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Af Martin Skaar Jacobsen

Hvis Gl. Rye var en bil, var den nok 
et rugbrød. Altså, den slags på 4 
hjul og to rækker bagsæder – med 
plads til hele familien, som er stør-
re i Gl. Rye end landsgennemsnit-
tet. 

I dag kender de fl este vist bedre 
”rugbrødet” som en VW Transpor-
ter. På hvide plader med bagsæder 
hører den ikke til de billigste mo-
deller i landet her. Men hvad gør 
det, når borgerne i Gl. Rye ifølge 
statistikken skulle have de for-
nødne økonomiske midler og ikke 
mindst behovet for at transportere 
en stor familie. 

Ifl g. Danmarks Statistik (januar 
2010) er der 68 pct. fl ere husstande 
med 5 medlemmer og ikke mindre 
end 104 pct. fl ere husstande med 
6 medlemmer i forhold til lands-
gennemsnittet! Så er det ikke så 
mærkeligt, at der rent faktisk snak-
kes om, at koncentrationen af VW 
Transportere i Gl. Rye er stor… 

Men der er også en regning, som 
skal betales, og der er vi ikke helt 
tabt bag en vogn i Gl. Rye. I hvert 
fald ikke ifølge statistikken, som 
siger, at der i Gl. Rye er 54 pct. 
fl ere husstande end landsgennem-
snittet, som kører over 500.000 kr. 
hjem i årlig husstandsindkomst. 

Mange pendlere
Den gennemsnitlige årlige hus-
standsindkomst i Gl. Rye er i øvrigt 
gns. 420.000 kr. Med 454 husstande 
(uden opland) skovler vi altså til-
sammen godt 191 mio. kr. ind hvert 
år! Det lyder da meget pænt…! 
Men der går selvfølgelig også 
”lidt” penge den anden vej. 
Som bekendt er det ikke helt billigt 
at have bil i Danmark. Og slet ikke 
to af slagsen. I Gl. Rye er vi 26 pct. 
fl ere end landsgennemsnittet, der 
har 2 eller fl ere biler. En evt. luk-
ning af busrute 311 vil nok ændre 
på det tal. Men ellers er vores be-
liggenhed jo en væsentlig årsag til, 
at mange har 2 biler, men man må 
jo lide for skønheden lige omkring 
os, som man siger!

Et mekka for skønheds-
operationer
Apropos skønhed fortæller Dan-
marks Statistik desværre (!?) ikke, 
hvor mange i Gl. Rye, der har fået 
foretaget en skønhedsoperation. 
Men ifølge tallene skulle 
der ellers være et godt marked for 
den slags i vores lille by. Gl. Rye har 
nemlig ifht. landsgennemsnittet 28 
pct. fl ere 40-49-årige, som må være 
lige i målgruppen for skønhedsop-
erationer.  

En fantastisk ”avlsby”
Godt ord igen. Vi er ifølge Dan-
marks Statistik 1235 indbyggere i 
Gl. Rye og en by med en markant 
stor overvægt (+ 59 pct.) af par 
med børn. Så der burde trods alt 
ikke være så stort et behov for 
skønhedsoperationer… 

Gamle (65+ år) er der 28 pct. færre 
af i forhold til landsgennemsnittet, 
men de unge kan vi da – ikke over-
raskende – slet ikke holde på: Der 
er 37 pct. færre 18-24-årige og hele 
72 pct. færre 25-29-årige i vores by 
end landsgennemsnittet. Men helt 
ærligt: De skal da også bare ud og 
opleve verden, som dengang far 
var ung...

Med hjælp fra tallene ser det altså 
ud til, at Gl. Rye mest bliver brugt 
til at opfostre afkommet, og det 
virker da også helt naturligt med 
trygge rammer, fed natur (endda 
med egen skov til familiens 4-be-
nede medlem), mange aktivitetstil-
bud, hyggelig skole, indkøbsmulig-
hed og generelt gode forhold for 
børn.  

En positiv spiral
Hvis du tror, at der nu kommer en 
sang om, at fl ere skal til bruge spi-

ral for at holde bør-
nefamiliernes do-
minans nede i vores 
by, har du gættet 
forkert! Spiralen handler 
derimod om dengang Gl. Rye blev 
kåret som den by i Danmark med 
fl est kreative sjæle. For sådan er vi 
også! Og ja, spiralen handler om, 
at hvor godtfolk er, kommer godt-
folk hen. Eller: kreative tiltrækkes 
af kreative, og da der åbenbart er 
mange kunstnere, musikere, foto-
grafer, arkitekter, journalister og 
andre skabende mennesker, kom-
mer der fl ere af dem til. Altså: en 
positiv spiral!

Hvor på hylden ligger 
du?
Bilen, antal børn, alder, interesser, 
faciliteter, næromgivelser osv. for-
tæller noget om, hvem vi er, men 
efter at have kigget på tal, tal og 
fl ere tal, kunne man jo også gå en 

tur i Dagli’ Brugsen 
for at se på hylderne, 

hvem vi egentlig er. 
(Man må også meget 
gerne købe ”lidt” ind 

samtidig, skulle vi hilse at sige fra 
uddeler Henrik!). 
Det er nok ingen tilfældighed, at 
der er en stor økologisk ”ø”; et 
stort udvalg af fx økologiske øl, 
vine og mange andre specialiteter. 
Uddeler Henriks tal i computeren 
fortæller ham, hvad der går bedst 
og mest af, og så tilpasser han sor-
timentet efter os. 

Sååå… Ud fra dét at dømme må Gl. 
Rye være et økologisk rugbrød… 

” Det er ikke så mærke-

ligt, at der rent faktisk 

snakkes om, at koncentra-

tionen af VW Transportere 

i Gl. Rye er stor… ”
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Gl. Rye er       et økologisk rugbrød!

Bonus pater familias Gl. Rye alias Jan 
Uhrskov Kristensen med sin sølvgrå 
VW Transporter. Og den er god nok 
– hjemme venter 4 børn og 1 kone på 
morgenbrødet. En af fl ere familier 
i Gl. Rye, som er med til markant at 
hæve gennemsnittet af antal børn 
pr. familie i forhold til resten af Dan-
mark. 

Billedet snyder. Lene Leth på billedet 
har slet ikke så mange børn. Hun og 
manden Henning har ”kun” to – lille 
Kristian og Katrine i rød bluse. Der-
med følger de landsgennemsnittet. De 
andre piger på trampolinen er venin-
der fra vejen og ”omegn”: fra venstre 
Nanna, Maria og Julie.   


