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Det har været et begivenhedsrigt år for vores forening. Fra mange sider mærker vi at der er pres på de 

værdier foreningen værner om. Et pres der kan være affødt af en desperation over tidernes økonomiske 

ugunst, eller et ønske om at forandring er for enhver pris bedre end stilstand. I begge situationer kan der 

opstå en efterfølgende reaktion som udløser sig i en åbenbaring over påskyndelsen af værdier man faktisk 

først værdsætter når de ikke længere findes.  

Vores forening ønsker at værne om disse værdier mens de endnu findes, og altså før de kun findes i 

historiebøgerne, på foto eller i erindringerne. 

Som bestyrelsen mærker vi sådan pres når Regeringen ønsker at hjælpe Udkantsdanmark med 

dispensationer fra Planloven eller med justeringer af samme Planlov, hvorved reguleringer, som har skabt 

det område vi i dag kender, skal løsnes. Regeringsønsker som støttes af det politiske flertal i Svendborg 

Byråd.  

Eller vi mærker presset når der er politisk flertal i Svendborg Byråd som arbejder aktivt med i processen 

med at nedrive huse i midtbyen eller ønsker bevaringsværdige huse forandret til noget andet, uden 

nødvendigvis det store hensyntagen til nærmiljøet, og hvad det betyder for helhedsopfattelsen af gaden, 

for identitetsforståelsen af middelalderbyen eller historiefortællingen om det sydfynske område. 

Foreningens udgangspunkt er, at vi lever i en dynamisk og foranderlig verden. Den forandring vi ser 

omkring os, ønsker vi at være en del af og sætte vores præg på. Det samfund vi kender er i disse årtier i 

gang med at tilpasse sig til de nye vilkår som sættes af globaliseringsdagsordnen. I denne proces oplever vi 

modsatrettede interesser der kæmper på at tiltrække turister, nye tilflyttere, virksomheder og kapital til 

det sydfynske område. I denne kamp bliver de lokale rammer udfordret.    

Vi mærker presset på området, når vi ser Lokalplanen for Jessens Mole 7-9, som efter ønsker fra Bygherre 

både kræver dispensation fra Kommuneplan, afviger på væsentlige punkter fra Udviklingsplanen for 

Svendborg Havn og indeholder andre forhold end udbudsmaterialet beskrev.    

Vi kan konstatere, at en politisk vedtaget plan for Svendborg Havn allerede i samme byrådsperiode som 

den er vedtaget kan være på vej til at miste sin opbakning, hvis lokalplanen for Jessens Mole 7-9 går 

igennem. På trods af en masse rumlighed og bløde ”bør” sætninger har det vist sig, at den Plan alligevel var 

for snæver da investorerne kikkede på den. Og havnen indeholdt tilsyneladende ikke det kapitalmæssige 

potentiale vi i Svendborg for en årrække siden antog den kunne genererer.  

Foreningen støtter op om Udviklingsplanen for Havnen. Og vi ønsker at fastholde de intentioner der er 

formuleret i den. Men forløbet med den første Lokalplan viser, at Havnen kan sive ud mellem fingrene på 

os i de kommende år, når de næste lokalplaner på Jessens Mole kommer i spil. Det som reelt foregår er en 

værdikamp på havnefronten, mellem forskellige syn på forvaltningen og udviklingen af et havneareal. Det 

er et område vi fortsat vil følge nøje de kommende år. 

Når det er sagt er der også sket gode ting i Svendborg. Med aktiv medvirken fra foreningen er der blevet 

dannet en støtteforening for Christiansmøllen, og i nærmeste fremtid vil renoveringen af møllen gå i gang, 

så det er synligt for borgerne i købstaden. 

Samtidig bliver renoveringen af Kullingsgade 6a snart afsluttet. Sammen med Svendborg Museum har vi i 

årevis presset på både kommune og Kulturstyrelsen om at få håndteret den sag på en ordentlig måde. 



Måske skal vi og Museet sammen lave en lille offentlig markering til sommer, at det nytter noget, når 

håndværkerne afslutter opgaven?  

Det var med en stor glæde at Ministeriet gav Christiansminde dispensation til at lave et Øhavscenter men 

uden en kunstig ø i Svendborg Sund. På sidste års generalforsamling blev det drøftet hvordan den sag skulle 

håndteres, og efterfølgende afgav bestyrelsen et høringssvar hvor vi påpegede at Øhavscenteret i sig selv 

var en god ide, hvis projektet i sin arkitektur tog hensyn til det eksisterende byggeri og at den kunstige ø 

helt skulle droppes. Netop det sidste var også Ministeriets konklusion. Og selvom flertallet i byrådet 

tilsyneladende ikke læste dispensationen på samme måde, men mente at en ø kunne stå på pæle eller 

være flydepontoner, som ikke var landfast, ser det nu ud til at ø-projektet er grundstødt. 

