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Hva er en by…



Å bygge en by…



Katedralen i Brasilia



Smelteverket i Odda
(foto Arne Midtbø)



Visjon for framtidig bruk av 
smelteverket



Diskurser Odda smelteverk: 
søknad Unesco kulturarv?

• JA-SIDEN ”
• ”Bevaring er et verdivalg”
• Ønsket formål: scene for 

kunst, kultur, utdanning, 
forskning, småbedrifter

• ”Å få Unesco-status vil 
være som å vinne Oscar i 
by-og reiselivsutvikling”

• NEI-SIDEN
• ”Riv røkla”
• Ønsker formål: Handel, 

privat næringsutvikling, 
boliger

• ”Verdensarvstatus vil 
hindre nærings-utvikling”



Fortellingen om stedet

• Verbale beskrivelser og fortellinger folk imellom
• Innlegg i aviser og på nettet
• Turistinfomasjon- og beskrivelser
• Litterære versjoner (teater: ”Bikubesong” av 

Frode Grytten og kommende bok 
”Samtidsruiner” av Marit Eikemo)

• Begivenheter og hendelser
• Media : lokale og nasjonale
• Kommunens egne beskrivelser



Identitet som et 
konstruksjonsprosjekt

• Det moderne enkeltindivids 
identitetsprosjekt: å skape seg selv

• Byers identitetsprosjekt: å skape en by
• ”Presentation of self” (Goffman)
• Å speile seg i omverdenens blikk









Kulturarv, stedsidentitet og stedskonkurranse

• ”Skien kan altså i høyeste grad være med i kampen om 
hvilket sted i Norge som har den lengste 
sammenhengende historien som møteplass for handel, 
håndverk og industri”

• ”Å påstå at Skien har ”rekord ” som landets eldste by har 
vi foreløpig ikke våget. Vi får trøste oss med at 
Tønsberg, vår nærmeste konkurrent, heller neppe kan 
skilte med dette, til tross for at kommunestyret her har 
fattet et vedtak som går i den retning. Skien vokste i alle 
fall frem utelukkende ved egen kraft uten påbud eller 
hjelp fra øvrighet og kongemakt, til forskjell fra andre 
byer. Dette viser at beboerne hadde evne og vilje til å
klore seg fast og skape et bysamfunn her innerst i 
elvearmen” (www.skien.kommune.no 2006)

http://www.skien.kommune.no/


Stedsidentitet som historisk arv og som 
samtidens konstruksjon



Samfunn i endring…

• Identitet og identitetskonstruksjoner i fokus
• Økende stedskonkurranse om å være 

attraktiv for bosetting, næringsetablering, 
handel, reiseliv og utdanning

• Omdømmesamfunnet bredd seg til nye 
samfunnsfelt

• Markedsøkonomiske tenkemåter rundt 
stedsutvikling og profilering



Negativ trusseldiskurs 
Slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet

• Norsk kultur og kulturarv truet av et samfunn i 
endring ”preget av internasjonalisering og 
uniformering”

• Kontekstuelle fenomen: arbeidsledighet, 
mobilitet, kommersialisering, kulturrevolusjon, 
teknologi, mer fritid, større pluralisme

• Kulturarv som ressurs = motvekt mot ”stadig 
raskere samfunnsomforminger” som kunne 
forringe våre liv og ende med ”..utrygghet, 
rotløyse og verdifattigdom”



Positiv mulighetsdiskurs
etter 2000

• Norsk kultur og kulturarv i en verden preget av 
”økende globalisering og individualisering”

• Åpne mot det internasjonale: gir nye 
handlingsrom, kulturutveksling og impulser

• Kontekstuelle fenomen: kulturutveksling, kulturell 
kapital, kulturell pluralisme, motstrategier mot et 
truet mangfold, åpenhet mot det flerkulturelle i 
vid forstand, nettverk og partnerskap, 
innovasjon, verdiskaping, bærekraft

• Kulturarv som ressurs = økt instrumentalisering



Den instrumentelle kulturarven:

• Byutvikling/stedsutvikling
• Skape stedstilhørighet og stolthet
• Identitetsprosjekter: hvem vi er her
• Omdømmebygging
• Profilering og markedsføring
• Næringsutvikling 
• Sysselsettingsformål
• Distriktspolitikk og bygdeutvikling



Økt politisk vekt på kulturarv som 
næringsutvikling
Samfunn i endring: 
• ”Økonomisk verdiskaping må være en del av 

grunnlaget for en ny kulturminne-politikk, og 
kulturminnenes næringsmessige og økonomiske 
virkning må synliggjøres” (NOU 2002 Kultur og næring)

