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En mulighed for at udvikle Sydfyn
Det var næsten forudsigeligt, at

planerne om et oplevelsescenter
ved Hotel Christiansminde ville
dele vandene. Der er da heller ingen tvivl om, at dette center, som
skal rumme gastronomiske oplevelser, undervisning og sportsaktiviteter, vil ændre det visuelle
udtryk i en meget naturskøn del
af Sydfyn. Det vil bryde det i øvrigt meget harmoniske område
op, men det vil også skabe et nyt
udtryk, og spørgsmålet er så bare,
hvordan udtrykket bliver.
Kritikerne kan helt givet få ret i,
at centeret kan blive alt andet end
en fryd for øjet, og det kan spolere
udsigten ud over sundet.
Derfor er det også en central op-

gave i udformningen af projektet,
at arkitekterne arbejder stenhårdt
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[ Der må ikke lande
en kedelig klods i og
ved vandet ved Christiansminde. Centeret
skal løfte området og
være i pagt med naturen

med udseendet. Der må ikke lande
en kedelig klods i og ved vandet
ved Christiansminde. Centeret
skal løfte området og være i pagt
med naturen. Kommer det til det,
kan Øhavscentret blive et aktiv for
hele Sydfyn. Især hvis løfterne om
indholdet indfries.
Det er helt indlysende, at det

vil kræve et offer, at etablere
Øhavscentret, og offeret er udsigten, men gøres arbejdet ordentligt,
kan noget nyt og måske ligefrem
smukt skabes.
Enhver forandring behøver
nemlig ikke være til det værre, og
selv om en sammenligning med
operahuset i Sydney måske ikke
nødvendigvis ligger lige for, så er
der vel næppe nogen, der vil mene
at denne bygning på nogen måde

skader Sydneys udtryk. Snarere
tværtimod. Og så kan det måske
være lidt af et pres at lægge på arkitekterne at bede om noget, der
kan lande på UNESCO’s verdensarvsliste, men mindre kan også
gøre det, så længe der skabes et
sted, der forskønner området og
måske ligefrem er spektakulært.
Det giver næsten sig selv, at Hotel

Christiansminde går ind i det her,
fordi hotellets ejer har en økonomisk interesse i projektet.
Der skal komme penge ud af
centeret, og at bede et hotel operere ud fra en filantropisk filosofi,
vil være meget at forlange. Der
skal betales lønninger, og derfor
skal der naturligvis også laves
penge. Sådan fungerer markedskræfterne.

Det forhindrer os naturligvis
ikke i at stille krav til projektet,
men at kritisere hotellet for at ville
lave en forretning ud af et oplevelsescenter virker ikke seriøst.
Stadig er det ganske gyldigt at være
modstander af projektet, men
inden vi træder på bremsen og betakker os, bør huske på, at vi også
ofte kritiserer pengemænd og politikere for at være bagstræberiske
og fodslæbende.
Nu er der nogen, der faktisk er
klar til at investere og udvikle området. Det bør vi lytte til, og kan de
præsentere noget, som kan løfte
området og skabe et sted, der er
godt for øjet og klar til at udfordre
vores sanser, kan det jo vise sig at
blive et aktiv for området på flere
fronter.
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