
mod os – det er os. Det er os, der gør det
imod os selv. 

For demokrati er ikke udelukkende
partilederrunder, afstemninger eller mi-
nistertaburetter: Demokrati er samtale.
En demokratisk samtale baseret på gensi-
dig respekt og med en fælles anerkendel-
se af de demokratiske principper, herun-
der menneskets ligeværd og frihed for
Loke såvel som for Thor. Det være sig bå-
de ytringsfrihed og religionsfrihed. 

Demokratiet er ligesom grundloven ik-
ke kommet fra Vorherre. Demokratiet er
derimod skabt af uperfekte mennesker
som os selv. Demokrati virker kun, hvis
hver enkelt af os vælger det til – både i ta-
le, tro og handling. Der påhviler os alle et
individuelt ansvar, og der påhviler fælles-
skabet et ansvar. Et ansvar for at insistere
på samtalen og tale tydeligt imod dem,
der forbryder sig imod demokratiets
grundlæggende spilleregler. Netop heri
fi��ndes løsningen på tidens udfordringer. 

VI ER SOM repræsentanter for den demo-
kratisk organiserede ungdom grundlæg-
gende bekymrede for den igangværende
udvikling, uanset i hvilken afskygning
den viser sig. Om det er bevidste racisti-
ske provokationer eller bål og brand i ga-

M åske kan du genkende følelsen:
at tænde for tv’et for at se en po-
litisk debat, som skal begejstre,

inspirere, provokere, engagere dig i den
politiske uenighed og gøre dig klogere
på, hvor krydset skal sættes. I stedet bli-
ver du efterladt i en følelse af apati, resig-
nation eller afmagt. Det er, som om at
det, der engang var vores fælles grænser
for, hvordan vi og vores politikere var ue-
nige sammen, er blevet afl��øst af total
grænseløshed. Uenigheden er blevet til
splittelse, og man ender med at slukke
for tv’et.

Når den ene eller den anden fl��øj griber
til yderliggående udtalelser eller sågar
vold, skabes kimen til konfl��ikt. Uenighe-
der i et demokrati er godt og sundt. Men
grove generaliseringer, tilsvininger og
spredning af fake news er ikke. Over tid
vil det puste så meget til konfl��ikterne, at
det er uoverskueligt, hvor det skal ende. 

I stedet for at tale konfl��ikterne op må vi
insistere på den demokratiske samtale
og det fysiske møde på tværs af forskellig-
heder. Vi må simpelthen insistere på at
kunne være uenige sammen. 

DET BEKYMRENDE er hverken, at der er
tre nye partier på stemmesedlen til folke-
tingsvalget, eller at vi er uenige med hin-
anden om fl��ygtninge og indvandring, kli-
ma eller den økonomiske politik. Selve
ideen med et valg er jo netop, at vi deler
os efter anskuelse. Politik må gerne være
intenst og vedkommende, hvor holdnin-
gerne er klare og argumenterne skarpe.
Man må gerne gå til stålet! 

Det er ikke uenigheden, der er proble-
met. Nej, det er præmissen for, hvordan
vi er uenige, der er under faretruende for-
andring. Der er noget galt, og det kan bå-
de høres, ses og mærkes: dødstrusler, til-
svininger, politibeskyttelse, afbrænding
af bøger og af biler. Det er ikke Trumps
USA eller Orbáns Ungarn. Det er vores
Danmark. Det Danmark, vi skal blive
gamle i, og hvor vi skal kunne bo sam-
men side om side uden hegn og politibe-
skyttelse. Det er ikke russiske trolde eller
anonyme hackergrupper, der gør det her

derne. Det kalder på, at vi som ungdom
sammen siger fra over for vold og had og
i stedet vælger den demokratiske samta-
le til, hvor meninger mødes, og holdnin-
ger brydes. 

I foreningslivet mødes vi hver dag – høj
som lav – og på tværs af etnisk, politisk,
kulturel og religiøs baggrund. I for-
eningslivet dyrker vi tvivlens nådegave
og tillader os hver dag at blive klogere på
vores medmennesker, vores fællesskab,
vores samtid og fremtid. Det er ikke altid
nemt, men det er rigtigt. Der er en histo-
risk arv i foreningslivet, der forpligter os.
Ungdommen har før i vanskelige tider
samlet sig til forsvar for demokratiet. 

Demokratiforkæmperen Hal Koch for-
mulerede det sådan, at demokratiet skal
leves og vindes for her generation. Det er
vise ord, der er lige så rigtige i dag, som
de var tilbage i 1946. Vi vil som repræsen-
tanter for fl��ere hundred tusind danskere
i det frivillige børne- og ungdomsarbejde
fordelt på 53 forskellige organisationer
appellere til at stå sammen om vores de-
mokrati og slå ring om de grundlæggen-
de frihedsrettigheder, demokratiske in-
stitutioner og retsstaten. Med ønsket om
en god valgkamp, hvor vi igen har lyst til
at lade tv’et køre.

