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Den urbane krise
I 1970'erne var USA fanget i en urban
krise. I takt med at amerikanske byer
mistede deres levegrundlag i form af
fabriks- og industrijobs, flygtede de
privilegerede, oftest hvide, amerikanere
til forstæderne. De fattige bykerner faldt
sammen, men den kreative klasse har
siden skabt vækst og rigdom i
kvartererne. 

Men væksten og rigdommen er
koncentreret i rige, kreative klynger i
byerne, og det skaber øget ulighed. I
amerikanske byer som New York, San
Francisco og Washington, D.C. tjener de
10 procent rigeste seks gange så meget
som de 10 procent fattigste. 

I en by som New York er den
gennemsnitlige husleje i det hippe
Brooklyn-kvarter Williamsburg steget
med 78,7 procent fra 1990 til 2014.

Kilde: The New Urban Crisis

BLÅ BOG

Richard Florida
60 år. Professor i økonomi og urbane
studier ved Rotman School of
Management, University of Toronto.
Berømt for sin teori om den kreative
klasse, da han i 2002 udgav bogen ’The
Rise of the Creative Class’. Har netop
udgivet ’The New Urban Crisis’.

Stifter af det globale rådgivningsfirma
’The Creative Class Group’, der rådgiver
om, hvordan firmaer og byer tiltrækker
den kreative klasse og skaber vækst.
Medstifter og chefredaktør af videns-
portalen ’City Lab’, der er en del af
magasinet The Altantics internetunivers.

Kom med til åbningen af CPH STAGE  
d. 31. maj kl. 16–18 i Skuespilhusets foyer 

Der er åbningstaler ved bl.a. kulturminister Mette Bock og festivalleder 
Morten Krogh. Derefter vil det være liveanbefalinger til festivalprogram
met, lidt godt til ganen og diverse indspark fra årets festivalprogram.  
Hvis du skal på festival, er det her, du skal starte. 

CPH STAGE er 12 dages fejring af teater. Over 120 forestillinger på spille
steder og i byrummet over hele København og Frederiksberg. Oplev, hvad 
scenekunsten kan, vil og skal! Vi glæder os til at byde jer velkommen.

cphstage.dk
#cphstage

31.05 
— 11.06 
2017
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I
2010 valgte den canadiske storby

Toronto Rob Ford som ny borgme-
ster. Den kontroversielle politiker
faldt senere fra tinderne over en
skandalesag om stoffer, men i 2010

sparkede han døren til rådhuset ind ved
hjælp af løfter om at skære vægtafgifter,
stoppe planlagte investeringer i bymid-
tens metrosystem og sløjfe cykelstier, så
der var mere plads til biltrafik.

Den amerikanske professor i økonomi
og urbane studier, Richard Florida, var i
chok. Den progressive bys indbyggere,
særligt lavtbetalte immigrantgrupper fra
Caribien, Indien og Kina, havde valgt »den
mest anti-urbane borgmester«, han »no-
gensinde havde oplevet«. 

Det var et årti efter, at han havde skrevet
sin bestseller ’Den kreative klasse’, en bog,
der hurtigt blev ophøjet til vækstbibel af
politikere, rådgivere og byplanlæggere
verden over. Heri beskrev Richard Florida,
hvordan storbyer som Toronto, London
og San Francisco burde styrke udbredel-
sen af de tre T’er: Tolerance, Talent og Tek-
nologi. På den måde ville de nemlig til-
trække den nye, magtfulde kreative klas-
se af flippere, bøsser, kunstnere og softwa-
renørder, der skaber vækst og udvikling,
der hvor de slår sig ned.

Florida havde set rigtigt i spåkuglen.
Snart strømmede de talentfulde og res-
sourcestærke mod byerne – og udviklin-
gen gik stærkere, end Richard Florida hav-
de kunnet forestillet sig selv i sine vildeste
fantasier.

»Jeg havde aldrig drømt om graden af
den urbane genoplivelse. Hvor hurtigt
det ville gå, eller hvor stærke kræfter der
var på spil. Jeg havde heller aldrig forestil-
let mig omfanget af de alvorlige proble-
mer, udviklingen ville skabe«, siger han.

