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Fra horsens Ny teater og op til den nye casa arena horsens er 
der godt ti minutter i rask trav. marlene Duus tager dog altid turen 
på cykel mellem de to kulturelle nervecentre, som hun håber på 
at arbejde på om føje år. Den 24-årige horsensianer begyndte sidste 
år på event management-uddannelsen på det såkaldte ’Learn mark 
horsens’. hun drømmer om at blive en del af den musikprofil, 
som horsens i løbet af de seneste 11 år har opbygget. i den bedste 
af alle verdener vil hun, når karrieren er på skinner, have en del 
af æren, når de kommende års koncertbrag bliver skudt af i ’arenaen’.  

»Den branche er bare lige mig – og så er både uddannelsen og 
koncerterne lige her i min egen by. Det kan ikke være mere per- 
fekt«, konstaterer den ambitiøse pige.

sådan har de det uden tvivl også på borgmesterkontoret. siden 
den første koncert med Bob Dylan på teateret i år 2000 har den 
østjyske provinsby nemlig markeret sig så tydeligt med både store 
stadionkoncerter og mindre spillestedskoncerter, at selv køben-
havnere har følt sig forbigået. De mange koncerter har samtidig 

været med til at forandre byen. horsens, der for blot 15 år siden 
var mest kendt for at have et stort statsfængsel og for at have det, 
det mange beskriver som et »lidt skummelt« miljø, har i dag fået 
en klart positiv, kulturrig profil. 

En by i vækst
Vil man have flere konkrete beviser på byens udvikling, kan man 
se på befolkningsstatistikken. Byen ligger solidt over landsgen-
nemsnittet, og nummer et i Jylland, med befolkningsvækst. Byen 
forventer at lægge cirka 1.000 hoveder til de nuværende 82.000 
hvert år frem til år 2019. i år 2040 vil byen være vokset med 27 
procent i forhold til i dag, ifølge Danmarks statistik. Ærkeriva-
lerne i herning vil kun være vokset otte procent. 

Byens glade kulturchef henning Nørbæk påstår ikke, at folk 
flytter dertil alene på grund af musikken – de vigtigste faktorer 
er beliggenhed og huspriser, som begge især er attraktive for yngre 
familier i aarhus, der kun er en halv time væk med tog – men 
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kommunens undersøgelser har vist, at det bestemt har betydning.
»i 90’erne havde vi faktisk negativ vækst, og det er dyrt for en by 
– både i form af tabte skatteindtægter, og fordi det er sværere for 
dens virksomheder at finde kvalificeret arbejdskraft. horsens var 
et no-choice«, konstaterer henning Nørbæk, der også kan prale 
af, at det årlige salg af erhvervsgrunde er gået op de seneste syv år.

Det horsensianske musikmirakel er også slået igennem i de 
imageundersøgelser byen har gennemført i den brede befolkning 
hvert år siden 1996. De første år var det eneste folk forbandt med 
horsens, at det var en fængselsby. i den seneste undersøgelse 
noterede hele 52 procent af de adspurgte, uden valgmuligheder, 
at de forbandt byen med koncerter og festivaler.

med et koncertliv, der vækker genklang selv i udlandet, befolk- 
ningseksplosion, erhvervsfremgang og endda et foldbold i super- 
ligaen, er det svært at være ked af det på rådhuset.

»horsens’ gamle lillebrorkomplekser definitivt væk. Der er 
kampvilje i byen. Det er bare sjovere at være på vinderholdet«, 
smiler henning Nørbæk.

selv de unge, der ikke kan huske byen, som den var engang, fryder 
sig. marlene Duus konstaterer f.eks., at hvis hun for ti år siden 
havde sagt til sin omgangskreds, at hun ville arbejde med events, 
så ville alle have sagt, »så skal du da til københavn, Århus eller 
herning«.

