Et stykke ad vejen
Landsbyudvikling i en krisetid

Afgangsprogram - Morten Birk Jørgensen

Uddrag af idémøde om genanvendelse af det nedlagte Fanefjord Andelsmejeri.

Til sidst får Hans ordet. Han sidder i en trehjulet kørestol for enden af det bagerste langbord,
ovre ved kagerne. Han har slanger i næsen, som går ned i en pose i skødet. Han ånder dybt
nogle gange, inden han i en sart og bestemt tone siger: “Det mejeri skal jævnes med jorden.
Derefter skal der bygges et center med wellnes i et glashus på grunden. På pladsen foran skal
der være nogle bede og et lille springvand og en god bænk, man kan sidde på”. Derefter beder
han Jonna bestille ham en taxa hjem.

´0HQYLHUQ¡GWWLODWÀ\YHHQJDQJLPHOOHPIRUDWYLNDQQnVWMHUQHUQHµLQGYHQGHU(YD
Vestergaard, aktiv i Vestmøn Lokalråd. “Jeg synes ikke, vi skal skyde nogen idéer i sænk som
urealistiske eller andet. Vi er her i dag for at få gode idéer af alle slags, og så må tiden vise, hvad
der kan lade sig gøre”, fortsætter hun. Flere i salen nikker bekræftende, og nogle ser skeptisk
over på Ursula.

Forskellige idéer kommer på bordet, men i løbet af mødet går det op for folk, at ejeren af
mejeriet, en politimand fra Stege, direkte har afvist at samarbejde med de lokaler initiativer.
8UVXODEURNNHUVLJRJVS¡UJHUKYDGGHWKHOHVnHUPHQLQJHQRJInURSEDNQLQJIUDÀHUHDQGUH

-RQQDJ¡ULQGVLJHOVHRJVLJHUDW0¡Q$WODVVRPDUEHMGHUPHGORNDKLVWRULHIRU0¡QGDKDUYDOJW
Fanefjordgade som fokusområde netop på grund af dens kulturhistoriske værdi, men Ursula
er urokkelig. “Den må du vise mig en dag, Jonna”, siger hun. “Vi vader op og ned af denne
røvsyge gade dag ud og dag ind og møder kun hinanden i Brugsen”. Én nævner, at de da har
Fanefjordparken, hvor hun har gået tur med sin hund, men den har Ursula aldrig hørt om.

+XQHURSULQGHOLJWIUD7\VNODQGRJKDUWLGOLJHUHSU VHQWHUHWVLJVRPGHQI¡UVWHWLOÀ\WWHUWLOE\HQ
som hun kom til i 1971, da hun blev gift med en dansk billedkunstner. Hun er klædt i sort sjal og
taler højere end de andre på sit uforfærdede dansk, stadig med tydelig tysk accent.

´-RMRGHWHUDOWVDPPHQ¿QWQRN0HQKYRUIRUKDUGXYDOJWDWNRPPHKHUWLO"9LHUMRLNNHQRJHQ
landsby. Vi har hverken gadekær eller kirke ... jo... kirke har vi, men den ligger ude på marken.
Vi har kun en eneste lang og kedelig gade fuldstændig uden kulturhistorisk værdi.”

Jeg er inviteret for at fortælle om udgangspunktet for mit kommende afgangsprojekt i byen, og
sidst i min præsentation tager Ursula ordet.

Jonna er syvende generation på slægtsgården i Vollerup. Hun er formand Fanefjord Sogns
Beboerforening, og det er hendes onkel, der som murer har bygget Fanefjordskolen. Selv har hun
stået for omdannelsen af den tidligere idrætssal midt i bygningen til mediecenter, dengang hun
sad i skolebestyrelsen og havde børn på skolen.

Jonna byder velkommen i døren. Hun har lavet kage og kaffe, købt sodanvand og øl og hun
har endda plukket nogle buketter, som klæder bordet med drikkevarerne. Der er mødt ca. 30
personer op.

