På det medicinske område har kompetencer omkring klini-
ske afprøvningerne været en lille, men vigtig konkurrenceparameter for danske medicinfabrikanter. Og 
nu ser vi andre typer kompetencer materialisere sig. Det gælder finansiering, kontrakter og CO2-emis-
sion, hvor både adgangen til specialiserede konsulenter og et voksende arbejdsmarked gavner alle. 

Oven i alle disse specialist-kompetencer kommer så den generelle evne til at organisere projekter og 
virksomheder. Denne opgave rammer alle virksomheder og bliver i stigende grad en kritisk udfordring. 
Det er evnen til at koordinere den nye kompleksitet, altså at få de forskellige fagligheder og funktioner 
til at spille sammen i effektive organisationer. Denne opgave skal løftes på alle niveauer, fra bestyrel-
ser og top-ledelse til de helt små dag-til-dag projekter. Mange af disse opgaver udføres af ”faglige” 
personer, men de bliver i stigende grad løst af generalister altså personer, der er trænet til at overskue 
og løse problemer, men som ikke nødvendigvis på forhånd kender til den konkrete materie. 

Det tydeligste eksempel på denne udvikling er bemandingen af toplederposter i store, danske produk-
tionsvirksomheder. De var indtil for 25 års siden tæt besat af ingeniører (dog ofte med en HD). Nu er 
de fleste generalister inden for forretning. På alle de lavere niveauer ser vi samme tendens, hvor speci-
alister og generalister blandes på nye måder for at drive organisationerne videre.  

Det er et af svarene på, hvorfor specielt de samfunds- og erhvervsøkonomiske universitetskandidater 
har haft så stor succes på arbejdsmarkedet de seneste årtier. Det er derfor, at min egen arbejdsplads 
gennem 36 år, nemlig CBS, nu er en af de vigtigste leverandører af hoveder til Novo Nordisk. Vores 
kandidater har været nødvendige for at holde styr på de stadig større og mere komplekse organisatio-
ner.  

Dengang de københavnske virksomheders vigtigste udfordring var at få produceret de konkrete maski-
ner og metalvarer, da var smedene den arbejdskraftmæssige løsning. Og hvis udfordringen i dag er at 
udnytte højtspecialiserede kompetencer i komplicerede organisationer, så er det akademikerne, der 
skal levere løsningerne. De er – i alle deres forskelligheder – de københavnske smedes afløsere. De 
studerende, som i de sidste år af smedenes århundrede troede, at de kunne hjælpe smedene til at 
blive forblive de førende, blev i stedet den første generation af Københavns nye dominerende klasse. 

Men hvor kom alle de akademikere så fra? Lad os se tilbage på det København, som jeg selv fraflyttede 
i firsere. 

  

En by at leve i 

Ud af det tomrum, som smedene havde efterladt, dukkede efterhånden en anden by op. På mange 
arealer, fx de svejsehaller, som lå over for mit fødehjem på Christianshavn, blev der bygget boliger, li-
gesom de gamle pakhuse blev bygget om. Det gav store lejligheder til folk, der ikke ville ud i selv de 
pæneste villakvarterer, men efterspurgte byens puls. Andre områder blev bare ryddet til grønne områ-
der, som fx godstogslinjen gennem Nørrebro. Og overalt blev ejendomme købt (billigt, synes vi nu) 
som andelsboliger med foreninger, der så en interesse i at udvikle både lejligheder og byrum – i begyn-
delsen stærkt subsidieret med byudviklingsstøtte. Lejligheder blev lagt samme og fik bad og toilet, og 
baggårde blev ryddet.  

Byen blev også renere, bådene i Svanemøllehavnen måtte ikke mere vaske kulstøv fra Svanemøllevær-
ket af ugentligt. Infrastrukturen fulgte trop med motorveje og efterhånden også metro. Kulturlivet 
blomstrede, og det blev ”hipt” at bo i byen. Så hipt, at mange lod være med at flytte ud med første 
barn.  
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Hvor befolkningstallet i Københavns kommune i begyndelsen af 50’erne toppede med godt 750.000 
indbyggere, så flyttede arbejderne lige så hurtigt som virksomhederne ud af byen. I 80’erne var befolk-
ningen i kommunen således helt nede under en halv million. Men i 90’erne begyndte en kraftig ”gen-
befolkning”, som foreløbig har givet 640.000 indbyggere i Københavns kommune. (Statistikbanken, FT) 
Fremgangen var i starten ren tilflytning, men den bygger i stigende grad på ”egen avl”. København får 
stadig mange tilflyttere, ikke mindst fra fjernere dele af verden end Sjælland, men er i højere grad ble-
vet selvforsynende med hensyn til indbyggere.  

