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Udfordring. Find forstæderne i kulturarven

I et samfund med en overvejende en-
hedskultur, som vi har kendt til, fra vi
begyndte at frede bygninger for 100

år siden, er det ikke svært at pege på, hvad
der har arkitektonisk, kulturhistorisk el-
ler miljømæssig værdi. Det har heller ikke
været det store problem at udpege de væ-

sentlige træk i den
samfundsmæssige
udvikling. 

Men industrialise-
ringen og velfærds-
samfundet udfor-
drer den gængse
praksis om byg-
ningsbevaring, som

fastholder de vante billeder af dansk kul-
tur med rødder i romantikken.

Vores bygningsfredningsindsats skal
efter loven værne landets ældre bygnin-
ger af arkitektonisk, kulturhistorisk eller
miljømæssig værdi. Det handler også om
bygninger, som belyser væsentlige træk
af den samfundsmæssige udvikling. 

Vores bygningsbevarings- og ikke
mindst bygningsfredningsindsats bærer
præg af, at den er udsprunget af en ro-
mantisk tid, hvor især geniet var ideal, og
hvor de fortællinger, det fredede skulle
bære, handler om det fremmeste og det
bedste – ikke det gængse eller det repræ-
sentative. Jo, for resten, det almindelige
kan naturligvis komme på banen, når der
er så lidt af det tilbage, at det ikke længere
er almindeligt.

Enhedskulturens tid er nu forbi i Dan-
mark, og dermed bliver det påtrængende
at forholde sig til, hvem der fremover skal
være arvinger til vores bygningskultur-
arv, hvem den skal være værdifuld for, og
hvilke fortællinger der overhovedet er
værdifulde.

Bygningsbevaringsarbejdet er lige nu
inde i en udviklingsfase, hvor lovbasere-
de indgreb, som fredning, i stigende grad
erstattes af mere pædagogiske og proce-
sorienterede greb. Når det alligevel giver
mening at diskutere den hidtidige fred-
ningspraksis, skyldes det den fortsat me-
get høje status, som netop fredningsin-
strumentet har i befolkningen. Frednin-
gerne repræsenterer fortsat præcis det
billede af bygningskulturel værdisæt-
ning, som stat og fagkundskab har knæ-
sat. 

ET AKTUELT øjebliksbillede viser, at bare
otte bygningsfredninger er, hvad 363.000
indbyggere i ti klassiske forstadskommu-
ner vest/nordvest for København har fået

tildelt af sagkundskaben og staten som
national bygningskulturarv. 

Indbyggerne i tre gamle Øresund-
skommuner nord for København med i
alt 153.000 indbyggere har modsætnings-
vis 106 fredede bygningskomplekser,
hvoraf flere er endog meget omfattende. 

De 363.000 indbyggere vest/nordvest
for København bor i industrialiseringens
store forstæder, som nu er lige så meget
historie som de gamle københavnske
brokvarterers massive arbejderbydele.
Men otte bygningsfredninger ville da al-
tid være noget, hvis de var relevante for
kommunernes/regionens historie og ud-
vikling. Det er bare ikke lige det, frednin-
gerne vest for København handler om. 

Rammen om den bygningsmæssige
identitetsdannelse for de godt 6,5 pct. af
Danmarks befolkning, som bor i industri-
aliseringens største sammenhængende
bylandskab, udgøres af: én fredning om
militærhistorie fra verdenskrigene, to
fredninger om 1800-tals landbohistorie,
én fredning om 1700-tals skolehistorie, én
fredning om en berømt modernistisk ar-
kitekts værk, en fredning om herregårds-
historie og blot to med relation til byens
vækst under industrialiseringen. 

Kun to fredninger bidrager altså til re-
gionens identitetsbærende fortælling
om den industrielle storbys fremvækst og
ingen om det velfærdssamfund, som er
ellers det, der overvejende illustreres af
regionens bygningsmasse.

