KUNSTSTRATEGI
Skærbæk

KUNSTSTRATEGI
Skærbæk

Forside:
Cai Ulrich von Platen, I GADEN MØDES BØRN DER SNAKKER OG VOKSNE DER
LEGER…, 2017. Som en integreret del af kunststrategien udviklede kunstneren Cai
Ulrich von Platen en række kunstprojekter, der alle gik i dialog med Skærbæk og
Skærbæks borgere. I anledningen af en byvandring, der markerede afleveringen
af kunststrategien, bearbejdede kunstneren en lukket blomsterbutiks facade i byens
centrale handelsgade. I vinduerne blev en række fundne fotografier af optog og andre
kreative indslag i Storegade gennem tiden præsenteret.
Foto: Cai Ulrich von Platen

DISPOSITION
1. FORORD

5

2. VISION

7

3. METODE
3.1 Hvad er en kunststrategi?			
3.2 Tværfagligt greb					
3.3 Lokal forankring						

9
9
10

4. BAGGRUND
4.1 Skærbæk – på kanten af Vadehavet				
4.2 Styrker, svagheder og potentialer i Skærbæks bymidte 			
4.3 Skærbæks historiske og kulturelle betydning			
4.4 Lokale og regionale temaer og sammenhænge			

15
18
24
26

5. KUNSTENS ROLLE OG POTENTIALE I SKÆRBÆK
5.1 Kunststrategiens formål  					
5.2 Kunststrategiens vision						
5.3 Udviklingsprincipper  					
5.4 Særlige steder for kunsten 		

30
30
30
32
  

6. KUNSTGREB
6.1 Midlertidige og permanente kunstgreb				
6.2 Fire kunstgreb
1. Kunst som styrker Skærbæks kulturelle og historiske identitet
2. Kunstneriske rammer for nye samlingspunkter i Skærbæks offentlige rum
3. Kunst som skaber nye sammenhænge og forløb gennem Skærbæk
4. Kunstnerisk koncept for nye ”Skærbæk-produkter”		

36
36
37
40
44
46

7. ORGANISATION
7.1 Arbejdsgruppen 				

49

8. MODEL FOR KUNSTSTRATEGIEN			

				

9. DE NÆSTE SKRIDT – ET PAR ANBEFALINGER				
9.1 Forslag til proces					

51
53

FORORD

I Skærbæk går tingene op i en fælles højere enhed!
Aktuelt sker der meget i Skærbæk og det kommer der også til i årene, der venter forude. Med det der sker i Skærbæk,
bliver det også tydeligt, at vi i fællesskab kan få indsatserne til at understøtte hinanden og dermed nå meget længere end
det ville være muligt med indsatser, der laves hver for sig.
Med Skærbæks byfornyelsesprojekt er der lavet kløverstier og der bliver skabt rammer for aktiviteter i det offentlige rum.
Der bliver arbejdet for at videreudvikle detailhandlen og samtidig er planerne for en ny skole i Skærbæk nu i fuld gang!
Der er en stor dynamik i alt det der sker og mange er involveret, og det er midt i denne dynamik, at vi sammen med borgerne
har vurderet at det er vigtigt, at der også udvikles en kunststrategi for Skærbæk centrum.
En aktiv by består ikke kun af bygninger, p-pladser, fritidstilbud og butikker. En by skal kunne mere. Det er det, vi har ønsket
at få belyst med Kunststrategien for Skærbæk. Og vi synes, det er lykkedes!
Det er vores ønske og mål, at Kunststrategien for Skærbæk skal vise vejen frem for at få byen gjort endnu mere attraktiv.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange frivillige, der har lagt et stort arbejde i, at vi i dag står med en strategi,
der viser os den vej. Uden jer var kommunen og byen aldrig nået i mål. Tak!
Vi ønsker god læsning og vi glæder os til at følge det fremadrettede arbejde.

Bo Jessen, Formand for Teknik og Miljø, Tønder Kommune                                      
Jørgen Popp Petersen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Tønder Kommune
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VISION

KUNSTEN I SKÆRBÆK
Kunsten i Skærbæk skal bidrage til mere liv i byen,
større lokal stolthed og styrke byens identitet
som et engageret og aktivt sted at leve og at besøge.
Kunsten i Skærbæk skal underbygge fællesskaber og
møder på tværs af generationer samt skabe nye forbindelser
til historien og Vadehavsregionen.
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METODE

3.1 HVAD ER EN KUNSTSTRATEGI?
I modsætning til en kunstplan eller en handlingsplan, er en
kunststrategi langsigtet, dynamisk og flerstrenget. Den er
stedsbunden og bygger på en analyse af stedets kvaliteter og
udfordringer, en prioritering af mulige fremtidsscenarier og
en inddragelse af lokale aktører og ildsjæle, som skal medvirke
til planens realisering.
For det første skal kunststrategien for Skærbæk afdække,
hvordan kunst kan bruges som en medvirkende faktor i udviklingen af Skærbæk by. Heri skal forstås, at kunsten ikke er
målet i sig selv, men at kunst er del af en kulturel, funktionel
og social transformation af byen. Det skal med andre ord være
et redskab i en helhedsorienteret byudvikling.
For det andet skal kunststrategien give en fælles forståelse for,
hvordan kunst kan bruges i en helhedsorienteret udvikling af
byen. Det gør den bl.a. ved at beskrive en fælles vision, som
alle parter involveret i udviklingen af strategien kan se sig selv
i og bakke op omkring. Visionen er ambitiøs og bidrager til at
skabe retning på udviklingen og den måde kunst involveres
i udviklingen på.
For det tredje vil kunststrategien formulere en række grundlæggende principper for, hvordan der skal arbejdes med kunst og
herunder udvikle, definere og prioritere en række indsatser inden
for forskellige temaer, som kan være medvirkende til en realisering af visionen. Derudover peger kunststrategien på nogle konkrete kunstprojekter af permanent og mere midlertidig karakter,
som udelukkende fungerer som eksempler.
En fjerde og vigtig egenskab ved kunststrategien er, at den er
udviklet til brug i et felt, som er dynamisk og omskifteligt.
Både fordi den samler initiativer, ønsker og behov fra forskellige
aktører – erhverv, turisme, fritid, kultur og byudvikling – men
også fordi, den er robust nok til at fungere, selv om der opstår
nye muligheder, nye udfordringer og nye gode idéer.

Samlet set er det hensigten med kunststrategien for Skærbæk,
at den sætter retningen for arbejdet med kunst og samtidig
inspirerer og motiverer. Den skal være et vigtigt værktøj i
arbejdet med Skærbæks identitet og udvikling, og den skal
fungere som en kontrakt mellem de involverede aktører om
at arbejde engageret og målrettet for at indfri den vision, der
er omdrejningspunktet for strategien. Endelig skal strategien
anvendes som et formidlingsværktøj overfor eksterne aktører
og interessenter i forbindelse med f.eks. fundraising.

3.2 TVÆRFAGLIGT GREB
Strategien er udarbejdet af et eksternt, objektivt team, der vandt
et udbud efter invitation fra Statens Kunstfond. Umages hold er
et tværfagligt team, hvor kunstfaglige kompetencer er suppleret med kompetencer indenfor strategisk byudvikling og
inddragelse (Mette Mechlenborg) og by- og landskabsarkitektur (Anja Boserup Qvist). Formålet med denne brede sammensætning af teamet har været at sikre et helhedsorienteret
blik på Skærbæks selvforståelse, udfordringer og potentialer i
forhold til det fysiske miljø, det sociale miljø og byens historie
og identitet. Den helhedsorienterede tilgang er anvendt som
grundlag for at formulere en ambitiøs vision for kunstens
potentiale i udviklingen af byen.
Som et eksperiment har de kunstfaglige kompetencer i teamet
været delt mellem en kunstkonsulent (Umage) og en udøvende
kunstner (Cai Ulrich von Platen). Formålet med at inddrage en
kunstner i processen har - udover generel sparring om kunstnerisk indhold - været at kickstarte og give opmærksomhed til
indsatsen omkring kunst med et konkret realiseret kunstprojekt
i løbet af udviklingen af strategien. Resultaterne og værdien af
samarbejdet har dog været mere vidtrækkende.
Cai Ulrich von Platen har med sin særlige researchbaserede
kunstpraksis bidraget til strategien med et kunstnerisk perspektiv
på Skærbæks mange tidslige lag og grundstammen i byens
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identitet. Resultaterne af denne research er også blevet anvendt
i et udstillingsformat - en udadvendt aktivitet, der for borgerne i
Skærbæk illustrerede kunstnerens særlige position som den udefrakommende, der kan gå fordomsfrit, nysgerrigt og innovativt
til stedet.
I rollen som undersøgende ”by-kunstner” har Cai Ulrich von Platen
opholdt sig i Skærbæk ad flere omgange og herigennem
igangsat en uvurderlig dialog med et bredt netværk af borgere.
En reciprok proces, hvor borgere har bidraget med input om
deres by til kunstneren, og kunstneren har formidlet kunstens
potentiale i byudviklingen til borgeren og dermed skabt opbakning til kunststrategien.
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Generelt har tværfagligheden i teamets arbejde været afgørende for det strategiske niveau. Ekspertisen indenfor den
fysiske og identitetsmæssige byanalyse har sikret kunststrategien et højt ambitionsniveau, der sætter Skærbæks udvikling
i både et lokalt og regionalt perspektiv. Det kunstneriske bidrag
har, udover at have en kunstnerisk værdi i sig selv, også fungeret på det strategiske niveau, hvor det har udfyldt en fomidlende
og illustrerende rolle. Begge dele er samtidig blevet grundigt
forankret via en ambitiøs, lokal inddragelsesproces.

3.3 LOKAL FORANKRING
Udover det tværfaglige greb har en løbende involvering af
lokalbefolkningen været et grundelement i processen med
at udvikle en ambitiøs og realiserbar kunststrategi for Skærbæk.
Umages team har lagt stor vægt på en reel lokal forankring
af strategien gennem en række borgerinvolverende initiativer
såsom workshops, borgerevents, formidling og udstillingsprojekter, der til sammen har skabt en vigtig dialog med og akti-

viteter for en bred vifte af Skærbæks borgere. Flere målgrupper
er blevet aktiveret på forskellige niveauer og et bredt fundament
for den lokale forankring af kunststrategien er hermed sikret.
Skærbæks borgere har udvist stor interesse i processen og har
bidraget med viden og sparring gennem hele forløbet. Der har
været stor åbenhed overfor og fin tilslutning til de udadvendte
aktiviteter omkring kunststrategien.
De lokal forankrende tiltag har været:

A. Workshop for lokale interessenter

Indledningsvis inviteredes lokale interessenter til en workshop
med det overordnede formål at inspirere til, hvordan kunst kan
integreres i byudviklingen i Skærbæk. Gennem dialog var det
desuden hensigten at få identificeret Skærbæks styrker, svagheder og potentialer.