I slipstrømmen fra den kreative klasse
fulgte nemlig øget ulighed. De byer, hvor

de kreative flyttede ind, er i dag i stigende
grad opdelt mellem rige og fattige, hvide
og farvede. Dem, der svømmer, og dem,
der synker. Det betyder et helt nyt sæt pro-
blemer, som byerne skal løse. Den proble-
matik er centrum for Richard Floridas
nye bog ’The New Urban Crisis’ (’Den nye
urbane krise’).

Vrede mod de kreative
I downtown Toronto var der blevet bygget
lejlighedskomplekser, parker, åbnet cafe-
er, gallerier, cykelstier. Den kreative klasse
var kommet til byen, men det havde en
pris. Den betalte lavindkomstarbejderne.

»De var blev skubbet længere og længe-
re væk fra centrum af byen, fordi boligpri-
serne var steget til vejrs. De blev skubbet
væk fra de centrale metrolinjer, hvilket
betød, at de skulle pendle mere. De var
sakket længere og længere bagud, i takt
med at den kreative klasse var flyttet ind.
Og de var vrede«, siger Richard Florida.

Udviklingen i Toronto og valget af Rob
Ford var økonomiprofessorens første
»wake-up call«, siger han. Men reaktionen
kom ikke ud af den blå luft. Allerede i åre-
ne efter sin første bog var professoren be-
gyndt at se foruroligende tendenser i sine
bystudier. På et tidspunkt sammenligne-
de han for eksempel indekser over bolig-
priser og husleje med forskellige byboe-
res indkomst. Efter at huslejen var betalt,
havde den kreative klasse i byer som New

York omkring
70.000 dollars
(480.000 kroner)
tilbage, hvorimod
service-klassen
blot havde mellem
18.000 dollars til-
bage (123.000 kro-
ner).

Byerne er driv-
kraften bag den sti-
gende ulighed på
to måder: Der er
stigende ulighed
mellem de rigeste
byer i verden, som
New York, London,

Hongkong, og resten af verdens byer, der
ser langt mindre fremgang. For eksempel
strømmer halvdelen af hele verdens ven-
turekapital – altså risikovillig investerings-
penge til nye forretninger – til blot seks
byer: San Francisco, New York, Boston,
Washington, D.C., San Diego og London.

Samtidig er uligheden også steget in-
den for elitebyernes grænser. Indmarchen
af den ofte veltjenende kreative klasse har
drevet boligpriserne op. Den tendens er
forstærket af, at verdens allermest stenri-
ge er fulgt i fodsporene på den kreative
klasse, fordi investeringer i områder, hvor
den kreative klasse slår sig ned, har vist
sig at være en god forretning. 

Et tohovedet monster
Richard Florida omtaler udviklinger som
»koncentrerede klynger« af overlegne
økonomiske kræfter. Det er altså ikke læn-
gere naturressourcer eller store fabrikker

og firmaer, der sætter fut i kapitalismens
turbomotorer. Det er i klyngerne af ta-
lentfulde, kreative, ambitiøse mennesker
og økonomisk aktivitet, at væksten for al-
vor spæner derudad. 50 af verdens største
byer skaber 40 procent af den globale
økonomi, selv om blot 7 procent bor der.
Men klyngedannelsen er et tohovedet
monster: De kreative vil være der, hvor de
andre kreative er. De vil være der, hvor der
er tolerance, kulturliv, cykelstier og mi-
krobryggerier, og her skabes væksten.
Men der er ikke plads til alle i byernes
bedste smørhuller. Så de fattigere presses
ud.

»Det er ironien i den urbane kapitalis-
me: at de mest progressive, venstrelænen-
de områder også er de mest ulige. Men
det er, fordi vi har at gøre med stærke, ka-
pitalistiske strukturer«, siger Richard Flo-
rida.

Er det den kreative klasses skyld, at ulig-
heden stiger?