Tæller man nyfødte i landsdelen Byen København, så forventes der at være 11.500 0-årige i 2021. I 
1986 var der kun 5.600. I 1986 blev således hvert tiende danske barn født i Byen København. Nu er det 
hvert femte. (Statistikbanken, FAM111N) Det stigende folketal, herunder fødedygtige kvinder er ho-
vedforklaringen, men fertiliteten er også stabil i Byen København, hvor den ellers i de seneste 15 år er 
faldet alle andre steder i landet - og mest i Vest- og Sydsjælland. (Statistikbanken, FOD407) 

Kigger man frem til 2030, så vil antallet 16-19-årige i hele Danmark falde 7 pct. Men der vil ske en mar-
kant omfordeling mellem landsdelene. Byen København og Københavns Omegn vil tilsammen gå 6 pct. 
frem, Østjylland vil tabe 5 pct. og alle de andre regioner vil miste 9 pct. eller mere. Vest- og Sydsjæl-
land vil miste flest, nemlig 14 pct. (Statistikbanken, FRLD121) 

Da vi selv fik børn i København, måtte vi kæmpe for en vuggestueplads. Det er ikke et problem mere, 
og nu er København fyldt med børn. Der er stadig en naturlig fraflytning af børnefamilier, men langt de 
fleste bliver i Storkøbenhavn. 

Det er disse børns forældre, der fylder de københavnske virksomheder med akademisk arbejdskraft. 
De er glade for at bo i byen og har gode jobs. 

 

Det tykke marked vinder 

Det københavnske arbejdsmarked for akademikere er blevet ”tykt”, forstået på den måde at der både 
er et stort og varieret udbud og en stor og varieret efterspørgsel efter akademikere. Det er også dyna-
misk i den forstand, at både udbud og efterspørgsel vokser både i mængde og variation. Det er en 
ideal-situation som i sig selv er vækstskabende, for både arbejdstagere og arbejdsgivere vil gerne være 
på sådanne markeder. Det er den samme mekanisme, der gør, at Tinder dominerer ”standard” dating-
markedet.  

Aktørerne på hver side af dette marked har forskellige styrker og svagheder. Personer kan flytte og 
skifte job (hvis der da er nogen). Deres boligvalg er reversibel, og pendling er ofte en mulighed. Virk-
somheder er mindre mobile end personer. Når først de har valgt en lokation, så er det svært at flytte. 
Så i de få situationer, hvor virksomheder overhovedet kan vælge en ny lokalisering (typisk ved etable-
ring eller ved oprettelse af nye arbejdssteder), så er det en stort set irreversibel beslutning. Derfor bli-
ver den meget grundigt overvejet. 

I den beslutning indgår adgangen til alle typer input - og kunder - som vigtige elementer. Arbejdskraf-
ten er i byerhverv typisk det vigtigste input. Der skal være et stabilt udbud af relevant arbejdskraft, el-
lers risikerer virksomheden at ende i et ”hold-up”, hvor arbejdstagerne kan presse den. Hvis man skal 
bruge akademisk arbejdskraft, så skal man derfor lokalisere sig, hvor arbejdsmarkedet for akademikere 
er ”tykt”. Og det er det i København. Så der skal meget gode argumenter til for ikke at vælge en place-
ring i Storkøbenhavn, hvis akademikere er vigtige for forretningen. 
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Det kunne ligne Hønen og Ægget. I princippet ville arbejdstagerne måske gerne bo et andet sted end 
København, fx i Gedser. De flytter bare ikke, for der er ikke nogen jobs. Og tilsvarende ville en virksom-
hed måske gerne lægge sig i Gedser, bare ikke så længe, der ikke er nogen at hyre. Et sådant problem 
kunne løses ved en koordineret handling. Men vi har ikke her et sådant problem. For i den situation 
ville markedet stadig være ”tyndt”. Hverken virksomheden eller ansatte ville være trygge ved kun at 
have hinanden som mulighed. 

