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Statens salg af bygninger skaber bekymring
Regeringen lægger op til, at en række af statens bygninger og arealer skal sælges. Historiker frygter, at det vil ramme bygningsværker med en vigtig
kulturhistorisk betydning, og det samme gør Socialdemokratiet, som har kaldt kulturministeren i samråd om sagen i morgen
AF ELISABETH YSKES
yskes@k.dk

Fra Christiansborg og Amalienborg til en parkeringsplads
på Frederiksberg.
Den danske stat råder over
en lang række bygningsværker og grunde, som er spredt
ud over hele landet, og i over
et år har man i Kulturministeriet drøtet, om nogle af disse
kunne sælges.
Disse drøtelser er indtil videre foregået bag lukkede døre, men nu vil Socialdemokratiets kulturordfører, Mogens Jensen, bringe dem frem
i lyset. Derfor har han i morgen indkaldt kulturminister
Mette Bock (LA) til et samråd.
Blandt andet kunne man
for nylig læse i Weekendavisen, at kulturhistoriske bygninger som for eksempel
Vestindisk Pakhus i København muligvis er på listen
over de ejendomme, som står
til at blive frasolgt.
Sådan lyder bekymringen i
artiklen i hvert fald fra Mikkel Bogh, der er direktør for
Statens Museum for Kunst,
som råder over Den Kongelige Afstøbningssamling, som
lige nu beinder sig i det københavnske pakhus, der blev
bygget i 1700-tallet med det
formål at opmagasinere slavehandlens varer.
Desuden lyder det i Weekendavisens artikel, at bygninger som Gammel Dok Pakhus
i København samt Charlottenlund Slot i Nordsjælland
sandynligvis også skal sælges, ligesom artiklen beskriver det fredede Aalborghus

Slot, som blev sat til salg i
august. Og det er disse oplysninger, der bekymrer den socialdemokratiske kulturordfører.
”Først og fremmest vil jeg
gerne bede om en redegørelse for, hvad der rent faktisk
foregår. Folketinget har ikke
været involveret i de her drøftelser, men hvis det passer, at
for eksempel Vestindisk Pakhus skal sælges, så bekymrer
det mig meget. Det er et stykke kulturarv, som fortæller en
vigtig historie. Og selvom det
er en fredet bygning, er jeg
bekymret for, hvad der vil ske
med den, hvis den kommer
på private hænder,” siger Mogens Jensen.

undre mig, om det godt kunne
ske. Den yderste konsekvens
vil da være, at vi mister vigtig
dansk kulturarv,” fortsætter
Jes Fabricius Møller.
Han henviser til, at 34 bygninger blev afredet i 2017,
hvilket er det højeste antal siden 2012, hvor Danmarks Statistik begyndte at opgøre dette
tal.

Og der er god grund til bekymring, lyder det fra Jes Fabricius Møller, der er lektor i
historie ved Københavns Universitet. Han ærgrer sig over,
at en fredet bygning som Aalborghus Slot allerede er blevet
sat til salg, og at samme skæbne nu ser ud til at skulle overgå Vestindisk Pakhus.

Men er der virkelig grund til
bekymring for lige præcis disse
bygninger, når nu de er fredede?
”Ja, det mener jeg i høj
grad, der er,” siger Jes Fabricius Møller.
”For hvis ikke staten vil vedligeholde dem, hvorfor skulle
en privat virksomhed så ønske det? Det er dyrt at drive en
fredet bygning, så det vil give
et incitament til at få bygningen afredet, og med de mange afredninger, der er sket på
det seneste, skulle det ikke

0 I august blev det besluttet, at det fredede Aalborghus Slot ikke længere skal ejes af staten. Nu frygter blandt andet Socialdemokratiet, at endnu flere
kulturarvsbærende bygninger skal sælges. – Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.
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En kulturfestival ved
Kerteminde skal være med
til at gøre forfatteren
Agnes Henningsen kendt
for andet end at være mor
til Poul Henningsen.
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Fysikeren Niels Bohrs
grundlæggende position
om vilkårene for menneskelig erkendelse var
inspireret af Søren Kierkegaard.