B. Borgerevents

For at sikre maksimal formidling og opbakning fra Skærbæk
borgerne afholdtes/afholdes i løbet af processen to offentlige
borgerevents.
Borgerevent 1: Udstillingsåbning Den Udadvendte By og
inddragelse af borgerne
Formålet var at åbne dørene for Skærbæk-borgerne og inspirere dem til, hvad kunst i Skærbæk kan. Eventen afholdtes i
forbindelse med åbningen af Cai-Ulrich von Platens udstilling
Den Udadvendte By. Konceptet var en uformel og åben event,
hvor borgerne kunne høre om arbejdet med strategien, og der
kunne stilles spørgsmål til både kunstudstilling og hensigten
med arbejdet.
Borgerevent 2: Byvandring og udstilling af børneturistplakater
Kunststrategiens afslutning og overlevering til Skærbæk blev
markeret med en åben borgerevent. Eventen kombineredes

med en præsentation af resultaterne fra en børneworkshop om
turistplakater, som Cai Ulrich von Platen har ledt på Skærbæks
Billedskole. Børnenes plakater blev printet i stor-format og placeret strategisk i byrummet på de særlige steder, som kunststrategien udpeger som mulige rum for kunstnerisk bearbejdning.
Med inspiration fra den lange tradition for at organisere optog
gennem byen planlagde teamet bag kunststrategien en byvandring til disse steder og lokale kunstambassadører videreformidlede on-site strategiens idéer til deres medborgere.

C. Offentlig formidling

Rådgivningsteamet har udarbejdet en mindre pressestrategi
og indgået et samarbejde med lokale medier om formidling af:
•
•
•
•

Invitation til borgerevents og arrangementer
Pressemateriale i artikelform
Billedmateriale
Interview med kunstner

Teamet har generelt lagt vægt på, at skabe opmærksomhed
og begejstring for kunststrategien. Et vigtigt greb har her været
historien om Cai Ulrich von Platens kunstudstilling og blik på
Skærbæk by og om den inddragende proces, der har været
både i forbindelse med kunstinitiativerne og med strategien.
Der er indgået et samarbejde med Skærbæk Avis om at formidle
historier om og fra processen. Den lokale følgegruppe har vist
stor velvilje til at være med til at formidle budskabet om kunstens
potentiale i Skærbæk videre til deres medborgere.

D. Forankring hos lokal følgegruppe og
kunstambassadører

Det er væsentligt for strategiens realisering, at der er lokal opbakning til strategien. Udvalgte lokale aktører er derfor blevet
inddraget og har været direkte medvirkende til udvikling af vision,
indsatsområder og projektinspiration. Særligt centralt i forank-

ringsprocessen er Områdefornyelsens følge- og arbejdsgruppe,
der stod bag ansøgningen til Statens Kunstfond om støtte til
udviklingen af en kunststrategi for Skærbæk. Denne lokale følgegruppe har engageret fulgt processen og vil fremover få en
afgørende rolle i forhold til strategiens realisering. Læs mere
om den lokale følgegruppes fremtidige funktion i kapitel 6 om
Organisation.

E. Kunstprojekter ved Cai Ulrich von Platen

Teamets kunstner Cai Ulrich von Platen har skabt tre udstillinger, der har fungeret som en slags processuelle pilotprojekter
med det overordnede formål at lave en kunstnerisk undersøgelse af Skærbæks identitet og skabe et lokalt forankrende
netværk blandt borgere.
Udstilling 1 - Karostep
Kunstneren fik i første omgang stillet et tomt butikslokale i Skærbæks indkøbsgade til rådighed. Lokalerne var dynefabrikken
Karosteps gamle lokaler i Storegade 32 og Cai Ulrich von Platen
arbejdede her med at forvandle butikslokalet til et billede af
en bestemt tid og en bestemt funktion. Funktionen tog udgangspunkt i Karostep: en virksomhed med fabrikation, butik og
administration under ét og samme tag. Tiden var 70’erne, hvor
det sidste stråtækte hus i Storegade blev revet ned for at give
plads til Karosteps dynefabrik. Man så møbler og genstande enkle, gedigne og funktionelle - iscenesat som en mellemting
mellem en butik og et museum. Teamets første workshop for
lokale interessenter afholdtes i udstillingen.
Udstilling 2 - Den Udadvendte By
Den Udadvendte By var von Platens anden installation i butikslokalet Karostep. Som optakt til udstillingen besøgte kunstneren
gennem måneder en række af Skærbæks borgere, erhvervsdrivende og kulturelle aktører. Med disse menneskers hjælp fik
kunstneren indblik i, hvad Skærbæk er for en by, hvem Skærbæk
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borgerne er, og hvilken historie Skærbæk bygger på. Han dykkede ned i byens produktions-, handels-, forenings- og kulturliv
og indsamlede produkter, materialer og fotografier, som indgik
i kunstinstallationen. Teamets første åbne borgerevent afholdtes
i udstillingen.
Udstilling 3 - I GADEN MØDES BØRN DER SNAKKER OG
VOKSNE DER LEGER...
I anledningen af en byvandring, der markerede afleveringen af
kunststrategien, bearbejdede kunstneren en lukket blomsterbutiks facade i byens centrale handelsgade. I vinduerne blev
en række fundne fotografier af optog og andre kreative indslag
i Storegade gennem tiden præsenteret. Værket opfordrer til at
tænke kunsten og kulturen ind i udviklingen af gaden og genanvendelsen af de funktionstømte lokaler.
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Workshop og udstilling med Skærbæk Billedskole
Cai Ulrich von Platen har desuden afholdt en børneworkshop
med Skærbæk Billedskole. Med turistplakaten som afsæt
skabte eleverne egne portrætter af favoritsteder i Skærbæk.
Resultaterne printes i stor-format og opsættes i byrummet
i forbindelse med den afsluttende borgerevent.

Modsat side:
Øverst t.v.: Cai Ulrich von Platen,
Karostep, Skærbæk, 2016
Øverst i midten: Cai Ulrich von Platen,
Den Udadvendte By, Skærbæk, 2017
Nederst t.v.: Cai Ulrich von Platen,
Den Udadvendte By, Skærbæk, 2017
Til højre: Børneturistplakat skabt af
Maria Wellnitz i forbindelse med von
Platens workshop med Skærbæk
Billedskole.
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BAGGRUND

4.1 SKÆRBÆK – PÅ KANTEN AF VADEHAVET
Beliggenhed

Skærbæk ligger naturskønt og er omgivet af Tøndermarsken
og et rigt natur- og dyreliv. Fra Vadehavet trækker utallige fugle
over byen og sammen med vestenvinden og lugten af salt
bidrager de til billedet af en by på kanten af havet.

møbelindustri og slagterivirksomhed) været med til udvikle byen.
I 1997 åbnede Skærbæk Fritidscenter med bowling, svømmehal og andre aktiviteter, og centret er i dag en større attraktion
for både lokale og besøgende. Fritidscentret og nærheden til
Vadehavet og Rømø har været medvirkende til, at Skærbæk
stadig er en velfungerende by med svagt stigende indbyggertal,
og i modsætning til andre stationsbyer ikke udelukkende er
præget af lukkede butikker og generel stagnering.

Skærbæk ligger højt placeret på Geestranden mellem Ribe og
Tønder og er den næststørste centerby i Tønder Kommune med
ca. 3000 indbyggere. Byen ligger infrastrukturelt godt placeret
ved jernbanen og Hovedvej 11, som mod syd forbinder Skærbæk
med Tønder og Tyskland. Mod øst ligger de øvrige sønderjyske
kommuner og mod nord resten af landet. Mod vest ligger
Rømødæmningen og fra den kommer man over Vadehavet til
Rømø. Nærheden til Rømø giver Skærbæk en central position,
og byen fungerer som porten til Rømø for øens mange turister.
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Byen

Selv om den oprindelige landsbystemning næsten er forsvundet,
så er kirken og andre ældre bygninger stadig markante i bybilledet: Hovedstrøget, Storegade, ligger syd for den gamle
kirke fra 1200-tallet. I den ene ende af Storegade ligger en
gammel bevaringsværdig købmandsgård tegnet af Kaj Gottlob
i 1909. Og i den østlige ende af Storegade ligger en fin gammel
stationsbygning i preussisk stil fra jernbanens åbning i 1887.
Enkelte passager forbinder hovedgaden med kirken mod nord
og Mellemgade og et ældre beboelsesområde mod syd. Fra
passagerne fornemmes den gamle labyrintiske landsbystruktur
omkring Melby mod syd.
Med årene har byen udviklet sig omkring jernbanen og Hovedvej
11, og Skærbæk har i en lang periode været en levende
stations- og handelsby. Erhvervsmæssigt har en stolt tradion
for håndværk og en lang række industrier (bl.a. uldspinderi,

Næste sider:
S. 16: Skærbæk i landskabelig kontekst.
Skærbæk ligger naturskønt omgivet
af Tøndermarsken og højt placeret på
Geestranden mellem Ribe og Tønder.
S. 17:
Øverst t.v.: Bykort over Skærbæk, 1877
Øverst t.h.: Vestbanen kom til Skærbæk
i 1887. Stationsbygningen står i dag
relativt uændret, men funktionsløs. Der
er idag kun et trinbræt i Skærbæk.
Nederst t.v.: Historisk foto fra
Skærbæks hovednerve, Storegade
1950’erne.
Nederst t.h.: Storegade, 1958
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4.2 STYRKER, SVAGHEDER OG
POTENTIALER I SKÆRBÆKS BYMIDTE
Den fysiske analyse af Skærbæk påpeger følgende
styrker, svagheder/udfordringer og potentialer i Skærbæks
byrum:

•

Nordøst for byen ligger skov og plantager, som
også er med til at skabe gode muligheder for
rekreative tilbud. Kløverstier og løberuter er netop
åbnet rundt i det karakteristiske marsklandskab.

•

Området syd for Storegade ned mod Mellemgade
har en åben og grøn karakter, som kontrast til
Storegades mere lukkede og smalle forløb. De fine
passager forbinder handelsgaden med det grønne
Mellemrum og bygger bro til det gamle charmerende
og idylliske Skærbæk omkring Melbykro.

•

Erhvervsområdet med det afgrænsende plankeværk og høje skorstene bag stationen fungerer
som byens mere moderne kendemærke der symboliserer, at industrien stadig lever i byen.

Styrker
•

Kulturhistoriske bygninger giver byen karakter og
forbinder fortid med nutid (den gamle købmandsgård/museet, stationsbygningen, væveskolen,
gamle gårde mv.). Kirken ligger markant placeret
og skaber en historisk og smuk baggrundsscene
for Storegade og byens liv.

•

Gode og levende funktioner, som styrker byens
identitet og liv (Fritidscentret, biblioteket, Kulturhuset
Emanuel).

•

Storegade har karakter af handelsstrøg og byatmosfære og fungerer som en naturlig hovednerve
for besøgende, der skal til og fra stationen fra bl.a.
Fritidscentret og byens udvalg af butikker.

•

Den nye Multiplads, som kommer til at ligge for
enden af Storegade, giver Fritidscentret en mere
udadvendt profil og vil fungere som en god ankomstplads og afslutning på Storegade-forløbet.