• ”Kulturminner og kulturmiljøer representerer 
ressurser som kan ha stor betydning for å utvikle 
levende lokalsamfunn og ny næringsutvikling” (St. 
meld. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner)



…også som virkemiddel i 
distriktspolitikk & stedsutvikling

• ”Gjennom aktivt å ta vare på og bruke kulturarven har 
prosjektene i Tettstedsprogrammet bidratt til å utvikle 
både næringsliv og lokalsamfunn” (Sluttrapporten: 
Miljøvennlige og attraktive tettsteder”. 
Miljøverndepartementet 2005)

• ”Regjeringa legg vekt på at kulturminne og kulturmiljø blir 
nytta som grunnlag for utvikling av levande lokalsamfunn 
og verdiskaping, i tillegg til eigenverdien kulturminne har 
som kjelde for kunnskap og opplevingar” (Hjarte for heile 
landet. St.meld. 21 (2005-06)



Historien i moderne byutvikling

• ”Porsgrunn bruker 200-årsjubileet til å
gjennomføre et treårig byutviklingsprosjekt
der kreative kunst- og kulturprosjekter 
finner nye arenaer i bybildet. Det bygges 
400 nye boliger i sentrum, og …”

(Ordfører Øyvind Beyer 2007)



Kulturarv, sjøsider og byutvikling

• ”Kjente havnebyer som New York, 
Barcelona, Amsterdam, London, Gdansk, 
Gøteborg, Bergen og Skien har alle sin 
waterfront”

• ”Med den foreslåtte opprustning og 
lyssetting vil vannfronten markere seg som 
kommunens nyeste og viktigste 
byrom…en historieforteller i et moderne 
byrom…” (www.skien.kommune.no 2006)

http://www.skien.kommune.no/


Å finne ”formelen”: den gode 
kombinasjonen mellom historiske og 
moderne elementer i byutviklingen







Samspill og gjensidig utbytte:

• Å ”levendegjøre kulturarven” en målsetting 
på kulturminnefeltet

• Å levendegjøre byenes sentrum en 
målsetting i byutviklingsarbeidet

• Å restaurere og ta i bruk historiske 
bygninger og gamle sentrumsmiljøer til 
nye formål er en måte å levendegjøre
kulturarven på



Tollboden ved kanalen i Moss



Moss
- historie

- nåtid

- framtid

- identitet









”Quality of place” (Richard Florida)

• ”Authenticity and uniquness in other words
a place that is not dominated by the
ubiquittous chains of cafès, restaurants or 
shops, but has ”real buildings, real people, 
real history”



Bilder av byene…

Survey blant 600 25-45åringer Oslo/Akershus



Rikt kulturliv?

-Fredrikstad 55%

-Kongsberg 31%

-Drammen 40%

-Moss 20%

-Halden 15%

-Sarpsborg 10%



Byutvikling Fredrikstad FMV



FMV ny bydel Fredrikstad



Kommuneplanplanens arealdel
(Langsiktig byutvikling Fredrikstad)
• ”FMV-området er i ferd med å bli et like 

viktig område for Fredrikstad nå som i 
skipsbyggingstiden. Der finner vi nye og 
gamle næringer, høyskolemiljø og boliger”

• ”I den videre utviklingen av bysentrum og 
lokalsamfunn, er estetikk, landskapspleie 
og kulturminnevern, sammen med identitet 
og tilhørighet, viktig”



Stedets image og omdømme



Kunne du tenke deg å flytte til denne byen?

Fredrikstad 29% Hønefoss 3%

Kongsberg 10% Sarpsborg 3%

Drammen 7% Askim 2%

Halden 7% Mysen 1%

Moss 6% Hokksund 1%





Merkevarebygging og profilering

Samfunn i endring:
• Omdømmesamfunnet 
• Merkevarebygging og markedsføring av 

byer, steder og regioner vanlig og legitimt
• Markedsøkonomiske tenkemåter og 

prinsipper også i bykonkurransen
(commercial discourses)



Økonomisk tenkemåte og termer 
også i profilering

• Et produkt (byen) som skal selges
• Produktets konkrete kvaliteter og fordeler
• Produsentens image
• Målgrupper som forbrukere/kunder med 

spesielle kjennetegn og preferanser
• Branding- og omdømmekampanjer
• Markedsføringstrategier som i næringslivet



Historien brukes i markedsføringen





Aktiv profilering & stedsrepresentasjoner



Stedsrepresentasjoner

• Kommunikasjon i vid forstand
• Tale, skrift, musikk, malerier, visuelle 

uttrykk, arkitektur, landskap, foto mv.
• Ulikt hvordan folk ”leser” og fortolker en by
• Seleksjon: noe inkluderes, ekskluderes, 

vektlegges, forstørres, ignoreres, 
reduseres…

• ”Shared system of meaning”: ”trygt og 
godt” eller ”kjedelig og dødt”?