»Jeg mener, det er en fejl, vi begår på
venstrefløjen, når vi bebrejder den kreati-
ve klasse for udviklingen. I San Francisco
hører man folk sige: Vi burde forbyde soft-
ware-firmaer, fordi de driver huspriserne
op og gentrificerer byen. Men netop de
firmaer og deres medarbejdere skaber in-
novation, vækst og skatteindkomster«.

Byerne er problemet og løsningen
Væksten opstår i byernes klynger af ta-
lentfulde, kreative mennesker. Hvis ud-
viklingen skal vendes, handler det altså
ikke om at begrænse urbaniteten og klyn-
gedannelsen – men derimod om at udvi-
de den, siger økonomiprofessoren.

Bøger
Interview

Den kreative klasse har
skabt vækst og innovation i
amerikanske byer – en
udvikling, sociolog
Richard Florida forudså for
15 år siden i sin teori om
den kreative klasse. Nu er
han aktuel med en bog om
bagsiden af medaljen ved
kreative byer i vækst:
stigende ulighed.

METTE LÜTZHØFT, 
NEW YORK

Det kræver gode politikker, der er mere
fokuseret på byerne, end det er tilfældet i
dag. For eksempel har amerikanske bolig-
politikker haft et historisk snævert fokus
på husejere. Den amerikanske drøm
handler ikke om en lejelejlighed i byen,
men om et hus i forstaden. Nytænkende
boligpolitikker, der sikrer mere offentligt
byggeri, lejelofter og investeringer i fatti-
ge byområder, vil gøre flere områder at-
traktive for den kreative klasse uden at
skubbe lavindkomstgrupper ud.

Investeringer i infrastruktur skal også
nytænkes med fokus på byerne. De tradi-
tionelle investeringer i amerikanske mo-
torveje og broer for at sætte fut i økono-
mien er kortsigtet, mener Richard Flori-
da. Hvis infrastrukturinvesteringer skal

batte, skal de have byernes klynger, der
hvor væksten sker, som deres omdrej-
ningspunkt. Udbyggede offentlige trans-
portsystemer i byerne og til byerne udvi-
der selve byerne og skaber grobund for
klyngedannelser flere steder.

»Vi har haft succes med den sværeste
udfordring: at genoplive byerne og forstå
mekanismerne, der skaber vækst og rig-
dom. Men vi er kun halvvejs. Nu skal vi
bruge den rigdom, som væksten har
skabt, til at lave billigere boliger, bedre
transport og mere inklusiv politik«, siger
Richard Florida.

Urban optimist?
Richard Florida var ved at lægge sidste
hånd på ’The New Urban Crisis’, da ameri-

kanerne sidste
efterår valgte en

ny præsident.
Valget af Do-

nald Trump var
et ekko af det op-

rør, han havde set
ved valget af Rob

Ford i Toronto: tradi-
tionalisternes op-

gør med den krea-
tive klasse og de-
res byer. Richard

Florida har ikke
store forventninger

til nationale strategier
med henblik på at løse

byernes problemer, og slet
ikke mens Trump er præsi-

dent. Han sætter sin lid til byer-
ne, deres borgmestre, byplanlæg-

gere og kulturledere. Han er ofte
»blæst bagover« over den vilje, han mø-

der hos dem, der har mod til at dele byer-
nes kreative vækst med alle dens indbyg-
gere, siger han.

Du kaldte dig selv for »urban optimist«,
da du udgav ’Den kreative klasse’. Er du min-
dre optimistisk i dag?

»Jeg har måttet acceptere den anden di-
mension af urbanismen: at byer også kan
være roden til ulighed og polarisering.
Men jeg tror, byerne på langt sigt stadig
kan være hovedåren, der fører til menne-
skelige fremskridt og en højere levestan-
dard globalt set. Men det kommer til at
kræve arbejde og politiske initiativer at
gøre urbanismens goder tilgængelige for
alle«.
mette.lutzhoft@pol.dk

Uligheden er fulgt
i den kreative
klasses fodspor 

Jeg har måttet
acceptere den
anden 
dimension af 
urbanismen: 
at byer også
kan være roden
til ulighed
Richard Florida,
forfatter

Tegning: Mette Dreyer
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