•

Der er rig variation i grønne oplevelser. Mod vest
åbner landskabet sig op og byens placering på
Geest-randen giver et særligt kig ud mod vest,
når man står ved de åbne grønne arealer omkring
Fritidscentret.
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Modsat side:
Illustration af Skærbæks styrker.

Erhvervsområde

Kirke
Den gamle
købmandsgård

Fritidscenter

Storegade

Station
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Passager

Bypark
Melbygade

Styrker

Svagheder
•
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Ankomsten til Storegade – særligt fra stationen og
Tøndervej – er i dag trist og giver indtryk af en by
i forfald. Fra denne side er mødet med Skærbæk
tomme butikker. Storegade forsvinder i forbifarten
og forbipasserende, som ikke kender Skærbæk,
opdager ikke at der findes en fin handelsgade,
kulturhistoriske bygninger og et moderne Fritidscenter.

•

I begge ender af Storegade har storskala-byggeri
i form af supermarkeder og Fritidscentret udfordret
byens oprindelige skala og byggestil. I begge
ender efterlader det et landskab, som er lavet til
biler fremfor mennesker og det udfordrer en by
som Skærbæk.

•

Storegade er smal, lidt mørk og præget af bilisme.
Der er både parkerede og kørende biler og der
mangler opholdspladser og uderumskvaliteter, som
kan underbygge handelsgaden og fremme nye
aktiviteter i de tomme butikslokaler. De lukkede
butikker og tomme udstillingsfacader forstærker
billedet af en stagneret byudvikling.

•

Det omgivende karakteristiske marsklandskab
fornemmes ikke inde i Skærbæk. Byparken ligger
som en lille lommepark i den vestlige ende af byen,
men den er ikke markant og kendes mest af lokale.
Beplantningen og det grønne er ikke en del af
byens identitet i dag.

•

Jernbanegade har ingen oplevelsesmæssige
kvaliteter, men fungerer kun som infrastruktur, der
forbinder Storegade og stationen. Området om
kring stationen mangler karakter, og stationsbygningen i sig selv er død og i begyndende forfald.
Området ligger som en blindtarm, der er afskåret
fra resten af byen med erhvervsområdet i ryggen.
Området har en rå og forladt karakter, som påkalder
sig opmærksomhed.

•

Byens skorstene og erhvervsområdet forekommer
afkoblet fra resten af byen pga. det løbende plankeværk og jernbanen, som gennemskærer byen.

Nederst t.v.: Skærbæks hovednerve,
Storegade, er smal og præget af bilisme.
Nederst t.h.: Ankomsten til Skærbæk
fra øst er i dag trist og giver indtryk af en
by forfald.
Modsat side:
Øverst: Illustration af Skærbæks
svagheder.

Erhvervsområde

Storskalabyggeri
Storskalabyggeri

Fritidscenter
Storegade
Ankomst

Jernbanegade
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Ankomst

Tøndervej

Svagheder

Potentialer

By- og landskabsanalysen peger på flere konkrete steder
i Skærbæks byrum, hvor der er stort potentiale for
udvikling. Nogle potentialer forløses ikke udelukkende
gennem kunst, men kræver også byudviklingsmæssige
redskaber og andre fagligheder. Potentialerne er:
1.
2.
3.
4.

Ankomsten ved Storegade
Storegade
Det grønne Mellemrum
Passagerne

Potentialerne vil blive yderligere beskrevet i afsnit 5.4.
om Særlige steder for kunsten.
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Udover disse konkrete fysiske steder med udviklingspotentiale anbefales det at styrke og udvikle de mange
gode funktioner og attraktioner, som bidrager med liv,
sammenhængskraft og identitet i Skærbæk i forvejen.
F.eks. er det de færreste byer af Skærbæks størrelse,
der har deres egen skyline. Det kan udnyttes meget bedre!
I stedet for at gemme industriområdet området væk bag
stationen, kan skylinen med fordel inddrages som en del
af byens profil gennem forskellige forskønnelsestiltag.

Modsat side:
Illustration af Skærbæks potentialer:
Ankomsten, Storegade, Mellemrummet
og passager

Den gamle
købmandsgård

Station
Storegade

Ankomst
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Passager
Mellemrummet

Potentialer

4.3 SKÆRBÆKS HISTORISKE OG KULTURELLE
BETYDNING
Skærbæk har en unik historie, som på flere punkter placerer byen
midt i den nationale fortælling. I dette afsnit præsenteres de
mest dominerende historier, der er kommet frem under vores
analyse og dialog med borgerne.

Bevaringsværdig marskby
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Kulturstyrelsen har i forbindelse med udarbejdelsen af Vadehavsatlasset klassificeret den vestlige del af Skærbæk mod
marsken som bevaringsværdig. Denne del af byen er - trods et
vist forfald - præget af en række karakteristiske større bygninger
fra den dansk-tyske periode i 1864-1920 i historicistisk stil,
Jugendstil og den senere Bedre Byggeskik. Blandt andet er som
nævnt den gamle købmandsgård af arkitekten Kaj Gottlob fra
1909 et hovedværk i dansk og slesvig-holstensk arkitektur – et
unikt krydspunkt mellem hjemstavnsstilen og Bedre Byggeskik.
Enkelte små vest-slesvigske grundmurede huse fra 1600-tallet,
som den gamle kro og gården Melbyhus, er bevaret i den ældste
del af Skærbæk.

inspiration fra den norske vævetradition og med designforlæg
udført af førende europæiske Jugendstil-kunstnere – de berømte Skærbæktæpper. I årene omkring århundredskiftet blev
tæpperne udstillet på verdensudstillinger og førende museer
rundt i Europa. Men Pastor Jacobsen var også en personlighed, der var berygtet for sine metoder og havde et konfliktfyldt
forhold til sine sognebørn. Jacobsen brugte de mange aktiviteter
til at understøtte sit politiske, tysksindede virke. Det politiske,
økonomiske og kunstneriske eventyr sluttede dog brat i 1903,
da Jacobsens gik fallit og afskedigedes fra sit embede pga.
mandatsvig.
Historien om Pastor Jacobsen og Skærbæktæpperne vidner
om de kulturelle og nationalpolitiske møder mellem det danske
og det tyske i grænselandet, som Skærbæks kulturarv i den
grad er præget af. Denne vigtige og udfordrende del af den danske kulturarv er der blevet taget vare om at formidle i Museum
Sønderjyllands regi på Skærbæk Museum indtil 2016, hvor
det lokale museum havde til huse i den gamle købmandsgård.
Museet er nu lukket og tilbage er en præsentation af enkelte
af Skærbæktæpperne i Hjemsted Oldtidsby udenfor Skærbæk.

Pastor Jacobsen og Skærbæktæpperne

Den gamle præstegård i Storegade er ligeledes et eksempel på
de mange arkitekturhistoriske spor, der er tilstede i marskbyen.
Bygningen vidner samtidig også om en mere immateriel del
af Skærbæks kulturarv, nemlig historien om den kontroversielle
tysksindede præst Chr. Johannes Jacobsen (1854-1919), der
prægede Skærbæks udvikling markant i årene 1894-1904.
Pastor Jacobsen var en igangsætter, der ved siden af præstegerningen blandt andet etablerede Skærbæks Væveskole, byens
første bank og skabte grundlaget for turismen på Rømø med
anlæggelsen af den særprægede sommerhuskoloni Lakolk.
Pastor Jacobsen forstod at udnytte byens og egnens stedsbundne
potentiale til at skabe et kunstnerisk momentum, der satte
Skærbæk på verdenskortet. Væveskolen producerede – med

Modsat side:
Øverst t.v.: Storegade 47 blev opført som købmandsgård tegnet af Kaj Gottlob i 1909.
Fra 2008-2016 husede bygningen Skærbæk Museum under Museum Sønderjylland.
Nederst t.v.: Postkort fra Lakolk, 1899. “Et jævnt, billigt kursted for den tyske middelstand”. Sådan blev “Nordseebad Lakolk” beskrevet. Den lokale, tysksindede pastor
Jacobsen var initiativtager, og der blev i løbet af få år omkring år 1900 opført knap 40
blokhuse med jugendstiltræk.
Til højre: Skærbæktæpper - Heinrich Sperling: Moppetæppet og Storketæppet, 1899.
1896 grundlagde pastor Jacobsen Skærbæk Væveskole på initiativ fra den tyske
museumsmand Justus Brinckmann samt dennes assistent Friedrich Deneken, der begge
var meget optagede af at genoplive den tyske vævekunst. Udgangspunktet var nordiske
vævetraditioner, men kontakt til den nye jugendstils foregangsmænd betød, at der hurtigt
blev vævet efter motiver fremstillet af kendte jugendstilkunstnere som Otto Ubbelohde,
Heinrich Vogeler og Hans Christiansen. Tæpperne blev hurtigt berømte på udstillinger i
Tyskland, Østrig-Ungarn samt verdensudstillingerne i New York, Paris og Torino og blev
solgt i hele Europa.
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Kulturelle og lokalhistoriske fælleskaber

Skærbæks borgere har en lang tradition for at være aktive
og igangsættende i forhold til at skabe rum for fællesskaber
omkring historieformidling og andre kulturelle aktiviteter.
Grundlaget for Skærbæk Museum blev skabt af lokale kræfter,
der i mange år forinden den statslige anerkendelse selv tog
vare om indsamlingen af de kulturhistoriske genstande og
formidlingen af Skærbæks historie.
I Skærbæk findes desuden Danmarks ældste fungerende uldspinderi fra 1889, der i dag drives som arbejdende museum
med hjælp fra lokale kræfter. Skærbæk Uldspinderi er endnu
et eksempel på, at der i byen er tradition for at værne om
formidlingen af kulturarven. Uldspinderiet fortæller historien
om industrialiseringen af de traditionelle erhverv, fåreavl og
tekstilproduktion, som ellers foregik på egnens gårde.

26

Kultur- og forsamlingshuset Emanuel i den gamle frikirke fra
1909 har ligeledes siden 1986 dannet ramme om mange
kulturelle tiltag såsom koncerter og udstillings- og teatervirksomhed. Endelig fungerer Kunstnerhuset, der har til huse i
Skærbæk Fritidscenter, som et aktivt sted, hvor den lokale kunst
og kunsthåndværk er synlig og tilgængelig for alle. Kunstnerhuset huser både udstillingsfaciliteter og værkstedsfaciliteter
for lokale kunstnere og kunsthåndværkere. I 2014 etablerede
en gruppe borgere Kunstnerhusets Venner, der arbejder for at
gøre mere for kulturen og kunsten i Skærbæk og omegn samt
for at lave forskellige arrangementer i og omkring Kunstnerhuset
i Skærbæk.

i gang og som kan være med til at skabe nye sammenhænge,
forbindelser og værdi.

Områdefornyelsen i Skærbæk

Kunststrategien er direkte udsprunget af den igangværende
områdefornyelse. Den overordnede vision med områdefornyelsen
er, at øge byens samlede værdi som et godt sted at bosætte
sig og at udnytte byens muligheder og ressourcer maksimalt
i forhold til turisme og 1-dags besøgende fra Rømø og marsklandet i øvrigt. Fire temaer/indsatsområder indgår i fornyelsen:
1. Projekt MULTIPLADSEN (undervejs), 2. MARSKBYEN,
3. STATIONEN og STOREGADE – liv i byen og 4. BEVÆGELSE
(bl.a. Kløverstierne, som er etableret). Områdefornyelsen er forankret i afdelingen for Ejendom Plan og Drift i Tønder Kommunes
Teknik- og Miljøforvaltning.