DER ER OMKRING København et forun-
derligt sammenfald mellem indbygger-
nes økonomi, uddannelsesniveau og sta-
tus i bred forstand og antallet af fredede
bygninger. Derimod er der ikke et sam-
menfald mellem fredningernes befolk-
ningsrelevans eller identitetsrelevans.
Hvis fredningerne skal opleves som andet

end musealt me-
ningsfulde, må de
på den ene side
nødvendigvis for-
holde sig til samti-
den, og på den an-
den side må de me-
todisk forholde sig
til den konkrete
kulturarv, som står
over for vurdering
og behandling. 

Hvorfor er en ui-
soleret produkti-
onsbygning fra
1930’erne, med
utætte jernramme-
vinduer og sods-
værtede ovenlys,
bevaringsværdig,
mens dens funktio-
nelle søster fra
1970’erne i beton

med termoruder ikke er det? 
Skyldes det mon, at den første bygning

nu opleves som romantisk og sender sig-
nal om updated storbyliv med tilhørende
kreative implikationer, mens betonhal-

len signalerer forstadsliv med tilhørende
negative standardassociationer? 

Industrialiseringens kulturarv tvinger
os til at forholde os til, om vi vil acceptere,
at vores faglighed i bygningsbevaringen
fortsat reelt skal være styret af romanti-
ske idealbilleder og følelser, eller om vi
skal vove det ene øje og give et bud på,
hvilke historier vores bygningsbevaring
skal formidle til sam- og eftertidens arvin-
ger.

Den bygningsmasse, som nu står over
for at skulle vurderes i en bevaringssam-
menhæng, repræsenterer industrialise-
ringen og velfærdsamfundet. Er for eks-
empel så den enestående arkitekt, i betyd-
ningen kunstner, den, som bærer den
centrale fortælling om det tyvende år-
hundredes samfundsudvikling i Dan-
mark? 

Med ugens udmelding af 25 nationale
industriminder har Kulturarvsstyrelsen
trådt nye veje og taget hul på at værdisæt-
te industrisamfundets produktionsappa-
rat. Men man bygger stadig på en tænk-
ning, som er industrialiseringen frem-
med, ved at fokusere på den ypperste
virksomhed af sin art. Med masseproduk-
tion og standardisering som bærende
fortælling og demokratisering som ideo-
logisk ramme må interessen samle sig
omkring det almindelige – i betydningen
masseproducerede og -konsumerede.

DET TYVENDE århundrede handler om
næsten ubegrænset vækst i byernes ud-

kanter, hvor forstæderne bredte sig, og
hvor flest danskere bor. Her bredte blok-
bebyggelserne og de totalplanlagte mon-
tagebyggerier sig og gav plads til de bolig-
hungrende borgere og deres behov for of-
fentlige institutioner. Det er én af
århundredets bærende fortællinger, som
gemmer sig i den bygningsmasse, men
hvad skal vi gøre for vælge de bygninger,
som skal fortælle den? 

Skal vi fortsætte i de velkendte fodspor,
hvor den bygningsmæssige fortælling
om bilismen skal leveres af Arne Jacob-
sens benzintank på Strandvejen? Eller for-
tællingen om Vesterbrobaggården, som
krævede en Tove Ditlevsen som ramme
for at blive bevaret?

Bygningsbevaring på industrialiserin-
gens præmisser må på den ene side være
at arbejde med det typiske og almindeli-
ge og på den anden side at arbejde med
blik for demokratiet, som i Danmark er
industrialiseringens ledsager. Det bety-
der, at vi skal forholde os til de bygnings-
mæssige rammer, som har haft bestem-
mende betydning for den brede befolk-
nings livsmuligheder. 

