
Det er for oplagt at give Ged-
ser Odde et kunstværk, som
ovenikøbet er færdigfiænkil

Foro: Aruoens Kruuoseru

ldeen var for helstøbt
Men Danmarks Radio
håber at Kirsten Juul
Frandsens "Talerstol" kan
vinde lokal opbakning og
blive en realitet-

GEDSER Når Gedser Odde
er ikke er blandt de tre
steder i Danmark, som
Danmarks Radio har ud-
peget som vindere af Vores
Kunst-projektet skyldes
det, at stedet er for oplagt
og ideen for helstØbt.

I begrundelsen fra DR's
tre kunsteksperter, peter
Kirkhoff, Charlotte Bag-
ger-Brandt og Marie Nip-
per hedder det:

"Gedser Odde præsente-

rer en kunstnerisk udfor-
dring i at skabe et værk,
der kan bringe noget nyt
eller andet til det smukke
og kraftfulde naturområ-
de. Med tanken om "at tale
vinden imod", har forslags-
stilleren udpeget stedet
som destination for den,
der søger et møde med na-
turen og med sig selv. Ged-
ser - Rostock færgeruten
passerer forbi stedet med
en passende afstand, og
stedet har potentialet for
at blive den inspirerende
omvej for både rejsende og
fastboende i området.

\Æ vælger ikke Gedser
som et af de tre steder. Kir-

stens id6 er god, men også
så helstØbt, at der ikke er
behov for en kuratorisk
bearbejdning af stedet og
værk-id6en. \Æ håber virke-
lig at Kirstens forslag fort-
sat vinder opbakning lokalt
og kommunalt, og at det vil
føre til et spændende værk
på Gedser Sydspids."

Altså med andre ord: Der
har ikke været nok kunst-
nerisk udfordring i det pro-
jekt.

Og så er det man kan
stille det spørgsmåI, som
Kirsten Juul Frands en gØr:
Er det Vores Kunst eller
dommernes?
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Gedser Odde har tidligere haft
kunstværker - dog kun mid-
lertidige og på dispensation
som Sandskulpturfestivalen i
2AA2.
ARxrvroro: Frcuvrruc KnnlsErl
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Rasende over brev
DR-dommerpanel

æ GEDSER Et brev fra
i-?Æ Danmarks Naturfred-
ningsforening, Guldborg-
sund, til dommerpanelet i
DR's projekt "Vores Kunst,'
har skabt vrede hos iriitia-
tivtageren til "Thlerstolen"
på Gedser Odde.

I brevet, der er sendt
efter at Gedser Odde og
kunstforslaget var kommet
i finalen, henleder forman-
den, Sven Aabolt, dommer-
panelets opmærksomhed
på, at et kunstværk ikke
uden videre kan opfØres i
Gedser, men at det kræver
vurdering dispensation og
tilladelser. En proces, der
kan tage lang tid, især hvis
det ankes.

Han henviser til en tid-
Iigere sag, hvor det, ifølge
formanden, skabte "en del
skuffelse og fmstration i

lokalsamfundet, da man er-
farede, at et sådant (kunst-
værk) ikke uden videre lod
sig realisere".

- Vi er vrede, vi er sure, vi
er kede af det. Hvad bilder
n afu rfrednings foreningen
sig ind?

: Den må selvfølgelig ha-
ve sin egen mening. Men
hvorfor gå bag om ryggen
på os, der har knoklet, si-
ger initiativtager Kirsten
Juul Frandsen. Foruden til
dommerpanelet er brevet
sendt til Guldborgsund'
Kommune, Statens Kunst-r
fond, Statens Kunstråd,
Naturstyrelsen StorstØm
og Danmarks Naturfred-
ningsforening. Men ikke
til initiativtagerne.

- Og hvorfor ikke bare
melde rent ud, at man er
modstan4ed S kun-stvær-_

ket i stedet for at henvise
til love og paragraffer, siger
Kirsten Juul Frandsen, der
har dannet en lille gruppe,
som sammen arbejder vi-
dere med projektet, og som
sammen uddyber sin vrede
over Danmaiks Naturfred-
ningsforening i vedstående
læserbrev.

Hun er kommet under
vejrs med brevet, da hun
har søgt aktindsi$ i kom-
rnunerl, og,genng-m den har

I hun også fået et brev, borg-
mester John Brædder har

' 'sendt ''til' dommerkomit6en
for "Vores Kunst" foranle-
diget af Naturfrednings-
foreningens brev.

