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Unge flytter
også fra
storbyerne
BY ABOLESEN · 9. NOVEMBER 2016

I 2015 flyttede der flere
personer fra København
end til København. Blandt
storbyens fraflyttere
indgår også unge
mennesker.
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Storbyudvandrerne er ikke

længere kun nystiftede

børnefamilier og ældre

mennesker. Unge mennesker, der

har fået øjnene op for et liv uden

for de største byers grænser,

bidrager også til

fraflytningsstatistikkerne i

Danmarks største byer.

 

Fra Frederiksbjerg til
Hinnerup

Tine Elmstrøm er 26 år,

kontorelev ved Region Midtjylland,

og bosat i Hinnerup uden for

Aarhus med sin kæreste Mike

Rohde, der også er 26 år.

For halvandet år siden besluttede

Tine og Mike at flytte fra

Frederiksbjerg i centrum af

Aarhus til Hinnerup, der ligger

cirka 30 kilometer uden for

Aarhus. I Hinnerup fik de

muligheden for at købe et stort og

billigt hus, hvor de begge kunne se

en fremtid. Tine ligger dog ikke

skjul på, at beslutningen om at

flytte fra byen hovedsageligt blev
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taget på Mikes initiativ.

“Det eneste jeg mangler i min

hverdag, er muligheden for at

dyrke crossfit og være spontan og

impulsiv. Og så savner jeg at gå

ture og kigge på mennesker. Man

ser ikke de samme ting, når man

går tur i Hinnerup, som man gør,

når man går tur i Aarhus,”

fortæller Tine.

Tine fortæller, at hendes tidligere

liv som frisør i Aarhus, og det liv

hun lever nu, er to vidt forskellige

liv. Da Tine var frisør arbejdede

hun med sine veninder, men på

arbejdspladsen i Hinnerup føler

hun ikke, at hun har meget til

fælles med sine kollegaer. Det

betyder også, at hendes sociale liv

er mere begrænset end tidligere,

men hun er glad og tilfreds i

Hinnerup, der på mange måder

giver hende det samme, som

Aarhus gjorde.

Hvad angår fremtiden er der plads

til det meste i huset i Hinnerup:

“Mike har allerede planlagt et

børneværelse. Jeg siger det er et

gæsteværelse,” siger Tine

grinende.
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Større fraflytning i fremtiden

Fremtidsforsker og direktør i

Future Navigator Liselotte Lyngsø

forklarer, hvorfor fremtiden kan

byde på et højere antal unge

mennesker, der flytter fra landets

storbyer:

“Vi drukner i ny teknologi, og det

skaber et voksende behov for ro.

Landet tilbyder både ro, natur og

frisk luft.”

Liselotte Lyngsø fortæller, at

mange af nutidens børn, særligt

drenge, har spillet computer hele

livet. Computerspil såsom

Minecraft tilbyder en digital

platform for blandt andet

byggeprojekter, hvor man kan

skabe nøjagtigt det, man vil have.

Overfører man det til den virkelige

verden, får man en tilgang til livet

og en generation, der

differentierer betydeligt fra de

tidligere generationer, mener

Liselotte Lyngsø. Blandt andet

computerspillene har givet den

nye generation nogle meget

præcise visuelle forestillinger om,

hvordan de har lyst til at bo. De

forestillinger kan blive til

virkelighed ude på landet, hvor der

er plads, og hvor budgettet

rækker langt, modsat storbyerne,
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hvor pladsen er yderst begrænset

og priserne langt mindre

attraktive end på landet.

At bo uden for storbyerne er ikke

ensbetydende med at blive

afskåret fra omverdenen. Det ser

vi allerede i dag. Fremtidens

førerløse biler vil ifølge Liselotte

Lyngsø gøre det endnu nemmere

for både børn og forældre, at bo

uden for byerne, da mor og far for

eksempel ikke er afhængige af at

komme hjem for at køre deres

børn til diverse aktiviteter. Og det

er blot en blandt mange ting, som

øger vores fleksibilitetsniveau, og

gør det attraktivt, at flytte ud i

provinserne:

“I dag ser vi en tendens til, at unge

mennesker langt hellere vil være

derhjemme end fare land og rige

rundt. I fremtiden får vi WiFi der er

hundrede gange hurtigere, end

det vi kender til i dag, og det vil

give flere mennesker muligheden

for at arbejde hjemmefra.

Generelt vil vi i fremtiden være

langt mere fleksible.

Hjemmehospitaler og mad- og

dagligvareleverandører er kun

starten,” siger Liselotte Lyngsø.

Men der er også nogle ting, som

Clinton-kulinarisk eller Trump-tag-
selv? Her er maden til din valgnat

Trump fører over Hillary – eller hvad?

Magasin bejler på ny til Aalborg

Eksklusivt interview med H.K.H. Prins
Henrik

Internationalt Overblic
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man ikke kan få uden for

storbyerne:

“Kultur og museer får du ikke

uden for storbyerne. Til gengæld

får du eksempelvis

vesterhavsbølger og muligheden

for at surfe året rundt. I

storbyerne kan du ikke bo

sammen med dine venner, men

det kan du ude på landet,”

uddyber Liselotte Lyngsø.

Fremtidsforskeren påpeger, at det

ikke er sikkert, at de unges

udvandring fra storbyerne vil stige

i fremtiden, men at fremtiden

giver os optimale rammer for, at

unge mennesker kan føre det liv

de har lyst til uden for storbyerne.

Man kan fortsat identificere en

stigning i henholdsvis København

og Aarhus kommunes

befolkningstal. Det skyldes to

faktorer – først og fremmest

indvandring, men også det

faktum, at der fødes flere

personer i storbyerne, end der

dør, skriver Politiken.
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Til- og fraflytning i
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kommune
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Søren Boy Skjold
(  10. november 2016 kl. 10:06

Kun en enkelt anke mod en

fremragende og godt uddybende

artikel – kilderne har jo ikke

København-relation, så de to

kilder (Tine og Mike) stikker lidt

ud fra rubrikken. Jeg ville nok

vælge at bygge artiklen op på en

måde, så erfaringskilderne runder

artiklen af. De er meget

interessante og er dem, der får

det lidt tungere stof til at glide

nemmere ned. Læs lige den

sidste korrektur også her.
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