Det betyder også, at vi skal forholde os
til bygningsbevaringens muligheder for
at give betydning og identitet til hele lan-
dets befolkning. Det kræver nye tilgange
til arbejdet med vores kulturarv.
analyse@pol.dk

Poul Sverrild er mag.art. og arkivchef i 

Historiens Hus Hvidovre

analyse

Forstæderne vest for Kø-
benhavn fortæller histo-
rien om velfærdssam
fundets succes. Desværre
er det nostalgien, der af-
gør, hvad vi vil bevare. 

HVIDOVRE. Vi er enige om at bevare Arne Jacobsen-huse og Tove Ditlevsen-baggårde, men den demokratiske og masseproducerede arkitektur i forstæderne er vi mindre interesserede i, selv om det er her, de fleste danskere bor. Foto: Peter Hove Olesen 
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Hvorfor er en 
uisoleret pro-
duktionsbyg-
ning fra
1930’erne, med
utætte jern-
rammevinduer
og sodsværtede
ovenlys, beva-
ringsværdig,
mens dens
funktionelle sø-
ster fra 1970’er-
ne i beton med
termoruder ik-
ke er det? 

kilde: Weekendeavisen

KRONIKEN I MORGEN
CHRISTIAN EGE, NIELS HENRIK HOOGE og UFFE GERTSEN

Atomkraft vil ikke løse klimaproblemet

Det er som den jødiske historie om
skrædderen, Samuel, som udebliver fra
synagogen, og rygtet går, at han er blevet
ateist. Nogle venner går derfor hjem til
ham en sabbat, hvor han heller ikke har
vist sig. De spørger ham, om han er ble-
vet ateist – for det har nogen fortalt. Men
det benægter han kraftigt. Nogle dage ef-
ter møder de ham på gaden og spørger
igen, om han er blevet ateist. – Ja vist er
han det, erklærer han nu. »Hvorfor sagde
du så nej i lørdags?«. »Det er klart«, svarer
han: »Man kan da ikke sige, at man er
ateist på en sabbat!«.

Når jøder assimileres, er det ofte sket
ved, at de tager et tysk, polsk eller dansk
efternavn, alt efter hvor de bor. Og dog
bliver de spurgt: »Hvad hed du, før du fik
det efternavn, du nu har?«. Pundik har
fortalt om en jøde, der havde valgt efter-
navnet Olsen, men bagefter spurgte, om
han kunne vælge efternavnet Hansen i
stedet for. Han blev spurgt, om han syn-
tes, at Hansen var et bedre navn end Ol-
sen. »Nej«, svarede han – »men hvis nogen
spørger, hvad jeg hed, før jeg fik navnet
Hansen, kan jeg svare, at da hed jeg Ol-
sen!«.

PUNDIK mener, at der er fire ting, som
holder sammen på det jødiske folk: tro-
en, traditionen, humoren og sammen-
holdet (alle jøder er ansvarlige for hinan-
den).

For at begynde med det sidste punkt
havde Pundiks mor hele livet givet alle,
der var i bekneb, alt, hvad hun kunne.
Hans far gav en hel fabrik til en ung
mand, der havde overlevet seks koncen-
trationslejre. Da Pundiks mor var 92 år og

vitterligt ikke have meget at give af, sag-
de Pundik til hende, at nu skulle hun be-
holde den smule, hun havde. Men hun
satte ham på plads med følgende replik:
»Man skal give, så længe hånden er
varm«.

Tro og tradition hænger sammen, og
derfor holder Pundik naturligvis sabbat,
som han har gjort det hele sit liv, skønt
han ikke på nogen måde er ortodoks. Det
fjerde bud, om at man skal ære sin far og
sin mor, ligger ham dybt i blodet. Det er
ikke et spørgsmål om at følge et bud,
men et spørgsmål om at følge sit hjerte.
Når man læser Pundiks erindringer,
mærker man, hvor spontant han agter si-
ne forældre, Mendel og Eva Pundik. De
har træk, han elsker, og som er gået vide-
re til ham. Han husker, at han engang
som barn spurgte sin far, hvorfor man
skulle bede om regn – når det alligevel
styrtregnede, uden at man bad om det.
Faderen svarede: »Vi beder ikke for, at det
skal regne i Danmark, men for at det skal
regne i Israel, når det er tørketid«.

