Ekspertpanelet: Bolig i byen
Af Morten Skak, lektor ved Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet

Byernes musik

En vigtig virkning af, at flere komponister

1 KLASSES - GRUNDE.DK
TIL SALG
Utzons Allé 42, Åsum
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Vi taler om lignende virkninger
i dag, når vi skal forklare,
hvorfor de store byer tiltrækker personer og virksomheder.
Markederne er større, og de positive agglomerationseffekter kan forklare, hvorfor produktiviteten og
lønningerne er højere i de store byer
end andre steder.
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Ved at flytte til musikkens hovedstæder
oplevede komponisterne, at efterspørgslen efter deres værker blev bedre. Publikumsskaren, der gik til de klassiske koncerter, og antallet af koncertsale steg.
Det gav alt andet lige en bedre mulighed for at blive hørt og anerkendt og dermed få et bedre udbytte af at komponere.

Der er imidlertid også ulemper ved
at bo i de store byer. Komponisterne, der på den tid ikke kunne få
deres musik ud på vinylplader, cd’er
eller streamet over internettet, opdagede, at der kunne blive for mange om et
begrænset marked. Så var det måske
bedre at søge et andet sted hen, hvor
trængslen ikke var så stor.
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Min kollega Karol Borowiecki har set nærmere på ræsonnementet. Han har studeret de klassiske komponister i 1700- og
1800-tallet og undersøgt virkningerne af
at bo i de musiske byer.
De store musikhovedstæder var på den
tid Paris, Wien og London. Der var således en god grund til, at Beethoven flyttede fra Bonn til Wien, hvor Haydn boede;
og at Chopin flyttede til Paris og blev kollega med List og Berlioz. Hertil kom, at
komponisterne tog kortere ophold i musikkens hovedstæder for at promovere sig.

Når komponisterne
var i de store musikbyer,
blev produktiviteten
således mere end 33
procent højere.

samles et sted, er, at de lærer og
inspirerer hinanden og kappes
om at udgive de bedste kompositioner. Det forøger produktiviteten (økonomer taler om
en positiv agglomerationseffekt).
I gennemsnit producerede
komponisterne tre værker
over fire år; men de af dem,
der slog sig ned i musikkens
hovedstæder, producerede
i gennemsnit fire eller flere
værker på fire år. Når komponisterne var i de store musikbyer, blev produktiviteten således
mere end 33 procent højere.
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Efter sigende er det godt at være noget ved
musikken. I de store byer er der megen
musik. Altså er det godt at være i de store
byer. Det er logik for morlille.

På forskellig vis er der også negative effekter af trængsel i de store
byer i dag, og det begrænser de fordele,
der er ved at bo der. Men så længe fordelene er større end ulemperne, går strømmen mod de store byer.

SKØTT DØRE OG VINDUER
KUN I MAHOGNI HUSK: Mahogni er tørret og lagret,
derfor undgår vi revner, svind og vridninger.
derfor giver vi 5 års garanti på materialet!

1.007 m2 i 1 række mod Odense Å. Syd / vest vendt.
Odenses flotteste byggemodning. Omgående bebyggelse.
Kr. 945.000 inkl. moms og afløbsafgift betalt.

Køb direkte og spar

30%

Utzons Allé 76, Åsum

868 m2 beliggende vest for stamvejen. Lukket vænge.
kr. 695.000 inkl. betalt afløbsafgift og moms.
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CE-godkendt

Et firma i et og samme navn gennem 50 år og med dygtige
faglærte medarbejdere. Med stor erfaring giver vi den bedste
kvalitet og en garanti, der holder. Kom og se udstilling med de
rigtige varer til de rigtige priser. Kom selv og blive overbevist.
Inkl. moms Excl. Glas: Prise
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2.200,-

1.200,d

Se mere på
www.utzonsalle.dk
Å salgspavillion på Utzons Allé 78
ÅBEN
søndag den 22/3 fra kl. 13.30-15.00
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Alt tømrer- og snedkerarbejde

Tagarbejde, ombygning, nybygning, isoleringsarbejde. Jeg
kommer gerne selv og måler op og gir fast pris med eller uden
montering. Egne faste medarbejdere til isætning af døre og
vinduer fra opmålning til sidste liste

KVALITET FRA START TIL SLUT
Med venlig hilsen SØREN SKØTT

Nybyggede 2-etagers rækkevillaer med
egen have til moderne børnefamilier.
Se de ledige lejemål eller bliv skrevet op
til en lækker lejebolig på hjalleseparken.dk

Vi investereer i rum og rummelighed. I nytænkning og kvalitet.
Med gennem
mførte konceptstrategier lægger vi fundamen
ntet
til et byggerri i særklasse.

BYGNINGSSNEDKERIA/S

v/Christian Andersen
Tlf.: 4017 4488 • Mail: domicildeluxe@hotmail.com

STOR RABAT i samarbejde med vores leverendører
Ellestedvej 24 - måre - 5853 Ørbæk
www.skott-vinduer.dk - tlf. 65 98 14 86
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