Fanefjordskolen, 3. juni 2012

4

Vejledere:
Nicolai Bo Andersen
Charlie Steenberg

Professor:
Christoffer Harlang

Morten Birk Jørgensen
Studienummer: 3437

Afgangsprogram
August 2012

Det Kongelige Danske Kunstakademi
Kunstakademiets Arkitektskole
Kandidatafdeling for Kulturarv, Transformation og Restaurering

Indledning
Møn og kulturlandskabet
Byområdet Damme - Askeby
Opløsning og forfald
Landsbyernes potentiale
Udviklingsmuligheder i Damme - Askeby
Metode
9HMOHGHQGHDÀHYHULQJVIRUPDW
Kilder

9
11
17
19
23
25
29
29
31

Indhold

5

8

Kystlinje og hovedveje på og omkring Møn.
Bygrænsen fra Lokalplanen for Damme - Askeby er markeret med rødt.

Kilde: www.stedet-tæller.dk

Strukturfondsmidler (EU):
Yderområder og overgangsområder på baggrund af kriterierne
lav erhvervsindkomst og svag befolkningsudvikling.

Landdistriktsprogrammet, 2007-13 (Fødevareministeriet):
Yderkommuner
LIWHQVDPPHQYHMQLQJDIJHRJUD¿VNHRJ
samfundsøkonomiske kriterier,
herunder urbaniseringsgraden, udviklingen i befolkning og
beskæftigelse mv.

Differentierede planlov (planloven):
Kommuner udenfor Københavnsområdet og det østjyske
bybånd, hvor 40 % af befolkningen bor uden for bymæssig
bebyggelse, samt ikke-brofaste øer.

'H¿QLWLRQHUDIGHGDQVNH\GHURPUnGHUIUDWUH
centrale aktører:

,IRUELQGHOVHPHGRSVWDUWHQHUMHJÀHUHJDQJH
blevet spurgt, hvorvidt yderområderne ‘ikke bare
skal have lov at dø’ og om ikke udviklingen følger
strukturelle ændringer i produktionen. Om ikke
det er for dyrt at yde velfærd i landsbyerne, og
om hvilken forskel et par nye huse vil kunne gøre.

Ud fra kriterierne; lokalt engagement,
repræsentativitet og landskabelige kvaliteter,
har jeg søgt efter et passende sted for projektet.
Med googlemaps og streetview i hånden og efter
en række mere eller mindre tilfældige hændelser
opstod kontakten til en gruppe engagerede
borgere i den lille oplandsby Damme - Askeby på
Vestmøn. Dette program er opstået med afsæt i
tre møder med borgere fra Damme - Askeby, og
deres behov, idéer og drømme vil indgå som en
del af projektets præmis.

Gennem tilføjelse, nedrivning og omorganisering
af erhverv, bolig og offentlige institutioner, vil
jeg med dette projekt forsøge at forbedre det
fysiske miljø i en landsby med karakteristiske
yderområdetræk. Jeg vil skærpe grænsen mellem
by og land ved at fortætte den eksisterende by. I
et udsnit af byen vil jeg eksemplifecere, hvordan
man kan bygge sig til et bedre landsbymiljø.

De danske yderområder og deres problemer er
hot blandt journalister, humanister og politikere,
men den negative udvikling har vist sig vanskelig
at vende. Tager man ud i landsbyerne er deres
centrale placering i debatten svær at få øje på,
og 40 års nedgang har sat tydelige spor på
infrastruktur og bygninger, og forladte huse og
et samlet set sørgeligt fysisk miljø accelererer
den negative udvikling. Nedrivningspuljen, som
er et af de konkrete politiske tiltag, bliver brugt
strategiløst i forældede lokalplaner og laver
vilkårlige huller i landsbyerne, som bidrager til at
ophæve grænsen mellem land og by.

Indledning

Og om hvorvidt et par huse kan gøre en forskel?
Godt placeret og med en ambitiøs indsats mod
det generelle forfald mener jeg, at det kan hjælpe
en by som Damme - Askeby et godt stykke ad
vejen.

De danske landsbyer har en række fælles træk,
men er hver og én forskellige. Damme - Askeby
er sin egen, men dog repræsentativ for en bred
problematik. Projektet har altså en dels generel,
GHOVVSHFL¿NNDUDNWpU

Landsbyernes historie i Danmark er 2500 år
lang, og indtil industrialiseringen levede 9/10 af
befolkningen i landsbyer. Nogle taler om, at ITteknologien nu vil ophæve behovet for en fysisk
arbejdsplads, andre er uenige. Uanset hvad tror
jeg, landsbyerne indeholder kvaliteter, som er
holdbare på tværs af historiske udsving.