Man siger, at hvert menneske har sin
egen tone, sin egen klang. Pundiks klang
er lige så genkendelig som hans stemme
og hans særegne vejrtrækning, når han
taler i sit karakteristiske tempo. Han har
stort set rettet sig efter de værdier, hans
far lærte ham.

Faderen var glad for andelstanken og
ville derfor, at Herbert skulle være mejeri-
st og bosætte sig i Israel og lære fra sig.
Hvis han var blevet mejerist, ville vi i dag
have grund til at græde over spildt mælk.

ET STED i Pundiks erindringer kan man
læse, hvor raffineret jødisk humor kan
bruges. Det er redaktør Koppel, som af

Gestapo bliver spurgt: »Sind Sie Jude?«.
Koppel svarer med stolthed og forstilt in-
teresse: »Ja, und Sie?«.

Mellem Pundiks artikler, der nu udgi-
ves, er en, som hedder ’Min drøm og vir-
kelighed fra 1975’. Det er Pundiks udsagn,
at virkeligheden altid overgik drømmen
i hans liv – derfor blev han journalist.
Havde det været omvendt, skriver han,
var han måske blevet forfatter.

MENS JEG har forberedt denne Kronik
til Pundik, har jeg haft nogle givende mø-

der med hans se-
kretær, Gerd Sal-
mark, med Ninka,
med Bjørn Bredal
og Hans Hertel.

Gerd Salmark
kunne fortælle om
hans mange ind-
samlinger til palæ-
stinenserne, til
hospitaler og am-
bulancer og huma-
nitære forbedrin-
ger.

Ninka fortalte
om Pundiks trofasthed og mente, at han
overdrev, da han i en fødselsdagstale for
hende sagde, at han ikke havde været
bange for fjender, men for Ninka, som
blev så vred, hvis han rettede i hendes ar-
tikler. Jeg husker, han i fødselsdagstalen
hævdede, at han altid, når han ankom til
bladet, så på receptionisten, som enten
nikkede eller rystede på hovedet. Nikke-
de han, så betød det, at Ninka sad og ven-
tede på hans kontor. Så måtte Pundik lige
en tur i kantinen for at dulme nerverne.

Hans Hertel fortalte om Pundiks idé-

rigdom. Fra han vågnede klokken 6 om
morgenen, til han kom på bladet, fik han
mindst tyve ideer. Og han blev ikke vred,
hvis de blev forkastet – for han havde nok
af dem.

Og Bjørn Bredal fortalte, at Pundik på
Vallekilde Højskole blev spurgt om staten
Israels berettigelse og sagde, at han efter-
hånden kun havde et argument: »Holo-
caust«. Sussi, som sad blandt tilhørerne,
sagde: »Men det skal palæstinenserne vel
ikke betale for?«. Pundik forklarede for-
samlingen, at det var en diskussion, som
ægteparret blev ved at føre indbyrdes.

Bredal fortalte også, at Pundik har haft
evnen til at lukke alt ude, når han kon-
centrerede sig. Han havde oplevet, at
Pundik ved et ledermøde dikterede en ar-
tikel på hebraisk til Tel Aviv, mens redak-
tør Ahm højlydt harcelerede over en in-
denrigspolitisk skændighed herhjemme.
I en talestrøm uden pauser og for fuld vo-
lumen.

Jeg har også hørt, at Pundik, når han
ansatte praktikanter, bad dem møde op
klokken 7 om morgenen. Det første
spørgsmål, han stillede dem, var, hvilken
artikel i dagens avis de fandt bedst. De,
der svarede, at de ikke havde nået at se
dagens avis, blev sorteret fra. En vorden-
de journalist bør begynde dagen med at
læse avisen. Journalistisk nysgerrighed
skal ligge i blodet, selv om man er aldrig
så meget et B-menneske.

