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28 Debat Tirsdag den 4. marts 2014

I den aktuelle debat om nedrivning
af boliger i de danske landdistrik-
ter overses diskussionen om beva-
ringsværdier.

Ved de tomme huse ude i kom-
munerne vinder de umiddelbart
logiske fakta om økonomiske og
sociale problemer over de svært
begribelige argumenter om rum-
lige, æstetiske og historiske kvali-
teter i bygninger og bymiljøer.

Man risikerer at nedrive bygnin-
ger, som indeholder langsigtede
potentialer for at skabe attraktive
landdistrikter i Danmark.

Den historiske bygningsmasse er
langtfra kun et romantisk billede

af fortiden. Kvaliteten af vores fysi-
ske omgivelser defineres i høj grad
i den identitet, som de historiske
bygninger er med til at skabe. Det
vil også være tilfældet i fremtiden.

Det er problematisk, når bygnin-
ger, der fremstår forfaldne, omtales
som rønner og dermed ingen be-
varingsværdi tillægges. Ud over de
kvaliteter af arkitektonisk karaktér,
bygningen i sig selv kan rumme,
indskriver bygningen sig i en be-
bygget struktur, der er særlig for
netop det sted, den er bygget.
Strukturen kan være en interessant
fortælling om stedets fortid og der-
med være med til at skabe stedets
identitet fremadrettet.

At bygningerne har bevarings-
værdige kvaliteter, udelukker ikke,
at nedrivning kan være den rigtige
løsning. At der er fraflytning fra
landdistrikterne, er et reelt og om-
fangsrigt problem, som vil resulte-
re i forandringer i bygningsmas-
sen. Men nedrivning af en bolig er
et tab af fælles erindring og bør
overvejes nøje.

Hvis nogen skulle være i tvivl, er
nedrivninger langt fra et fremti-
digt scenario. Vækstplan DK inde-
holdt 400 mio. kr. øremærket til
blandt andet nedrivning. Dertil
skal lægges de midler, som indsats-
puljen og byfornyelsesmidlerne
har afsat til samme formål.

Æstetisk argument
Det er paradoksalt, at det primære
argument for nedrivningerne er
æstetisk, nemlig at de tomme huse
er grimme. Men det er langt fra
sikkert, at det er pænheden, der er
den rette udviklingsstrategi for
landdistrikterne.

De seneste 20 år har budt på ud-
præget nedrivning af de tidligere
danske industrihavnes bygnings-
værker. Mange steder er de erstat-
tet af boligområder med promena-
der langs vandet. Allerede nu be-
gynder kritikken af de nye områ-
der at forme sig. De fremstår ofte
monotone i arkitektur og funktio-
ner og uden den identitet, som de
gamle bycentre indeholder.

Havde man i stedet udviklet
havnearealerne løbende og an-
vendt de mest interessante af de
industrielle strukturer, kunne disse
være med til at forbinde områder-
ne til deres fortid.

De fejl, der er begået i de nu for-
svundne industriområder, risikerer
vi nu at gentage i landdistrikterne.

Tendensen med fraflytning fra
landdistrikterne har været domi-
nerende i Danmark i de seneste
mange år. 

De mange nyhedshistorier om
tomme huse har hos mange ført til
den idé, at landdistrikterne med ti-
den vil blive helt tømt for beboel-
se. Med de mange kvaliteter, som
livet i landsbyer og det åbne land
indeholder, virker denne idé dog
langt fra sandsynlig.

Hvis det derimod lykkes at sikre
de bærende bevaringsværdier, når
landdistrikternes bygningsmasse
skal ændres i takt med fraflytnin-
gen, vil de mange kvaliteter ved li-
vet på landet være et godt alterna-
tiv til en bolig i byerne.
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Nedrivning af tomme boliger i landdistrikterne er tab af fælles erindring og bør overvejes nøje.

Dan Jørgensen (S) var ikke meget
bevendt som EU-parlamentariker,
men steg lidt i min anseelse, da
han som fødevareminister 17/2
indførte, at al slagtning i Danmark
fremover skulle foregå efter forud-
gående bedøvelse. 

Når han kun steg lidt i min an-
seelse, skyldtes det, at han efter
klassisk konfliktsky socialdemo-
kratisk politik ikke turde tage den
totale og rigtigste beslutning i lov-
ændringen: at dyrene skal være
endegyldigt fuld-bedøvede, inden
den egentlige slagtning foretages.

For at tilgodese muslimske mi-

noritetsønsker har det i Danmark
længe været sådan, at meget kvæg
inden slagtningen kun blev bedø-
vet ”blødt” for at være sikker på, at
dyrene efter imamens ønske ikke
var helt døde, inden de fik skåret
halsen over under den muslimske
velsignelse. 