Først og fremmest må jeg svare, at jeg arbejder
med problematikken fra en arkitektonisk
synsvinkel og mener, at et dårligt fysisk miljø
LVLJVHOYKDULQGÀ\GHOVHSnHQVDPOHWQHJDWLY
udvikling. Ting hænger sammen, og projektet vil
løbende kræve en stillingtagen til de strukturelle
og politiske spørgmål, men det drejer sig ikke om
at genbefolke landområderne. Derimod handler
det om at have en strategi, der opretholder eller
genskaber kvaliteten i landsbyernes fysiske miljø
i takt med den løbende udvikling.
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Guldaldermalerne reagerede på oplysningstidens
fornuftstænkning ved at fokusere på skønheden i de danske
produktionslandskaber.

C. W. Eckersberg, ‘Landskab med Stente’
Motiv fra Møn år 1810

Da beskæftigelsen i landbruget faldt markant i
70’erne i takt med centralisering og øget brug af

Den negative udvikling startede i 1970’erne efter
nogle års opblomstring som kunstnerkoloni for
N¡EHQKDYQVNHÀLSSHUH,GDJRSOHYHVHQVSHFLHO
befolkningssammensætning med mange ældre
akademikere og en lavere uddannet oprindelig
befolkning. Ca. halvdelen af Møns befolkning er
WLOÀ\WWHUH

I dag præges Møn af de samme problemer
som mange af Danmarks øvrige yderområder.
)UDÀ\WQLQJDIXQJHRJXGGDQQHGHI¡OJHVDI
nedjustering af den offentlige service som skoler,
XGGDQQHOVHVLQVWLWXWLRQHUNROOHNWLYWUD¿NRJ
sundhedsvæsen.

Møn Kommune blev i 2007 sammenlagt
med Vordingborg, Langebæk og Præstø til
Vordingborg Kommune og er en del af Region
6M OODQG$GPLQLVWUDWLRQHQÀ\WWHGHIUD6WHJH
til Vordingborg, hvor nærmeste gymnasium
ligger i dag. Stege blev købstad i 1248, og
som øens eneste af slagsen adskiller den sig
fra Møns øvrige bondelandsbyer. Møns Klint på
den østligste kyst tiltrækker mange turister og
dermed økonomi til Østmøn og skaber delvist en
økonomisk skillelinje til Vestmøn.

HQVJHRJUD¿VNHSODFHULQJYHGUHVXQGV
udmunding i Østersøen har været afgørende for
den dramatiske historie, Møn har bag sig. Siden
vikingetiden har der været stor aktivitet på Møn,
og når man i dag kører rundt på øen, opleves
dens historie med gravhøje og stendysser,
dyrkningsfællesskaber og landsbyudvikling,
kirke- og mølleopførelser, sukkerroeproduktion,
industrialisering og globalisering som
umiddelbart fysiske udtryk.

Møn og kulturlandskabet

Blandt beboerne på Møn møder man i dag
frygten for at blive et ferieparadis for tyskere
eller at få ‘lollandske tilstande’. I et fællesskab
DILQGI¡GWHRJWLOÀ\WWHUHHUGHUIRUWLGHQYHGDW
opstå en bevægelse for at bevare Møn som en
aktiv og levedygtig ø.

Visse byer har fået en rennæssance de senere år,
da ressourcestærke, pensionerede københavnere
HUÀ\WWHWWLORJKDUUHQRYHUHWE\JQLQJHURJVNDEW
nye fællesskaber.

Isen har efterladt kalkholdig jord, der er idéel
til landbrug, og øen er derfor dækket af et
¿QWPDVNHWQHWDIODQGVE\HU%ORNXGVNLIWQLQJHQV
JnUGXGÀ\WQLQJHULVLGVWHKDOYGHODI
nUKXQGUHGH¿NOLYWDJPHGHQNHOWHPHQGH
ÀHVWHJHQHWDEOHUHGHVLGHI¡OJHQGHnUPHG
husmandssteder og arbejdsboliger til den
voksende industri. I dag ligger gårdene spredt ud
over hele øen, mens landsbyerne udgøres af huse
fra 1800 og frem til i dag. Mange opleves i dag
som funktionstømte byer, der mest eksisterer i
kraft af en, til tider, romantisk charme.