Vi har derfor at gøre med en ”centripetalkraft”, der trækker både virksomheder og arbejdstagere ind 
mod København. Begge partner ser en fordel med at være i København. Her finder vi så nu en masse 
unge familier, der har det godt, er veluddannede, men relativt billige og – selv hvis de måske ville – har 
svært ved at flytte. Kan man som erhvervsliv ønske sig mere? Intet under, at det går godt for akademi-
ker-baserede virksomheder i København. 

Men det går også godt for en lang række andre virksomheder, som servicerer disse virksomheder og 
deres medarbejdere. København er også i stand til at opsuge store mængder af ufaglært arbejdskraft i 
erhverv som Handel, Transport, Rengøring, Hoteller og Restauranter og Kultur og Fritid. 

 

Plus og minus i Vest- og Sydsjælland  

Lige så positiv udviklingen er i Københavns erhvervsstruktur og arbejdskraftudbud, lige så trist ser det 
ud i Vest- og Sydsjælland, i hvert fald med hensyn til akademiske arbejdspladser. De kendte arbejds-
pladser forsvinder og stort set ingen nye kommer til.  

Novo Nordisk er pudsigt nok også lyspunktet for denne landsdel, for virksomheden har en meget stor 
produktionsfacilitet i Kalundborg, som til stadighed udvides. Novo Nordisk beskæftigede (målt som be-
skæftigede i medicinalindustrien i Kalundborg kommune) 2.300 personer i 2008, hvilket blev øget til 
knap 3.100 i 2019. Nu er således hver sjette beskæftigede person i Kalundborg kommune ansat i Novo 
Nordisk. Samtidig voksede antallet af ”lønmodtagere på højeste niveau” fra ca. 400 til næsten 1.000, 
mens beskæftigelsen for andre typer ansatte stort set ikke voksede. (Statistikbanken, RAS301) 

Det er godt for Kalundborgs kommune. Men nok ikke så godt, som man kunne have håbet på. For det 
ser ikke ud til at Novo Nordisks behov for højtkvalificeret arbejdskraft kan opfyldes af lokale. Antallet 
af bosatte akademikere i Kalundborgs kommune er i hvert fald ikke vokset ret meget. I 2008 boede der 
i kommunen 708 beskæftigede akademikere, hvoraf de 121 arbejdede i medicinalindustrien. I 2019 var 
der i alt 932 akademikere, med de 236 i medicinalindustrien. (Statistikbanken, HFUDD16) Mange højt-
uddannede pendler således, og mange er kun på Novo Nordisk i Kalundborg i en kort årrække. 

Det er et problem, som netop skyldes, at det for disse højtuddannede er meget attraktivt at være en 
del af et tykt marked for akademikere. Hvis de bor i Storkøbenhavn kan de ubesværet slå til på et job-
tilbud her, og – eventuelt for en periode – i fx Kalundborg.  

Til gengæld er det ved en målrettet indsats lykkedes at skabe et velfungerende arbejdsmarked for fx 
operatører i Kalundborg. Her har man ved lokal uddannelse skabt et substantielt udbud, og arbejds-
markedet for operatører er ikke bedre i København end i Kalundborg. Operatørerne bosætter sig 
gerne i Kalundborg. (Pudsigt nok kaldes operatørerne sammen med en række andre faggrupper for 
”smede” - ligesom de nu forsvundne københavnske. En hæderstitel!) Men med hensyn til akademikere 
halter det altså. Udviklingen i den samlede akademikerandelen i Kalundborgs befolkning er godt nok 
lidt højere end i den nordlige nabo-kommune, Odsherred, men klart lavere end i den sydlige nabo, 
nemlig Slagelse.  
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Det siger meget om det tykke markeds kræfter, når Novo Nordisk med Danmarks vel bedste employer-
brand og verdens største og mest sofistikerede insulinproduktion i Kalundborg har så svært ved at 
rykke ingeniører til Kalundborg. 

For hele landsdelen Vest- og Sydsjælland ser det heller ikke godt ud. Ser man specifikt på industrien 
(inklusiv medicinalindustrien), så tabte Vest- og Sydsjælland under finanskrisen godt 6.000 af de ca. 
31.500 arbejdspladser, som landsdelen havde i 2008. Novo Nordisk har givet landsdelen en lille vækst 
efter krisen, men resten af industrien har – i modsætning til resten af landets industri – ikke oplevet 
vækst efter krisen. (Statistikbanken, RAS301) 

Men mere slående så har industriens arbejdsstyrkesammensætningen heller ikke flyttet sig. Hvor hver 
tiende ansat i hele den danske industrisektor nu er akademiker, så ligger Vest- og Sydsjællands akade-
mikerandel for industrien stadig under 5 procent. (Statistikbanken, HFUDD16)  

Landsdelen tabte også mange arbejdspladser i finanssektoren, da mange filialer lukkede og de mere 
komplicerede opgaver blev centraliseret. Beskæftigelsen i den største delbranche Handel (som inklu-
derer detailhandlen) raslede ligeledes ned under finanskrisen og har heller ikke rettet sig. 

