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En analyse af danskernes holdninger til kulturarv
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Forord
Kan kulturarven bidrage aktivt til udviklingen af et lokalområde? Hvad betyder
kulturarven for danskerne? Har kulturarven indflydelse på vores valg af bolig,
arbejdsplads eller ferie i Danmark? Hvor meget lægger vi mærke til kulturarven
i vores dagligdag?
Det er blot nogle af de spørgsmål, som Kulturarvsstyrelsen og Realdania sætter
fokus på i denne analyse.
Baggrunden for analysen er den kommunale strukturreform, som vil medføre
ændringer i opgavefordelingen, i planlægningen og i varetagelsen af kulturarven. Kommunerne vil som planlægningsmyndighed efter 2007 være den største
forvalter af vores kulturhistoriske værdier. I lyset af disse ændringer har Kulturarvsstyrelsen og Realdania fundet det væsentligt at øge opmærksomheden på
de fordele, som kommunerne kan opnå ved at inddrage kulturarven mere aktivt
i deres kommende kommuneplaner.
Analysen fokuserer på den ‘faste’ kulturarv. Det vil sige den del af kulturarven,
der omfatter bygninger, fortidsminder og kulturmiljøer. Denne fokusering skyldes, at kun få kommuner hidtil har inddraget denne del af kulturarven i deres
kommuneplaner og kulturpolitikker, selv om kommunerne har meget kulturarv,
der giver rige muligheder for at styrke den lokale profilering og udvikling.
Hensigten med analysen er også at styrke debatten om bevaring af vores fælles
fortid - både lokalt og nationalt.
Analysen bygger på en landsdækkende undersøgelse om borgernes og virksomhedernes holdninger til kulturarv. Resultaterne af undersøgelsen viser, at der
i kulturarven er et potentiale, som kommunerne med stor fordel kan inddrage
i det politiske arbejde og i planlægningen på linje med områder som erhverv,
turisme og infrastruktur.

September 2005

Direktør Steen Hvass, Kulturarvsstyrelsen
Direktør Hans Peter Svendler, Realdania
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Kulturarven skaber lokal udvikling
Danske virksomheder og borgere opfatter kulturarven som en vigtig ressource
til udvikling af lokalsamfundet. Et øget fokus på kulturarven kan styrke udviklingen inden for turisme, boliger, erhvervsliv og handel, udover at kulturarven
giver oplevelser til borgerne.
Udfordringen er at få udløst potentialet i kulturarven i de enkelte kommuner, så
kulturarven kommer til at bidrage optimalt til kommunernes kulturelle, sociale
og økonomiske udvikling.
Undersøgelsen viser
- 71% af borgerne og 68% af virksomhederne mener, at kulturarven kan støtte
den lokale udvikling.
- 72% mener, at kulturarv skaber lokalt engagement.
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Sammenfatning af
analysens resultater

Kulturarven tiltrækker borgere
Kulturarv spiller en rolle, når vi skal beslutte, hvor vi vil bo. Hidtil er der

Sammenfatning af
analysens resultater

fokuseret meget på fritids- og kulturliv, men en stærk lokal profil på kulturarv
er med til at skabe de dynamiske og spændende byer og kulturmiljøer, der
tiltrækker attraktive borgere og virksomheder.
Der er et potentiale i en højt profileret kulturarv, der kan styrke kvaliteten af
byggerier og miljøer og dermed øge områders herlighedsværdi.
Undersøgelsen viser
- 82% af danskerne ønsker en bolig med kulturarvsværdier - og de er indstillet
på at betale en højere husleje for disse værdier.
- 46% mener, at kulturarven har stor betydning, når de skal vælge et sted at bo.
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Kulturarven understøtter erhvervsudvikling
Et attraktivt kulturmiljø med vægt på kulturarv tiltrækker højtuddannet
arbejdskraft og innovative virksomheder, der søger interessante og udfordrende miljøer at virke i. Kreative mennesker ønsker kreative omgivelser, og de
vil til gengæld bidrage til den videre kulturelle og erhvervsmæssige udvikling
af kommunen.
Undersøgelsen viser
- 55% af virksomhederne mener, at kulturarv er med til at skabe et godt miljø
omkring virksomheden.
- 53% af virksomhederne ønsker en bygning, der har kulturarvsværdier - og vil
gerne betale mere i husleje for at opnå det.
- 28% af virksomhederne angiver, at kulturarven har betydning for, hvor de
placerer deres virksomhed.
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Sammenfatning af
analysens resultater

Kulturarven tiltrækker turister
Danskerne opsøger i stort omfang kulturarv, når de skal på mindre ture,
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længere udflugter eller på ferie i Danmark. Et øget fokus på kulturarven vil
give muligheder for at udvikle turismen som erhvervsområde i den enkelte
kommune.
Undersøgelsen viser
- 92% af borgerne og 83% af virksomhederne mener, at kulturarven tiltrækker
turister.
- 83% af danskerne mener, at kulturarven har stor betydning, når de skal vælge
mål for ture, ferier og udflugter.
- 82% af danskerne vil tage weekendophold i områder, der er rige på kulturarv selv om det gør besøget dyrere.
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Borgerne ønsker en aktiv kulturarvspolitik
Borgere og virksomheder ønsker, at kommunerne skal gøre en aktiv indsats
for at bevare og udvikle kulturarven. Kulturarven skal være et centralt element
i udviklingen af lokalområdet.
Kommunerne har opbakning fra borgerne til en styrket indsats for at bevare
kulturarven, også selv om det har omkostninger for den enkelte borger.
Undersøgelsen viser
- 92% af borgerne og 68% af virksomhederne mener, at det er vigtigt at bevare,
udvikle og synliggøre kulturarven.
- 82% af borgerne og 70% af virksomhederne mener, at kommunen bør tage hensyn til kulturarven i forbindelse med nybyggeri, trafikforhold, udlægning af
erhvervsområder, udviklingsplaner mm.
- 93% af borgerne og 88% af virksomhederne prioriterer ved anlæg af veje hensynet til kulturhistoriske værdier højere end kortere transporttid.
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Sammenfatning af
analysens resultater

Kulturarven giver identitet
Kulturarven er med til at gøre vores fælles historie konkret, og kulturarven
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giver den enkelte en forståelse af identitet og ophav. Det er en kvalitet i sig
selv at møde kulturarven i det daglige. Kulturarven er identitetsskabende for
både borgere og virksomheder i forhold til det lokale.
En styrkelse af kulturarven kan bidrage til øget tilhørsfølelse, trivsel og profilering og dermed øge kommunens muligheder for at tiltrække attraktive
borgere, turister og erhvervsliv.
Undersøgelsen viser
- 89% af borgerne mener, at kulturarven er en vigtig historiefortæller.
- 76% mener, at kulturarven formidler viden til nye generationer.
- 92% af borgerne og 76% af virksomhederne mener, at den lokale kulturarv
skaber lokal identitet.
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Analysens formål
Kulturarvsstyrelsen og Realdania står bag analysen. Den er iværksat som følge
af den kommunale strukturreform, som vil medføre ændringer i opgavefordelingen, herunder ændringer i planlægningen og i varetagelsen af kulturarven.
Kulturarvsstyrelsen og Realdania ønsker at sætte fokus på de fordele, som
kommunerne kan opnå ved at inddrage kulturarven mere aktivt i deres kommende kommuneplaner.
Analysens formål er at belyse kulturarvens betydning for borgere, kommuner,
virksomheder og samfundet generelt. Analysen skal bidrage til debatten om
bevarelse og udvikling af den danske kulturarv, specielt i et kommunalt
perspektiv.
Den kvantitative undersøgelse, som er grundlaget for analysen, er foretaget af
Rambøll Management i vinteren 2004/2005 og blev gennemført som to dataindsamlinger:
Borgerundersøgelsen omfatter to overordnede problemstillinger:
- Borgernes holdninger til kulturarvens bevarelse og udvikling, samt
kulturarvens betydning for borgerne.

Erhvervsundersøgelsen omfatter erhvervslivets holdninger til kulturarv,
- og hvilken betydning kulturarven har for virksomhedernes forretningsmuligheder.
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’Den Faste Kulturarv’
Den danske kulturarv omfatter hele fortællingen om samfundsudviklingen
frem til i dag. Det vil sige stort set alt, hvad mennesket har efterladt sig gennem tiderne. Denne analyse omfatter kun den ’faste materielle’ kulturarv, det
vil sige den kulturarv, der ikke umiddelbart kan flyttes og som findes i vores
miljø i form af:
Fredede eller bevaringsværdige bygninger
- Bygninger, der har arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, som er sikret
gennem fredning eller gennem kommunernes planlægning. Disse bygninger kan
f.eks. være slotte, herregårde, bondegårde, byejendomme, moderne bygninger og
industrianlæg.