Møns landskab er frodigt, kuperet og varieret.
Klintens dramatiske skrænter på øens østkyst
markerer sig som enestående, og følges
kysten møder man kystskov, sandstrande og
opdyrkede marker helt ned til stranden. Det
bakkede, småkuperede morænelandskab er
præget af såkaldt ‘hatformede’ bakker, og fra
mange af dem kan man se ud over småøerne i
Storstrømmen, Grønsund eller den åbne Østersø.

maskiner, steg arbejdsløsheden på Møn. Siden er
HQGHOÀ\WWHWIUD¡HQRJPDQJHDUEHMGHUQXKHOW
eller delvist i Vordingborg, eller pendler de ca. 90
minutter det tager til København.
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Bystruktur er ved at genopstå efter udskiftningen. Ca. 1865
Mejeriet opført og igangsætter sammenbygningen. Ca. 1940
Omfartsvejen er under anlæg. Ca. 1955
Damme - Askeby i 2011

Købmand på Fanefjord Kirkevej. Ca. 1892
Saftstationen set fra gadekæret i St. Damme. Ca. 1890
Stynede piletræer ved andelsmejeriet i Fanefjordgade. Ca. 1910
Fanefjord Andelsmejeri ved 50 års jubilæet i 1943

Opførelsen den nye store hovedbygning
i 1935 introducerede den efterfølgende

I 1893 blev andelsmejeriet opført i krydset
Præstebjergvej/Fanefjordgade, og allerede på
den tid var de tre gamle landsbyer forbundet i et
erhvervsmæssigt og kulturelt fællesskab.

Industrialiseringens succes med dansk
sukkerroeproduktion på Lolland-Falster
og Møn står i dag tilbage i form af solide
murermestervillaer og en smuk saftstation med
tilhørende bestyrerbolig fra 1884 ved gadekæret
i Kokseby.

'HJDPOHXXGÀ\WWHGHJnUGHIUDI¡UXGVNLIWQLQJHQ
i 1800 skiller sig tydeligt ud med deres
lange stuehuse mod gaden. De ligger spredt
rundt i byen og koncentreres i de tre tidligere
dyrkningsfællesskabers oprindelige centre, hvor
GHUHQGQX¿QGHVHQDXWHQWLVNODQGVE\VWHPQLQJ
Gamle husmandssteder står enkelte steder
WLOEDJHRJLKYHUHQGHDI)DQHIMRUGJDGH¿QGHV
en mølle og møllegård, der vidner om tidligere
opdelte bymarker.

Oplandsbyen Damme - Askeby er en vejby med
ca. 700 beboere indenfor bygrænsen. Husene
er placeret på en række langs den 2,5 km lange
Fanefjordgade. Den har tidligere fungeret som
KRYHGYHMRYHU9HVWP¡QPHQ¿NYHGDQO JQLQJHQ
af omfartsvejen Grønsundvej i 50’erne en mere
sekundær karaktér. Byen er sammenbygget af de
tre oprindelige bondelandsbyer Store Damme,
Kokseby og Askeby. Byen har i dag ikke noget
egentligt centrum, og funktionerne ligger spredt
langs Fanefjordgade. Mange af byens historiske
træk er karakteristiske for landsbyer i hele
Danmark, således også det nuværende forfald og
den usikre fremtid, der præger byen.

Byområdet Damme - Askeby

Den tidligere så driftige oplandsby fremstår i dag
VRPQ VWHQIXQNWLRQVW¡PW'RJ¿QGHVGHUVWDGLJ
en skole fra 0. - 6. klasse, Sparekassen Fanefjord,
en Dagli’ Brugs, bilforhandler, kro, værkstedsskole
for unge med særlige behov og et ret ambitiøst
JDOOHUL0¡Q'HVXGHQ¿QGHV)DQHIMRUGFHQWUHW
og Fanehaven jo. Og café og restaurant i den
gamle saftstation, et smykkemuseum og i den
seneste tid er der åbnet en frisør og et pizzaria,
hver i deres lille nye barak. Til gengæld har
brugsen nedjusteret fra ‘Super’ til ‘Dagli’’ på
grund af faldende omsætning.

Efter vedtagelsen af den seneste lokalplan
fra 1996 blev endnu en række byggegrunde
udstykket fra de tidligere markarealer og
ligger i dag som et lag uden på byen og øger
afstanden til landskabet. Velfærdsprojekter som
Fanefjordcentret for ældre og den integrerede
institution Fanehaven er placeret decentralt og
bidrager ikke til en aktiv landsbygade.

I landsbyens periferi og i mange af de
tilbageblevne huller langs Fanefjordgade er der
opført typehuse i 60’erne. Mange er indhegnet af
en tæt ligusterhæk, som kasserer landsbygaden
som socialt samlingssted.