I det fortæller borgmeste-
ren, at man fra kommunens
side vurderer, at projektet
på Gedser Odde kan gen-
Æf**=ffi,.,

lovgivning, og at man vil
EØre sit til, at de fornødne
tilladelser kan indhentes,
så projektet kan realise-
res så hurtigt som muligt.
Kommunen henviser i Øv-
rigt til, at et kunstværk vil
passe fint ind i Helhedspla-
nen for Gedser.

- Kommunen er og har
hele tiden vær'et positiv.
Derfor arbejder vi også vi-
dere med projektet, og vi
har et Ønske om at mØdes
med kommunen i nærme-
ste fremtid, så vi kan finde
ud af hvordan og hvor-
ledes, siger Kirsten Juul
Frandsen. Og så må man
se, hvordan Danmarks Na-
turfredningsforening stil-
ler sig!

ERIK HOIM
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Man overgliver sfg ikke på Danmarks sydspids

Vi I sikre en skulptur
iT*: GEDSER Det er mu--,

llgt at proJel{tet om
en skulptur på Danmarks
sydspids røg ud i finalen,
da projektet "Vores kunst"
skulle finde tre steder i
Danmark at anbringe en
skulptur. Men det får ikke
folkene på Sydfalster til at
opgive.Tværtimod.

I aftes var der stiftende
generalforsamling i for-
eningen for en permanent
skuptur på Gedser Odde.

15 interesserede var-
kommet til mØdet, der
endte med stiftelse af en
forening. Målet er at skaffe
midler til at opf@re en per-
manent skulptur på Dan-
marks sydligste spids. El-
ler rettere sagt skulpturer.

Det oprindelige projekt
med en talerstol på syd-
spidsen er i mellemtiden
blev udvidet med en ekstra
skulptur med arbejdstitlen
"Familien Danmark", så
de to skulpturer skal un-
derstøtte hinanden. Det er
kunstneren Jesper Neer-
gård, der har lavet dette.

Formand
Kirsten Juul Frandsen, der
var initiativtager til det
oprindelige projekt, blev
valgt til formandsposten i
den nye bestyrelse.

Næstformand blev Joa-
chim Redder, mens Karin
Ringsing blev kasserer.
Lisbeth Svarrer er sekre-
tær, mens Jane Stang er

medlem af bestyrelsen.
De fem suppleres af Ib

Larsen.
Inden man nåede så

Iangt som til valget var
vedtægterne for den nye
forening blevet vedtaget.
Det blev besluttet, at det
årlige kontingent skal væ-
re 100 kroner, og allerede
første aften blev der tegnet
15 medlemsskaber.

Det næste bliver at få Ia-
vet girokort og skabe mu-
lighed for at interesserede
kan melde sig.

Søger fonde
Foreningens opgave bliver
primært at søge fonde om
penge til at etablere skulp-
turerne.

- Vi må tage arbejdstØ-
jet på, siger Kirsten Juul
Frandsen. - Eller rettere
sagt har vi ikke haft ar-
bejdstØjet af siden deI fØr-
ste projekt. Vi tror på pro-
jektet og mener, at det kan
være et løft for hele områ-
det. Det er derfor, vi kaster
vores energi ind i det. Det
var også dejligt at mærke
en positiv stemning og en
opbakning til, at nu skal
der arbejdes, så vi kan nå
det fælles måI.

Gedser-projektet røg ud i
finalen iVores Kunst til for-
del for tre projektet iVest-
danmark.

ERIK BERTH
ebe@folketidende.dk
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Ny leiekontrakt.om Ge**er Oddegår I vasken
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De store planer på Geds er Odde bliver sandsyn ligvis ikke til noget

l{ontraktforhandling slut r
Gedser-plan må tilpasses
GEDSER Ønsket om en eller
flere skulpturer på Dan-
marks Sydspids, en sti ud
til Odden og andre tiltag på
Gedser Odde i forbindelse
med Gedser Helhedsplan,
ser ud til at lide en krank
skæbne.

I hvert fald er de kom-
munale forhandlingerne
med Gedsergaard, der ejer
Gedser Odde brudt sam-
men.

lfølge formanden for
teknik- og miljøudvalget,
Arne Graae Jensen, er der
ikke aftalt nye mØder med
ejeren af Gedsergård, Alex
Tesdorph Unsgaard.