Porten til Rømø

Et vigtigt omdrejningspunkt under områdefornyelsen er relationen
til Rømø. Med en beliggenhed ved Nationalpark Vadehavet
fungerer Skærbæk som porten til Rømø, da mange gæster
laver et stop i byen i forbindelse med deres besøg på øen.
Sammen med bl.a. Skærbæk Kursus- og Fritidscenters aktivitetsudbud betyder dette, at byen modtager mere end 500.000
gæster årligt. Relationen til Rømø er historisk og fortæller
også den omtalte historie om dengang Pastor Jacobsen
grundlagede den første turisme på øen og skabte en ny måde
at opleve de danske kystøer på. Arbejdet med Skærbæk
handler derfor også om at styrke relationen til Rømø – turismemæssigt, funktionelt og socialt. Se også om klyngedannelser
under kommunale satsninger.

4.4 LOKALE OG REGIONALE TEMAER OG
SAMMENHÆNGE

Modsat side:
T.v.: Vævestuen er et ud af mange kreative værksteder i Kunstnerhuset i Skærbæks
Fritidscenter. Udover værkstedsfaciliteter rummer Kunstnerhuset også udstillingsfaciliteter
for lokale kunstnere og kunsthåndværkere.

Der sker allerede meget i Skærbæk og i Tønder Kommune. En
kunststrategi bør derfor relatere til de initiativer, som allerede er

Øverst t.h.: Kulturhuset Emanuel i den tidligere frimenighedskirke fra 1909.
Nederst t.h.: Uldspinderiet i Skærbæk blev grundlagt i 1889. Bygningskomplekset
omfattede spinderi, farveri, væveri, butik og boliger til både ejer og ansatte. Virksomheden
forarbejdede rå uld til farvet og ufarvet garn samt vævede tekstiler. Farveriet og væveriet
blev dog senere nedlagt. Skærbæk Uldspinderi var i drift indtil 1998. I 2000 blev det
omdannet til et arbejdende museum.

27

Unesco og Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet blev i 2014 udnævnt til verdensarv af
UNESCO. Området strækker sig fra Ho Bugt ved Esbjerg ned
til den hollandske by Den Helder og er karakteristisk ved nogle
ganske særlige tidevandsforhold. Det særlige naturområde er
kendt for sine store mængder af fugle, og er om vinteren rasteplads for over 10 mio. trækfugle, som kommer for at finde føde
på deres rejse til og fra sydligere himmelstrøg. Derudover er
Vadehavet kendt for den særlige fauna og flora, som knytter sig til
de sjældne naturforhold. Et stort Vadehavscenter blev åbnet i
2016 ved Ribe, nord for Skærbæk. Med byens beliggenhed kan
Skærbæk tilbyde natur, kultur og byliv i ét og samtidig fungere
som støtteby til den overordnede ”Vadehavs-oplevelse”.

Den lokale bygningsarv
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Selvom Kulturstyrelsens Vadehavsatlas påpeger, at Skærbæks
byprofil er bevaringsværdig, har kultur- og arkitekturarven og byforskønnelse generelt ikke spillet nogen strategisk og synlig rolle
i markedsføringen af byen og bymidten. Men med Tøndermarks
initiativet og en generel interesse for bygningsarv, lokalhistorie, og
den tysk-danske forbindelse, kan Skærbæks byggede kulturarv
igen blive en attraktion.

Kommunestrategi 2022–2034

Tønder Kommune har netop vedtaget en Strategiplan for
2022-2034. I denne indgår en række indsatser og fokuspointer,
som man bør orientere sig i og som kan være medvirkende
til sammenhænge, nye samarbejder og nye projekter. Særligt
satsningen på klyngedannelse er værd at nævne i forbindelse
med styrkelse af relationen mellem Skærbæk og Rømø og kunstens mulighed for at bidrage til at danne sammenhængskraft.
Fokus er at skabe en positiv udvikling igennem dannelsen af
klynger og netværk, og derigennem skabe eller fastholde en
”kritisk” masse for bosætning, erhverv samt privat og offentlig

service. Klynger og netværk skal etableres på grundlag af
unikke fortællinger og visioner, som kitter de lokale aktører
sammen om et fælles mål, som projekter og indsatser kan rettes
mod. Det strategiske grundlag for udvikling for klyngesamarbejde
er sammenfattet i de fire elementer: Stedet, organisation, økonomi og identitet, der udgør forudsætninger for udviklingen af
relevante klynger og netværk:
•
•
•
•

Identitet - holde fokus på fortællingerne om Tønder
Kommune som et godt sted at bo.
Stedet - støtte klynger gennem planlægning og udvikling
af de fysiske rammer.
Organisering - udvikle og indgå i organisationer, der kan
løfte udviklingen af klynger.
Økonomi - skabe de rigtige økonomiske rammer og
incitamenter til klyngedannelse.

Tøndermarsk initiativet

Tønder Kommune er gået sammen med A.P. Møller Fonden
og Realdania om at sikre et massivt løft af den sønderjyske
Tøndermarsk. Visionen er at få samlet lokale, regionale og
nationale kræfter om at udvikle Tøndermarsken gennem en
flerstrenget indsats, så området bliver endnu mere synligt og
attraktivt at besøge, arbejde og bo i. Bl.a. satses der på at forbedre adgangen til Tøndermarsken med ruter og stier og løfte
formidlingen af marskens historie, plante- og dyreliv. Initiativet
løber frem til 2021.

Ny skole i Skærbæk

Skærbæk er som den største centerby i Tønder Kommune i
udvikling. Et svagt stigende indbyggertal betyder at kommunen
har besluttet at investere i en ny skole i byen. Skolen skal sikre
et uddannelsestilbud til lokale børn og unge, og være medvirkende til at sikre en god bosætning i forhold til fortsat at kunne
tiltrække nye borgere til byen.
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KUNSTENS ROLLE OG
POTENTIALE I SKÆRBÆK

5.1 KUNSTSTRATEGIENS FORMÅL
Kunststrategien er udviklet med det formål at skabe en strategi
for integrering af kunst i Skærbæk, som er ambitiøs, stedsbunden,
forankret og realiserbar og som bidrager til en helhedsorienteret
udvikling. Kunststrategien er et værdigrundlag til at definere
konkrete kunstprojekter. Den beskriver en samlet kuratorisk
vision, en række retningsgivende udviklingsprincipper og udpeger konkrete steder for kunsten i Skærbæk. Endelig præsenteres en række kunstgreb med inspiration til realisering af specifikke kunstprojekter til Skærbæk.

5.2 KUNSTSTRATEGIENS VISION
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Det er kunststrategiens vision at vise, hvordan kunst kan bruges
strategisk i udviklingen af et sted. I Skærbæk ligger en unik
mulighed for at afprøve alternative greb til, hvorledes kunstnere
kan engageres i byudviklingssammenhænge.

Vision
Kunsten i Skærbæk skal bidrage til mere liv i byen, større lokal stolthed
og styrke byens identitet som et engageret og aktivt sted at leve og at besøge.
Kunsten i Skærbæk skal underbygge fællesskaber
og møder på tværs af generationer samt skabe nye forbindelser

Skærbæk bys overkommelige størrelse og organisering tillader,
at kunststrategien kan være ambitiøs, og at det er realistisk at
tænke et scenarie, hvor kunsten kan brede sig ud og finde vej
ud i mange forskellige aspekter af byen. Visionen er, at kunstnerne i udviklingen af Skærbæk skal indtage mange forskellige
roller i tæt samarbejde med de øvrige aktører i feltet og være
med til at tænke byudvikling, borgerinvolvering, fysiske anlæg
og formidling sammen på en utraditionel måde. Nøgleordene
er tid, research og åbne, dialogbaserede processer.

Det er desuden strategiens vision, at kunsten skal udfordre
stedet og med udgangspunkt i Skærbæks eksisterende kvaliteter aktivere og revitalisere byens identitet. Ambitionen er at
Skærbæks fysiske, historiske og kulturelle karakteristika gennem
kunsten skal vækkes til live og gøres tilgængelig. Målet er at
der skabes mere stimulerende byliv, at den lokale stolthed styrkes, at der bygges bro mellem dengang og nu og at der skabes
nye forbindelser på kanten af Vadehavet.
Endelig er det kunststrategiens mål at beskrive, hvor der kan
skabes kontaktflader mellem kunsten og borgerne. Kunsten kan
styrke lokalsamfundets fællesskabsfølelse og kunstneren kan
agere katalysator for disse procesesser.
Kunsten i Skærbæk kan indtage mange forskellige former, men
har også sine begrænsninger. Kunsten kan ikke alene drive en
udvikling i Skærbæk. Kunsten kan virke igangsættende og inspirere
til og understøtte en udvikling, der er baseret på stedets særpræg,
men som også kræver andre udviklingsgreb og fagligheder.

5.3 UDVIKLINGSPRINCIPPER
For at visionen kan realiseres er det nødvendigt at definere en
række udviklingsprincipper for den kunst, som tænkes integreret
i Skærbæk.

Strategiske greb
Ambitionen med kunststrategien er at skabe et program,
der er ambitiøst, stedsbunden, lokalforankret og realiserbar.
Kunsten skal styrke
byens identitet

Kunsten skal være
stedsbunden

Kunsten skal være
aktiverende og
igangsættende

Kunsten skal
forankres i
lokalsamfundet

Kunsten skal styrke byens identitet

Skærbæk har en unik historie, som fortæller om Danmarks
forhold til Tyskland, industrialiseringen og om livet på kanten
af Vesterhavet. Det er en stærk men kompleks by, som vidner
om hvordan religion, nationalitet og iværksætterånd kan både
udvikle, men også ødelægge et sted. Skærbæk er en by, der
overlever og overlever til trods. Måske fordi den historisk er båret
af engagement, nytænkning og kunstnerisk drivkraft. Samtidskunsten kan, hvis de rette betingelser er til stede, være en
medvirkende – og samlende – drivkraft i udviklingen af marskbyens identitet ind det 21. årh.

er derfor, at kunsten skal have igangsættende og aktiverende
karakter. Dette karaktertræk forstås bredt i forhold til kunstens
potentiale for at skabe nye muligheder og rum for fællesskaber
og aktiviteter. I Skærbæk er det oplagt at arbejde med disse
træk på både det processuelle plan og i forhold til den type af
værker, der realiseres i det offentlige rum. Kunsten kan både
samle specifikke borgergrupper omkring en kunstnerisk proces
og derved være igangsættende i forhold til at skabe nye fællesskaber – og selve værkformen kan bidrage til at skabe forskellige
sansebaserede og perspektiverende aktiviteter i Skærbæks
byrum.

