
Projekt omkring Fanefjordgade: 

Jeg interesserer mig for problematikken vedrørende affolkning af landsbyerne. Udviklingen har en 

række negative konsekvenser for både byområder og de traditionelle landsbyer og landdistrikter i øvrigt. I 

storbyernes periferi spreder forstadsbebyggelserne sig stadig i de store vejes domæne og skaber miljøer 

uden storbyens liv og uden landsbyens ro og naturtæthed. I landsbyerne lukkes skoler, 

uddannelsesinstitutioner og hospitaler og den kollektive infrastruktur nedprioriteres med lavt 

uddannelsesniveau, arbejdsløshed og fraflytning som konsekvenser. I medierne diskuteres det hvordan 

kommunerne skal støttes i at nedrive forladte ejendomme der skæmmer og diskursen tyder på at den 

fortsatte urbanisering har karakter af naturkraft. Problematikken har været kendt længe og fra både EU, fra 

staten og fra private fonde og organisationer forsøges det at vende den negative udvikling.  

Med mit afgangsprojekt vil jeg forsøge at pege på arkitektoniske kvaliteter i landsbyen som typologi og 

specifikt på Askeby/Damme. Gennem det stedbundne projekt vil jeg pege på en arkitektonisk strategi for 

hvordan landsbyen kan udvikle sig i fremtiden. 

Afgangsprojektet skal udvikles i forskellige skalaer. Det vil indeholde en forslagsstillelse i bymæssig 

skala med fokus på afstanden mellem bygninger, vejenes bredde, infrastrukturel organisering, offentlige 

institutioner, bymæssige pladser mm. Det vil ligeledes indeholde et gennemtegnet forslag til én eller flere 

bygninger. Det kan være restaurering af eksisterende bebyggelse, tilbygninger eller nyopførte bygninger og 

de vil blive præsenteret i planer, snit og detaljetegninger.  

Jeg håber at få et godt samarbejde med et lokalt miljø hvor vi gensidig kan få gavn af hinanden. Dele 

af mit projekt vil kunne bruges som inspiration til initiativer der kan gavne Fanefjord og den lokale kontakt vil 

gavne projektet ved at hjælpe det til at finde den rette skala.  

Projektet er i sin startfase og vil frem til december ændre karakter flere gange og i forskellige 

retninger. Mine vejledere vil foreslå store ændringer i projektet langt hen i processen. Alle konkrete idéer er 

derfor midlertidige og indtil videre kun strøtanker. Her følger forsigtige bud på konkrete tiltag: 

Skarpt defineret bygrænse:  

Forbud mod nybygning udenfor og opbakning til nybygning indenfor.  

Nyt vejsnit i Fanefjordsgade med bedre forhold for cyklister og gående.  

Fortætning omkring Fanefjordsgade for at skabe et mere defineret gaderum.  

Interventioner i forladt bygningsmasse med nye offentlige institutioner og mødesteder for byens borgere.  

Ombygning af eksisterende funktioner for at øge deres kvalitet for bylivet.  

Restaurering af bygninger med historisk betydning for byen og området.  

Projektet er inddelt i tre faser. Første fase varer til ca. 1. september og er programskrivning hvor 

opgavens rammer defineres. Anden fase er projektfase hvor selve forslaget udarbejdes og varer til ultimo 

december. Tredje fase er præsentationsfase og varer til ultimo januar.  

Med venlig hilsen  

Morten Birk Jørgensen, mortencg@msn.com 