DET TAGER mange år at blive ung. Det er
ingen kunst at være ung, når man er ung.
Det er heller ingen kunst at gå i barn-
dom, når man bliver 80. Men det er en
kunst at ’gå i ungdom’, selv om der mær-

keligt nok ikke er noget, der hedder så-
dan. At gå i ungdom – som Pundik – bety-
der at bevare sin nysgerrighed, at tænke
ungt og analysere ungt.

I POLITIKEN, søndag 9. september, analy-
serede Pundik USA’s Iranpolitik eller den
problemstilling, der i At Tænke Sig blev
formuleret sådan:

Haves: Iran
Ønskes: Uran.
Pundiks overskrift var: ’Iranerne lader

sig ikke standse’. Han skrev: »Truslernes
tid er omme som et effektivt middel til at
øve indflydelse på Iran. Vi må indstille os
på, at Iran bliver en atommagt. Løsnin-
gen er en kombination af forhandling og
afskrækkelse. Magtbalancen i Mellemøst-
en er i skred. Iran er på fremmarch«.

Pundik analyserer så Frankrigs præsi-
dent Sarkozys sindelagsskift. Før han
mødte George W. Bush i Maine, advarede
Sarkozy mod en militær aktion mod Iran.
Efter mødet erklærede han, at et atombe-
væbnet Iran er »uacceptabelt«. I Teheran
tolkes den franske præsidents holdnings-
ændring som tegn på, at en amerikansk
militæraktion er på vej.

Pundik anbefaler forhandlingspolitik
og konkluderer: »Mulighederne eksiste-
rer, hvor usikre de end måtte være. De
skal udnyttes nu. Efter 2010, hvor det for-
ventes, at Iran vil være i stand til at pro-
ducere atomvåben, vil prisen for en aftale
om betingelserne for en sameksistens
med Iran stige«.

MAN SKAL ikke bekymre sig for Pundiks
alder. Han vil som 80-årig være den, han
altid har været. Alderdommen er ganske

vist en dom, der ikke kan appelleres. Man
kan ikke få den omstødt. Men man kan
tage den forskelligt. Hvis man staver or-
det dom bagfra, står der mod. Mod kan
være af så mange slags. Tager man ordet
mod som biord, betyder det, at man tør
gå op mod noget – en bølge, en hetz, et
flertal.

I den forstand har Pundik altid haft
courage. Georg Brandes sagde om H.C.
Andersen: »Der skal mod til at have ta-
lent«. Og det gælder Pundik om nogen.
Han minder mig om den mand i sagaen,
der på vej til sin dødsdom siger: »I kan
dræbe mig, men I kan aldrig tvinge min
mund til at ligne en omvendt hestesko«.

Einstein sagde, at verden er et farligt
sted at opholde sig – ikke på grund af de
onde, men på grund af de passive. Passiv
har Pundik aldrig forholdt sig. Og modet
til at gå imod er stort og beundringsvær-
digt. Alligevel er drivkraften, tror jeg,
selve livsmodet, som gemmer sig i titlen
’Det er ikke nok at overleve’. Et mod, der
aldrig bliver ude af proportion som over-
mod eller hovmod. Eller svinder og bliver
til mismod. Talentet er usvækket – bliv
ved med at have mod til at have det! Og
smit os andre med dit livsmod. Du har
selv defineret din dialektiske form for op-
timisme. Pessimisten siger: »Det kan ikke
blive værre«. Optimisten siger: »Det kan
du tro. Bare vent og se!«.
JOHANNES MØLLEHAVE

... Aldrig blodløs, aldrig modløs

Hvis han var
blevet mejerist,
ville vi i dag ha-
ve grund til at
græde over
spildt mælk