Beskedne arbejderboliger til det nærtliggende
Marienborg Gods udgør en stor del af
bebyggelsen langs Fanefjordgade. Som byens
øvrige gamle huse er og bliver mange af disse
udsat for nådesløse restaureringer med store
tagudhæng, kviste, karnapper og glasserede
teglstenstage, som harmonerer dårligt med de
uprætentiøse huskroppe. Enkelte står næsten
som oprindeligt, dog i sørgelig forfatning.

fysiske sammenbygning af byerne med tidens
murermestervillaer og historicistiske villaer.

Steen Høyer

“[Vi står]...over for en af de største forandringer
i kulturlandskabet siden udskiftningen i 1789.
Det handler primært om landbrug, skov- og
naturområder - men også om byspredningen.”
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Bebyggelsen på Vestmøn

Inspektørboligen foran skolen er nu revet ned
HIWHUDWKDYHVWnHWWRPLÀHUHnU'HQYDUI\OGW
med asbest og svamp, og ingen ville bo i den.
Til sidst søgte man om tilskud til nedrivning og

Bøgehækkene på den store parkeringsplads midt
Sn)DQHIMRUGJDGHKROGHV¿QWLJHOHGPHQELOHUSn
pladserne er der ikke mange af. Pladsen står tom
og spejder efter ældreboligerne oppe på højen,
brugsen og det faldefærdige mejeri.

På Fanefjordgade står byens gamle stolthed,
GHWVWRUHPHMHUL'HÀHVWHYLQGXHUHUVPDGUHW
facaden præget af punktvise pudsreparationer,
men mange steder er fugerne forvitret næsten
helt væk. Et afvisende hegn holder folk på
DIVWDQGPHQDIKYDG"%DJÀ¡MHQPRGODQGVNDEHW
ser ikke bedre ud, men en gammel bil og lys på
badeværelset bekræfter historien om, at det
udlejes til folk uden bedre tilbud.

Pertentligt holdte rosenbede bag skarptskårne
ligusterhække står side om side med rodede
haver fyldt af gamle motorcykler, campingvogne
og teglsten og grusbunker fra ikke-realiserede
byggedrømme.

En gåtur gennem hovedgaden vidner om en
anden udvikling. Stykvise fortorve fordelt
sporadisk langs gaden gør færdsel til fods
besværlig. Cykler henvises til de brede vejbaner,
hvor bybusser, mejetærskere og personbiler
drøner forbi i alt for høj fart.

Lokalplanen fra 1996 indeholder mange
gode intentioner for byområdet Damme Askeby. Store ambitioner for den erhvervs- og
befolkningsmæssige udvikling bliver fulgt op af
planer for bedre adgangsforhold til skolen og den
JHQHUHOOHWUD¿NL)DQHIMRUGVJDGH

Opløsning og forfald

Da landbruget blev industrialiseret
¿NODQGVE\HUQHQ\VXFFHVPHG
andelsfællesskaberne. De seneste 40 års
nedgang er accelereret i takt med øget fokus på
individualitet og uafhængighed.

Hvis de kommende års udvikling fortsætter med
samme fravær af strategisk tænkning, opløses
Damme - Askeby og mange tilsvarende landsbyer
yderligere. Det vil få store konsekvenser for
kvaliteten ved at bo i landets yderområder og
ikke mindst for det danske kulturlandskabs
fremtid.

Syd for byen er der anlagt en bypark, men hvad
skal man med en bypark, når man bor på en
naturskøn ø? Her må det være bymæssigheden,
der er mangelvare og den, der skal prioriteres.

De seneste års nedrivnings- og anlægsprojekter
vidner om manglende strategi for en attraktiv
fremtid for Damme - Askeby. Fanefjordcentret
og Fanehaven har spredt byen ud over markerne
samtidig med, at forfaldne huse er forblevet
tomme i hovedgaden.

)OHUHDI)DQHIMRUGJDGHV¿QHVPnIDOGHI UGLJH
huse står på siderne i Statstidende og leder efter
en ejer, men som byen fremstår i dag kan deres
overlevelse være svær at tro på. Rives de også
ned, udviskes forskellen mellem by- og landzone
yderligere.