Kunsten skal være stedsbunden

Kunsten skal forankres i lokalsamfundet

Kunsten som skabes til Skærbæk skal først og fremmest forholde sig til byens specifikke kontekst. Det er en forudsætning,
at kunsten skal tage udgangspunkt i byens unikke kulturarv,
naturværdier, traditioner og andre særegne karakteristika. Et
kunstværk kan være stedsspecifikt på mange måder alt efter, hvor
det placeres og hvem det henvender sig til. I Skærbæk kan
man både forestille sig kunstværker, som er stedsspecifikke
i kraft af deres relation til byens historie, kultur og natur samt
værker som er stedsspecifikke, fordi de involverer og inddrager
specifikke borgergrupper knyttet til de udvalgte steder i udviklingen
af værket. Uanset hvilket kunstgreb som anvendes, er essensen
af denne typer kunstværker, at de griber ud og går i dialog med
de stedsbundne kvaliteter.

Kunsten skal være aktiverende og igangsættende
Kunststrategien foreslår desuden, at de fremtidige kunstprojekter
aktiverer den lange tradition, som Skærbæks borgere har haft
for selv at igangsætte aktiviteter indenfor kultur- og fritidslivet
og bakke op omkring nye udviklingsinitiativer. Der er behov for
at bringe nyt liv til borgernes igangsættende ånd – og kunsten
kan fungere som katalysator! Et af strategiens grundprincipper

En realistisk og ambitiøs kunststrategi for Skærbæk er desuden
helt afhængig af visionernes forankring i lokalsamfundet. Ligesom der har været lagt stor vægt på at kickstarte udviklingen
nedefra i forbindelse med formuleringen af strategien, vil en
reel forankring af kunstprojekterne hos lokale aktører være
afgørende for resultatet. Et vellykket kunstværk i Skærbæks
offentlige rum er afhængig af den grad af ejerskab, som skabes i lokalsamfundet. Det vil derfor være en vigtig præmis for
kunstprojekterne at skabe kontaktflader mellem kunstner og
lokalsamfund. Karakteren af disse møder kan variere fra deciderede borgerinvolverende processer til faglige og praktiske
samarbejder om udviklingen af kunstværkerne.
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5.4 SÆRLIGE STEDER FOR KUNSTEN

dét centrale element, der gentænker funktionen og indretningen
af Skærbæks eneste egentlige park.

Strategiens fysiske analyse identificerer ud fra et større
byudviklings-perspektiv hvor i Skærbæks byrum, der er udfordringer og kvaliteter. Analysen udpeger desuden flere steder
i Skærbæk, som har et udviklingspotentiale og som er i god
overensstemmelse med Områdesfornyelsens indsatsområder.
På baggrund af inddragelse og en kunstfaglig vurdering,
prioriteres fem steder/zoner i Skærbæk, hvor kunst kan bidrage
til at forankre og give stedet identitet samt skabe nye funktioner
og attraktioner.

Konkrete steder, rum og forbindelser
Skærbæk
Bypark
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Storegade

Mellemrum/
passager

Ankomsten til
Skærbæk

Den gamle
købmandsgård

Skærbæk Bypark

Skærbæk Bypark ligger i forbindelse med Multipladsen, som
er hovedprojektet i den igangværende Områdefornyelse.
Multipladsen er ved blive anlagt for enden af Storegade og
giver Fritidscentret en mere udadvendt profil og kommer til at
fungere som en god ankomstplads og afslutning på Storegade-forløbet. Byparken er Skærbæks oversete grønne åndehul,
som mest af alt fungerer som et gennemfartssted. Parken er
anlagt i 1970’erne og landskabet er karakteriseret ved datidens
landskabsarkitektur uden variation i beplantning og indretning.
Ved indgangen til parken er placeret et springvand skænket af
Bikubenfonden i 1977, som ikke længere er i funktion. Generelt
forekommer parken forladt og ikke indbydende.
Byparken er med til at sikre en variation i de grønne oplevelser
i Skærbæks byrum, men er et sted med mange uudnyttede
kvaliteter. Skærbæk Bypark har et potentiale for at udfylde et
rekreativt grønt tomrum i Skærbæks bymidte – et nyt offentligt
opholdssted til gavn for alle byens borgere. Kunsten kan blive

Storegade

Storegade er Skærbæks hovednerve – og den fysiske og symbolske kerne i den historiske handelsby. I dag er Storegade
dog blevet et billede på den stagnerede byudvikling og de mange
funktionstømte lokaler er med til at gøre gadeforløbet trist.
Gaden bør derfor tilføres fornyet liv for at udnytte sit potentiale
maksimalt. Fornyet liv kan ske ved at arbejde med et fysisk
greb, der skaber bedre opholdsmuligheder og højere bymæssig
kvalitet. En anden måde er at arbejde med forøget byliv er via
tiltag i de tomme butikslokaler.

Mellemrum/passager

I området mellem Storegade og Mellemgade ligger et bredt
åbent Mellemrum, som forbinder stationsområdet og byparken
med et alternativ grønt forløb. I forhold til Storegade, som er
mere bymæssig fortættet i sin bebyggelse, giver dette forløb
en anden oplevelse af åbenhed og grønt område og rummer
Skærbæks hverdagsliv med legende børn og vasketøj.
En række passager forbinder Storegade med de mere skjulte
attraktioner og det ældste Skærbæk, som primært er kendt
af lokale Skærbæk-borgere. Særligt er området omkring Skolegades udspring fra Storegade et centralt historisk punkt, da
det i 1890’erne var tænkt som byens centrum med de markante
bygninger som Central-hotel (senere Realskole), Credit-bank
og Væveskolen som markører i bybilledet.
Passagerne er derfor vigtige både i forhold til at få turisternes
Skærbæk til at mødes med borgernes Skærbæk og omvendt
og i forhold til at få adgang til det gamle Skærbæk, hvor landsbystemning, datidens bygningsarv og de ”hyggelige” kroge
kommer frem.

Ved at styrke både Mellemrummet og passagerne oplevelsesmæssigt kan man fremme et andet bevægelsesmønster i
Skærbæk ved at give både lokale og besøgende anledning til
at gå på tværs af hovednerven, og derved komme ud i andre
dele af Skærbæk. Dette vil give en mere helstøbt oplevelse
af byen – også som hverdags- og bosætningsby.

Ankomsten til Skærbæk

Den nye Multiplads for enden af Storegade ved Fritidscentret
skaber en ny ankomst/afslutning på byens hovednerve mod vest.
Det betyder, at der i den østlige ende er behov for en opkvalificering, der hvor Storegade møder Tøndervej og stationsområdet.
Netop her møder de mange besøgende (lejrskoleskoleelever,
turister etc.) Skærbæk, når de kommer med toget.
Der er et stort potentiale i at arbejde med ankomsten til Skærbæk
netop her, således at forbipasserende får blik for byens kvaliteter og kulturelle oplevelsesmuligheder. Storskala-byggeriet og
det åbne område (byggetomten) omkring Netto og stationen
skal bearbejdes landskabeligt, således at området bliver en del
af Skærbæk og en del af ankomsten for de togrejsende. Det er
her byen begynder, og her byens hovednerve, Storegade, tager
sit udspring. Kunsten kan blive en retningsgivende faktor i både
den midlertidige anvendelse af byggetomten og i den langsigtede
udvikling af hele stationsområdet. Kunsten kan bidrage aktivt
til ankomstmiljøet og skabe en positiv forandring af området.

byens dna. Stedet vidner både om Skærbæks handelshistorie,
er byens vigtigste stykke bygningsarv og har i mange år dannet
ramme omkring formidlingen af lokalhistorien og de nære fortællinger i byen.
Der er nu et momentum for, at stedet kan udvikles og komme
til at rumme nye udadvendte funktioner eller faciliteter. Bygningen kan være ramme for inddragende forløb, der formidler
lokalhistorien på ny, samler borgerne og giver nye oplevelser.
Den gamle købmandsgård kan både midlertidigt og permanent
blive et nyt samlingspunkt i byen – et dynamisk hus, hvor kunst
og kulturhistorie mødes og nye aktiviteter kobler Skærbæk
på aktuelle initiativer i Vadehavs-regionen. Husets have udgør
sammen med byparken et uudnyttet grønt offentligt rum, der
kan anvendes til nyt rekreativt uderum.
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Den gamle købmandsgård

Skærbæk har gennem tiden haft mange gode funktioner og
attraktioner, som har bidraget med liv, sammenhængskraft
og identitet. Et af disse steder er byens gamle købmandsgård
og museum. Museum Sønderjylland lukkede som nævnt
Skærbæk Museum i 2016, og bygningen står nu tom og venter
på at nye funktioner og faciliteter skal fylde huset.
Bygningen er central i Skærbæk og udgør på mange måder

Næste side:
Øverst t.v.: Ankomsten til Skærbæk –
Jernbanegade med stationen i
baggrunden.
Øverst t.h.: Skærbæk Bypark
Nederst t.v.: Den gamle købmandsgård. Skærbæk Museum 2008-2016.
Nederst t.h.: Storegade
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KUNSTGREB

Kunststrategien udpeger med baggrund i de beskrevne udviklingsprincipper en række konkrete kunstgreb. De forskellige
kunstgreb eller typer af kunstprojekter kan på hver deres måde
realisere visionens delelementer og aktivere de udvalgte steder
i Skærbæk.

et sted i byen. Det midlertidige pilotprojekts hovedformål vil
her være at identificere muligheder og begrænsninger som
input til det permanente indgreb samt at skabe interesse og
ejerskab hos befolkningen.
Hvor dét at realisere permanente værker i det offentlige rum
ofte er en lang og omkostningsrig proces har midlertidige
kunstprojekter den fordel, at de er økonomisk overkommelige
og relativt hurtige at realisere. Tidsfaktoren kan have stor
betydning i forhold til at udnytte et momentum i forlængelse
af offentliggørelsen af en kunststrategi til at give visionerne
rodfæste og opmærksomhed med et konkret realiseret kunstprojekt på kort sigt.

6.1 MIDLERTIDIGE OG PERMANENTE
KUNSTGREB
Til hvert kunstgreb knytter sig forskellige steder, processer og
resultater. Indenfor kunstgrebene vil der blive identificeret forskellige typer af kunstneriske projekter, der både arbejder med
midlertidige og mere permanente strategier i forhold til at
påvirke det givne sted.
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6.2 FIRE KUNSTGREB

Midlertidige kunstprojekter kan have stor værdi i sig selv i forhold til at give nyt perspektiv til de mere immaterielle sider af
processen med at forankre et sted. De midlertidige projekters
hovedformål er at udfordre offentlighedens blik på stedet og
være med til at skabe nye fortællinger om stedet. Denne slags
projekter kan have en relativ kort varighed som fysisk manifestation i byrummet, men kan få et vigtigt efterliv som værdiskabende i byens kollektive erindring.

Kunststrategiens vision kan realiseres gennem projekter, der
relaterer sig til fire kunstgreb. I det følgende vil de fire kunstgreb
blive beskrevet og yderligere eksemplificeret ved referencer
til kunstnere med relevante praksisser.
Inspirationsmaterialet er udvalgt med øje for kunstnernes
erfaring med at udfordre rammerne for kunstnerisk skabelse
i det offentlige rum. I visse tilfælde refereres til kunstnere, der
allerede har en interesse for Skærbæk eller andre igangværende
kunstneriske initiativer i regionen.