Guldborgsund Kommu-

ne har lejet arealet frem
til2024, men i forbindelse
med Helhedsplan Gedser,
skal der ske ændringer i
forhold til, hvad den nu-
værende kontrakt rummer
af muligheder for anven-
delse.

- Det ser ikke ud til, at vi
kan blive enige om en le-
jekontrakt, som kan inde-
holde de anvendelsesmu-
ligheder, Helhedsplanen
opstiller, siger Arne Graae
Jensen

- Så noget tyder på, at vi
må fortsætte med den nu-
værende lejekontrakt med
de nuværende betingelser
for formål og adgang til

området.
Dermed ser det ud til, at

en skulpturpå Gedser Odde
ikke umiddelbart kan lade
sig gøre, ligesom mange af
intentionerne om Gedser
Odde som et oplevelses-og
naturområde heller ikke
kan blive til noget.

- Jeg tror ikke, vi går hen
og laver om på Helhedspla-
nen. Men vi må jo så for-
holde os til, hvad der kan
realiseres af den i forhold
til den nuværende kontrakt
og så få det hele tilpasset,
siger Arne Graae Jensen.

- Vi må tænke kreativ og
alternativt og få det mest
mulige ud af det.

Kommunen og Gedser-
gaard har været i dialog i
mere end et år både på em-
bedsmandsplan og det po-
litiske plan omkring en ny
kontrakt, hvor der skulle
tages h/jde for Helheds-
planen.

Men dialogen har altså
ikke ført noget med sig.
Lejekontrakten fortsætter
uændret fremtil2024.

Det har ikke været mu-
ligt at få en kommentar fra
Alex Tesdorph Unsgaard.

ERIK HOLM
eh@folketidende.dk
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Tale fra hfeftet
I porten tit Danmark skal man bydes velkommen af Familien Danmark og en talerstol, hvor alle
kan tale fra hjertet. :
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Kirsten Juul Frandsen så
'Vores kunst' på DR, og så var
hun til grundlovsmøde på
Gedser Odde og tænkte, det
så lousy ud: 'det lig,nede jeg
ved ikke hvad' forklarer hun,
'er det der Danmarks syd-
spids?'
Crundlovsmødet fik tanker-
ne igang: 'hvis al le nu kunne
få lov at stå her og skue ud
over vandet og tale fra hjer-
tet', siger Kirsten. Og når
man er Kirsten, €r ideer
noget man gør. Hun er pro-
jektmager af natur og holder
"af uopdyrkede områder, og
her var et: Danmarks syd-
spids med et faldefærdigt

v -qr v .!r Y v :dr v "qFrw v

hus og el lers ingenting
udover en bjergtagende
natur.

Der skal være en
talerstol
Kirsten gik sammen med
andre om at stable et projekt
på' benene, som skal skaffe
en kunsttalerstol til Gedser
Odde - en talerstol i grå,
finsk granit med indmejslede
tekster om ytringsfrihed og
menneskerettigheder. Den
skal både bruges og minde
os om , dt demokrati og
ytringsfrihed ikke er selvføl-
geligheder men noget, man
skal huske på og værdsætte,

og som absolut ikke kommer
af sig selv.

Familien Danmark
Ved siden af talerstolen skal
stå en figur af 'familien Dan-
mark' skabt af Jesper Neer-
gaard, som er specialist i sto-
re skulpturer, og hvis navn
vækker respekt ude i verden.
Han har visioner og kan ska-
be kunst, som taler til folk,
forklarer Kirsten. Kunst skal
bede folk om noget, der skal
være noget at forholde sig
til, det skal ikke bare være en
fi^g, eksperter skal analyse-

Både talerstol og. skulptur
skal inspirere folk til at være
med, til at identificere siq og
være en del af det samflnd]
man er i. De skal lære folk at
sætte pris på Danmark og
ytry,1lgsfrih,,9.den men uden
løftede pegefingre.

En stolt port
Gedser OdiJe er porten til
Danmark og Norden - og

vores dør til kontinentet, og
de-t skal kunne ses. Vi skal
være stolte at vores demo-
kratiske værdier, og det er
ganske passende, at familien
Danmark og en talerstol til
alle, er den første velkomst.
Kirstens og de øvrige initia-
tivtageres holdning er helt
klar.