¿NGHWJHQQHPGHQQXKHGHQJDQJQHVWDWVOLJH
nedrivningspulje. Et nyt hul i byen opstod
og bidrager til nedbrydning af den trængte
bymæssighed.

Steen Høyer

‘Rummet har nu ikke længere klare
afgrænsninger og selv forskellen mellem by
og land er ophævet. Overblikket, sikkerheden,
stabiliteten og kropsrealtionen er dermed gået
tabt...’
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Oprettelsen af dyrkningsfællesskaber i
overgangen mellem bronzealder og jernalder gav
anledning til en af de mest stabile situationer
i danmarkshistorien. Stabiliteten kom sig af,
at der med dyrkningsfællesskabet opstod et
socialt fællesskab, hvor indbyggernes interne
DIK QJLJKHGWYDQJGHPWLODWO¡VHNRQÀLNWHUSn
trods af personlige forskelligheder. Landsbyernes
seneste succes kom med andelstidens opbygning
af et fælles levegrundlag. I dag er næsten alle
offentlige funktioner nedlagt, ligusterhækkene
blomstrer og gaderummet forfalder. I den
situation fungerer landsbyen ikke, og en positiv
udvikling afhænger af succes med organiseringen
af nogle fælles aktiviteter.

Som bondesamfund har der i Danmark eksisteret
et tæt forhold mellem livet og naturen, men med
industrialiseringen blev forbindelsen svækket.
Hvorvidt der gror peberfrugter i Danmark og
om det nu er sæson for jordbær; det hører
en anden generation til at bekymre sig om.
Men bevidstheden om forholdet til naturen
skaber orientering i en verden i opløsning, og
i landsbyerne er landskabskontakten nært
tilstedeværende.

Den massive dramatik, der ligger i
Fanefjordgades funkis-mejeri fra 1935, vidner
om en fremtidstro, som har eksisteret side om
side med de historiske bondegårde og de snoede
landsbyveje. Damme - Askeby har potentiale til at
vise vejen for en ny fremtid med ændrede vilkår.

'HU¿QGHVQRJOHVWHGHUKYRUYLDOOHVDPPHQNDQ
lide at være. Steder hvor man kan høre fuglene
synge og se vinden blæse, men hvor man også
kan blive inspireret af det liv, der leves. Visse
danske landsbyer har denne egenskab. Mange
ÀHUHKDUSRWHQWLDOHW

Oplandsbyens potentiale

De seneste års tilsyneladende tilfældige
lappeløsninger har ikke formået at gøre op
med landsbyernes tomhed og forfald. Nu må
der sættes ind med en helhedstænkning, hvor
hver enkelt indsats er sin primære rolle som
landsbyskaber bevidst. Således må der arbejdes
mere ambitiøst end den den dominerende
koncepttænkning, der fokuserer på landsbyernes
potentiale som surferbyer, otiumsparadiser,
bogbyer eller andre monofunktionelle størrelser.
Det store potentiale ligger i både at have læsere,
surfere, børn og pensionister i byer, der satser på
landskabstilknytning, bymiljø og bygningskultur
som deres primære ressourcer.

I diskussionen om økologisk bæredygtighed
fremhæves ‘sprawl’ og den dertilhørende
funktionsopdeling af byer som den store synder.
Derfor er det afgørende, at landsbyerne bliver
levende organismer med blandede funktioner og
ikke udgangspunkt for pendling. I fortætningen
af landsbyerne ligger potentialet for at skabe
en funktionsmæssig blanding, som udgør et
levedygtigt økosystem af økologisk-, økonomiskog social bæredygtighed.

En løbende udvikling i byggekulturen har ført til
en sjovt sammensat bygningsmasse, der fungerer
som fysisk spejling af danmarkshistorien. En
spejling som ærligt fremviser samfundsforhold,
prioriteringer og politikker, der har domineret
gennem tiden. Landsbyerne må fortsat udvikles
og fremtiden skal se tilbage på nutiden, som
dengang man prioriterede at vende 40 års
landsbykrise til en ny tid belært af historien. Vi
må udvikle en bygningskultur, der er værdig som
næste lag i landsbyernes danmarkshistorie.
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Pizzaria og frisør er to offentlige funktioner, som
er placeret i udhuse i hver ende af byen. De kunne
have en mere samlende funktion.

Funktionelle udviklingsmuligheder:

Forholdene for fodgængere og cyklister på den
brede Fanefjordgade er dårlige.

Fanefjordparken fremstår trist med tomme
vandløb og tilvoksede grusstier.