Et midlertidigt kunstprojekt kan også fungere som forprojekt
til et hovedprojekt, en permanent kunstnerisk bearbejdning af

Kunstgreb
1. Kunst som
styrker byens
identitet

2. Kunstneriske
rammer for nye
samlingspunkter

3. Kunst som skaber
nye sammenhænge
og forløb

4. Koncept for
nye “Skærbækprodukter”

1. Kunst som styrker Skærbæks kulturelle og
historiske identitet
Kunstværker, der går i dialog med Skærbæks stedsbundne
værdier såsom byens særegne kulturarv, kan skabe en sammenhængskraft, der binder byens fortid, nutid og fremtid
sammen til en ny fortælling om Skærbæk. Såvel historien
om de kulturelle og politiske aspekter af Pastor Jacobsens
transnationale iværksætter-eventyr, som de overordnede
aspekter af den dansk-tyske kulturarv i grænselandet og de
mere nære fortællinger fra marsklandet er tematikker, som
kunsten kan være med til at give nyt perspektiv og formidle
på alternativ vis. Denne type stedsspecifikke kunstværker, der
tager udgangspunkt i fortællingen om Skærbæk kan indtage
meget forskellige former som lydværker, film, installationer i
byrummet mm.
Denne type kunstværk kan fungere som selvstændigt projekt
eller der kan forsøges at skaffe midler til et flerårigt program,
hvor professionelle samtidskunstnere én gang om året udpeges
til at lave værker, der giver nyt dynamisk perspektiv til Skærbæk
og omegnens historie og karakteristika. Projekterne skabes
i relation til eller i samarbejde med aktuelle initiativer i Vadehavsregionen – lokalhistoriske samlinger, Kulturhistorie Tønder,
i Naturpark Vadehavs-regi, i forbindelse med Tøndermarsk
initiativet eller som en del af Vadehavsfestivalen etc. Frivillige
lokale kræfter tænkes knyttet til de forskellige kunstprojekter som
assistance til research, lokalforankring mm.
Købmandsgården/museet kan evt. danne ramme om et sådant
flerårigt program, og kunstnerne kan fungere som en slags
huskunstnere, der gennem længere perioder er knyttet til huset
for at skabe kunstprojekter. Man kan forestille sig én årlig tilbagevendende sommer-præsentation i husets vinduesdisplay,
i haven eller andet sted i Skærbæk.

Forslag til specifikke tematikker, som kunstnere kan forholde
sig til:
• Skærbæks lokalhistorie – f.eks. Skærbæktæpperne og
tekstiltraditionen eller de kulturelle og nationalpolitiske
aspekter af byens dansk-tyske kulturarv (evt. i samarbejde
lokalhistoriske arkiver, Uldspinderiet, Hjemsted Oldtids• park, Kulturhistorie Tønder m.fl.)
•

Vadehavets naturfænomener (evt. i samarbejde med
Vadehavscentret eller andre af regionens natureksperter)

•

Det lokale gastronomiske univers (evt. i samarbejde med
Højer Mølle eller regionens andre madentusiaster).

•

Arkitektur/håndværk – f.eks. Bedre Byggeskik-traditionen
eller den arkitektoniske kuriositet, sommerhus-kolonien i
Lakolk (evt. i samarbejde med kulturhistoriske samlinger,
lokale arkitekter og håndværkere m.fl.)
Forslag og inspiration til kunstnere indenfor kategorien Kunst
som styrker Skærbæks kulturelle og historiske identitet:
Hans Sydow - www.sydow.dk/RESONANCE.DK/AKTUELT.
html
Komponisten Hans Sydow har som opfølgning på sit bidrag
til Vadehavsfestivalen i 2012 en idé til et nyt værk til Skærbæk
kaldet Jeg kan huske ® Skærbæk med udgangspunkt i borgernes personlige erindringer fra steder i Skærbæk. Værket kan
både fungere som midlertidigt værk i forbindelse med næste
Vadehavsfestival eller som permanent/semi-permanent værk
på f.eks. Multipladsen.
Cai Ulrich von Platen - http://www.vonplaten.dk/index.
php/2004---the-club/, http://www.vonplaten.dk/index.
php/2006---opslagsvaerker/
Cai Ulrich von Platen har i forbindelse med sin research
i byen skabt en relation til Historisk Forening i Skærbæk, som
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indenfor nærmeste fremtid får til huse i en del af den gamle
købmandsgård/museet. Foreningen har interesse i at samarbejde med kunstneren om en åbningsudstilling, der på alternativ vis iscenesætter arkivalierne og afprøver mulighederne
får at skabe et nyt offentligt samlingspunkt i en af Skærbæks
vigtigste kulturbærende bygninger.
Rosa Tolnov Clausen - http://rosatolnovclausen.com
International anerkendt tekstilkunstner med stor interesse for
Skærbæks særlige vævetradition og de spor af håndværkets
historie, der findes i Skærbæks kulturhistoriske landskab
(det velbevarede Uldspinderi, Væveskolen etc.). Rosa Tolnov
Clausen arbejder med involverende forløb og afsøger nye
muligheder for vævekunstens virke. Eventuelt samarbejde med
Skærbæk Kursus- og Fritidscenter og European Tapestry Forum
om markant vævet værk til Skærbæks byrum. Mulighed for
dansk-tysk samarbejde finansieret af Interreg-midler.
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Niels Pugholm http://nielspugholm.dk/
Pugholm arbejder i flere medier og er frem for alt interesseret
i fortællinger, og hvordan disse er konstruerede ud fra forskellige
faktorer. Pugholm har skabt kunstværker specifikt til mindre
bysamfund og anvender ofte faktiske historiske dokumenter,
udsagn eller objekter, som udgangspunkt for hans iscenesatte
fiktive fortællinger.

Modsat side:
Øverst t.v.: Hans Sydow, Musiktorvet, Amager, 2013. Lydligt vartegn for Musiktorvet
på Amager, der bringer stedets historie til live. Et permanent lydværk, der består af en
række lydportrætter af lokalområdet; Lokale kirkeklokker, lyd fra spillestedet Amagerbio,
erindringer fra dem, som er gamle nok til at have oplevet området for 60 år siden,
hviskestemmer, der citerer gamle Amagerrim, lyd fra børneinstitutioner i området mm.
Foto: Hans Sydow.
Øverst t.h.: Merete Pryds Helle, Stedets Stemme, Hammel, 2015. Forfatteren Merete
Pryds Helle har skabt tekster til en række lydbænke, der omsætter lokal kulturhistorie
til fortællinger, som høres der, hvor det skete. Fortællinger som tager udgangspunkt
i Hammels faktiske steder og personer samt deres historiske og nære erindringer fra
vikingetiden til i dag. Foto: Kulturarv.dk.
Nederste: Elsebeth Jørgensen, Langs Stien…, Kunstruten Bjergby-Mygdal, 2011. Et
stedsrelateret kunstværk i form af en lydvandring til et stisystem i Mygdals bakkelandskab
i Vendsyssel. Baseret på kunstnerens research i Bjergby-Mygdal lokalhistoriske arkiv,
hvorfra hun har indsamlet historisk information og sammenstillet dette med hendes egen
fotografiske dokumentation og egne lydoptagelser i Mygdals stisystem fra flere
arbejdsophold i Bjergby/Mygdal i 2010-11. Foto: Elsebeth Jørgensen.
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2. Kunstneriske rammer for nye samlingspunkter
i Skærbæks offentlige rum
Der er identificeret et behov for nye rammer for ophold og
fællesskaber i Skærbæks offentlige rum. Strategien foreslår
at udnytte det potentiale Skærbæks bypark og ankomsten til
Skærbæk/stationsområdet rummer til dette formål. Med udgangspunkt i bred research og pilotprojekter kan kunstnere komme
med forslag til permanent indretning og funktion af disse byrum
og samtidig være med til at sikre en følelse af forbundethed til
stederne hos borgerne. Skærbæk har behov for kunstværker, der
går i indgående dialog med de kulturelle, geografiske og sociale
omstændigheder og skaber nye aktiviteter at mødes omkring.
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Byparken - forslag til forprojekt og permanent greb
Kunstner/designer inviteres til at skabe projekt i flere faser i byparken.
Første fase kan bestå af en midlertidig intervention i parken i form
af en struktur omkring f.eks. springvandet designet af og bygget i samarbejde med byparkens primære brugere, Skærbæks unge. Denne
proces kan tjene som både inspiration til den permanente kunstneriske
”indretning” af byparken og som workshop, der giver Skærbæks unge
indblik i de forskellige implikationer omkring at skabe noget i det
offentlige rum: De kreative processer, gruppearbejde, lokalsamfundets
forventninger og hvordan disse kan give input til permanent design
af det offentlige rum.
Projektet skal resultere i et forslag til og en realisering af en permanent
kunstnerisk bearbejdning af enten hele byparken eller udelukkende
af den gamle fontæne. Kunstneren skal med udgangspunkt i sin egen
praksis forholde sig til parkens anvendelse og landskabelige udformning.
Værket skal bidrage til en fornyelse af byparkens rolle som Skærbæks
grønne rekreative område. Derudover skal kunstværket på en både
kritisk og lyttende måde integrere sig i byparken og byen. Resultatet
kan være et stedspecifikt kunstværk eller en kunstnerisk udformning
af inventar som bænke, drikkefontæne, pavillon etc.

Byggetomt ved stationen - forslag til pilotprojekt
Et kunstprojekt på byggetomten ved stationen kan skabe ejerskab i
lokalbefolkningen for udviklingen af byens nye opholdssted. Kunstner/
designer skaber i samarbejde med grupper i lokalbefolkningen på
tværs af generationer et midlertidigt multifunktionelt byrum. Gennem
en åben reciprok dialog og fælles arbejdsindsats skabes et offentligt
rum til mange forskellige formål – børneaktivitet og ophold for voksne
med specifikke formål. Kunstneren agerer her igangsætter, workshopfacilitator, forhandler og designer. Erfaringer herfra anvendes i en evt.
masterplan for ankomsten til Skærbæk/stationsområdet.
Inspiration til kunstnere, der gennem involverende processer
arbejder med at skabe sociale kreative miljøer i det urbane
rum:
Kerstin Bergendahl - https://kerstinbergendal.
com/2013/09/15/open-plan-a-new-commons-fortrekroner-2008-2011/
Bureau Detours - http://detours.biz/ (Bureau Detours udviklede i 2013 projektet “Landsbyambassadør”, der skulle
styrke relationen mellem Tønder Kommunes 6 landsbyer)
Jens & Morten (Jens Ardal og Morten Kromann) - http://www.
jensogmorten.dk/
Camilla Nørgaard - http://www.camillanorgaard.net/publicworks/
Muf Architecture - http://www.muf.co.uk/
Gitte Juul & Søren Lose - http://gittejuul.dk/banegardsfaelleden-2/