Bred støtte
Både kommunen og Scandli-
nes støtter helt op om pro-
jektet, og den helt nystarte-
de forening, som holder
allerførste bestyrelsesmøde
denne onsdag, har
opbakning fra både dem og
en skare af ambass adører,
som vi nok kommer til at
høre mere om.
Man kan blive medlem af
foreningen og dermed støtte
pr:ojektet ved at kontakte Kir-
sren på tlf. 23696720 eller
mail kirstenogjan@email.dk.
Det koster 150 kr. om året.
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Kirsten luut Frondsen ved siden of sin egen skutptur 'solten
keramik og speciolglas.
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Må droppe de store planer på Geds er Odde oE finde alternativer til at
Eøre Syospids en attraktiv

Ny plan bliver udarbeidet
for at nå resultat i 2012
æ cEDSER En sti langs
',,.,r,,*i#r stranden ud tit syd-
spidsen med pitstop under-
vejs, naturløsningen med
shelters på Gedser Odde
og kunstværker samme
sted.

Det er nogle af de ideer,
der fremgår af Helheds-
plan Gedser, og som skulle
realiseres for de 2,79 mil-
lioner kroner Guldborg-
sund Kommune har fået åf
LAG-midlerne til brug på
Gedser Odde.

Men efter det ikke er lyk-
kedes at opnå enighed om
en ny kontrakt omkring
Gedser Odde med Gedser-
gaard, må planerne revide-
res og nogen skrottes.

- Nu må vi have under-
søgt, hvad vi har af mu-
ligheder i forhold til kon-
trakten. Vi skal have set
på bygningen, hvad vi kan
bruge den til, og hvilke mu-
ligheder vi måtte have for
kunst på Gedser Odde, si-
ger formanden for teknik-
og miljøudvalget, Arne
Graae Jensen.

Da forhandlingerne om
en ny kontrakt brØd sam-
men i begyndelsen af må-
neden blev der. indkaldt til
mØde mellem borgmester
John Brædder, udvalgs-
formændene Poul-Henrik
Pedersen, kultur- og fritids-
udvalget, Arne Graae Jen-
sen, og Flemming Jantzen,
erhvervs- og turismeudval-
get samt embedsmænd.

- Her blev det besluttet,
at der skal arbejdes hurtigt

Den gule bygning skulle i felge planerne ior Gedser Odde være rcvet hed. iluhåman istedet plrve
at se, hvad den kan bruges til. og måske bliver sydstenens den eneate ,,kunst" på odden.

Foro: ANoens KNuoseN

Det projekt hænger også
i en tynd tråd, men initia-
tivtageren og formanden
for Foreningen for perrna-
nent kunst på Gedser Od-
de, Kirsten Juul Frandsen
er optimist.

- fbg er fortrøstningsfuld
og tror på, at politikerne
nok skal finde en løsning
hen ad vejen, siger Kirsten
Juul Frandsen.

- Nogen gange ser det
sort ud, og det går op ad
bakke, og så kommer der
en løsning. Jeg er optimist.

ERIK HOLM
eh@folketidende.dk
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på nye lØsninger. For'hvis
LAG-midlerne skal udnyt-
tes, skal projekterne være
klar 1. oktober 2A12, siger
Arne Graae Jensen.

Flemming Jantzen er ær-
gerlig over, at det ikke kan
lade sig gøre at gennemfg-
re de planlagte id6er.

- Men sådan er spillets
regler. De kunne gennem-
føres, men prisen var for
høi.Så derfor må vi nu se,
hvad vi kan gennemføre
indenfor den nuværende
kontrakt, siger Flemming
Jantzen.

Han er sikker på, at det
nok skal lade sig gØre at

larre et og andet, som vil
være til gavn for turisterne
som skal kunne sige, at der
er noget at komme efter på
Gedser Odde

-M vil ende med et smuk-
kere område ved Gedser
Odde end nu, mener Flem-
ming Jantzell...

På de seneste møder i de
relevant udvålg,' har sagen
om kunst på Gedser Odde
været på. Og der er bevil.
get penge til dels at lave
en model af de planlagte
skulpturer og afsat LAG-
midler som tilskud til gen-
nemførelse af selve projek-
tet.
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Gedser 0dde: Væk med
den gule bygning!
Helhedsplanen for Ged-
ser lægger op til, at Ged-
ser Odde udvikles til et
rekreativt område, hvor
det er naturen og de
åbne vidder, der er selve
oplevelsen ved at be-
finde sig på Danmarks
Sydspids. Ro i sindet.
Glæden ved udsyn.