Fortidsminder
- Steder, der er vigtige for forståelsen af vores fortid, og som er synlige og
fredede, f.eks. gravhøje, ruiner og forsvarsanlæg.

Kulturmiljøer
- Et geografisk afgrænset område, der fortæller noget væsentligt om den samfundsmæssige udvikling. Dvs. miljøer i by eller på land, som har særlige kulturhistoriske værdier, f.eks. historiske byrum, bytorve, landsbyer samt landskaber
og skove med kulturhistoriske kvaliteter fra oldtiden til nutiden. I kulturmiljøer
kan indgå fredede bygninger og fortidsminder samt naturmæssige og landskabelige værdier.

Målet med analysen er at belyse, i hvor høj grad kulturarven er en ressource, der
kan bruges aktivt som grundlag for at opnå viden, oplevelser og værdiskabelse.
Analysen skal dernæst vise, i hvor høj grad kommunerne gennem planlægning
og prioritering kan drage fordele ved at medtænke kulturarven i udviklingen
af lokalsamfundet.

11

Kulturarven skaber lokal udvikling
Kulturarven får både nationalt og internationalt øget opmærksomhed som en
faktor, der kan medvirke til at skabe social, kulturel og økonomisk udvikling.
En række kommuner forholder sig allerede aktivt til kulturarven og udvælger
de dele af den, som man vil satse på i udviklingen og profileringen af kommunen.
Undersøgelsen viser, at den overvejende del af borgere og virksomheder deler
synspunktet om, at kulturarven er en vigtig dynamo i lokal udvikling. 71% af
borgerne og 68% af virksomhederne vurderer, at kulturarven kan støtte den
lokale udvikling.
Borgernes holdning til kulturarvens lokale betydning
71%

24%

5%

Kulturarven kan understøtte
lokal udvikling

Virksomhedernes holdning til kulturarvens lokale betydning
68%

Enig

Hverken eller

16%

16%

Kulturarven kan understøtte
lokal udvikling

Uenig

63% af borgerne har tiltro til, at kulturarven er en ressource, der kan udnyttes
i forhold til bolig og erhverv. 49% af virksomhederne har samme opfattelse.
Borgernes holdning til kulturarvens lokale betydning
63%

27%

10%

Kulturarven er en ressource,
der kan nyudnyttes til bolig,
erhverv etc.

Virksomhedernes holdning til kulturarvens lokale betydning
49%

Enig
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Hverken eller

26%

Uenig

25%

Kulturarven er en ressource,
der kan nyudnyttes til bolig,
erhverv etc.

Kommunerne er begyndt at bruge kulturarven som en bærende udviklingsfaktor. Flere kommuner har med succes gennemført initiativer, der inddrager
kommunens historie, bygninger, monumenter og områder i videreudviklingen
af kommunen, fx Ribe, Roskilde, Jelling, Lyngby-Taarbæk, Thisted og Silkeborg.
Blandt de gode eksempler er genanvendelse af papirindustriens fabriksbygninger i Silkeborg. De er omdannet til unikke og attraktive boliger, kreative
virksomheder, kulturinstitutioner eller handelsområder.
Udviklingen sker ofte i mødet mellem nyt og gammelt, hvor der lægges vægt
på kvalitet og på helheder i planlægningen. I udlandet findes der gode eksempler i: England (Newcastle), Norge (Akerselva Miljøpark), Holland (Belvedereprojektet) og Spanien (Barcelona). Alle steder har man med succes arbejdet
med disse ændringsprocesser.
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Kulturarven tiltrækker borgere
Den lokale kulturarv og de kulturhistoriske kvaliteter i et område er en
væsentlig faktor for, hvor danskerne bosætter sig. Knapt halvdelen af danskerne mener, at kulturarv har betydning for, hvor de vælger at bo. 60% af
borgerne og 55% af virksomhederne mener, at kulturarven er med til at
tiltrække og fastholde borgerne.

Borgernes holdning til kulturarvens betydning for tiltrækning af borgere
60%

35%

5%

Kulturarven er med til at
tiltrække og fastholde
borgere

Virksomhedernes holdning til kulturarvens betydning for tiltrækning af borgere
55%

Enig

Hverken eller

21%

Kulturarven er med til at
tiltrække og fastholde
borgere

24%

Uenig

46% af borgerne mener, at kulturarv har betydning for, hvor de vælger at bo.
Årsagen er, at et rigt udbud af kulturarv ofte er ensbetydende med attraktive
bygninger og levende kulturmiljøer, og de tiltrækker ressourcestærke borgere
og virksomheder.

Borgernes holdning til kulturarvens betydning for valg af bopæl
46%

Stor
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Hverken eller

39%

Lille

15%

Kulturarvens betydning ved
valg af sted at bo

Borgernes holdninger til kulturarvens betydning for boligvalg
82%

18%

En bolig i en bygning med en særlig kulturarvsværdi
En bolig i en bygning uden særlige kulturarvsværdier, men som koster 500 kr. mindre om måneden

Danskerne vil bo i boliger med arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter.
82% vil foretrække en bolig i en bygning med kulturarvsværdi, også selv om
boligen ville være 500 kr. dyrere om måneden.
Der er sammenhæng mellem et attraktivt miljø med oplevelser og den
erhvervsmæssige udvikling i en region. Grunden er, at kreative miljøer ikke
bare tiltrækker turister, men også dygtige medarbejdere som lægger vægt på,
at deres bolig er i et spændende og afvekslende nærmiljø.

Du kan vælge mellem to forskellige boliger (egen bolig)
til forskellig pris

Ligeledes foretrækker borgerne at bo i kvarterer, hvor de møder arkitektoniske
og kulturhistoriske kvaliteter i dagligdagen, frem for i kvarterer med bygninger uden særlige arkitektoniske værdier, også selv om boligen er billigere.
Borgernes holdninger til kulturarvens betydning for boligvalg
83%

17%

Du kan vælge mellem to ens
boliger (egen bolig) til
forskellig pris

Boligen ligger i et kvarter, hvor du vil møde smukke gamle huse på din færden i dagligdagen
Boligen ligger i et kvarter, hvor du vil møder bygninger uden særlige arkitektoniske eller historiske
værdier i din hverdag, men som koster 500 kr. mindre om måneden

Med hensyn til handel vælger den overvejende del af borgerne (72%) at foretage deres indkøb i en by med et handelsstrøg i et kulturhistorisk bymiljø med
historiske huse, pæne facader og hyggelige gader og torve - selv om det betyder
længere transporttid.
Borgernes holdninger til kulturarvens betydning for indkøb og handel
72%

28%

Denne by har et handelsstrøg i et kulturhistorisk bymiljø med historiske huse, pæne facader,
og hyggelige gader og torve
Denne by har ingen særlige kvaliteter, hvad angår kulturarven. Dette valg vil give dig 10 minutter
kortere transporttid

Der er visse regionale forskelle på borgernes holdninger til kulturarvens
betydning for valg af sted at bo. Østdanskere - og særligt befolkningen i
hovedstaden - tillægger kulturarven større betydning for valg af bopæl end
borgerne i Nordjylland.
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Du kan vælge at foretage dine
indkøb i to byer med det samme
forretningsudbud

Kulturarvens betydning for valg af bopæl
50,7%

Region
37,0%

12,3%
Hovedstaden

47,0%

42,6%

10,4%
Sjælland

43,7%

38,2%

18,1%
Syddanmark

44,3%

37,6%

18,1%
Midtjylland

39,2%

42,8%

18,0%
Nordjylland

Stor

Hverken eller

Lille

Samtidig vurderer kvinder (53%) oftere end mænd (39%), at kulturarven har
betydning for valg af bopæl. 61% af den ældre del af befolkningen (56-74-årige)
vurderer, at kulturarv har betydning for valg af bopæl, i modsætning til 33% af
den yngre del af befolkningen (36-45årige).
Kulturarvens betydning for valg af sted at bo
53,3%

36,5%

10,2%
Mand

38,7%

41,1%

20,2%
Kvinde

Stor

Hverken eller

Lille
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Kulturarvens betydning for valg af bopæl
61,2%