Underskrivere:
Dansk Ungdoms Fællesråd
AFS Interkultur
Apostolsk Kirkes Børn og Unge
Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund
Bifrost
Børne- og Ungdoms Oase
Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
Danmarks Unge Katolikker
Dansk Flygtningehjælps Ungdom
Dansk Folkepartis Ungdom 
Dansk Handicap Forbund - Ungdomskred-
sen
Dansk Icye
Danske Baptisters Spejderkorps
Danske Børne- og Ungdomsfi��lmklubber
Danske Døves Ungdomsforbund
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
Danske Skoleelever
Danske Studerendes Fællesråd
Danske Ungdoms og Børne-Artisters Lands-
forening (Dubal)
Dats – landsforeningen for dramatisk virk-
somhed
De grønne pigespejdere
Det Danske Spejderkorps 
DUI-Leg og Virke
Erhvervsskolernes Elev-Organisation
Europæisk Ungdom 
Folkekirkens Nødhjælps Ungdom

Foreningen for Unge Nydanskere
Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund
Israelsmissionens Unge
KFUM og KFUK i Danmark
KFUM-Spejderne i Danmark
Konservativ Ungdoms Landsorganisation
Kristeligt Forbund for Studerende
LandboUngdom
Landsforeningen for Kristne Ungdomsfor-
eninger 
Liberal Alliances Ungdom 
LO-Ungdom
Missionsforbundets Børn og Unge
Musik & Ungdom
Operation Dagsværk
Radikal Ungdom
Red Barnet Ungdom
Sammenslutningen af Unge Med Handicap
Studenterforum UC
Silba
Socialistisk Folkepartis Ungdom
Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger
The International Medical Cooperation
Committee
Ung Mosaik
Ungdommens Røde Kors
Ungdomsringen
Venstres Ungdom
Ventilen
Youth for Understanding – Danmark

Demokrati

53 ORGANISATIONER UNDER 
DUF – DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD

Det er, som om at det, der
engang var vores fælles
grænser for, hvordan vi og
vores politikere var uenige
sammen, er blevet afløst 
af total grænseløshed.

Slå ring om demokratiet
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Philip Ytournel
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HAN GÅR I alt for stramme jeans, der pro-
vokerer hele vejen op i røven og fremhæ-
ver kronjuvelerne foran«. 

Sådan eksemplifi��cerer Det Danske
Sprog- og Litteraturselskab ordet ’kronju-
vel’ under ’slang’. Betydningen kan nemt
fremkalde et kvalmende billede på net-
hinden. Og bedre bliver det ikke, hvis
man forestiller sig en sådan kronjuvel i
middelalderbyen i København.

Ikke desto mindre er ’kronjuvel’ netop
den betegnelse, verdens største kapital-
fond på det globale ejendomsmarked,
Blackstone, benytter om deres prestige-
projekt, Holckenhus, midt i København.

Holckenhus er ikke en hvilken som
helst ejendom. Opført i 1893. Placeret
midt mellem Ny Carlsberg Glyptotek, Kø-
benhavns Bymuseum, Nationalmuseet
og med kig til Christiansborg Slot, Råd-
huspladsen og havnefronten. En integre-
ret del af den af Københavns Kommune
erklærede kulturakse, der løber fra Ho-
vedbanegården, langs Tivoli over Dantes
Plads og Christiansborg Ridebane til
Christiansborg Slot.

Blackstone og deres til lejligheden op-
rettede anpartsselskab, 360North, med
den kendte danske ejendomshaj Nils
Jansson i spidsen, har i bogstavelig for-
stand sat kløerne i Holckenhus ud fra de-
visen ’køb, renovér, sælg’. 

Fikst slogan! Måske. Men pas på, Kø-
benhavn, for Blackstone, 360 North og
Nils Jansson er parat til at gå hele vejen

for at presse kapitalgevinsten så veder-
hæftigt ud af byen og Holckenhus. Og det
i en grad, så hensynet til dansk lejelovgiv-
ning, kulturarven, bevaringsværdierne,
den mangfoldige by, bylandskaberne,
osv., bliver klemt lige så vederstyggeligt
og krænkende som Det danske Sprog- og
Litteraturselskabs stramme jeans og
fremhævede kronjuveler.

DETTE ER historien om, hvordan Black-
stone, 360North og Nils Jansson på det
skammeligste netop nu forsøger at tage
Danmark, København, københavnerne
og kunstnerne og beboerne i Holcken-
hus ved næsen. 

Men ikke mindst er det historien om,
hvordan Københavns Borgerrepræsenta-
tion og kommunens teknik- og miljøfor-
valtning og -udvalg tilsyneladende står
handlingslammede over for en global ka-
pitalfond, der kun har ét i sinde, nemlig
at udbytte Københavns egenart – byens
vigtigste ressource. 

At boligminister Ole Birk Olesen slår
det hen som gement brok vidner om, at
dette er alvorligt.

Holckenhus ligger på et jordlod i mid-
delalderbyen, der var ejet af brygger Ja-
cobsen. 

Da han havde ladet Ny Carlsberg Glyp-
totek opføre, solgte han efter sigende
grunden på betingelse af, at danske bil-
ledkunstnere blev garanteret husly og
udfoldelsesmuligheder i ejendommens

øverste etager med det rigtige nordlys-
indfald. Således aftalt tegnede arkitekten
Philip Smidth Holckenhus, der fi��k navn
efter kommandant Holcks Bastion på Ve-
stervold, i historistisk stil. 

