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Nyt storværk om hovedstaden og dens udvikling

Byhistoriker og tidligere stadsarkivar Henning Bro ser i storværket 
Hoved stadsmetropolen – den danske byregion på regionens udvikling 
og de rammebetingelser, som den har udviklet sig under gennem 
næsten 150 år. 

Politikernes fokus på at udvikle og fastholde beboere i provinsen har de seneste år præget 
den offentlige debat og de politiske diskussioner og beslutninger her i Danmark. Det er 
næsten endt i en ’storbysbashing’. Alligevel er det stort set umuligt at komme uden om, at 
en hovedstad, der fungerer som et stærkt bysamfund af internationalt format og som en 
vækstgenerator for indkomstdannelsen, er både en nødvendighed og at foretrække.
 
Dette ses også globalt, hvor dannelsen af store byregioner bliver stadig mere udbredt. 
Det skyldes, at de drivende kræfter og aktører i en globaliseret økonomi har brug for at 
integrere de globale politiske, økonomiske og sociale unioner for at kunne dæmme op for 
bivirkningerne af økonomiens yderligere internationalisering og for at sikre socialt jævnt 
fordelte levevilkår for befolkningerne.

I dette lys beskriver og analyserer Henning Bro udviklingen i hovedstadsregionen. Bind 1 
belyser udviklingen fra midten af det 19. århundrede til midten af det 20. århundrede. Bind 2 
har samme emne, men med fokus på sidste halvdel af det 20. århundrede. I bind 3 får man 
bogens hovedkonklusion og en række appendikser, der underbygger og perspektiverer de 
første to bind.

Henning Bro er cand.mag. og ph.d. i historie. Han er tidligere arkivar på Rigsarkivet og 
stadsarkivar på Frederiksberg, i dag seniorforsker ved Frederiksberg Stadsarkiv. Han har 
udgivet flere bøger og artikler m.m. Hovedstadsmetropolen – den danske byregion er 
indleveret som doktordisputats ved Københavns Universitet.
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