Kulturminister Mette Bock
(LA) mener dog ikke, der er
grund til bekymring.
”Regeringen har ikke noget
ønske om at skade dansk kulturarv, det vil jeg gerne slå
fast,” siger hun.
Hun vil dog hverken be- eller akræte rygterne om, at
for eksempel Vestindisk Pakhus skulle stå til at blive
solgt.
”Vi er ved at lave en analyse, der kortlægger alle de bygninger og arealer, som staten
råder over. Det er rigtig mange, kan jeg godt afsløre. Og
først når vi har lavet den analyse, vil vi tage stilling til,
hvad det giver af mening, at
staten skal eje. For et eller andet sted skal man sætte grænsen. Jeg ser for eksempel ingen grund til, at staten ejer en
parkeringsplads på Frederiksberg,” siger Mette Bock, der
ikke vil afvise, at visse fredede bygninger kan blive solgt.
Men hun frygter modsat
Mogens Jensen og Jes Fabricius Møller ikke, at det vil få negative konsekvenser.
”Når en bygning er fredet,
så skal ejeren selvfølgelig leve
op til de vedligeholdelseskrav, der er, og længere er den
J
ikke.”

• Kirke&Tro: Vesten gør ikke nok for
undertrykte kristne minoriteter,
mener Ungarns chef for afdelingen
til støtte for forfulgte kristne side 8
• Bøger&Kultur og Debat: Sørine
Gotfredsen giver vrede svar på tiltale i sin bog ”Tolv tiltaler”, der dog
også har svagheder side 6 og 9
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Finanskrisen har ændret vores syn på forbrug
For 10-15 år siden lånte danskerne til et nyt køkken og en større bil. I dag sparer man i stigende grad op til at købe sig fri fra arbejdet. Det er en del af
en generelt ændret prioritering af vores tid og penge som en direkte reaktion på inanskrisen, lyder forklaringen fra to bankers eksperter
AF LARS HENRIKSEN
henriksen@k.dk

For ire år siden var Gunnar
Näsman klar til at skrive under. Han og hustruen havde
købsatalen liggende på spisebordet, men tøvede. Var de
virkelig klar til at binde sig
økonomisk til et dyrt hus de
næste mange år? Var det det
liv under de begrænsninger,
de helst ville leve?
De endte med i stedet at bo

billigt til leje og bruge pengene på 10-12 uger lange rejser
for hele den seks mand store
familie. Og på altid at have
muligheden for at prioritere
børnene og familielivet frem
for arbejdet, forklarer den
45-årige udviklingskonsulent:
”Vi tog et meget konkret
valg den aten om at prioritere nærvær og fælles oplevelser over forbrug og arbejde.
Det er blevet vores livsstil, for
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vi bor ikke bare billigt, vi kører også i en gammel bil, køber de leste ting brugt og lever i det hele taget billigt,
selvom både jeg og min hustru tjener fornutigt. Det er
ikke for at være hellige, det er
bare en anden måde at søge
mening på.”
At Gunnar Näsman og hans
familie måske er del af en
større tendens i samfundet i
disse år, kan lere banker se
tydelige tegn på.

Vi bruger nemlig generelt
vores tid og penge anderledes end før inanskrisen i
2007 til 2009, siger privatøkonom i Danske Bank Louise
Aggerstrøm. Hvor vi tidligere
prioriterede samtalekøkken,
ny bil og andre forbrugsvarer
højt, søger vi i dag mere mod
oplevelser og fritid.
Det viser en stor meningsmåling fra YouGov, som banken har fået foretaget. Her
bliver folk spurgt om, hvad

de drømmer om, og klart lest
(mellem 24 og 32 procent
blandt de +35 årige) drømmer
om at holde mere fri og rejse.
At få en ny bil er det kun tre
procent, der ønsker sig.
”Der er helt klart sket et
markant skite i vores levevis.
Alle slags forbrug faldt drastisk i 2009 og 2010, og det
begyndte først at stige igen i
2014, men på nye områder. Vi
bruger simpelthen færre penge på traditionelt forbrug og

lere på fritid, rejser og restaurantbesøg. Jeg er ikke sociolog, men det virker, som
om folk i højere grad bruger
penge på det, der giver en
meningsfuld hverdag frem
for ting, der ser pæne ud,” siger Louise Aggerstrøm.
I Jyske Bank oplever man
den samme udvikling: Danskerne sparer mere op. Der er
samtidig kommet øgede krav
til folks økonomi, som har
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â sprog, sang, musik, kultur og
historie

– siger tilhørerne.

res gennemsnitlige arbejdstid, har den været faldende
de seneste 10 år. Der er dog
ingen tvivl om, at det moderne arbejdsliv er blevet mere
og mere krævende, især psykisk, siger Helle Holt, seniorforsker på VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
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skabt større opmærksomhed
på, hvor mange penge vi bruger, og hvad vi bruger dem
på, siger forretningsdirektør
Hanne Møller.
Banken har ikke undersøgt, hvad deres kunder så
bruger deres øgede opsparing
på, men det er fristende at
gætte på, at den blandt andet
bliver brugt på at arbejde
mindre og rejse mere, siger
hun.
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