»men nej, jeg skal da blive i horsens – det er jo her det sker«, 
erklærer hun og tilføjer:

»Jeg er virkelig stolt over at bo i en by, hvor der sker så meget. 
Det betyder meget for mig«.

ud over stadionkoncerterne, som hun primært har set som fri- 
villig, kommer den 24-årige studerende således ret tit i horsens 
Ny teater, der stadig har en ambitiøs musikkalender. hun har 
f.eks. hørt alphabeat, været til blues festival og set stand up med 
mick Øgendahl. hun plejer også at tage til den årlige middelal-
derfestival – sammen med de 100.000 andre besøgende. 

hun kommer til gengæld ikke så tit på byens mest aktive spille- 
sted, kulisselageret, men det skyldes primært, at klientellet der 
ikke lige er hende. Der i hvert fald ikke noget galt med spillestedets 
program, der har omkring 100 primært danske navne på plakaten 
om året.

Manden i midten
et af de nyeste tiltag i horsens, Rock i Lunden – som har fem 
større navne fra både ind- og udland på plakaten – regner hun 
også med at gå til. initiativtageren til koncertserien – og til det 
meste i musikbyen – er marlene Duus’ store forbillede. Det gjorde 
hun, med atypisk jysk ubeskedenhed, opmærksom på, da hun 
og de andre studerende den første dag på studiet skulle fortælle, 
hvad de ville lave bagefter.

»Jeg sagde, at jeg vil være den nye Frank panduro. Jeg ved godt, 
at det bliver meget svært, men det er altså det, jeg går efter«, siger 
hun i dag.

Faktum er, at man ikke kan sige kultur i horsens uden at sige 
hans navn. Det var ham der lagde ud med at trække Bob Dylan til 
byen i 2000, han udtænkte kulisselageret i 1994, og han signer 
stadionkoncerter som direktør for horsens and Friends. Det er 
også ham, der er den vigtigste spiller bag Rock i Lunden.

panduro selv tager sin status med ophøjet ro. Da vi endelig fanger 
ham over telefonen kl. 22 på en typisk arbejdsdag, der begyndte 
kl. 6, konstaterer han tørt, at han simpelthen blev »kransekage-
figur« for en by, der opdagede sit selvværd:

»Og det tror jeg, der er brug for. ellers bliver det lidt en anonym 
masse. Og jow – det har været en spændende tid«.

ifølge manden i midten, er der ikke nogen hemmelighed bag 
hans evne til at trække musikken til horsens. Der ligger simpelt-
hen hårdt arbejde, lange tovtrækkerier og en god smule held bag.

»Jeg er jo ikke dygtigere end andre, så held må der have været. 
men da de første store navne havde været her, havde vi jo vist, at 
vi kunne klare det, og så blev det nemmere«, uddyber han.

Om en af afløserne til Frank panduros job kan komme fra event 
manager-uddannelsen ved han ikke. Det er bestemt en mulighed, 
men det kræver mere end et studie.

»man skal være købmand, og man skal være glad for kultur. 
man bliver ikke selvskrevet til at arrangere en u2-koncert, bare 
fordi man har studeret til event manager«, pointerer han. 

marlene Duus har han dog bemærket – måske fordi hun, ikke 
ulig ham selv, når han vil have kontakt til de store bands, nærmest 
har ringet dagligt for at få en praktikplads hos horsens & Friends. 
artisten får således den glædelige nyhed før hende selv otte timer 
senere: marlene skal stå i lære ved sit store forbillede efter sommer-
ferien. 
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Fra prettyMaids 
til event Horsens

musikeren michael Fast flyttede fra københavn til 
horsens for tyve år siden. For at blive trommeslager  
i bandet prettymaids. Og førstehåndsindtrykket var 
ikke ophidsende, husker han.

