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FUGLSØKONFERENCE 2 – 3 JUNI 2005 

”LANDSBYER I FYSISK FORFALD”

Ude midt i det åbne land ligger landsbyerne….

Eller landsbyerne omkranses af det åbne land 

Ekskursionsoplæg:

”Normalt ”

*Smukke steder - gode løsninger.
-------------------------------------------

I dag:
*Grimme lokaliteter- ingen løsninger.
En lang tur. 
Ikke nok m. 1 landsby. 
Man skal se mange for at forstå problemets omfang.
Mange andre steder rundt i Dk. kan man se de samme
udviklingstendenser.
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Et  overset fænomen blandt forskere,
politikkere, projektmagere mfl.

Derfor ved vi ikke meget om disse landsbyer, og de
mennesker der bor der! MEN der er vist ingen tvivl om,
at :
*     Vi er for gamle
• Vi er for dumme
• Vi er for fede
• Vi ryger vist også for meget
• Vi er for arbejdsløse
• Vi har ingen æstetisk sans og vi elsker

plastikvinduer
• ”Underdanmark”???

Kulturlandskabet er smukt .. på denne årstid.

Eneste grund til ikke at blive deprimeret. 
-----------------------------------------------------

Problemets omfang:
Hvormange  ???
AAU-FORSKNING p.t.
Hvor?
Overalt i landet, også i de ”Rurbane” områder tæt på de
større byer, …..
men især i ”Udkantsdanmark/Afviklingsbananen” 
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PERSONLIG BAGGRUND:

(Betyder sikkert meget for min måde at anskue problemet
på)

Min slægt på både fædrenes og mødrenes side har levet
deres liv på landet som husmænd, landarbejdere,
arbejdsmænd og ufaglærte arbejdere i generationer.
På moderens side bosat i samme landsby siden  1890.

Her blev jeg født i  1949.

Gik i landsbyskole med 2 lærere til 7 klassetrin. 

*Udlært tømrersvend 1969

*Byggetekniker 1971

*Arkitekt (Fys. Økonomisk planlægning) 1977

*Lektor 1986 i kommunal planlægning

*Praktiserende husbygningsarkitekt 1973 – 2005 

*Idrætsforeningsformand 1975 – 2005

*Landsbyaktivist 1973 – 2005   

(A`propoPuljer og fonde) 
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Fredag 3 juni 2005 lyder startskuddet til et projekt
financieret af IM`s Landdistriktspulje i min hjemlandsby.
”Borgerne som vogtere og aktører omkring udviklingen af
landsbyens fysiske miljø” 

Så alt i alt. Jeg har en  ret bred baggrund for at tale om
dagens emne.

--------------------------------------------------

Et par definitioner som jeg er ved at udvikle p.t. :

FYSISK FORFALD & FORARMELSE:

FORFALD: Når bygninger står og falder sammen i større
eller mindre grad

FORARMELSE:

Når bygninger :

*Ikke vedligeholdes.

*Vedligeholdes eller ombygges forkert med anvendelse af
dårlige materialer og elendigt håndværk. (Gør det selv og
Silvaniseringen)
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*Nybyggeri og ombygninger/tilbygninger er ude af lokal
kontekst. (Arkitektonisk,materialemæssigt, skalamæssigt)

*Når forhaver og indkørsler fyldes op med skrammel og
gamle biler med og uden plader.

*Når inventaret i det offentlige rum er af uhørt dårlig
kvalitet og vedligeholdelses-standard….

*Når offentlige veje, rabatter og kantsten  samt  pladser
ikke vedligeholdes.    
-----------------------------------------------------------------
De eneste bygninger, der vedligeholdes alle steder er
sognekirken og forsamlingshuset.

Kirken vedligeholdes forskriftsmæssigt og smukt.

Forsamlingshusene vedligeholdes af lokale ildsjæle med få
penge, ingen fine fornemmelser og en operationel holdning
til tilværelsen> vedligeholdelsesfrit> plastvinduer!!! 

HVORFOR SKER DISSE TING MED STIGENDE
STYRKE NETOP NU?

Samfundsstrukturelle megatrends skaber/genererer
”FUNKTIONSTØMNING” i landsbyerne.

* Landbrugsbygninger
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* Dagligvarebutikker
* Kommuneskoler
* Missionshuse
* Andelsmejerier
* Håndværkerværksteder
• Overflødige boliger

-Forgubbing (Norsk udtryk) for stigende aldersprofil

-Social forarmning

-Dårlig uddannelse og for få penge
1. Gør det selv.
2. Gøre ingenting
Begge dele kan få fatale følger for det fysiske udtryk.

-Manglende kommunal økonomi, interesse og faglig
indsigt.
Både Politisk og fagligt!!!!. 

-Svag eller ingen lokalpolitisk organisering og
gennemslags-kraft. (Ildsjælene er flyttet)

-Lokal uenighed om fremtidsperspektivet:

a)”Vækst”, pænt, ordentligt.

b)”Fint som det er nu tak!”> frihed, anarki, plads til lidt af
hvert fra overlevelses-økonomiens  hverdag. 
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------------------------------------------------------

DØDSSPIRALEN!!
Når det fysiske forfald/armod ikke længere ”blot” er en
konsekvens af udviklingen i samfundet.

Men også selv bliver en del af årsagen til visse landsbyers
(fysiske) deroute!

Hvem vil bo på en  losseplads???
-------------------------------------------------------

Hvad har vi disse landsbyer til?:
Afhænger af deres funktion  fremtiden:

*Landbruget har  (vist)ikke brug for dem (længere).
Måske tvært imod.
6000 års nødvendig sameksistens mellemlandsby og
landbrug er forbi

*Dumpinggrounds/Overskudslager for socialt udstødte.

*Alternative livsformer med eller uden bistandshjælp. (Ikke
som Islands Brygge!)

*Lavindkomstsamfund/Underdanmark
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*Som fritidsbosætningsområder

*Som støttepunkter for turismen.

*Øvelsesterræn for  militær og beredskabstjenester

???????

------------------------------------------------------------

HVAD kan/skal der gøres????
Afhænger af hvad samfundet vil med disse landsbyer:
*Den nuværende, statslige  landdistriktspolitik virker  i
hvert fald ikke, og de andre puljemidler har en stærkt
begrænset effekt 

*Planloven må laves om mht. landzonebestemelserne.(Jeg
gir`en øl, til den første , der ser en gårdbutik eller en bolig i
en overflødiggjort landbrugsbygning på vores ekskursion)
En anden zonering ude på landet kunne være en ide.  Efter
nøje kommunal planlægning
 
*Kommunerne  laver alt for ofte ”Varm luft” planer.
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Kommunalreform og planlovsreform… hvad vil det betyde
for landsbyerne ?

+ Flere ressourcer,- også til planlægning
-  Længere afstand til den enkelte landsby rent politisk
?????????????
--------------------------------------------------------------

Dejligt at bo på landet:
    M e n 
Mine to børn  (30/25)
         Er
Flyttet til hovedstaden…
...og de vender aldrig tilbage som fastboende! 
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