Pressemeddelelse
Øresundsmetropolen er snart i liga med verdens
øvrige byregioner, siger forsker i ny bog
De to storbyer København og Malmø er adskilt af et smalt sund og
de seneste 450 år også af nationalstatsgrænsen. Måske er det der
for, at de to byer aldrig er blevet til en sammenhængende metropol.
Og så alligevel ... i ny bog viser historiker Henning Bro, hvordan
man i dag godt kan tale om én stor, fælles øresundsmetropol med
København og Malmø som fælles epicenter.
I sin nye bog Øresundsmetropolen argumenterer cand.mag. og ph.d. Henning Bro for,
at Øresundsregionen er ved at rykke op i den øverste liga af slagkraftige økonomiske og
politiske byregioner, sådan som der har været ønsker om på begge sider af Sundet siden
1960’erne.
Øresundsmetropolen – historien bag den interskandinaviske byregion trækker de
historiske linjer op. Bogen går helt tilbage til middelalderens sundbyer og bevæger
sig op til 2000’erne, hvor Øresundsbroen skabte nye rammebetingelser for en
Øresundsmetropol.
Hovedfokus er på planerne for en interskandinavisk byregion – en hovedstadsmetropol
– og på hvordan planerne i første omgang blev blokeret, men siden (med Øresunds
broen) i større eller mindre omfang er blevet realiseret.
Henning Bro (f. 1953) er cand.mag. og ph.d. i historie. Siden 1995 har han været ansat
som stadsarkivar på Frederiksberg Stadsarkiv. Han har skrevet en lang række bøger om
bl.a. velfærdsstatens boligpolitik samt hovedstadsmetropolens og Øresundsregionens
historie.
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