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KULTURARV

NATURARV

NY NAKSKOV

VISION
Nakskovs identitet og historie er formet af mødet mellem
fjord og by, mellem vand og havn, mellem natur og kultur.
Fortællingen om Nakskov er fortællingen om øerne og det
indvundende land, det flade oversvømmede morænelandskab og den begyndende inddæmning. Det er fortællingen
om en by, der voksede fra de første fiskelejer og handelspladser til en stolt historie som købstad, driftig industriog søfartsby og en vigtig handel- og serviceby for et stort
oplandet. En by som er opstået, vokset og etableret sig i
tæt relation med naturen.
Disse historiske, kulturelle og naturlige spor er stadig
tydelige overalt i Nakskov. Disse spor gør Nakskov unik
med en helt særlig nakskovitisk blanding af naturarv og
kulturarv. Og det er disse spor, der skal styrkes og gøres
mere synlige for at skabe en langsigtet positiv udvikling af
Nakskov og en lokalbaseret og naturbaseret formgivning
af havnen, der skaber nyt liv for nakskovitter, investorer,
turister og ildsjæle.

giver plads til havnelivet og fortællingerne om Nakskovs
stadig aktive industri- og købstadsliv og hvor et nyt
kunstnerisk vartegn - Nakskov Fyr - byder velkommen til
Nakskov og vidner om byens stolte skibstraditioner. Mod
syd, hvor en moderne, grøn kystkant med lokale naturtyper og biotoper styrker adgangen til vandet for alle, giver
nye muligheder for sejlerliv og
-turisme og gør færgelandets historiske og naturlige ophav helt nærværende.
I Nakskov går naturarv og kulturarv hånd i hånd. Med
forslaget ’Spor af Nakskov’ får denne arv fysisk udtryk og
binder helt bogstaveligt Nakskov Havn tæt sammen med
fjorden, med historien og med bykernen. Med en formgivning, der styrker og genfortolker Nakskovs historiske,
kulturelle og naturlige spor og bruger disse til at skabe en
ny positiv og langsigtet udvikling af Nakskov.
Et Nakskov med tydelige spor af fortiden - og stærkt på
sporet af fremtiden.

Med forslaget ’Spor af Nakskov’ bruger vi helt konkret
Nakskovs kulturarv og naturarv i formgivningen af havnen
og de omkringliggende byrum og skaber to
distinkte havnekanter, der på hver sin side af Fjordstrædet
sammenfatter Nakskovs mange kultur- og naturrigdomme: Mod nord, hvor en klassisk urban ’hård’ havnekant
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