»»hvor fanden ligger horsens?«, sagde alle mine 
venner. horsens var en lidt skummel by dengang. Jeg 
var jeg jo langhåret, og troede jeg skulle erobre hele 
lortet med røde cowboystøvler o.s.v. men det gjorde 
man bare ikke. så blev man sat på plads«. 

men i dag er byen som ny, forklarer michael Fast, 
der siden har stiftet to selskaber, Fast entertainment 
og event horsens, og lever af at booke (bl.a. for pretty- 
maids) og arrangere events:

»kulturen har virkelig vendt meget omkring. Det 
har været fantastisk at se, hvordan alle i byen – fra 
erhvervsliv til kommune – har bakket op om det. i 
dag er der mere positivitet og på en eller anden måde 
mere lyst«. 

Lige som byens generelle opblomstring er michael 
Fasts forretningskarriere nært knyttet til horsens Ny 
teater. efter en periode som løst tilknyttet fik han, 
med hjælp fra Frank panduro, job som booker for 
Lotte heises foredragsbureau og kontor på teateret. 
Da han blev selvstændig med Fast entertainment i 
2002 skete det med base i teaterets gamle billetkontor

»mit eventbureau er jo også startet i kølvandet på 
alt det kulturelle, der er sket her i byen«, forklarer 
michael Fast. eventbureauets navn event horsens, er 
heller ikke tilfældigt:

»Da vi startede op, var horsens simpelthen så stærkt 
et brand. Når vi sagde ’horsens’, så sagde folk »Guuud, 
det er der, der sker en hel masse«. Det var pludselig 
ikke »fængselsbyen« længere. Der var bare begejstring, 
og det er der stadig.« 

Bybrandings-forsker: 
Kampagneord skal følges op med handling

horsens succesfulde forvandling fra fængselsby til kulturby 
er »radikal« ifølge lektor anette therkelsen, der bl.a. forsker 
i bybranding på aalborg universitet. 

»De er kommet over i en totalt andeledes ramme end 
før. De er lykkedes med noget, som mange andre jyske 
byer ikke har formået«, konstaterer hun kort og kontant 
med reference til byens nye image i den brede befolkning.

Grunden til, at det er lykkedes for horsens, hvor andre 
byer med samme ambitioner ikke har flyttet sig, er ifølge 
forskeren, at der har været sammenhæng mellem det, byens 
politikere har sagt, at de ville gøre, og det som de så rent 
faktisk har gjort.

»en satsning på kultur skal være andet end bare en kam- 
pagne og en kommunikationsplatform. hvis det ikke støttes 
op af nogle konkrete kulturtilbud – som horsens’ koncer-
ter – så rykker det ikke noget. Og det kan man nok stille 
spørgsmålstegn ved, om andre provinsbyer, der har satset 
på imageforbedring, har gjort«, forklarer anette therkel-
sen og tilføjer:

»Og det koster. en kampagne er jo billig i forhold til at 
renovere byen, bygge museer, arrangere koncerter o.s.v.«.

Det har man også set i udlandet. Byer som Glasgow i 
skotland og Bilbao i spanien har forbedret deres brands 
ved at investere store beløb i kulturlivet – som Glasgow 
gjorde i forbindelse med kulturhovedstadsåret i 1990, og 
som Bilbao gjorde med byggeriet af Guggenheim-museet i 
1997. Noget lignende er faktisk ved at ske i anette therkel-
sen hjemby aalborg, som i disse år forsøger at kaste arbej- 
derby-imaget til fordel for et universitetsby-, it- og 
kulturhavns-image.

Og kan det så betale sig for byen som helhed? hvis det 
lykkes at trække flere indbyggere og firmaer til, så ja – og 
der er aalborg-lektoren ikke i tvivl om, at kulturliv er en 
ganske vigtig faktor:

»selvfølgelig ser folk først på de praktiske ting – på 
huspriser, jobmuligheder, geografi, børnepasning o.s.v. 
– men på de områder er mange byer sammenlignelige. 
Der hvor byer skiller sig ud er på dens omgivelser – om 
der er pænt – og på dens kulturtilbud«.

eksperten
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da vi startede op, var Horsens 

simpeltHen så stærkt et brand.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Eventmand	og	musiker	Michael	Fast