32,5%

6,3%
56-74 år

49,0%

38,5%

12,5%
46-55 år

33.0%

45,9%

21,1%
36-45 år

39,5%

40,0%

20,5%
18-35 år

Stor

Hverken eller

Lille

Der er et potentiale i kulturarven som en medvirkende faktor ved valg af bopæl.
Det er attraktivt at bosætte sig i et område med kulturhistoriske eller arkitektoniske kvaliteter. At integrere kulturarven i den kommunale indsats for at
tiltrække nye borgere er en oplagt mulighed.
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Bondebyen i Kgs. Lyngby har været en drivkraft for den positive boligudvikling
i området. Bondebyen har gennem århundreder bevaret sin karakter af et
levende, smukt landsbymiljø.
I 1980’erne blev der gennemført en omfattende sanering af Bondebyen. Mange
års brug, manglende vedligeholdelse og moderne menneskers krav til en
bolig med rimelige sanitære forhold, isolering og opvarmning stillede krav
om en fornyelse af området. Man satsede på at bevare de værdifulde kulturhistoriske elementer i byggeriet i sammenhæng med det omgivende miljø.
For at bevare helheden i Bondebyen udarbejdede kommunen både en saneringsplan, en lokalplan og en vedligeholdelsesvejledning for området.
Arbejdet skete i samarbejde med de lokale beboer- og bevaringsforeninger. I
dag er området et særdeles attraktivt boligområde med renoverede og nye
boliger. Størstedelen af Bondebyens 162 bygninger er udpeget som bevaringsværdige, og tre bygninger er fredet. Der er udarbejdet et Kommuneatlas over
Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor Bondebyen specielt står beskrevet.

Flere end 60 kommuner har en negativ befolkningsudvikling, især udkantsområderne (se kortet næste side). Samtidig viser undersøgelsen, at det i særlig grad
er folk i udkantskommunerne (52%) og i bykommunerne i hovedstadsområdet
(49%), der lægger stor vægt på kulturarvens betydning i forbindelse med bopæl.
Kulturarvens betydning for valg af bopæl
51,7%

30,0%

18,3%
Udkantskommuner

43,4%

39,4%

17,2%
Landkommuner

49,3%

38.9%

11,8%
Bykommuner i
hovedstadsområdet

31,8%

62,6%

5,6%
Øvrige bykommuner

Stor

Hverken eller

Lille
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I kulturarven er der således et potentiale, der kan bidrage til at styrke befolk-

Kilde: Danmarks Statistik,

ningsudviklingen både i de kommuner, der allerede har en positiv udvikling,

Statistikbanken

men også i de kommuner, der har en negativ befolkningsudvikling.

Udvikling i befolkning (%)
1995-2004
>10%
5% / 10%
0% / 5%
0% / -5%
-5% / -10%
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Kulturarven understøtter erhvervsudvikling
Der er et stort potentiale i kulturarven, når man vil tiltrække erhvervsliv, der

*Kilde: Det Kongelige
Miljøverndepartement,
Norge. St.meld. nr. 16.

leder efter nyt område til deres virksomhed. Erfaringer fra udlandet viser, at
investeringer i historiske bygninger betaler sig bedre end tilsvarende investering i nybygninger*.
Når danske virksomheder vurderer kulturarvens betydning i forhold til deres
egen virksomhed, er de fleste enige i, at kulturarven er med til at skabe et godt
miljø omkring deres virksomhed (55%).
Virksomhedernes holdning til kulturarvens betydning for miljøet omkring virksomheden
55%

Enig

17%

Hverken eller

Kulturarven er med til at
skabe et godt miljø omkring
din virksomhed

28%

Uenig

Ligeledes vurderer 41% af virksomhederne, at kulturarven er med til at gøre et
område attraktivt for virksomheden.
Virksomhedernes holdning til kulturarvens betydning for om et område er attraktivt
41%

Enig

23%

Hverken eller

Kulturarven gør et område
attraktivt for virksomheder

36%

Uenig

Mens 28% mener, at kulturarven har haft direkte betydning for valg af placering af deres virksomhed.
Virksomhedernes holdning til kulturarvens betydning for placering af virksomheden
28%

Enig

Hverken eller

12%

Kulturarven har betydning
for placering af din
virksomhed

60%

Uenig
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Blandt virksomhederne er der generelt stor opbakning til den holdning, at
en rig kulturarv bidrager til at skabe et godt miljø omkring erhvervslivet.
Det understøttes af, at langt hovedparten af borgerne foretrækker at bo og
arbejde i attraktive omgivelser med en rig kulturarv.
En rig kulturarv er således et væsentligt parameter for, hvor man placerer en
virksomhed. Det er tidligere belyst i en analyse i Hovedstadsregionen, hvor
’herlighedsværdi’ vurderedes som en afgørende parameter.
Faktorer for placering af vidensvirksomheder i Hovedstadsregionen
De afgørende parametre for virksomheders placering i Hovedstadsregionen er:

Kilde: HUR - Bymæssige
rammer for videnserhverv

Områdets herlighedsværdi
Tilgængelighed - let adgang til kollektiv transport og vejnet samt
parkeringsmuligheder
Nærhed til marked og kunder
Bygningens funktionalitet og fleksibilitet - mulighed for ekspansion
og indskrænkning af arealer og effektiv udnyttelse af kontorarealerne
Kvaliteten af det omkringliggende miljø

En stor del af virksomhederne (35%) vurderer, at kulturarven er med til at tiltrække og fastholde arbejdspladser. Det er en generel vurdering, at medarbejdere i højere grad efterspørger et bredt udvalg af autentiske oplevelser og
omgivelser både i forbindelse med arbejds- og bosted.
Virksomhedernes holdning til kulturarvens betydning for arbejdspladser
35%

Enig
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Hverken eller

28%

Uenig

37%

Kulturarven er med til at
tiltrække og fastholde
arbejdspladser

Ser man på kulturarvens direkte indflydelse på valg af virksomhedens placering og fremtoning, vurderer over halvdelen af virksomhederne, at man vil
vælge en bygning med særlige kulturarvsværdier frem for en bygning uden
disse kvaliteter, selv om den er væsentligt billigere.
kulturarvens betydning for virksomhedens valg af bygning
53%

Du skal vælge mellem to forskellige bygninger til at huse
virksomheden til forskellig
pris

47%

Bygning med en særlig kulturarvsværdi
Bygning uden særlige kulturarvsværdier, som koster 500 kr. mindre pr. m2 om året
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Lidt under halvdelen af virksomhederne vurderer tilsvarende, at virksomhedens placering i et attraktivt kvarter med arkitektoniske og kulturhistoriske
kvaliteter er at foretrække frem for en bygning med billigere husleje i et
kvarter uden disse kvaliteter.
kulturarvens betydning for virksomhedens valg af kvarter
47%

53%

Bygninger i kvarter, hvor man møder huse med arkitektoniske og kulturhistoriske værdier

Du skal vælge mellem to forskellige bygninger til at huse
virksomheden til forskellig
pris

Bygninger i kvarter uden huse med arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, men til 500 kr.
mindre pr. m2 i husleje pr. måned

Arkitektoniske kvaliteter i et kulturhistorisk miljø betyder mere end transporttid, når der skal vælges lokaler til virksomheden. 60% af virksomhederne
vurderer, at de hellere vil bo i en bygning med arkitektoniske kvaliteter i et
kulturhistorisk miljø, selv om det giver 10 minutter længere transport.
kulturarvens betydning for virksomhedens valg af domicil
60%

40%

Pakhus med arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter med 15 min. længere transport
Ny bebyggelse uden arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter med 5 min. længere transport

Kulturarvens værdi og betydning bør betragtes som en væsentlig ressource, der
i sammenhæng med en række andre forhold gør et område attraktivt for både
borgere og forskellige typer af virksomheder. I forhold til de forskellige typer
af virksomheder gælder det, at især videnserhvervet (74%) og turismeerhvervet
(72%) mener, at kulturarven er med til at skabe et godt miljø omkring virksomheden, mens det har mindre betydning for service- og produktionserhverv.
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Din virksomhed skal flytte,
og virksomheden skal vælge,
hvilken bygning man helst
vil flytte til

Kulturarven er med til at skabe et godt miljø omkring virksomheden
74,1%

9,7%

16,2%
Turismeerhverv

50,8%

17,2%

32,0%
Serviceerhverv

40,8%

22,2%

37,0%
Produktionserhverv

72,2%

13,9%

13,9%
Videnserhverv

Hverken eller

Enig

Uenig

Det er især videnserhvervet, der mener, at kulturarven er med til at tiltrække
og fastholde arbejdspladser.
Kulturarven er med til at tiltrække og fastholde arbejdspladser
47,6%

17,5%

34,9%
Turismeerhverv

39,3%

22,5%

38,2%
Serviceerhverv

25,0%

30,0%

45,0%
Produktionserhverv

50,0%

29,4%

20,6%
Videnserhverv

Enig

Hverken eller

Uenig

Videnserhvervet er et erhverv, der er stærkt afhængig af at kunne tiltrække
veluddannede, dygtige og kreative mennesker, der ofte vil stille større krav til
et bredt udbud af kultur, kulturarv og oplevelser i nærheden af arbejdspladsen
og bopælen. En satsning på kulturarven kan styrke tiltrækningen og fastholdelsen af virksomheder.
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Af kortet fremgår udviklingen i beskæftigelsen fra 1995-2004. Knap 100
kommuner har haft et fald i beskæftigelsen.