Ankomsten til Skærbæk - forslag til kunstnerisk input til
masterplan
Kunstner arbejder med byudviklings-team om masterplan for hele den
østlige ankomst til Skærbæk/stationsområdet. Bidrager med forslag
til kunst/designelementer, der vil blive diskuteret i et tværfagligt team
bestående af andre aktører i feltet som byudviklere, arkitekter, landskabsarkitekter. En vigtig præmis i denne sammenhæng er at kunstnerne
integreres så tidligt som muligt i udviklingsprojektet og er med til at
udvikle en masterplan og tænke strategi, borgerinvolvering, fysisk analyse og formidling på en utraditionel måde.
Inspiration til kunstneriske bidrag til tværfaglig proces
i udvikling af byrum:
Kerstin Bergendahl – http://www.parklek.com
Superflex - http://www.superflex.net/tools/superkilen og http://
www.superflex.net/activities/2016/12/14/alice

Næste sider:
S. 42:
Øverst t.v.: Jacob Dahlgreen, Primary Structures, 2011, Wanås, Sverige. Et permanent,
interagerende værk bestående af en slags forstørrede byggeklodser i en rig farvepalet
skabt til skulpturparken Wanås i Sverige. Foto: Jacob Dahlgreen.
Øverst t.h.: Kerstin Bergendal, Åben plan. Ny fælled i Trekroner, 2011. Bergendal har
i en årrække arbejdet med en kunstplan for Roskildes bydel Trekroner. Ideen til et nyt
parkområde opstod på et drømmeværksted for stedets beboere ledet af Bergendal i
2008. I 2011 realiseres en ny fælled for Trekroner med BMX-bane, kulturpavillioner,
bålplads og tårne. Et billedkunstnerisk bud på nye metoder til byudvikling, som hviler
på et konkret samarbejde mellem beboerne som aktive medskabere og kommunen. Foto:
Cai Ulrich von Platen.
Nederst t.v.: FOS (Thomas Poulsen), Your Success is Your Amnesia, 2016, København
Mellem HF-gymnasiet Efterslægtens nye og nyrenoverede bygninger har kunstneren
FOS skabt en ny plads, som både er skulptur og arkitektur og som danner ramme om
kursisternes samvær og åbner skolen for lokalområdet. Foto: FOS.
Nederst t.h.: Mika Katarina Friis & Jakob Ingemansson, Blåvand Lakolk, 2016.
Bidrag til Wadden Tide-udstillingen under Vadehavsfestivalen 2016. Værket er et eksempel
på et stedsspecifikt kunstværk, der relaterer sig til Skærbæk og omegns særlige arkitekturhistorie. Træstrukturen og gangbroen er inspireret af den særlige byggestil, der opstod
i feriekolonien Lakolk på Rømø omkring år 1900. Foto: Mie Brinkmann
S. 43:
Øverst t.v.: Bureau Detours, Fabriek de Kraak, Huttenfestival. Holland, 2011. Bureau
Detours er en kreativ organisation, der skaber sociale miljøer i det urbane rum. På tværs
af generationer arbejder de for at knytte beskuerne sammen, men også opnå en følelse
af forbundethed til selve lokationen. Foto: Bureau Detours.
Øverst t.h.: Koo Jeong A, Evertro, 2015, Liverpool, England. En eksperimenterende
skatepark udført i beton og bemalet med en fosfor-maling, der får den til at lyse i mørke.
Foto: Koo Jeong A.
Nederst t.v.: Molly Haslund, Koordinationsmodel, Wanås, 2014. Kunstneren arbejder
med genkendelige objekter som gynger, passere, sjippetove som er modificeret til
brugbare skulpturer i det offentlige rum. Foto: Molly Haslund.
Nederst t.h.: Mike Nelson, Imperfect Geometry for a Concrete Quarry, 2016, Limhamn,
Sverige. 3.500 betonblokke lagt i et ”uperfekt” geometrisk mønster har skabt et nyt udflugtsmål og ny identitet til et nedlagt kalkbrud. Placeringen i kalkbruddet giver værket
en ekstra dimension, da stedet er selve oprindelsen til den vigtigste bestanddel
af beton, nemlig kalksten. Foto: Mike Nelson.
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3. Kunst som skaber nye sammenhænge og
forløb gennem Skærbæk
Der er registreret en mangel på sammenhænge mellem interessepunkter og alternative forløb, der binder Skærbæk sammen på
en bedre måde. Kunsten kan med forskellige metoder understrege og give opmærksomhed til de allerede eksisterende
attraktioner i Skærbæk og aktivere de lidt mere oversete områder af byen.
Hele byen – forslag til semipermanent byvandring/forløb
Kunstner planlægger vandring gennem Skærbæk med kunstneriske
nedslag, der gennem visuelle og/eller lydlige markeringer giver
opmærksomhed til Skærbæks kendte og mindre kendte attraktioner
og fortællinger.
Inspiration:
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Mellemrummet og passager - forslag til permanent kunstnerisk
bearbejdning
Kunstner samarbejder med en landskabsarkitekt om formgivning af
det grønne bælte løbende fra Tøndervej til Byparken langs ”sivegaderne”
parallelt med Storegade. Sammen med en oplevelsesmæssig
op-gradering af enkle passager til Storegade kan en kunstnerisk
bearbejdning af dette grønne, alternative strøg være med til at binde
Skærbæk mere sammen og skabe en mere helhedsorienteret
oplevelse af byen for både lokale og besøgende.
Inspiration til samarbejde ml. kunstner og landskabsarkitekt:
Marianne Grønnow & Schønherr Landskab
- http://schonherr.dk/projekter/skov-og-landskab/
SLA & Jan Sonnergaard m.fl - http://sla.dk/dk/projects/
kvarterparknv

Elsebeth Jørgensen - http://www.langsstien.dk/

Åsa Frankenberg & Schul Landskabsarkitekter
- http://schul.dk/514/

Cai Ulrich von Platen - http://www.vonplaten.dk/index.
php/2011---steler-koge-oa/

Karin Lorentzen & Absolut Landskab - http://www.geistglorup.dk/karin-lorentzen/

Merete Pryds Helle/Kulturtarv - http://kulturtarv.dk/?p=30
Team Skovsnogen / Jens & Morten – Drømmestien Haraldsminde Folkepark og Børnepark, Holstebro

Modsat side:
Øverst t.v.: Marianne Grønnow (i samarbejde med landskabsarkitekt Torben Schønherr),
Institut for Skov og Landskab, 2012, Frederiksberg. Den tilsyneladende frie belægningsstruktur fungerer som adgang og ophold, og søger en nytolkning af det klassiske
haveanlægs mange lag. Foto: Schønherr.
Øverst midt og t.h.: Cai Ulrich von Platen, Folkelige Monumenter, 18 steler i Køge, 2011.
18 steder på Tråden, en rute der går fra Køge Torv ud til yderste molespids, er opsat steler
med faktiske oplysninger om historie og udvikling. Von Platens bidrag var en kunstnerisk kommentar, der gjorde at stelen også blev til et billede, en skulptur eller et monument.
Foto: Cai Ulrich von Platen.
Nederst: SLA og Jan Sonnergaard, Kvarterpark Nordvest, 2009-2010. Gennem en lang
inddragelsesproces skabte SLA i samarbejde med forfatter Jan Sonnergaard og med
områdets børn og voksne en eventyrlig park, der gav områdets beboere alt det de efterlyste: Lys, sikkerhed, natur og eventyr i en spændende kombination. Foto: SLA.
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4. Kunstnerisk koncept for nye
”Skærbæk-produkter”
Som også Cai Ulrich von Platens research og udstilling Den
Udadvendte By har givet opmærksomhed til, har Skærbæk
gennem historien bemærket sig ved at være et producerende
samfund med stolte håndværks- og erhvervsmæssige traditioner.
Denne skabende kraft i lokalsamfundet – koblet med den lange
tradition blandt borgerne for at igangsætte kulturelle initiativer
– gør det oplagt at eksperimentere med en kunstner-initieret
produktion af nye Skærbæk-produkter.
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Samarbejde mellem kunstner og Skærbæk Erhverv
Foreningen Skærbæk Erhverv har vist interesse for at igangsætte
en kunstner, der engageres til at researche, udtænke koncept for og
lave strategisk arbejde omkring et nyt kunstnerisk produkt eller andet
kommercielt tiltag med udgangspunkt i lokale ressourcer. Projektet
skal skabe kontaktflader til flere dele af Skærbæks samfund og evt.
involvere en gruppe af borgere i udviklingen eller produktionen af
produktet. Projektet kan med fordel have fysisk afsæt i Storegade og
et af de funktionstømte lokaler og ideelt være katalysator for genetableringen af en landhandel i Storegade med salg af kunsthåndværk,
gastronomiske specialiteter og dagligvarer fra området og regionen
med inspiration fra det verdensomspændende The General
Store-koncept.
Inspiration:
Kathrin Böhm – http://www.myvillages.org/index.php?a=kathrin
Jeanne van Heeswijk – http://www.jeanneworks.net/#/
blog/2up2down___homebaked__kickstarter_campaign/
Maj Horn – http://www.majhorn.dk/
(Initiativtager til Laboratorium for Vadehavets Ånd (http://
vadehavsfestival.dk/program/laboratorium-for-vadehavets-aand.aspx) og tidligere samarbejdspartner med Kathrin
Böhm)

Modsat side:
Øverst t.v. og i midten: Kathrin Böhm, Höfer Waren, Höfer, Tyskland, 2004-nu. Som
en del af My Villages-projektet startede Böhm i 2004 sammen med ”Höfer Frauen” (en
uformel gruppe af ca. 30 kvinder fra landsbyen Höfer) et kollektivt offentligt kunstværk
kaldet ”Höfer Waren” – en produktion af varer, der tager udgangspunkt i stedets og
gruppens historier, kompetencer og materialer og som lanceres hvert år i forbindelse
med Höfers byfest. Foto: Kathrin Böhm.
Øverst t.h. og nederst: Jeanne van Heeswijk, 2Up 2Down / Homebaked, 2010-nu,
Anfield, England. I anledning af Liverpool Biennalen afholdte van Heeswijk en række
workshops for lokale unge om designløsninger til tomme bygninger i Anfield. En workshop
blev afholdt i et nedlagt bageri og aktiviteten afstedkom så meget interesse for åbningen
af et nyt bageri, at Jeanne van Heeswijk valgte at lade hendes projekt være afsæt for et
bageri drevet af lokale som et fælles initiativ om at skabe forandring i bydelen. Der er
blevet skabt en fond omkring projektet og et samarbejde med den lokale fodboldklub. Se
http://homebaked.org.uk. Foto: Jeanne van Heeswijk.
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ORGANISATION

Til strategien er knyttet en organisationsstruktur, som består af
en lokal følgegruppe, en ekstern kunstfaglig følgegruppe og en
kunstfaglig konsulent fra Tønder Kommune. Disse tre enheder
skal fungere som arbejdsgruppe og sikre implementering af
strategien.

