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Kommuner, byer og regioner Dan-
mark rundt taler om branding.
Kommunalreform, finanskrise og
urbanisering har skabt et øget be-
hov for at differentiere sig. Det er
nødvendigt at skille sig ud fra
mængden, hvis de attraktive bor-
gere, virksomheder og investorer
skal få øje på netop dit område.

Men kommunerne løber panden
mod en mur, når der skal sættes en
retning. 

I det politiske spil er kompro-
misets kunst at give lidt til alle,
men i branding handler det mod-
sat om: Hvis du vil være alt – bliver
du intet. 

Kommunerne fanges i en svær
en linedans mellem demokrati og
differentiering, hvor risikoen for at
snuble i bosætningskampagnerne
er stor.

Diagnosen er klokkeklar. Mange
kommuner lider af mainstream-
ing. I potentielle tilflytteres be-
vidsthed flyder de sammen som en

ensartet masse uden unikke kende-
tegn. Det er svært se forskel på de
mange naturskønne kommuner
med deres kyststrækninger, grøn-
ne politikker og særlige tiltag til
børnefamilierne.

Det bugner med bosætnings-
kampagner, hvor budskabet er, ”vi
har alt, vi mangler bare dig”. 

De mange millioner afsat til
kampagner og smarte slogans rul-
ler derudad, mens effekten udebli-
ver. For én ting er sikkert i arbejdet
med place branding: Ingen flytter
på grund af et kampagnetiltag, der
overraskede eller fik smilet frem på
læben. 

Forskningen viser, at mennesker
flytter, når der sker store livsæn-
dringer. Ægteskaber, skilsmisser,
dødsfald, børn, uddannelse, job-
skifte. 

Det kan du som borgmester eller
byrådsmedlem ikke gøre meget for
at påvirke. Men du kan sørge for,
at dit område er kendt for en unik
identitet og særlige kvaliteter. 

Det mentale bosætningsområde
Når jobbet pludselig ligger på et
supersygehus i Hillerød, og drøm-
men om hus i Nordsjælland op-
står, er det mentale bosætnings-
område udvidet til matrikler i Fre-
densborg såvel som Frederiksværk.

Eller når virksomheder skal placere
nyt hovedkontor eller tiltrække
opmærksomhed fra de attraktive –
ofte udenlandske – investorer.

Så er det afgørende, at målgrup-
pen har en opfattelse af, at ”der
sker noget” i f.eks. Thy, Tårnby el-
ler Tarm. Klyngetankegangen er li-
geså velkendt, som den ofte er
glemt, når vi taler place branding.

En demokratisk udfordring
Silicon Valley blev jo heller ikke
kendt for at kunne noget særligt
inden for alle former for erhverv. 

Branding handler om at sætte en
klar retning. Det kræver til- og fra-
valg, og heri opstår den demokrati-
ske udfordring. I kommunerne for-
søger man at skabe differentiering
i en plenumproces, hvor byråd,
udviklingsråd, borgere, virksom-
heder, politikere og organisationer
skal tilgodeses. Det svarer til, at
Carlsberg eller Novo Nordisk spør-
ger mellemledere, ansatte, aktio-
nærer, samarbejdspartnere og for-
brugere om, hvilken retning
direktion og bestyrelse bør sætte. 

At differentiere sig kræver ofte
mod til at handle og forandre.
Som de siger i Gummi-Tarzan:
»Der er altid noget, man er god til,
man skal bare finde ud af, hvad det
er«.

Kommunernes fornemste opga-
ve er at finde ud af, hvad de er sær-
ligt gode til – og satse benhårdt på
det. Det går ikke at fortynde og
forvirre den strategiske retning
med flere og flere ting, som man i
øvrigt også er gode til i kommu-
nen. Et brand kan ende som en
meget tynd kop te – lige så main-
stream, som du hele tiden har væ-
ret.

Danmark rundt findes masser af
ildsjæle, der hver dag driver inno-
vative tiltag med potentiale for at
vokse. Lejre Kommune er et godt
eksempel på en kommune, der har
fundet sine potentialer og valgt at
satse på én klar retning – og her-
igennem er lykkedes med at blive
hovedstadens økologiske forhave.

Få potentialer frem i lyset, og
vælg retning. 

Først da kan man handle og for-
andre ens kommune – og starte
rejsen mod at blive et stærkt kom-
munebrand. Der er mange interes-
ser, der skal balanceres, men lige så
mange valg, der skal træffes.

Hvis man ikke foretager de mo-
dige valg og handler på dem, en-
der man med at stå og svaje midt
på linen – i blind tillid til, at den
næste bosætningskampagne nok
skal få kommunen sikkert over
den anden side.
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I potentielle tilflytteres bevidsthed flyder kommunerne sammen som en ensartet masse. 

Et velfærdssamfund skal kendes på,
hvordan det behandler sine mest
udsatte medmennesker. 