Det er ikke lykkedes
Guldborgsund Kommu-
ne at få en aftale med
Gedsergård, ejeren af
Sydspidsen, om fortsæt-
telse af lejemålet ifllge
Folketidende den 16. no-
vember 2011. Citat: "Vi
skal have set på bygnin-
gen, hvad vi kan bruge
den til, og hvilke mulig-
heder vi måtte have for
at have kunst på Gedser
Odde, siger formanden
for teknik- og milj6ud-
valget, Arne Graae Jen-
sen."

Kunst er der vel fort-

sat mulighed for på en
eller anden måde, og
dermed kan der etable-
res en konkret ting som
seværdighed på Odden.
Held og lykke med det.

Men den gule byg-
ning! Den er grim, den
skæmmer udsigten og
gdelægger oplevelsen.
Bygningen blev opfprt
som en nØdvendig mi-
litær enhed under "den
kolde krig". Den krig er
for længst forbi - og"Mu-
ren"'ef revet ned. Den
gang sagde præsident
Reagan indtrængende
til præsident Gorbatjov:
"Mr. Gorbatjov: Riv den
mur ned!"

Som Gedserborger si-
ger jeg: "Mr. Graae Jen-
sen: Riv den bygning
ned!"
Vagn Hansen
Birkevej 4
4874 Gedser 
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Ingen ny leiekontmkt for Danmarks $ydspids

Marinestationen renaveres og Sydsten en er kunst

Gedser Odde-planer
bombet tilbage

GEDSER Alle de store
' planer om Gedser

Odde i forbindelse med
Helhedsplan Gedser er be-
gravet, og planerne om et
kunstværk på Odden kan
ikke føres ud i livet i den
nuværende form i hvert
fald.

Alle planer om at gøre
Gedser Odde til noget spe-
cielt er bombet tilbage til
neesten ingenting.

Arsagen er, at Guldborg-
sund Kommune og ejeren
af Gedser Odde, Gedser-
gaard, ikke er blevet enige
om en ny lejekontrakt med
nye anvendelser for områ-
det.

Så den gamle fortsæt-
ter frem til udløb l. august
2024 med de begrænsede
muligheder, det giver.

- Det har ikke vaeret mu-
ligt at komme til en over-
enskomst med Gedser-
gaard, og der er jo tale om
den private ejendomsret.
Så nu må vi forholde os til
den nuværende kontrakt,
og det bliver så det muliges
kunst, siger borgmester
John Braedder.

Så væk er alle id6er om
naturprojektet, stisystem
ud til Odden og på det se-

neste kunstprojektet, som
Gedsergaards ejer under
ingen omstændigheder vil
have på Odden.

Tilbage er et lejet areal i
endnu 12 år, en forfalden
gammel Marinestation og
Sydstenen.

- Men vi skal have byg-
get noget op, og det skal
være til næste år, hvis det
er, vi skal gØre brug af de
2,5 millioner kroner, vi har
i LAG-midler, siger John
Brædder, der har arbejdet
med Gedser Odde næsten
siden kommunesammen-
lægningen i første omgang
i sin egenskab af formand
for udvalget for fast ejen-
dom.

I første omgang bliver
Marinestationen renoveret
til - som det hedder -"et råt
udstillingshus for skulptur,
historie og naturformidlin-
gen og faciliteter herunder
mØderum og toiletter".

Det bliver åbent i nord-
syd-retningen så Sydste-
nen kan beskues fra Mari-
nestationen.

Det planlagte kunstværk
er ikke helt opgivet. Kom-
munen har bedt Forenin-
gen vedr@rende kunst på
Gedser Odde om at un-

dersøge muligheden for at
den ene del af kunstværket
kunne stå ved Gedser by.
Den anden del, den be-
rØmte Talerstolen, skulle
så på den eller anden led
placeres i forbindelse med
Marinestationen.

-Vi skal have nogle skif-
tende udstillinger på Mari-
nestationen, ogvi skal også
på den ene eller anden må-
de finde ud af noget kunst.
For der skal vaere noget
at kØre efter, siger John
Brædder, der på spørgs-
målet om, hvorfor man
har lagt store flotte planer
uden at have kontrakten i
orden svarer:

- Det er et godt spørgs-
måI. Men ingen har vel
regnet med, at det skulle
blive det store problem.

Men nu skal der arbejdes
videre med "det muliges
kunst", hvor Marinesta-
tionen bliver omdrejnings-
punktet. De første streger
til ombygningen er sat,
og det nye udstillingshus
navngivet. Det kommer til
at hedde "KulturNaturHus
50'Nord 11'Øst".

ERIK HOLM
eh@folketidende.dk



 