7.1 ARBEJDSGRUPPEN
Den lokale følgegruppe skal være primusmotor i at føre strategiens visioner ud i livet. Først og fremmest skal der ske en
prioritering af kunstprojekter, dernæst etableres kontakt til de
involverede borgergrupper/institutioner og endelig skal gruppen
lede fundraisingen. Den lokale følgegruppe vil bestå af
repræsentanter fra Skærbæk Erhverv, Borgerforeningen,
Kunstnerhuset og andre aktive medlemmer af Skærbæks
foreningsliv.
Den kunstfaglige følgegruppe skal bidrage med generel sparring
omkring kunstneriske processer, input til rammesætning af
kunstprojekter (udvikling af koncepter og budgetter), udpegning
af kunstnere, fundraising og formidling. Strategien foreslår, at
følgegruppen består af en ekstern kunstner og en ekstern kunstkonsulent med erfaring indenfor kunst i det offentlige rum.
Sammensætning af gruppens medlemmer og kompetencer
kan variere efter kunstprojekternes karakter.
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MODEL FOR
KUNSTSTRATEGIEN

Vision
SYNERGI
Kommunale tiltag
og strategier:
1.
2.
3.
4.

Kunsten i Skærbæk skal bidrage til mere liv i byen, større lokal stolthed
og styrke byens identitet som et engageret og aktivt sted at leve og at besøge.
Kunsten i Skærbæk skal underbygge fællesskaber
og møder på tværs af generationer samt skabe nye forbindelser

Tøndermarsk initiativet
UNESCO og verdensarven
Turisme og kulturarv
Klyngedannelse

SYNERGI
Lokale initiativer, planer
og positioner:
1. Områdefornyelse
2. Ny funktion i den
gamle købmandsgård
3. Ny skole

Strategiske greb
Ambitionen med kunststrategien er at skabe et program,
der er ambitiøst, stedsbunden, lokalforankret og realiserbar.

ANALYSE
Styrker og kvaliteter i
Skærbæk:
•
•
•
•

Kunsten skal styrke
byens identitet

Kulturhistoriske værdier
Gode levende funktioner
Ny Multiplads
Levende industri

Kunsten skal være
stedsbunden

Kunsten skal være
aktiverende og
igangsættende

Kunsten skal
forankres i
lokalsamfundet

Konkrete steder, rum og forbindelser
Skærbæk
Bypark

Storegade

Mellemrum/
passager

Ankomsten til
Skærbæk

Den gamle
købmandsgård

Kunstgreb
1. Kunst som
styrker byens
identitet

2. Kunstneriske
rammer for nye
samlingspunkter

3. Kunst som skaber
nye sammenhænge
og forløb

4. Koncept for
nye “Skærbækprodukter”

Arbejdsgruppens organisation
Lokal følgegruppe

Kommunes
kulturkonsulent

Kunstfaglig følgegruppe

ANALYSE
Svagheder og
udforderinger i Skærbæk:
•
•
•
•
•

Ledige butikker og
erhversgrunde
Bygningsarv i forfald
Ingen “grøn” identitet
Byrum lavet til biler
fremfor mennesker
Manglende sammenhæng
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DE NÆSTE SKRIDT
– ET PAR ANBEFALINGER

Koordinering af de første møder

Første skridt mod en realisering af strategien er konstituering af
en organisation i form af den omtalte Arbejdsgruppe, som der
skal udpeges flere lokale samt eksterne kunstfaglige medlemmer
til. For at sikre den sårbare overgang fra udvikling til realisering
har kommunen besluttet at tage teten som tovholder på koordinering og facilitering af arbejdsgruppens første møder. Det
betyder, at kommunens kulturkonsulent indkalder og faciliterer
møderne.

Drift af arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen skal over tid køre selvstændigt uden kommunens initiativ. Udover facilitering af de første møder støtter
kommunen honoreringen af medlemmer til den kunstfaglige
følgegruppe det første år. Herefter skal arbejdsgruppen selv
sørge for at finde midler til at dække udgifterne til denne
eksterne konsulentbistand.

Den første opgave i arbejdsgruppen

Arbejdsgruppens første opgave vil være at prioritere indenfor
strategiens forslag til kunstgreb og projekter og dernæst udvikle
proces- og tidsplan for realisering af konkrete kunstprojekter.
Kunststrategien indeholder forslag til projekter, som kan realiseres i Skærbæk i umiddelbar forlængelse af strategien indenfor
et år, kunstprojekter med et 1-2årig sigte samt kunstprojekter
med en 5-10årig tidshorisont, da de er knyttet til steder i Skærbæk,
som kræver en mere fundamental udviklingsproces for at få
potentialet forløst.

Udnyt momentum og skab et synlig resultat

Det anbefales at Skærbæk udnytter et momentum i forlængelse
af offentliggørelsen af kunststrategien til at give visionerne
rodfæste og opmærksomhed med ét mindre kunstprojekt, der
etablerer kontaktflader og samarbejder mellem en kunstner
og lokalsamfundet allerede i 2017.

Sammentænk mental udvikling med fysiske
projekter

På lidt længere sigt anbefales det, at der satses på at realisere
to typer af kunstprojekter parallelt med hinanden – ét projekt,
der arbejder med at styrke Skærbæks identitet (og de mere
immaterielle sider af byudviklingen) og et andet kunstprojekt, der
opgraderer ét af de udpegede steder (byparken, byggetomten
v. stationen, passagerne, Storegade) med et fysisk aktiverende
greb. Der kan fundraises til de to typer af kunstprojekter parallelt,
da der skal søges midler i forskellige typer fonde.

Langsigtede udviklingsprojekter i samarbejde
med Tønder Kommune

De større udviklingsprojekter, hvor kunstneren skal bidrage
til det mere strategiske arbejde med at udvikle koncepter for
hele områder som Ankomsten til Skærbæk/stationsområdet,
Mellemrummet, det gamle museum og evt. ny skole i Skærbæk
er langsigtede projekter, som kræver særskilte processer i
samarbejde med Tønder Kommune. Eventuelt inddragelse af
Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg i forbindelse med
Sønderjyske Kulturaftale 2017–2020.

53

9.1 FORSLAG TIL PROCES
Følgende er et bud på, hvorledes en proces fra afleveringen af strategien og en årrække frem kan se ud:

Ultimo april-medio maj 2017:
•

Kunststrategien sendes til høring ved lokale
aktører

Medio/ultimo august 2017:
•

Primo til medio juni 2017:
•

Politisk godkendelse ved Kultur og Fritid samt
Teknik og Miljø, Tønder Kommune

Ultimo juni 2017:
•
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•

•

Udpegelse af medlemmer til Lokal og
Kunstfaglig Følgegruppe. Det anbefales at Cai
Ulrich von Platen, med sin unikke viden om
Skærbæks kulturelle fundament og solide
erfaring indenfor kommunal konsulentbistand,
starter som første medlem af den kunstfaglige
følgegruppe.
1. møde i Arbejdsgruppen. Tønder Kommune
indkalder og faciliterer mødet
• Arbejdsgruppen konstitueres
• Kunststrategiens indhold diskuteres
• Overordnet prioritering af steder og
kunstgreb
• Proces- og tidsplan skitseres
• Proces for udvælgelse af kunstnere
diskuteres
• Igangsættelse af mindre midlertidigt
kunstprojekt (i museet, Storegade
eller forløb i byen), der skal kickstarte
kunstprogrammet. Til realisering i efterår
2017
Evt. særskilt møde omkring muligheder for
kunstens medvirken til Klyngedannelse mellem
Skærbæk og Rømø. Repræsentant fra Skærbæk
Borgerråd (Niels Stamp) og repræsentant fra
Rømø får input fra bystrateg Mette Mechlenborg
og kunstrådgiver Lotte Boesen Toftgaard (Umage).

•

2. møde i Arbejdsgruppen (afholdes og
faciliteres af Tønder Kommune)
• Godkendelse af proces- og tidsplan for
hele kunstprogrammet
• Konceptudvikling og rammesætning af to
parallelle kunstprojekter f.eks.:
1. Første stedsspecifikke kunstværk, der styrker Skærbæks
kulturelle og historiske identitet.
Semipermanent værk som f.eks. lyd
på Multipladsen, byvandring med
kunstneriske nedslag, installation
i byrummet eller udvikling af ”Skærbæk-produkt”. Realisering forår/
sommer 2018 i forbindelse med
Vadehavsfestivalen. Midler søges
hos f.eks. Kulturpuljen under
Kulturaftale Vadehavet (frist
15.09.17), Augustinus Fonden og
A.P Møller-fonden
2. Første forprojekt til permanent
fysisk greb i f.eks. byparken, på
byggetomten eller i Mellemrummet/
passager. Realiseres i forår/sommer
2018. Statens Kunstfonds pulje for
Kunst i det offentlige rum søges
om midler til pilotprojekt på op til
150.000 kr. (frist d. 22.08.17)
• Proces for udvælgelse af kunstnere
• Fundraisingsplan udarbejdes
Ansøgning til Statens Kunstfond sendes
afsted senest d. 22.08.17

Sep./okt. 2017:
•
•

•
•

Ansøgning til Kulturpuljen under Kulturaftale Vadehavet sendes afsted senest
15.09.17. Øvrige private fonde ansøges.
3. møde i Arbejdsgruppen (afholdes og
faciliteres af Tønder Kommune)
• Diskussion af strategi for kunstens bidrag
til langsigtede udviklingsprojekter såsom
museet, stationsområdet og evt. den nye
skole i samarbejde med Tønder Kommune.
• Opstart på fundraising til de første to
større projekter
Kunstprogrammet kickstartes med åbning af
mindre midlertidigt kunstprojekt i f.eks. museet
Udarbejdelse af strategi for museumsbygningen
(bæredygtigt koncept og istandsættelse). Kontakt
til Realdania, A.P. Møller-fonden og Velux
Fonden. Evt. inddragelse af ekstern konsulent.

Forår/sommer 2018:
•
•
•

•

Realisering af første kunstværk, der styrker
Skærbæks kulturelle og historiske identitet
Realisering af første forprojekt til permanent
fysisk greb
Konceptudvikling, rammesætning og fundraising
til første permanente kunstneriske bearbejdning af nyt opholdssted/samlingspunkt eller
nye sammenhænge og forløb
Proces for udvælgelse af kunstner

2019:
•
•

Realisering af første permanente kunstneriske
bearbejdning af nyt opholdssted/samlingspunkt eller nye sammenhænge og forløb
Opstart af helhedsplan for ankomsten til Skærbæk/stationsområdet eller Mellemrummet/
passager

2020–2025:
•
•

Realisering af helhedsplan for ankomsten
til Skærbæk/stationsområdet eller Mellemrummet/passager

55

Kunststrategien er udarbejdet for Tønder Kommune
af kunstrådgiver Lotte Boesen Toftgaard (Umage)
i samarbejde med underrådgiver Mette Mechlenborg,
Anja Boserup Qvist (Absolut Landskab)
og Cai Ulrich von Platen.
Kunststrategien for Skærbæk er støttet
af Statens Kunstfond og (via områdefornyelsen)
Transport, bygnings- og boligministeriet.
Strategien er grafisk tilrettelagt af Kristine Nørgaard Andersen.
Tak til Anne Bundgaard, Amit Mozumdar,
Lars K. Detlef, Niels Stamp,
Gunnar Vind og Bodil Glistrup.
.