Og som de seneste dages medie-
debat har vist, er der i Danmark
plads til forbedringer. 

Der har været historier om
krænkelser og overgreb mod bor-
gere, der af den ene eller anden
grund er marginaliserede. 

Den prostituerede eller den
hjemløse, der helt eller delvist har

opgivet kontakten med det sy-
stem, der ellers var til for at hjælpe
borgere med behov. 

Når disse borgere alligevel forsø-
ger at henvende sig – i nogle tilfæl-
de fordi de har været ude for
voldelige overfald eller voldtægt –
mødes de med ligegyldighed og
arrogance eller i værste fald deci-
deret afvisning.

Hvordan har vi fået skabt sådan
et monster af et velfærdssystem. 

Et system, der netop havde til
formål at sikre, at ingen falder
igennem? 

Hvornår er det blevet alment

har styr på deres liv og selv er ude
om det. Og hvis man selv er ude
om det, har man vel ikke krav på
at blive behandlet med respekt?

Vi har behov for at ændre hele
den måde, vi taler til og ser på hin-
anden på, hvis det skal blive an-
derledes. 

Der er hverken værdigt eller i or-
den at sparke nedad. 

Det handler om værdier – hvem
vil vi gerne være, og hvordan vil vi
gerne selv behandles? 

Du og jeg kan jo også selv risike-
re en dag at stå på gaden – eller i
springvandet – og samle flasker.

accepteret at afvise at hjælpe den
prostituerede kvinde, der har væ-
ret udsat for voldtægt, eller den
hjemløse mand, der er blevet
voldeligt overfaldet af tilfældige
forbipasserende? 

Skred i værdierne
Svaret er nok desværre, at systemet
og dets ansatte afspejler holdnin-
gen eller rettere det skred i værdi-
er, der er sket i befolkningen gene-
relt. 

Det er ligeså stille blevet helt
legitimt at omtale socialt udsatte
medborgere som nogen, der ikke
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Forskere bør også formidle i bre-
dere kredse og tage del i den of-
fentlige diskussion. Engage-
ment er et gode. 

Men solid og indsigtsfuld
forskningsformidling fordrer
evnen til at forholde sig af-
vejende og kyndigt til emnet. 

Disse dyder er Bent Jensens
kronik om islamforskning (JP
25/9) blottet for. 

Faghistorikeren forfalder til
populisme og sætter historie-
studiets elementære færdighe-
der over styr.

Som forsker er det trist at
konstatere, at det hyppigst er
markedskrigere, som løber med
opmærksomheden; men det er
vilkårene. 

Skriv en rabiat bog med egen-
sindige idéer og kulturelt op-
portune budskaber. Vi har set
det før. 

Jesus har aldrig levet, han var
en myte. Hans fader var
romersk lejesoldat, etc. 

Opfattelserne var allerede i
omløb i Antikken; men det er
interessant, at de 2.000 år efter
fortsat kan sælge overskrifter.
Jesus som zelot og virakken om
hans giftemål er de seneste ek-
sempler. Nu rettes fokus igen
mod islam. Bent Jensen har læst
to bøger udgivet under pseudo-
nyme forfatterskaber.

Spiller på jubelhorn
Her har han, som indrømmer
ikke at være koranlærd, forstå-
et, at Muhammed er en mytisk
konstruktion, og at Koranen er
fyldt med sproglige og histori-
ske fejl. Hvad værre er: Jensens
opdagelse i banebrydende
forskning forbigås i tavshed af
dansk islamforskning. Men læs
dog på lektien, Bent Jensen, før
du spiller på jubelhorn.

I kildekritikken er man på
vagt over for pseudonymt udgi-
vet forskning. Kildekritikeren
overvejer f.eks., om pseudonym
nummer to er en fordobling af
det første for at skabe opmærk-
somhed. Hvorfor formidles
denne spændende forskning så
ikke herhjemme? Måske fordi
den mangler de dyder, der ken-
detegner solidt og kyndigt ar-
bejde.

Jeg sender gerne Bent Jensen
en litteraturliste, hvor han kan
gøre sig bekendt med islam-
forskningen. Selvfølgelig er Ko-
ranen en mytisk konstruktion
ligesom også evangelierne; men
det betyder selvsagt ikke, at Mu-
hammed er ren fiktion. Det er,
hvad historikeren må afveje.
Der er vanskelige ting i Kora-
nen. Derfor bruger nogle et liv
på at tilegne sig filologisk og
religionshistorisk kunnen.

De 72 jomfruer; det er langt
fra en enkel sag. Måske stam-
mer de fra den senere tradition,
måske henviser det i Koranen
til lysengle, måske til jomfruer.

En stillingtagen til det forud-
sætter imidlertid, at man vil
bruge tid og flid på at sætte sig
ind i stoffet og har evnerne der-
til. Bent Jensen er velkommen;
men kom så i gang. 
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