Denne ”bløde” bedøvelse fore-
går med en boltpistol. Den skydes
ind mod dyrets kranie på en sådan
måde, at dyrets kranieknogle ikke
smadres og presses ind i hjernen
(og derved klassisk vil dræbe dyret
momentant eller næsten momen-
tant), men kun pådrager dyret en
hjernerystelse, kraftig eller svag.
Ved slagtning af store dyr efter tra-
ditionel dansk slagtemetode pres-

I vores del af verden bør dyrevel-
færd komme forud for enhver reli-
gion, også hos en socialdemokra-
tisk, men sikkert radikalt inspireret
politiker. At den nye lovgivning
har fået muslimske medier og
muslimske lande til at true med
boykot af danske varer, er kun lige
efter lærebogen og bør ikke få seri-
øse danske politikere til at ryste på
hånden. 

I er på rette spor, men I mangler
dels at sikre den totale bedøvelse
inden slagtning, dels at sikre
mærkning af produkterne med ha-
lal-/ikke-halalslagtning.

Der er trods alt en del danskere,
der ikke ønsker at spise kød, der er
velsignet til Allah.

ser boltpistolen kranieknoglen ind
i hjernemassen med sikker død el-
ler sikker totalbedøvelse til følge.

Der kan være svipsere
I min verden er det utilgiveligt at
slå dyr ihjel, uden at de med sik-
kerhed er 100 pct. bedøvede. 

Ved den muslimsk ønskede slag-
temetode vil der alt andet lige
kunne være svipsere under bedø-
velsen, hvorved enkelte dyr mulig-
vis slagtes med smertereflekser in-
takte. 

Nogle dyr har givetvis kraftigere
hjerneskal end andre, eller bolt-
pistolen rammer lidt forkert. 

Hvorfor overhovedet løbe denne
risiko?

Dyr skal bedøves totalt inden slagtning
Benny Kurt Andersen
Damager Vænge 32, Greve 

Den nye reform af erhvervs-
uddannelserne har fået både
rosende og knubbede ord med
på vejen. Og det forstår vi godt i
Dansk Erhverv, for selv om
reformen indeholder gode til-
tag, er der bestemt også forslag,
der forringer forholdene for
virksomhederne.

Når det drejer sig om det mer-
kantile grundforløb, er der in-
gen tvivl om, at politikerne har
truffet den forkerte beslutning.
Vi er bestemt ikke tilfredse med,
at HG’en nu kun varer ét år for
elever, der kommer direkte fra
folkeskolen, og kun tilbyder 20
ugers skolegang til de elever,
som ikke kommer direkte fra
folkeskolen. Det er alt for lidt.
Selv om man i reformen lægger
vægt på, at eleverne i højere
grad end i dag skal have en kla-
rere fagrettet undervisning, og
selv om eleverne får flere timer
om ugen, end de gennemsnitlig
har i dag, vil det betyde, at der
er nogle kvalifikationer og kom-
petencer, som eleverne ikke har
med sig, når de skal påbegynde
deres praktiktid i en virksom-
hed.

Det er virkelig dårligt nyt for
de detail- og kontorvirksom-
heder, som skal aftage de unge,
og det er ikke mindst en kæmpe
udfordring for de unge, der vil
opleve at komme ud i en virke-
lighed, de ikke er klædt på til.

Et positivt skridt
Men når det handler om de nye
adgangskrav, der sikrer, at de
kommende elever har de basale
færdigheder i at regne, skrive og
læse, er der til gengæld tale om
et meget positivt skridt på vejen
mod at styrke fagligheden og
kvaliteten på uddannelserne. 

Og der er også grund til at ro-
se de nye EUX-muligheder, som
reformen giver. Den nye EUX
kan være med til at løfte kom-
petencen hos de elever, der skal
i lære i en virksomhed. De mer-
kantile EUX’er, der gennemfø-
rer uddannelsen på to år, skal
fremover afslutte deres skolefor-
løb med en studiekompetence-
givende eksamen, inden de kan
fortsætte i praktik i en virksom-
hed. Det gælder for både kon-
tor-, finans-, detailhandels- og
handelsuddannelserne, og det
vil styrke deres kompetencer og
praktikparathed meget. Det er
vi godt tilfredse med.

Og sidst, men ikke mindst, er
vi tilfredse med, at aftalepartier-
ne viste lydhørhed og med re-
formen har indført en længere
overgangsordning for studen-
ter, som skal evalueres i 2019, så
de ikke allerede fra 2015 skal
nøjes med ét års praktik. Vi hav-
de helst set, at de studenter, der
gerne vil have en praktikplads i
vores virksomheder, fortsat
kunne få et toårigt hovedforløb,
men en overgangsordning er
bedre end ingenting.

Alt i alt er der tale om en til-
trængt reform, som på mange
punkter forbedrer erhvervs-
uddannelserne efter hensigten,
men samtidig skaber den så sto-
re problemer for det merkantile
område, at der bestemt er grund
til de knubbede ord.

Godt, men 
ikke godt nok

LAURITS RØNN
direktør
Dansk Erhverv