Kilde: Danmarks Statistik,
Statistikbanken.

Udvikling i beskæftigelse (%)
1995-2004
mere end 10%
5% / 10%
0% / 5%
0% / -5%
-5% / -10%
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Kulturarven har en signifikant betydning for virksomheders placering sammen
med centrale faktorer som økonomi, tilgængelighed, nærhed til marked, medarbejdere og kunder, bygningens funktionalitet og fleksibilitet m.m. Kulturarven
bør derfor spille en rolle i kommuners strategier for at udvikle et attraktivt
lokalt erhvervsmiljø.
Silkeborg Papirfabrik er et tidligere industriområde. Området, der udgør 22
ha, ligger centralt og unikt placeret i bykernen ud mod Gudenåen og havnen.
Papirfabrikken blev grundlagt her i 1844 på grund af Gudenåens vandkraft.
Produktionen på Silkeborg Papirfabrik stoppede i 2000. Ved lukningen bestod
anlægget af næsten 100 industribygninger på i alt 41.000 m2, udover arbejderog funktionærboliger.
En strukturplan har dannet grundlag for lokalplaner for området samt
revision af kommuneplanen. Af det tidligere fabrikskompleks er næsten 100%
nu ombygget og udlejet. På den ubebyggede del af området er alle planlagte
byggerier realiseret, eller er under realisering.
Området rummer i dag ca. 200 boliger, erhvervsvirksomheder i form af: edbfirmaer, rådgivende ingeniører, marketingsbureauer, hotel, distriktspsykiatri,
avishus mv. Herudover er der kulturelle aktiviteter som biograf, kommunale
kunstnerværksteder med udstillingslokaler samt et musik- og teaterhus.
Papirfabrikken fremstår som en ny åben og livskraftig bydel med en bred vifte
af funktioner, der indgår aktivt i livet i Silkeborg by.
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Kulturarv tiltrækker turisme
Der er et omfattende potentiale for kommunerne i at investere og udnytte
kulturarven. Den kan bruges til at tiltrække turister.
Fordelen ved kulturarven er, at den allerede er der. Kommunen skal blot gøre
kulturarven synlig og attraktiv og fortælle dens historie for at få udbytte af den.
Erfaringer fra udlandet viser, at for hver krone det offentlige investerer i vedligeholdelse og rehabilitering af kulturarv, kommer der ti kroner tilbage. Under
10% af dagsforbruget hos dem, der besøger kulturarven, er direkte knyttet til
omkostninger i forbindelse med besøg af kulturarven. Resten (over 90%) kommer lokalsamfundet i nærheden af kulturarven til gode. Hvert job, der er knyttet til kulturarvssektoren, skaber i gennemsnit 26,7 tilknyttede arbejdspladser*.

* Kilde:Det Kongelige
Miljøverndepartement,
Norge. St.meld. nr. 16.

Kulturarven vurderes også i Danmark af borgere og virksomheder at have en
betydningsfuld rolle som turistattraktion. Over 90% af borgerne og 80% af
virksomhederne mener, at kulturarven er med til at tiltrække turister til et
lokalområde og dermed til at udvikle den lokale turistindustri.
Borgernes holdning til kulturarvens betydning for turisme
92%

5%

3%

Kulturarven er en væsentlig
faktor for at tiltrække
turister

Virksomhedernes holdning til kulturarvens betydning for turisme
83%

Enig

Hverken eller

5%

12%

Uenig

For langt størstedelen af danskerne har det stor betydning, at de har mulighed
for at opsøge kulturarven i fritiden. Ved valg af mål for udflugter og feriemål i
Danmark, mener hhv. 83% og 78% af danskerne, at kulturarven har stor betydning.
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Kulturarven er en væsentlig
faktor for at tiltrække
turister

Borgernes holdning til kulturarvens betydning for valg af udflugtsmål og feriested
83%

78%

Stor

Hverken eller

12%

17%

5%

Kulturarvens betydning for
valg af mål for udflugter og
ture

5%

Kulturarvens betydning for
valg af feriested

Lille

En stor del af borgerne opsøger kulturarven, 39% gør det ofte, 55% en gang
i mellem, mens det er meget få, der slet ikke opsøger kulturarven. En undersøgelse over danskerens kulturvaner i 2004 viser, at 60% af befolkningen over
15 år havde besøgt historiske bygninger, bymiljøer, fortidsminder og kultur-

*Kilde: Danskernes kulturog fritidsaktiviteter 2004.

miljøer inden for det seneste år*.
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Borgernes holdning til kulturarven i forbindelse med ferie mm.
39%

Ofte

56%

En gang imellem

5%

Opsøger du kulturarv på ture,
udflugter og ferier

Aldrig

Over 80% af danskerne vil tage weekendophold i områder, der er rige på kulturarv - selv om det gør besøget dyrere. En øget satsning på kulturarven giver derfor mulighed for at udvikle turismen i lokalområdet.
Borgernes holdning til kulturarvens betydning for weekendtur i Danmark
18%

82%

Dette område indeholder ingen væsentlig kulturarv, men der er andre fritids- og oplevelsesmuligheder

Du skal på weekendstur i
Danmark, og valget står
mellem to områder med forskelligt indhold af kulturarv

Dette område indeholder de samme fritids- og oplevelsesmuligheder, men er samtidig rig på
kulturarv. Dette valg gør til gengæld besøget 500 kr. dyrere

Danskernes interesse for at opleve forskellige typer kulturarv varierer. Således
besøger 47% af danskerne ofte bymæssige kulturmiljøer, 41% besøger historiske
og arkitektoniske bygninger, mens 19% besøger fortidsminder.
Kulturarvsbesøg i forbindelse med ture, udflugter og ferier
47%

48%

5%
Bymæssigt kulturmiljø

41%

55%

30%

61%

4%

Historiske/arkitektoniske
bygninger

9%
Landskabelige kulturmiljøer

19%

68%

13%
Fortidsminder

Ofte
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En gang imellem

Aldrig

Ribes gamle bykerne omfatter omkring 700 ejendomme, der alle er belagt med
en tinglyst bevaringsdeklaration fra 1963. Der har været meget fokus på bevaring af den unikke kulturarv, som bykernen udgør, helt tilbage til starten
af 1900-tallet. Det potentiale og image, som kulturarven giver Ribe, har Ribe
bevidst brugt i markedsføringen af byen bl.a. omkring bolig, erhverv, kultur
og turisme.
Konkret har det resulteret i store private og fondsfinansierede turistprojekter som Ribe Byferie, Museet Ribes Vikinger, Ribe VikingeCenter og Vadehavscentret. Projekterne, som har en stor synergieffekt på byens liv, er realiseret
fra 1990 og frem til i dag. I turistmæssig sammenhæng betyder det et turistbesøg på ca. 1 mill. om året.

Der er et væsentlig potentiale i at benytte kulturarv i markedsføring af lokalområdet. Ved valg af mål for ture og udflugter samt valg af feriested viser
undersøgelsen, at kulturarven har stor betydning for henholdsvis 83% og 78%
af danskerne. Over 80% af turistvirksomhederne i undersøgelsen mener tilsvarende, at kulturarven er en væsentlig faktor for at tiltrække turister. Heroverfor mener kun 49% af turismevirksomhederne, at kulturarv er væsentlig for
egnens turistprodukt og markedsføring, og kun 35% af turismevirksomhederne
har reelt kulturarven som et element i deres produkt og markedsføring. Denne
forskel viser et potentiale i kulturarven, der kan vinde turistandele til lokalområdet ved en yderligere fokusering og markedsføring af kulturarven.
Turismevirksomheders holdning til kulturarvens betydning for turisme
49%

35%

I høj grad

I nogen grad

27%

23%

Kulturarv er et væsentligt
element i min egns turistprodukt og markedsføring

24%

Kulturarv er et væsentligt
element i min virksomheds
turistprodukt

42%

I ringe grad
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Kortet viser, at fire områder har haft en positiv udvikling i turistovernatninger
fra 1995 til 2004.