Men erhvervsmæssigt alt er ikke sort. Brancherne Hoteller og Restauranter samt Kultur og Fritid viser 
fin fremgang, hvilket enten kan betyde mere turisme eller større lokalt forbrug af disse tjenesteydel-
ser. Sektorerne Bygge og Anlæg samt Operationel service er også i pæn fremgang. Det lokale byggeri 
klarer sig da også godt, og den massive strøm af (hurtigtkørende) kassebiler ind til København om mor-
genen og hjem om eftermiddagen vidner tillige om en solid københavnsk indtjening for sjællandske 
håndværkere og servicevirksomheder.  

 

Sjællandske udsigter  

Der er altså ikke tale om en egentlig erhvervsmæssig nedsmeltning. Vest- og Sydsjælland har godt nok 
landets laveste BFI pr. indbygger, men det er ikke blevet relativt værre de seneste 20 år. (Statistikban-
ken, NRHP) Masser af mennesker har gode jobs og gode liv i Vest- og Sydsjælland. Problemet er, at der 
er intet, der taler for, at Vest- og Sydsjælland kan få samme type arbejdspladser, som trækker væksten 
i København. De traditionelle erhverv (fra landbrug over industri til handel og transport) vil sandsynlig-
vis opretholde deres produktionsomfang, men med færre ansatte. Tilgangen af nye virksomheder in-
den for disse områder har været minimal de seneste årtier, og der er ingen grund til at tro, at det ven-
der.  

Kalundborg er undtagelsen. Her vil Novo Nordisk, Novozymes og fremover også Chr. Hansen kunne 
producere højeffektivt og måske tilsammen kunne skabe et lille arbejdsmarked for produktionsingeni-
ører. Men desværre vil det nok ikke have nogen stor afsmittende effekt på resten landsdelen. Vi vil sik-
kert også se udnyttelsen af naturlige lokaliseringsmuligheder, som fx Stigsnæs, der med dybvandshavn 
og landanlæg vil kunne fungere som terminal og som rensningsanlæg for svært forurenet spildevand 
(hvis udledningsproblemerne kan løses). En fortsat produktion af tunnelelementer efter Femern-for-
bindelsen kan måske også lykkes. Man kan også håbe på en højere forædlingsgrad af landbrugets af-
grøder og en udvidet turisme. Men det er alt sammen ”fugle på taget”, som selv i gunstigste fald sand-
synligvis ikke vil kunne opveje den forventede fortsatte effektiviseringsbaserede nedgang i beskæfti-
gelsen i de eksisterende erhverv. 

Befolkningsprognoserne peger i samme retning. Der bliver fx ikke mange ledige stillinger på gymnasi-
erne de næste ti år.  
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Det er dystre udsigter. Det minder om København i 1980’erne. Alt gik tilbage, og ingen vidste, at der 
var bedre tider på vej. Redningen kom fra en uventet kant, nemlig nogle stærke forretningsområder, 
nye måder at producere på og en tilgang af den relevante arbejdskraft. Det var den samme effektive 
cocktail af forretningsmuligheder, teknologi og arbejdskraft, der gik hånd i hånd under industrialiserin-
gen i anden halvdel af 1800-tallet. Ingen af disse elementer synes at være til stede på Sjælland nu. 

Det betyder ikke, at Vest- og Sydsjælland ikke fortsat vil være en aktiv landsdel. Der vil være masser af 
gode jobs og godt liv. Men den vil ikke have den selvstændighed, som den havde for bare 50 år siden. 
Den vil være dybt afhængig af det København, hvor en meget stor del af dens børn nu bor og arbejder. 
Det er den erkendelse, som al politik på Sjælland må bygge på. 