Svendborg Biograf har behov for flere sale, og har kik på Badstuen, som kommunen ejer. Da sagen opstod 

for 2 år siden kunne vi se dilemmaet, at Biografen medvirker til at skabe liv i byen om aftenen og samtidig 

var den mest nærliggende bygning for en udvidelse bevaringsværdig. Vores tilgang var dengang og er 

stadig, at det alternativ der måtte komme til Badstuen skal ses i helhed med Centrumpladsen og det grønne 

område, og skal være en kvalitetsmæssig styrkelse af området. Den aktuelle fredningssnak af Badstuen har 

bestyrelsen holdt sig ude af, da bygningen allerede har høj bevaringsværdi. 

I sådan situationer hvor bestyrelsen mener noget og enkeltpersoner i bestyrelsen kan mene noget andet 

stiller vi som bestyrelse bestyrelsesmedlemmerne frit til at agere som fagfolk eller læserbrevsskribenter, så 

længe man udtaler sig som privatperson og ikke på vegne af bestyrelsen eller foreningen. I det forløbne år 

er det sket med Badstuen og med Svendborg Havn. 

Et samarbejde mellem Fyns Amts Avis og bestyrelsesmedlem i Landsforeningen By og Land Jep Loft 

resulterede i et debatmøde i Svendborg om behovet for gentænkning af middelalderbyen. Lokalforeningen 

havde ingen aktier i dette arrangement. Men bestyrelsen har forholdt sig til såvel formen som indholdet. Vi 

reflekterede over, hvor mange helsides annoncer Fynske Medier bragte i 14 dage, som medførte et 

fremmøde på ca. 80 personer (abonnenter). Det fortæller lidt om hvor kapitaltungt det er at rejse et 

debatmøde om sådan emner. Men signalværdier var også tankevækkende, at man i annoncerne ønskede at 

genskabe Middelalderbyen på Centrumpladsen – hvor der i middelalderen var fælled (græsningsareal). Det 

betyder, at en karismatisk person og en avis der ønsker at rejse en folkestorm på et populistisk grundlag har 

ret frit spil. Vi har brugt denne sag som afsæt til at drøfte behovet for mere oplysning og viden om de 

faktiske forhold i byen, og er gået i dialog med Svendborg Museum og Kommunen om at udarbejde 

informationstavler for bygninger og pladser i Midtbyen og på havnen. Der er udtrykt interesse for et sådan 

projekt og for et samarbejde. 

Jep Toft har dog en pointe med sin kritik af forvaltningen af bymidten, for der rives for tiden en del huse 

ned som skaber huller i gadebilledet. Vi er fortsat i tæt dialog med kommunen som et opdateret SAVE-

atlas, en struktureret og anerkendt registrering af bygningskulturens tilstand. Kommunen er ikke afvisende, 

men det er et spørgsmål om penge og prioritering af opgaver. Men vi mærker at de lytter på os, og tager os 

seriøs.    

Foreningen var fødselshjælper til Kommunens Arkitekturråd, hvor Ole Østergaard af rådet er udpeget som 

Formand. Arkitekturrådet var oprindeligt en forsøgsperiode på 2 år, men blev i 2015 forlænget til udløbet 

af denne byrådsperiode. Mens Arkitekturrådet forholder sig til det faglige niveau har vi som forening fortsat 

2 møder om året med Forvaltningen og den politiske formand Henrik Nielsen om den strategiske udvikling 

af Kulturarven i kommunen. Det er nogle meget frie møder, som afholdes i en god tone med gensidig 

respekt for hinanden. Det er bl.a. i dette forum at årets udflugt med Byråd og forvaltning er planlagt. Det er 

nu 6. gang den finder sted, så det er i den grad blevet en tradition. Årets tur afholdes den 10. maj, og 



temaet er Haven og midtbyen, med sejllade med Helge på havnen og efterfølgende debat i 

Fremtidsfabrikken. 

Foreningen lagde for en årrække siden en strategi for SvendborgFonden frem til 2019. Denne strategi 

følges. Det betyder at foreningen årligt har et økonomisk råderum at arbejde indenfor. I 2015 har vi ikke 

trukket så meget på fonden, som vi kunne. Det skyldes at vi for første gang i en årrække valgte ikke at lave 

en temafolder. Medlemssituationen er på nogenlunde samme leje som de forrige år – med lidt 

nedafgående tendens. Vi har fortsat en udfordring med at rekruttere unge medlemmer.  

Afslutningsvist tak til bestyrelsen for jeres engagement. Det er en meget kompetent gruppe der udgør 

bestyrelsen, som trods vores forskelligheder har respekt for hinandens fagligheder og personlige 

temperamenter. Hver og en bidrager i de konstruktive snakke, som altid er meget befriende at deltage i. 

Tak til jer alle for det. 