Ejendommen med stue, beletage, tre
normaletager og tagetage er inspireret af
fransk renæssance, hvilket især kan ses i
karreens tårnagtige hjørner med de ka-
rakteristiske franske tårntage og yderst
markante midterpartier på de tre langsi-
der.

Tagkonstruktionen, der ikke kendes
mere markant i Københavns Indre By,
indrettedes med kunstneratelierer og
har siden 1893 huset adskillige danske
billedkunstnere, blandt andre P.S. og Ma-
rie Krøyer, Kristian Zahrtmann, (Zahrt-
manns malerskole havde til huse her),
Agnes og Harald Slott-Møller, Emil Nolde
med fl��ere. 

I mere end 125 år har Holckenhus såle-
des huset kunstnere og har en af de stør-
ste samlinger af atelierer næstefter
Kunstakademiets Billedkunstskoler. Der
er 13 atelierer på femtesalen. Snart ud-
kommer bogen ’Kunsten i Holckenhus’
med forord af tidligere rektor for Det
Kongelige Danske Kunstakademi Else
Marie Bukdahl. Bogen beskriver de op
mod 100 kunstnere, der har boet eller ar-
bejdet i Holckenhus.

Blackstone, 360North og Nils Jansson
har ladet forstå, at de historiske kunst-
neratelierer i deres øjne ikke repræsente-

rer noget unikt
(læs: kapitalge-
vinst). 

Derfor har de
anmodet Kø-
benhavns Kom-
mune om tilla-
delse til at rive
dem ned og i
stedet indrette –
som de så male-
risk hævder –
luksusatelierlej-
ligheder. 

Ud over at man derved ødelægger 125
års unik københavnerhistorie i en ejen-
dom, der er klassifi��ceret i bevaringskate-
gori 2 (næsthøjeste kategori), vil man
markant hæve taget mellem hjørnetår-
nene og de imponerende midterpartier,
så ejendommen kommer til at fremstå
maltrakteret og som en skamstøtte over
afmægtige eller formastede kommunal-
politikere og en kommunalforvaltning,
der forvalter juridisk restriktivt og snæ-
vert og uden reel hensyntagen til byens
egenart, kulturarv og attraktion.

KØB, RENOVER, sælg. Hvad betyder det?
Blackstone forklarer selv: »Vi køber mar-
kante ejendomme til genanskaffelses-
pris«. 

»Vi frigør værdien gennem proaktiv re-
novering og aggressiv kapitalforvalt-
ning«. »Og sælger«. 

I og for sig ærlig snak. I og for sig legi-
timt. Men også dybt problematisk – for
København, Indre By, borgerne og kun-
sten. Når dertil lægges, at købet tilsynela-
dende er foretaget på særdeles mystisk
vis med fl��ere handler i hundredmillion-
er-klassen inden for blot et par dage om-
kring et årsskifte, så er der grund til råbe
op.

Efter vores og andres opfattelse (Akade-
miraadet, Indre Bys lokaludvalg, m.fl��.)
har den aktuelle sag principiel betydning
for Indre By og afgørende betydning for
byens fremtidige karakter, mangfoldig-
hed, rummelighed og udtryk: Hvad er
det for en by, vi ønsker os? 

Skal vores lejligheder og i den aktuelle
sag også historiske billedkunstatelierer
’eksproprieres’ af rigmænd og konkurs-
ryttere med blakket renommé fra sidste
fi��nanskrise? Skal huslejer stige ekspo-
nentielt? Ønsker vi at skabe rigmandsg-
hettoer i Indre By på bekostning af ’den
almindelige’ borger?

Sagen har betydning for byen som hel-
hed, idet den formentlig vil danne præce-
dens for, hvordan København Kommune
agerer og skal agere, når en international
kapitalfond eller andre kapitalstærke
virksomheder og såkaldte pensionsfor-
eninger gør deres indtog i byen – og vel at
mærke ikke tager fat på København af ve-
neration for byen og dens kvaliteter – på
ingen måde – men alene grundet økono-
misk egennytte og udbytning, så længe 

Red Københavns kronjuvel
MARIA WANDEL
KASPAR BONNÉN
ANETTE BIRCK
JESPER EGEVANG

Det er forrykt, at
myndighederne og
bystyret ikke forhindrer
Blackstone i at opkøbe
historiske ejendomme
som Holckenhus og
renovere dem blot for at
score kassen. Det er en del
af vores alle sammens
kulturarv, der forsvinder. 

Maria Wandel er billedkunstner i Holckenhus.
Kaspar Bonnén er billedkunstner i
Holckenhus.
Anette Birck er formand for Holckenhus’
beboerrepræsentation.
Jesper Egevang er beboer i Holckenhus.

Det forlyder 
fra Blackstones
ansvarlige 
spekulant i Berlin,
at ingen andre
porteføljer er 
mere lovende end
den i København

Ungdommen
har før i 
vanskelige 
tider samlet 
sig til forsvar
for demokratiet