Parkeringspladsen ved Fanefjordgade benyttes
ikke og fortynder bymæssigheden.

Det smukke gamle funkismejeri dominerer
Fanefjordgade med sit slemme forfald.

En tidligere så smuk idrætsplads ved banken og
busstoppestedet er vokset til og bruges nu som
hestefold.

Nedrivningen af skolens bestyrerbolig har
efterladt et hul centralt i byen, som virker
negativt på gademiljøet.

Fysiske udviklingsmuligheder:

Overordnet kan udviklingsmulighederne
inddeles i to grupper. De fysiske er tomme og
triste bygninger og steder med potentiale for
forbedring. De funktionelle er eksisterende
funktioner, som gennem omorganisering eller
udbygning kunne spille en mere positiv rolle for
byen.

Udvælgelsen af nedslag som bearbejdes
detaljeret vil indgå som en del af opgaven.
Her vil jeg nævne nogle af de konkrete
udviklingsmuligheder, jeg har registreret gennem
egne oplevelser og på de tre afholdte møder med
indbyggere i byen.

Udviklingsmuligheder i Damme - Askeby

Genindførelse af udskolingen på Fanefjordskolen
kunne give øget aktivitet i byen.

Den fungerende Damme Kro ligger skønt som
port til byen, men fremstår slidt. Den kunne
restaureres og få en mere aktiv funktion for
lokalbefolkningen.

Restaurationen Damsborg i den gamle
VDIWVWDWLRQKHQYHQGHUVLJLNUDIWDISULVRJSUR¿O
primært til besøgende udefra og kunne få en
bedre tilknytning til byens indbyggere.

Opslagstavlen i Brugsen er byens eneste
kollektive kommunikationssted. En plakatsøjle
kunne forbedre kommunikationen mellem byens
indbyggere.

Stoppestedet er placeret på en trist
parkeringsplads ved banken. Bussen kunne
standse på en mere central placering i byen og
dermed forbedre oplevelsen ved ankomsten.

Der er mange hjemmearbejdende
kunsthåndværkere, som kunne dele udstillingsog værkstedsfaciliteter til gavn for dem selv og
byen.

0DQJHDIWLOÀ\WWHUQHDUEHMGHUKMHPPHHQVWRU
del af deres arbejdstid. De kunne organiseres om
fælles faciliteter og få gavn af et kollegialt og
fagligt fællesskab.

Brugsen er byens primære samlingspunkt, men
indgangen er fra parkeringspladsen på bagsiden
og bygningen lukker sig om sig selv. Brugsen
kunne åbnes mod hovedgaden og udnytte sin
både fysisk og socialt centrale placering bedre.
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Jeg vil studere tilsvarende, succesfulde projekter
for inspiration.

Alt efter de valgte nedslag vil jeg ombygge,
tilbygge eller bygge nyt.

-HJYLOXGY OJHRJJHQQHPWHJQHHWHOOHUÀHUH
VWUDWHJLVNHQHGVODJRJGHUPHGHNVHPSOL¿FHUH
hvordan man kan bygge i og udvikle landsbyer.

Bymæssighed og typologi prioriteres over
opgavens øvrige dele, som bearbejdes mere
overordnet.

Den konstruktionsmæssige bearbejdning af de
tilførte/transformerede bygninger vil fokusere på
PDWHULDOHUQHVVDPPHQI¡MQLQJRJVWRÀLJKHGGHU
relaterer til kroppen, byen og landskabet.

Typologisk vil projektet fokusere på at styrke de
rumlige kvaliteter i gademiljøet ved at bearbejde
infrastruktur og forholdet til bygningsmassen.
Det drejer sig om at udvikle en bygningskultur,
der er bevidst om sin rolle som delelement i
skabelsen af et landsbymiljø.

Modeller og visualiseringer

Bygning og bygningsdel
Detaljer 1:10

By og bygning
Plan, snit, opstalt 1:200
Plan, snit, opstalt 1:50

Landskab og by
Plan 1:5000
Plan, snit 1:500

Med afsæt i de tilstedeværende potentialer vil jeg
arbejde med landskab, typologi og konstruktion.
I landskabelig skala handler det om at skærpe
byens afgrænsning mod landskabet. At klargøre
den rummelige forskel til gode for både by og
land.

9HMOHGHQGHDÀHYHULQJVIRUPDW

Metode
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