Kilde: Danmarks Statistik,
Statistikbanken.

Udvikling i turistovernatninger (%)
1995-2004
Nordjyllands
amt

mere end 10%

Bornholms
amt

5% / 10%
0% / 5%
0% / -5%
-5% / -10%
mere end -10%
Viborg
amt
Århus
amt
Frederiksborg
amt
Ringkøbing
amt

Københavns
Amt

Vejle amt

Vestsjællands
amt
Ribe amt

Roskilde
amt

Fyns amt

Sønderjyllands amt
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Storstrøms
amt

Der er altså blandt borgere og virksomheder bred tilslutning til, at kulturarv
er en afgørende ressource i fritids- og turismesammenhænge, og at den kan
udnyttes af turismeerhvervet til at tiltrække turister.

I 1995 blev der udarbejdet en lokalplan for Nørre Vorupør i Thisted Kommune.
Formålet var at sikre de mange bevaringsværdige bygninger i byområdet, så de
blev bevaret og istandsat i den stedlige byggetradition. Vorupør et af de få
steder i Danmark, hvor man stadig driver kystfiskeri. Byen, molen og landingspladsen, hvor de lokale fiskere trækker deres både op på stranden, er en stor
attraktion i området.
I et tidligere bådeværft er der indrettet et museum. Her har man bevaret og
istandsat de gamle maskiner, så man kan se, hvordan de virkede i gamle dage.
Museet fortæller om Vorupørs historiske baggrund. Her fås også historien
om kystbefolkningens specielle livsvilkår. Nørre Vorupør har udviklet sig fra
at være en decideret fiskerby til en meget attraktiv ferieby, der har bevaret
det særlige miljø omkring byen og fiskerierhvervet. Nørre Vorupør har ca.
150- 200.000 overnattende turister om året.
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Den kommunale indsats for kulturarven er vigtig
Kommunerne er som planlægningsmyndighed efter kommunalreformen
(2007) den største forvalter af vores kulturarvs værdier. Kommunerne har som
følge af strukturreformen fået en styrket rolle i varetagelsen af kulturarven.
Det giver kommunerne øgede muligheder og ansvar for at bruge kulturarven
i den lokale samfundsudvikling. Den klarere rollefordeling og muligheden for
at inddrage museerne i planlægningen giver mulighed for at styrke den kommunale kulturarvsforvaltning. Kommunerne skal tage vare på kulturarven,
men også tage udgangspunkt i den for at skabe fornyet grundlag for udvikling
af et levende lokalsamfund og lokalt erhvervsliv.
Stort set alle borgere (92%) mener, at det er vigtigt at bevare, udvikle og synliggøre kulturarven i deres kommune. Dermed er der stor opbakning til, at
der skal ske en indsats på området.
Danskernes holdninger til kulturarv
92%

Vigtigt

Hverken eller

6%

2%

Hvor vigtigt er det at bevare,
udvikle og synliggøre kulturarven i din kommune

Ikke vigtigt

Fra virksomhederne er der ligeledes bred opbakning til (68%), at det er vigtigt
at bevare, udvikle og synliggøre kulturarven i den kommune, som virksomheden ligger i.
Virksomhedernes holdning til kulturarv
68%

Vigtigt

Hverken eller

21%

11%

Ikke vigtigt

Der er generel enighed om, at kommunerne skal gøre en aktiv indsats for at
bevare og udvikle kulturarven - også selv om det kan betyde restriktioner i
forbindelse med kommunens øvrige tiltag og udviklingsplaner.
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Hvor vigtigt er det at bevare,
udvikle og synliggøre kulturarven i din kommune

Borgernes holdning til den kommunale indsats for kulturarven
7%

93%

Kommunen skal give tilladelse til, at der må opføres en vej uden restriktioner
Kommunen skal sætte begrænsninger for vejen, så den går uden om det kulturhistoriske område.
Dette forlænger transporttiden til arbejde med 15 minutter

Der påtænkes opført en ny
vej gennem et kulturhistorisk
værdifuldt område nær din
bopæl. Hvad mener du, kommunen bør gøre

Virksomhedernes holdning til den kommunale indsats for kulturarven
12%

88%

Kommunen skal give tilladelse til, at der må opføres en vej uden restriktioner
Kommunen skal sætte begrænsninger for vejen, så den går uden om det kulturhistoriske område.
Dette forlænger den daglige transporttid til arbejde med 15 minutter

Analysen viser, at 93% af borgerne og 88% af virksomhederne prioriterer hensynet til kulturhistoriske værdier højere end kortere transporttid. Samtidig
mener 97% af borgerne og 90% af virksomhederne, at der skal sættes begrænsninger for anlægsarbejder i forbindelse med kulturhistoriske miljøer - også selv
om det får konsekvenser for deres egen bygning og istandsættelsen af denne.
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Der påtænkes opført en ny
vej gennem et kulturhistorisk
værdifuldt område nær din
bopæl. Hvad mener du, kommunen bør gøre

Borgernes holdning til den kommunale indsats for kulturarven
3%

97%

Kommunen bør give tilladelse til, at bygningen må opføres uden restriktioner
Kommunen bør sætte begrænsninger for bebyggelsens højde og facadeudformning. Dette valg vil
også sætte begrænsninger for valg af facadefarve og vinduestyper ved fremtidige ændringer af
din egen ejendom

Der påtænkes opført en ny
bebyggelse over for din bopæl,
der ligger i et spændende
kulturhistorisk lokalmiljø.
Hvad mener du, kommunen
bør gøre

Virksomhedernes holdning til den kommunale indsats for kulturarven
10%

Der påtænkes opført en ny
virksomhed over for din, der
ligger i et spændende kulturhistorisk lokalmiljø. Hvad
mener du, kommunen bør gøre

90%

Kommunen bør give tilladelse til, at bygningen må opføres uden restriktioner
Kommunen bør sætte fremtidige begrænsninger for bebyggelsen

Borgerne er i stor udstrækning (82%) enige i, at kommunen i høj grad bør tage
hensyn til kulturarven i forbindelse med forhold som nybyggeri, trafikforhold,
udlægning af erhvervsområder og udviklingsplaner.
Borgernes holdning til den kommunale indsats for kulturarven
82%

16%

2%

I hvor høj grad bør din kommune tage hensyn til kulturarven ved nybyggeri, trafikforhold, erhvervsområde og
udviklingsplaner

2%

Min kommune skal tage hensyn til kulturarven ved nybyggeri, trafikforhold, erhvervsområde og udviklingsplaner

Virksomhedernes holdning til den kommunale indsats for kulturarven
70%

I høj grad

I nogen grad

28%

I ringe grad

Virksomhedernes syn på kommunens indsats for på kulturarven stemmer i høj
grad overens med borgernes. Det er især turisterhvervet og virksomheder inden
for videnserhverv, der mener, at kommunen bør tage hensyn til kulturarven.
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Kommunernes muligheder for at satse på kulturarven inden for bygninger,
fortidsminder og kulturmiljøer er omfattende. For at vise potentialet er der
udarbejdet to kort, der viser antallet af fredede bygninger og fortidsminder i
de nuværende kommuner.

Antal fredede bygninger
pr. kommune
100 - 1.1650 (16)
25 - 100 (47)
10 - 25 (67)
5 - 10 (51)
1 - 5 (62)
0 - 0 (29)
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Samlet viser kortene, at der højst er seks kommuner, der ikke har fredede
bygninger eller fortidsminder, som kan betragtes som national kulturarv.

Antal fredede fortidsminder
pr. kommune
200 - 1.140 (53)
150 - 200 (18)
100 - 150 (35)
50 - 100 (58)
1 - 50 (102)
0 - 0 (6)
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Desuden har alle de nuværende amter, med en enkelt undtagelse udpeget
vigtige kulturmiljøer. Samlet er der en omfattende mulighed for at profilere
kommunerne på vores fælles kulturarv.
Kulturarven spiller en vigtig rolle og er en integreret del i udviklingen af
Roskildes bymidte. Strategien er at styrke byens egenart og historieoplevelsen
via planlægning. I bymidteplanen fra 1991 indgik et tema for kulturhistorie og
fortidsminder, der via en langsigtet indsats er gjort til et aktiv for byen. Der
er f.eks. gennemført en frilægning af Skomagergades oprindelige belægning
samt Sankt Laurentii kirkeruin på Stændertorvet, hvor der er et lille museum.
Initiativet følges nu op med en ny bymidteplan, hvor den historiske bys
mangfoldighed af fortællinger og kvaliteter - bygninger, gader, torve, kirker,
havnen, kulturinstitutioner, haver og parker og fritlagte fortidsminder aktiveres. Der lægges op til øget brug af byen, hvor historien spiller sammen
med et moderne byliv. Det sker blandt andet i en formidling af historien via
moderne teknologi.
Der er i Roskilde skabt et levende og attraktivt miljø, der er regionalt knudepunkt for handel, videnserhverv og kultur. I dag er bymidten vokset ud over
sin historiske kerne og nye bydele integreres i det historiske centrum. Roskilde har i de sidste år oplevet en positiv befolkningsudvikling og vækst i
beskæftigelse.
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Stor interesse for at få kendskab til kulturarven
Der ligger en stor udfordring for kommunerne, kulturinstitutioner og turistvirksomheder i at imødekomme borgernes interesse for øget kendskab til
kulturarv.
Undersøgelsen viser, at der er stor interesse for at vide mere om kulturarven
i den danske befolkning, både i forhold til kulturarven i den enkelte borgers
lokalområde og i relation til mere generel oplysning om emnet. Over 90% af
danskerne læser og hører om kulturarv i forskellige medier - 29% ofte.