Behov for økt kunnskap og forståelse 
om kulturarv, stedsbygging og 
stedsutvikling



• Byggesteiner: For liten kunnskap om hvordan historiske faktorer og 
kulturarv fungerer som byggesteiner i stedsutvikling og næringsutvikling

• Omdømme: Hva slags betydning har kulturminner- og miljøer for byers 
omdømme? Hvordan brukes dette i stedsprofileringer?

• Interesser: Viktig å avdekke og analysere ulike interesser som legger 
føringer for stedets utviklingsretning: Inkluderende allianser? Makt?

• Diskursanalyser kan gi forståelse av dominerende og motsetningsfylte 
meningsdanninger om kulturarv i stedsutvikling blant ulike grupper

• Prosess: Hvordan produseres og vedlikeholdes ulike diskurser? Hva 
kjennetegner gode og dårlige stedsutviklingsprosesser?

• Sosiokulturelle stedsanalyser: som supplement til fysiske og historiske 
stedsanalyser: stedsbilder, stedsinteresser og stedsbruk



Askers geologiske historie og nye kulturhus



www.stedsforskning.no

NIBR - Norsk institutt for by-og regionforskning

http://www.stedsforskning.no/tema/1_sosiokulturelle_studier_av_steder_og_stedsutvikling
http://www.stedsforskning.no/tema/1_sosiokulturelle_studier_av_steder_og_stedsutvikling
http://www.stedsforskning.no/tema/2_stedsidentitet_og_imagebygging
http://www.stedsforskning.no/tema/2_stedsidentitet_og_imagebygging
http://www.stedsforskning.no/tema/3_prosessanalyser_av_stedsutvikling
http://www.stedsforskning.no/tema/4_bosetting_flytting_og_stedstilhoerighet
http://www.stedsforskning.no/tema/4_bosetting_flytting_og_stedstilhoerighet
http://www.stedsforskning.no/tema/5_steds_og_naeringsutvikling
http://www.stedsforskning.no/tema/5_steds_og_naeringsutvikling
http://www.stedsforskning.no/tema/6_stedet_som_fysisk_miljoe
http://www.stedsforskning.no/tema/6_stedet_som_fysisk_miljoe
http://www.stedsforskning.no/tema/3_prosessanalyser_av_stedsutvikling


Noen aktuelle NIBR-publikasjoner
• Kystens kulturminner og kulturmiljøer på Nøtterøy: en studie av planlegging og lokale 

oppfatninger. NIBR-notat 2007:108. Av Knut Bjørn Stokke og Ragnhild Skogheim

• Cultural Heritage and Urban Transformation. Norwegian examples. Paper for the EURA 
Conference 2007. Glasgow. Av Ragnhild Skogheim

• Sosiokulturelle stedsanalyser – en veileder. Av Ingar Brattbakk, Marit Ekne Ruud, Per Gunnar 
Røe og Guri Mette Vestby. Oslo 2006

• Kongsberg – en attraktiv by å bo i?”. En surveyundersøkelse blant innpendlere til 
Kongsbergindustrien. Av Guri Mette Vestby, Frants Gundersen og Ragnhild Skogheim. NIBR-
notat 2006: 128

• Byenes attraktivitet – tverrfaglige stedsanalyser og byprofiler. Artikkel i Regionale Trender nr.1-
2006. Av Guri Mette Vestby. NIBR, Oslo

• Hvor attraktive er egentlig stedene? Artikkel i PLAN nr.1 – 2006. Av Guri Mette Vestby

• Metoder i strategisk byutvikling og profilering. NIBR-notat 2005:131 Guri Mette Vestby, Vidar 
Vanberg, Heidi Bergsli og Per Gunnar Røe

• Stedsutvikling som brobygging. Regionale trender nr.2. 2004. Av Guri Mette Vestby. NIBR, Oslo.

• ”Fortellingen om en stedsutvikling – en sosiokulturell prosess. Evalueringsrapportering fra arbeidet
med sentrumsutvikling i Eidskog” . Av Guri Mette Vestby og Per Gunnar Røe). NIBR:notat
2004:101 



Kulturarv og stedsidentitet
(kulturarv som ressurs i byutvikling)

• Pågående samarbeidsprosjekt mellom 
NIBR, NIKU og UMB ( 2006-2009 )

• Finansiert av Demosreg – Demokrati, 
styring og regionalitet (NFR)

• Medarbeidere på NIBR: Guri Mette Vestby 
og Ragnhild Skogheim (prosjektleder 
NIBR)
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