Det realistiske udgangspunkt må være, at væksten vil fortsætte i Københavnsområdet, simpelthen 
fordi erhvervslivet vil være der, og fordi folk vil bo der. I forhold til Vest- og Sydsjælland vil befolknings-
tallet gå op i København, og gennemsnitsalderen vil gå ned. Det er en bitter pille at sluge sjællændere 
og lolliker, men det havde været meget værre uden væksten i København. Sukkerfabrikkerne ville jo 
være lukket alligevel, og landbrug og fiskeri er ikke ligefrem væksterhverv.  

Den mest oplagte politiske konsekvens af den erkendelse burde være en sammenlægning af de to regi-
oner på Sjælland. Region Sjælland har altid været et misfoster, uden noget central mødested og uden 
et sammenhængende transportsystem. Det svarer til at opdele Fyn i en Odense-region og en region 
for alle kystbyerne. Med regionens voldsomt stigende afhængighed af København, bliver det bare 
endnu mere tydelig, hvor forkert opdelingen er. Det er helt forståeligt, at man netop på grund af det 
sjællandske transportnets struktur og ønsket om at være tæt på det tykke københavnske arbejdsmar-
ked placerer Sjællands nye supersygehus i Køge. Men det burde jo drives sammen med Hovedstadens 
sygehusvæsen. 

Men heldigvis er det ikke bare regionen Sjælland, der har glæde af København. København har også 
brug for resten af Sjælland. København har brug for daglige serviceydelser, og København har bruge 
for den arbejdskraft, som bosætter sig uden for selve København. Derfor må infrastrukturen på Sjæl-
land styrkes markant. De radial transportmulighederne skal kunne bringe personer og gods effektivt 
ud og ind af København, og de tværgående skal sikre mulighed for regionale knudepunkter for fx sund-
heds- og uddannelsesaktiviteter, så ikke alt skal omkring København. Det er nok den allervigtigste ud-
fordring for et samlet Sjælland at sikre, at trafikken i og omkring København ikke bryder sammen. Det 
vil bremse væksten i København, men også reducere mulighederne for pendling og samhandel, til stor 
skade for resten af Sjælland. 

Københavns vækst kræver investeringer i nybyggeri, specielt til de erhvervsaktive, hvilket næsten er 
synonymt med børnefamilier. Og der bygges for tiden da også massivt, både inde i byen og i omegns-
kommunerne, hvor der stadig er god plads. Men man savner en overordnet regional planlægning for 
byudviklingen, en opdatering af den geniale fingerplan. 

København kunne også godt bruge for et sted at placere de borgere, der ikke mere har lyst til at være 
en del af det pulserende storbyliv. For nogle vil det være attraktivt at flytte ud af København efter endt 
arbejdsliv, og her er Vest- og Sydsjælland en mulighed. Mange gør det allerede, fx ved at omdanne de-
res sommerhus til helårsbolig, hvorved de kan realisere værdien af deres hus eller ejerlejlighed. Men 
Sjællands boligmasse er ikke optimal for seniorer. Mange pensionister ønsker ikke at investere i fast 
ejendom, og de vil bo i tæt fysisk nærhed af andre, af lægehus og af indkøbsmuligheder og kulturtil-
bud. Et positivt eksempel er det ”aftægtskvarter” af lejeboliger tæt på det gymnasium i Sorø, som jeg 
selv og mange af de nuværende lejere gik på. Systematisk udvikling af de eksisterende bykerner med 
dette klientel i tankerne kunne revitalisere nogle af provinsbyerne. 
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For hele Sjælland ville det være en stor gevinst, hvis der var større mobilitet, ikke bare i form af daglig 
pendling, men også over livsfaser. Daglig pendling stiller krav til bedre infrastruktur i form af en effek-
tiv kombination af veje og jernbaner. Mobilitet over livsfaser kræver attraktive boliger, helst uden de 
store flytteomkostninger, dvs. lejeboliger. Fast ejendom binder i høj grad folk, men lejeboliger indebæ-
rer ingen formuerisiko og er gratis at flytte mellem. Flere lejeboliger tæt på skoler og stationer kunne 
gøre det billigere og mindre risikabelt for akademikerfamilierne at bosætte sig uden for det tykke ar-
bejdsmarked. 

Sjælland skal være nem at komme rundt i, så den kan hænge bedre sammen, både i det daglige og hen 
over livet. Min egen historie kunne blive et eksempel: Født i København, gået i skole i provinsen, ud-
dannet i den indre by, fået børn i omegnen og arbejdet i byen - og så, måske tilbage til Sorø eller Skæl-
skør? En Irma i Storgade eller Algade ville hjælpe … 