Borgernes interesse for kulturarven
29%

Ofte

63%

En gang imellem

8%

Aldrig

Ser eller hører udsendelser
eller læser om kulturarv i
medierne, på internettet,
bøger eller magasiner

Lidt over halvdelen af danskerne er i høj grad interesseret i at få mere kendskab til kulturarven i deres lokalområde, mens kun 9% i ringe grad er
interesserede heri.

Borgernes interesse for kulturarven
51%

I høj grad

I nogen grad

40%

9%

I ringe grad

Information og inspiration om kulturarv søges bredt. Hvis man vil vide mere
om kulturarv, søges først og fremmest oplysninger og inspiration på internettet,
dernæst i bøger eller på tv.
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I hvor høj grad er du interesseret i at få større kendskab
til kulturarven i dit område

43% af den voksne befolkning bruger internettet i fritiden hver dag. 22%

* Kilde: Danskernes
Kultur og fritidsaktiviteter
2004.

bruger det næsten hver uge* . Der kan derfor med fordel investeres i at formidle kulturarv på internettet. Internettet er folks foretrukne indgang til
information om kulturarven.
Hvis du vil vide mere om kulturarv, hvor søger du først og fremmest information ?
76%

Internet
63%
Bøger
44%
TV
33%
Aviser
25%
Blade/magasiner
9%
Radio
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Interessen for kulturarven viser sig også ved, at 16% af danskerne over 18 år,
svarende til ca. 670.000 er medlem af en kulturarvsforening (dvs. lokalhistorisk
forening, bevarings- og fredningsforening, museumsforening og lignende). Til
sammenligning er 13% af de adspurgte medlem af et politisk parti.
Medlem af kulturforening
16%

Ja

84%

Nej

I relation til medlemskab af en kulturarvsforening gælder det, at det især er
folk over 55 år (34%), der er medlem af en kulturarvsforening, mens omvendt
meget få under 35 år er medlem.

Den 22. maj 2005 blev Historiens Dag afholdt med fokus på kulturarven i
Danmark med aktiv inddragelse af den enkelte borger - især børn og unge.
Kulturarvsstyrelsen havde inviteret en række kulturinstitutioner og -foreninger over hele landet til at byde ind med lokale arrangementer på Historiens Dag. Der tilmeldte sig 260 arrangører, der - uden at få økonomisk tilskud - fik fortalt næsten 700 historier over hele landet. Familierne kunne på
dagen ved kulturhistorisk vigtige steder høre engagerede kunst-, natur- og
kulturformidlere fortælle historier om de personer, de begivenheder og de
epoker, der gennem årtusinder har sat sig spor i Danmark. Ca. 45.000 deltog
i begivenheden.

Kommuner og kulturinstitutioner har - i lyset af både borgernes og virksomhedernes prioritering af og positive holdning til kulturarv - mulighed for at
styrke informationen om den lokale kulturarv og derved imødekomme den
interesse, der er for at vide mere om kulturarven.
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Er du medlem af en kulturarvsforening (lokalhistorisk
forening, bevarings- og fredningsmuseumsforening mm. )

Kulturarvens værdier og kvaliteter
Kulturarven er kilde til viden og oplevelser, som giver os mulighed for at forstå
vores samfunds udvikling og den sammenhæng, vi indgår i. Viden om vores
tilhørsforhold og kendskab til egen kultur er vigtig for at kunne møde andre
kulturer med respekt. Mange af vores kulturminder er resultatet af udveksling
af viden og kultur mellem befolkningsgrupper.
Ifølge borgerne i undersøgelsen er de værdier og kvaliteter, de lægger mest
vægt på ved kulturarven:
- at den fortæller os noget om vores historie (89%)
- at den formidler viden til fremtidige generationer (76%)
- at den er en del af vores identitet (73%).
Disse udsagn er udtryk for, at kulturarven spiller en central rolle i forbindelse
med forståelsen af vores samfundsudvikling og af at ’høre til’.
Borgernes holdning til kulturarvens værdier og kvaliteter
Fortæller os noget om vores
historie

89%

Viden til kommende
generationer

76%

73%
Den er en del af vores identitet
61%
En kilde til oplevelser
57%
Er smuk
46%
Er sjælden og unik
35%
Betyder noget i dagligdagen
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Analysen viser, at kulturarven har et potentiale til at øge vores lokale tilhørsforhold og engagement. Således vurderer 92% af borgerne og 76% af virksomhederne, at kulturarv skaber lokal identitet. Omkring 70% af både virksomheder og borgere tilkendegiver, at kulturarv skaber lokalt engagement.

Borgernes holdning til kulturarvens værdier og kvaliteter
92%

5% 3%

Kulturarven er betydningsfuld
for lokalområdets identitet

Virksomhedernes holdning til kulturarvens værdier og kvaliteter
76%

12%

12%

Kulturarven er betydningsfuld
for lokalområdets identitet

Borgernes holdning til kulturarvens værdier og kvaliteter
72%

24%

4%

Kulturarven skaber lokalt
engagement

Virksomhedernes holdning til kulturarvens værdier og kvaliteter
73%

Enig

Hverken eller

13%

14%

Uenig

Der er forskel i besvarelserne på, om vi i høj grad opfatter kulturarven som en
kvalitet - og om vi møder kulturarven i vores hverdag. Størstedelen af danskerne
(53%) mener, at det ’i høj grad’ er en kvalitet, at de kan møde kulturarven i
hverdagen. Mens det kun er 28%, der mener, at de aktivt møder kulturarven i
hverdagen. Forskellen burde kunne mindskes med en større satsning på synlighed og information om kulturarven.
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Kulturarven skaber lokalt
engagement

Borgernes holdning til kulturarvens værdier og kvaliteter
28%

42%

I hvor høj grad møder du
kulturarv i din hverdag

30%

Borgernes holdning til kulturarvens værdier og kvaliteter
53%

I høj grad

I nogen grad

37%

I ringe grad

10%

I hvor høj grad er det en
kvalitet for dig, at du i din
hverdag møder den faste
kulturarv

Der er visse regionale forskelle på, hvilken værdi man tillægger at møde
kulturarv i hverdagen. I Hovedstaden og på Sjælland tillægges det daglige
møde med kulturarv større værdi end i det øvrige Danmark.

I hvor høj grad er det en kvalitet for dig, at du i din hverdag møder den faste kulturarv
60%

33%

Region

7%
Hovedstaden

60%

32%

8%
Sjælland

53%

32%

15%
Midtjylland

44%

42%

14%
Syddanmark

42%

44%

14%
Nordjylland

I høj grad

I nogen grad

I ringe grad

Undersøgelsen viser, at kulturarven kan bidrage til forståelse af vores historie,
give viden og være identitetsskabende. Kulturarven er dermed en afgørende
kilde til vores trivsel og udvikling.
Vores samfundsudvikling indebærer global udveksling af viden, traditioner,
kultur og økonomi. Det betyder store ændringer i vores arbejdsliv, bolig og
livsførelse. Kulturarven kan slå bro mellem forståelsen af det gamle og det nye,
forbinde os til det bedste i den udvikling, der har været, og skabe grobund for
engagement i den udvikling der skal komme.
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Jelling kommune har gennem mange år satset på kulturarven som fundament
for kommunal udvikling og identitet. Der blev i 1989 udarbejdet en lokalplan,
der sikrede sammenhængen i Jelling bymidte med både de nationale monumenter,
de omkringliggende bygninger og kirken, så det udgjorde en arkitektonisk
helhed. Der blev lagt vægt på, at arealerne omkring højene og kirken blev friholdt for byggeri, ligeledes blev hensynet til turismen indtænkt i helheden.
I 1994 blev området udpeget som UNESCO verdensarv, restaureringen af Jelling
Kirke blev i 2000 brugt som national markering af det nye årtusinde, og i slutningen af 2000 blev udstillingshuset Kongernes Jelling indviet. Det 2.100 m2
store udstillingshus fortæller historien om højene, runestenene og kirken,
hvordan de blev til, og hvilken betydning de har i vores Danmarkshistorie.
Kulturarven har været en afgørende faktor for Jellings udvikling og identitet. Den tilflyttende befolkning og kommunens borgere prioriterer i
undersøgelser kulturens betydning højere end andre offentlige ydelser.
Kulturarvens værdi for udviklingen har været så iøjnefaldende, at den nye
Vejle kommune med 106.000 indbyggere har kulturarven som fundament i
kommunens besluttede vision. I Jelling kommune er der en positiv befolkningsudvikling og vækst i beskæftigelse samt 100.000 besøgende turister hvert år.

