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Borgere: Gasbeholder kan
bruges som kulturelt mødested
KREATIVT. Hvis Sundby Gasværk bliver bevaret, kan den enorme gasbeholder bruges til
klatretårn, stjernekiggertårn og museum, lyder et af de originale forslag fra borgerne.
AF LAURA KJESTRUP NIELSEN
lakn@b-l.dk

GIV DEN GAS: Borgerne har
mange forslag til, hvad Sundby
Gasværk kan bruges til, hvis
det nedlagte og nedrivningstruede værk overlever.
For et par uger siden blev
de tre bedste forslag præmieret af Amager Øst Lokaludvalg, og førstepræmien gik til
Hanne Nissen, der foreslog, at
den store vådgasbeholder kan
bruges til både klatring, stjernekiggeri og museum.
I løbet af efteråret beslutter
Kulturarvsstyrelsen, om den
store vådgasbeholder på Sundby Gasværk skal fredes. Høringen i sagen sluttede 16. august,
og herfra må der maksimalt
gå tre måneder, før Kulturarvsstyrelsen afgør det markante
landmarks fremtid.
Det var København Kommu-

nes beslutning om at nedrive
den enorme lyseblå metalbeholder ved Amager Strand, der
fik rejst en fredningssag, og i
foråret indstillede Det Særlige
Bygningssyn gasbeholderen til
fredning.

ke gøre det samme på Amager?, mener andenpræmievinderen.
Et spansk kulturhus med
bl.a. udstillingsrum, et lækkert fødevaremarked og tapasbar blev det tredje præmierede
forslag.
Borgeren bag dette sydlandske forslag modtog tredjepræmien i form af bogen »Der var
engang i Sundby.«

Teater eller tapasbar
Amager Øst Lokaludvalg bakker op om en fredning, og derfor opfordrede lokaludvalget
borgerne til at komme med forslag til, hvad den enorme gasbeholder kan bruges til, hvis
den får lov at blive stående ved
Amager Strandvej.
Hen over sommeren fik lokaludvalget 12 forslag fra borgerne, og nu er tre borgere
præmieret for deres originale bidrag.
Hanne Nissen, der har et
hus i Strandbo Haveforening,
modtog førstepræmien - et gavekort til Amager Bio.
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Et bidrag til historien

Set fra både land og vand er gasbeholderen på Sundby
Gasværk et markant vartegn. Arkivfoto: Michael Paldan.
Hun mener, at det er oplagt
at bruge den høje gasbeholder
til klatretårn og rappelling.
Dertil foreslår Hanne Nissen,
at man kan illuminere gasbeholderens skelet og bruge den
som stjernekiggertårn.
Det tredje bud fra vinderen lyder på at bruge gasbeholderen som museum om gasværkets historie, og med lidt
praktisk og kreativ sans, me-

ner Hanne Nissen, at hendes
tre forslag kan kombineres og
eksistere side om side.
Andenpræmien på et gavekort til en sejltur med »Flyvefisken« gik til en borger, der
mener, at gasbeholderen kan
bruges til teater a la Østre Gasværk.
For når Østre Gasværk fungerer som et fantastisk rum at
opleve teater i, hvorfor så ik-

For rigtig mange borgere har
Sundby Gasværk i årtier været et markant vartegn, men
overgangen til en ny type bygas overflødiggjorde værket.
Det åbner op for tankerne om
at bruge gasværket til noget
helt andet i fremtiden.
Amager Øst Lokaludvalg
bakker op om en fredning og
vil arbejde for, at gasbeholderen i fremtiden skal bruges til
kulturelle formål som for eksempel teater, musik, udstillinger og sportsaktiviteter.
Samtidig er det en del af
den lokale identitet, der er på
spil:
»Gasbeholderen er ved sin
placering, nærmiljø, industrielle historie og udseende et
markant vartegn, der er medvirkende til identitetsskabelsen i hele kystområdet på det

østlige Amager«, lyder det i
en indstilling til Kulturarvsstyrelsen fra Ole Pedersen, der
er formand for Amager Øst Lokaludvalg.
At værket er mere end bare
udtjent industri fremgår også
af Det Særlige Bygningssyns
indstilling om fredning.
Bygningssynet fremhæver
bl.a., at Sundby Gasværks vådgasbeholder bestående af jernstativ og klokke har fremragende kulturhistorisk værdi,
der kan begrunde en fredning
af en bygning, som har under
50 år på bagen.
Samtidig er gasbeholderen,
på nær to mindre og ældre gasbeholdere i Hobro, den eneste
bevarede af denne type i Danmark.
Det gør ifølge Det Særlige
Bygningssyn Sundbys gasbeholder til en sjælden, bevaret
repræsentant for de danske
gasbeholdere og et væsentligt
bidrag til den danske industrihistorie.
Kulturarvsstyrelsen oplyser til Amager Bladet, at der
er modtaget en del høringssvar
i fredningssagen om Sundby
Gasværk. I løbet af de næste
tre måneder skal Kulturarvsstyrelsen så afgøre, om Sundby
Gasværk har en fremtid som
bevaringsværdig bygning.