47

Kulturarven i et nordisk perspektiv
Inden for de seneste år er der foretaget lignende undersøgelser omkring holdninger til kulturarven bl.a. i Norge og Sverige. Med forbehold for, at definitionerne på kulturarv og formuleringerne af de enkelte spørgsmål ikke er helt
identiske i de tre undersøgelser, sammenfattes nedenfor de tre nordiske
nationers syn på kulturarven.
For både svenskere og nordmænd gælder det, ligesom for danskerne, at kulturarv er et område, som optager mange, og som man synes er vigtigt at værne
om. Direkte adspurgt svarer over 80% af nordmændene således, at det har stor
værdi, at man som nation tager vare på kulturarven.
Som det fremgår af nedenstående tabel, er både danskere, svenskere og nordmænd enige om at tillægge kulturarvens historieformidlende aspekt stor værdi.

Kulturarvens værdier og kvaliteter

Danskere

Svenskere

Nordmænd

Fortæller os noget om vores historie/for-

Høj

Høj

Høj

Er smuk

Middel

Middel

Lav

Er sjælden og unik

Lav

Høj

Høj

midler viden til kommende generationer

Foruden spørgsmålet om kulturarvens værdier og kvaliteter er der sammenlignelighed mellem den danske og svenske undersøgelse, når det gælder
spørgsmålet om, hvilken betydning kulturarv har i forbindelse med valg
af bopæl, udflugter og ferier.
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Hverken eller

Lille

Kulturarvens betydning ved valg af...

Stor

land

DK

S

DK

S

DK

Bopæl

46%

47%

39%

42%

15% 11%

Feriested

78%

55%

17%

35%

5% 10%

Mål for udflugter og ture

83%

46%

12%

45%

5%

S

9%

Som det ses af tabellen lægger danskere og svenskere lige stor vægt på kulturarven ved valg af bopæl.
Derimod tillægger danskerne kulturarven langt større betydning ved valg af
feriested og mål for udflugter og ture. Dermed er der en tendens til, at danskerne, i højere grad end svenskerne, betragter kulturarven som en attraktion.
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Analysemetode
Realdania og Kulturarvsstyrelsen har indgået et partnerskab om at belyse kulturarvens samfundsmæssige betydning. Analysen er inspireret af tilsvarende
undersøgelser i bl.a. Norge og Sverige.
Formålet med analysen er at belyse kulturarvens betydning for borgere, kommuner, virksomheder og samfundet generelt. Det er ønsket, at analysen skal
bidrage til debatten om bevarelse og udvikling af den danske kulturarv.
Nærværende analyse er baseret på en kvantitativ undersøgelse foretaget af
Rambøll Management primo 2005. Analysen er desuden suppleret med en
række faktabokse og kort som yderligere inspirations- og diskussionsgrundlag.
Borgerundersøgelsen danner udgangspunkt for en vurdering af to overordnede
problemstillinger: Befolkningens holdninger til kulturarv og bevarelse og udvikling heraf samt kulturarvens betydning for danskerne.
Dataindsamlingen til borgerundersøgelsen er gennemført i perioden 24. januar
til 8. februar 2005. Stikprøven består af deltagere fra Rambøll Managements
internetpanel, hvor deltagerne er rekrutteret på Rambøll Managements befolkningsrepræsentative telefonomnibusundersøgelser (18 år+).
I alt er 1.300 personer i alderen 18-74 år blevet kontaktet, hvoraf 907 har deltaget. Svarprocenten på borgerundersøgelsen er dermed 70.

Stikprøve, borgerundersøgelser

18-35 år

36-45 år

46-55 år

56-74 år

I alt

Mand

51%

51%

50%

49%

50%

Kvinde

49%

49%

50%

51%

50%

I alt

288

193

172

254

907
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En bortfaldsanalyse på køn, alder og geografi viser, at stikprøven ikke har
væsentlige skævheder med hensyn til køn og geografi. Med hensyn til alder
viser analysen en systematisk skævhed, idet personer i alderskategorien 56-74
år er svagere repræsenteret i forhold til deres populationsandel. En systematisk
skævhed har i nogle tilfælde ingen betydningsfulde konsekvenser for resultaterne (for eksempel et estimat for andelen, der kender en bestemt kampagne),
men i andre tilfælde kan systematiske skævheder have indflydelse på resultaterne. I denne undersøgelse kan man finde forskelle i holdninger og adfærd på
tværs af aldersgrupper, og det er derfor relevant og vigtigt at korrigere for den
aldersmæssige skævhed i stikprøven på passende vis, hvilket er gjort.
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Konkret er stikprøven vægtet, så den er repræsentativ med hensyn til køn,
geografi (defineret ved de fem nye regioner) og endelig alder for befolkningen
i aldersgruppen 18-74 år.
Med en stikprøvestørrelse på 907 kan den maksimale statistiske, tilfældige
usikkerhed beregnes til +/- 3,3%. Denne fejlmargen gælder generelt for den
samlede population i borgerundersøgelsen. Fejlmargen for undergrupper af
populationen vil være større.
Erhvervsundersøgelsen belyser erhvervslivets holdninger til kulturarv, og hvad
det betyder for virksomhedernes forretningsmuligheder. Undersøgelsen er
gennemført i perioden 14.-21. februar 2005, som en kombination af internetbaserede og telefonbaserede interviews.
Populationen består af danske, momsregistrerede virksomheder, der er opdelt
i henholdsvis turist-, produktions-, service- og videnserhverv. De helt små virksomheder er frasorteret i denne undersøgelse. Det vil for turisterhvervet sige
virksomheder uden ansatte og de øvrige erhvervsvirksomheder med færre end
10 ansatte.
I alt er 899 virksomheder i populationen blevet inviteret med et brev, hvoraf
350 virksomheder har deltaget, mens bortfaldet udgør 549 virksomheder.
Svarprocenten kan opgøres til 39.

Erhverv

Viden

Produktion

Service

Turisme

Total

Antal

42

60

128

120

350

%

12

17

37

34

100
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En bortfaldsanalyse viser, at der ikke er nogen forskel i bortfaldet på tværs af
brancher. Fordelingen af de inviterede virksomheder svarer til fordelingen af
de deltagende virksomheder. Virksomheder i turismeerhvervet udgør en større
andel i stikprøven. Dette skyldes et bevidst valg for at sikre, at disse virksomheder
var tilstrækkelig repræsenteret i datamaterialet. En vægtning af svarene efter
virksomhedernes branchetilhørsforhold ændrer ikke væsentligt på resultaterne.
Med en stikprøvestørrelse på 350 kan den maksimale statistiske, tilfældige
usikkerhed beregnes til +/- 5,3%. Denne fejlmargen gælder generelt for den
samlede population i virksomhedsundersøgelsen. Fejlmargen for undergrupper
af populationen vil være større. I alle beregninger af svarprocenter indgår kun
brugbare besvarelser, dvs. svar af typen 'ved ikke' og ubesvarede tæller ikke med.
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Kommunernes ansvar for kulturarven
Efter kommunalreformen i 2007 bliver kommunerne den største varetager
af kulturarven i Danmark.
De nye kommuneplaner, som kommunerne skal vedtage i 2007, bliver det
samlede dokument for planlægningen i kommunerne - for både by og land.
Kommuneplanlægningen styrkes markant. Den nye planstrategi bliver et
vigtigt redskab i dialogen mellem lokalpolitikere, borgere - og i dialogen med
staten, regionen og nabokommunerne. Nogle af de centrale emner i den nye
planstrategi bliver:
- Den nye kommunes regionale identitet
- Tværkommunale samarbejder
- Bymønstre og rollefordeling mellem by og land
- Bosætning, erhvervsudvikling og turisme.
Kommunerne skal i kommuneplanen sikre, at der i planlægning for by og
land, herunder for boliger, erhverv, natur, veje, energi osv., tages hensyn til
kulturarven.
Som noget nyt skal kommuneplanen bl.a. indeholde retningslinier for sikring
af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder værdifulde kulturmiljøer og
andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier. Nyt er også, at der skal
være retningslinier for det dyrkede landskab, naturområderne og landskabelige bevaringsværdier.
Kulturarven kan defineres som de spor mennesket har efterladt sig gennem
tiderne, og som er med til at danne vor fælles erindring om fortiden. I denne
analyse er kulturarven afgrænset til de bygninger, fortidsminder og kulturmiljøer, som findes i byerne og i det åbne land - i kulturlandskabet.
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Nedenfor er disse områder samt kommunernes og statens opgaver i forbindelse
hermed nærmere beskrevet.
Kulturmiljø defineres i den fysiske planlægning som et geografisk afgrænset
område, der ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling.
Et kulturmiljø kan udgøre en helhed af flere kulturarvselementer, og der kan
indgå fredede og bevaringsværdige bygninger samt beskyttede fortidsminder.
Et kulturmiljø kan f.eks. være et fiskerleje, et herregårdslandskab, et industrimiljø, et forsvarsanlæg, et bykvarter, et skov- eller parkområde. I et kulturmiljø
indgår der ofte - udover de kulturarvsmæssige værdier - også naturmæssige og
landskabelige værdier.

Selve sikringen af de bevaringsværdige kulturmiljøer sker først og fremmest
gennem kommunernes planlægning. Det er kommunerne, der skal udpege og
sikre konkrete kulturmiljøer i kommuneplanlægningen. Det kan de f.eks. gøre
i samarbejde med borgere, lokale bevaringsforeninger og de lokale kulturhistoriske museer m.fl. Kommunerne skal inddrage museerne, når de udarbejder ny
planlægning, der berører bevaringsværdier.
Kulturarvsstyrelsen skal i henhold til museumsloven sammen med museerne
samarbejde med kommunerne om at sikre væsentlige bevaringsværdier, som
bl.a. omfatter kulturmiljøer i det åbne land og byområder.
Styrelsen udarbejder i samarbejde med kommunerne kulturarvsatlas. I arbejdet er inddraget de lokale museer, borgere og interesseforeninger m.fl. Kulturarvsatlas omfatter en kortlægning, vurdering og formidling af de faste kulturarvsværdier i både land og by, nutid og fortid. Atlasserne dokumenterer kulturlandskaber, kulturmiljøer, byer, bygninger, fortidsminder mv., men med særlig
fokus på kulturmiljøer og på bygninger opført før 1940.
Atlassene sætter fokus på kulturarven og kan anvendes som værktøj i det
kommunale bevarings- og planlægningsarbejde. Atlassene kan bruges som
baggrund for en debat om, hvad der er vigtigt at bevare, og hvor der er plads
til fornyelse. Desuden har borgere og turister mulighed for at gå på opdagelse
i atlassene og få information om kommunens kulturarv.
Der er i dag udgivet atlas for 74 kommuner, og yderligere 2 er på vej. Atlassene
kan ses på: www.kulturarv.dk.
Lovgrundlaget for arbejdet med kulturmiljø er lov om planlægning, lov om
museer og lov om bygningsfredning.
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Bevaringsværdige og fredede bygninger
En væsentlig del af den danske kulturarv er de bevaringsværdige og fredede
bygninger, som udgør både en arkitektonisk og en kulturhistorisk fortælling
om Danmarks historie.
I Danmark findes ca. 300.000 bevaringsværdige bygninger og ca. 9.000 fredede
bygninger. De bevaringsværdige bygninger har værdier af regional eller lokal
betydning, mens de fredede bygninger har særlige arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter af national betydning. En udpegning som bevaringsværdig
bygning omhandler bygningens ydre, mens en fredning gælder for hele bygningen, både det ydre og det indre.
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Kommunerne har ansvaret for de bevaringsværdige bygninger. De bevaringsværdige bygninger udgør den største del af den lokale kulturarv inden for
arkitektur og kulturhistorie. Kommunerne og Kulturarvsstyrelsen kan udpege
bygninger som bevaringsværdige.
Nedrivning, ombygning og andre ændringer af en bevaringsværdig bygning må
ikke ske uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Kommunerne har mulighed
for at yde økonomisk støtte til vedligeholdelsesarbejder på bevaringsværdige
bygninger.
Kulturarvsstyrelsen har ansvaret for de fredede bygninger. Alle bygninger opført før år 1536 er automatisk fredede. Yngre bygninger kan generelt fredes,
når de er over 50 år gamle. I særlige tilfælde kan yngre bygninger også fredes,
når de indeholder særlige værdier. Kulturarvsstyrelsen har mulighed for at give
økonomisk støtte til restaureringsarbejde på en fredet bygning.
Det er ikke kun slotte og herregårde der fredes. Det er også bondegårde, borgerhuse, købmandsgårde, pakhuse, villaer, rådhuse, skoler, arrester, jernbanestationer og industrianlæg, ja helt ned til meget små bygninger som telefonkiosker
og lysthuse.
Lovgrundlaget for arbejdet med fredede bygninger er lov om bygningsfredning
og bevaring af bygninger og bymiljøer.
I databasen ‘Fredede og bevaringsværdige bygninger’ er der registreret ca.
9.000 fredede og 300.000 bevaringsværdige bygninger. Se www.kulturarv.dk.
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Fortidsminder
Kulturarven i Danmark omfatter fortidsminder, og det er gennem disse, at vi
kender landets ældste historie.
Ved fortidsminder forstås de spor, som mennesket har efterladt sig fra tidligere
tider, både på landet og i vandet. Disse spor giver os en værdifuld indsigt i livet
i Danmark gennem 15.000 år. Fredede fortidsminder er i udgangspunktet spor,
der er mere end 100 år gamle, og som omfatter bl.a. bopladser, gravhøje, stenog jorddiger, skibsvrag, og f.eks. Hammershus borgruin og hele Københavns
befæstning.
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Der findes ca. 30.000 fredede fortidsminder, som er synlige på landjorden, og
der er registreret ca. 120.000 beskyttede fortidsminder, som findes under jorden
og dermed ikke er synlige.
På havbunden omfatter de fredede fortidsminder omkring 20.000 skibsvrag
fra forlis igennem århundreder, men også spor efter ca. 20.000 bopladser beliggende på strandbredden og ud til 30-40 meters vanddybde.
Det bliver kommunernes opgave at føre tilsyn med naturbeskyttelseslovens
bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer og dermed sikre, at de nærmeste
omgivelser, bl.a. omkring fortidsminder, friholdes for bebyggelse eller andre
væsentlige landskabelige indgreb. For at sikre at fortidsmindet vedbliver at
være synligt i terrænet, er der en beskyttelseszone på 100 meter fra fortidsmindets ydergrænse. Kommunerne vil skulle behandle dispensationssager
vedrørende sten- og jorddiger. Endvidere skal kommunerne pleje egne fortidsminder.
Lovgrundlaget for beskyttelse af fortidsminderne er museumsloven. De fleste
synlige fortidsminder er automatisk fredede. De ikke-synlige fortidsminder
under jorden er beskyttet mod ødelæggelse. Det er Kulturarvsstyrelsen, som
træffer afgørelse om ændring af fredede fortidsminder og gennemførelse af
arkæologiske undersøgelser i fortidsminder.
Kulturarvsstyrelsen har det overordnede ansvar for fortidsminderne. I databasen ‘Fund og Fortidsminder’ er der registreret over 150.000 kulturhistoriske
lokaliteter. Se www.kulturarv.dk.
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Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling
En analyse af danskernes holdninger til kulturarv

Kulturarvsstyrelsen og Realdania står bag analysen. Den er iværksat
som følge af den kommunale strukturreform, som vil medføre ændringer i opgavefordelingen, herunder ændringer i planlægningen og
i varetagelsen af kulturarven.
Kulturarvsstyrelsen og Realdania ønsker at sætte fokus på de fordele,
som kommunerne kan opnå ved at inddrage kulturarven mere aktivt
i deres kommende kommuneplaner.
Analysens formål er at belyse kulturarvens betydning for borgere,
kommuner, virksomheder og samfundet generelt. Analysen skal
bidrage til debatten om bevarelse og udvikling af den danske kulturarv, specielt i et kommunalt perspektiv.
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