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HOVEDGREB

ANKOMST
Det begynder på havet. Der er vand til alle sider, der er åben hori-
sont hele vejen rundt, bølger slår op mod skibssiden, og kølvands-
striben markerer en retning. Man sejler videre; så passerer man på 
sin højre side en lang, lav tange, der skyder ud fra land som en 
albue. Så er man inde i fjorden, hvor flere småøer dukker op. Så 
aner man Slotø, hvor en ruin fortæller, at her lå, for mere end 500 
år siden, Danmarks første orlogsværft. Så fortæller et fyr på venstre 
side, at man nærmer sig land, og snart efter bydes man velkommen 
af Toldboden. Man er nået til Nakskov.

Toldboden byder velkommen. Med sit lille, grønirrede tårn sender 
den en hilsen til fyret, men samtidig sender den iøjnefaldende byg-
ning en klar besked om, at den behersker adgangen til havnen og 
byen. Her rejser man ind, her rejser man ud, her mødes byen og 
verden. 

Igennem århundreder er indsejlingen og ankomsten foregået gen-
nem fjorden. Men det er anderledes i dag. Nu, hvor skibsværftet 
er lukket og hvor der hverken kommer færger fra Spodsbjerg eller 
Kiel, foregår ’indsejlingen’ og ankomsten til havnen i højere grad 
gennem stræderne. Der er sket et skifte fra vandside til landside. 
Med opførelsen af pavillonerne for enden af Farverensstræde og 
Badstuestræde i 90’erne blev de første skridt taget til at modtage 
havnens gæster fra landsiden.

BYENS HISTORIE
Byen har ligget, hvor den ligger, i snart tusinde år, men byen har 
også en historie om voldsomme forandringer. Igennem århund-
reder har Nakskov været en byggeplads. Så brændte byen ned, så 
blev den bygget op; så skyllede stormfloden igennem den, så blev 
den genskabt. Gennem alle århundrederne var havnen det bæren-
de i byen, og med havnen blev skibsbyggeriet også en hovedkilde 
til aktivitet i byen.

NAKSKOV HAVN

Altid er der bygget skibe i den egn, der blev til Nakskov, her ved en 
af Danmarks bedst beliggende indhavne. Omkring 1510 etablerede 
kong Hans det første orlogsværft på Slotø. I 1813 fødtes grundlæg-
geren af Det Forenede Dampskibs-Selskab, H.P. Prior i Nakskov, 
omkring 1830 slog en række storkøbmænd sig op, og havnen udvi-
dedes, fra omkring 1850 blev eksisterende skibsværfter udvidet og 
nye kom til, i 1852 fødtes nakskovitten H.N. Andersen, som i 1892 
grundlagde ØK og i 1916 grundlagde Nakskov Skibsværft. 

BYEN SOM VÆRFT
Da den moderne by brød frem, begyndte man at tale om byen som 
et skibsværft, om bygningerne som oceanlinere. Ligesom et skibs-
værft var byen undervejs, vital, fuld af bevægelse, fuld af larm. 

I Nakskov var byen og skibsværftet to sider af samme sag, med 
vandet som byens livsnerve. Vandet bragte lyde midt ind i byen, 
og lydene betød liv. Først og fremmest lydene fra skibsværftet, når 
der blev nittet jernplader, men også alle de andre lyde fra havnen, 
skingrende godsvogne i jernbanesporene, larmen fra lastning og 
losning, tudende færger, turister, mågeskrig, bølgeslag.

Vitalitet og bevægelse er gode ledetråde for arkitektoniske indgreb 
i Nakskov. Men, ligesom byen har også skibsbyggeriet haft opture 
og nedture, og lukningen af Nakskov Skibsværft i 1986 sænkede 
byens aktivitetsniveau. Dog, efter nedtur kommer optur, og skibs-
værftet og med det hele livet omkring havnen er en inspiration for 
byens videre udvikling. 

Et skibsværft er en byggeplads. Når det ene skib står færdigt, er et 
nyt undervejs. Skibsværftsbyen er en by under stadig ombygning 
og opbygning.
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HAVNEN SOM VÆRT
Honnørkajen er Nakskovs fornemmeste kaj. At gøre honnør er at 
gøre en hilsen, og en hilsen sætter et forhold mellem gæst og en 
vært. Havne har altid været fulde af gæster. Gast betyder sømand, 
men betyder også gæst. Et samlende begreb for den mangfoldig-
hed af muligheder, der gemmer sig i Nakskov, er værtskab. Med sin 
havn har Nakskov til alle tider været åben for tilrejsende. Havnen 
har løbende modtaget besøg fra alle verdenshjørner. Der har været 
faste skibsruter mellem Nakskov og Spodsbjerg, Nakskov og Kiel. 
Fiskere er sejlet ind med deres fangst. Der har været udenbys kun-
der til byens store industriproduktion, ud over skibe bl.a. sukker og 
havregryn. Der har været bønder og håndværkere fra omegnen. Der 
har været lystsejlere. 

Byens berømtheder personificerer værtskabet. Vestinderen Victor 
Cornelins der i 1905, som 7-årig, kom til Danmark som udstillings-
genstand på koloniudstilling i Tivoli, men som gæstfrit modtoges af 
byen, hvor han endte som populær skoleinspektør. Peter Freuchen, 
der med sin grønlandske kone og sin datter gjorde Enehøje til lit-
terært samlingssted. H.N. Andersen, der som en slags tak-for-alt, 
grundlagde skibsværftet i 1916. 

I dag er værftet lukket og kulkranen borte, men der er stadig liv i 
havnen og den har potentiale til meget mere liv, og med mere liv i 
havnen er det også muligt igen at sætte strøm til livet i byen. Mens 
andre tidligere skibsværftsbyer som København og Helsingør har 
slettet sporene af deres industrielle fortid, kan man stadig finde 
disse spor i Nakskov. 
Med sin havnefront, sine siloer, sine stræder, sit klassiske torv, og 
sine enorme potentialer for friluftsliv langs kysten, på fjorden og 
Indrefjord, har den potentialer som turistby og oplevelsesby. Og 
med udgangspunkt i disse potentialer må byen opgradere sine 
værtsfunktioner. 

VÆRTSKAB OG VELKOMST
Som havn udviser Nakskov værtskab for sine besøgende. Jo bedre 
dette værtskab viser sig i de arkitektoniske greb, jo bedre værtskab. 
En vært modtager altid sine gæster i døren, i porten, på en tærskel 
der markerer grænsen mellem indenfor og udenfor. ”Kom inden-
for!”, hedder det. 
At markere byens værtskab arkitektonisk kræver derfor afgræns-
ning og definition, præcis markering af overgange og etablering af 
rum, hvor man føler sig omsluttet uden at føle sig indespærret. 

En ’Værftsfærge’ fra Toldboden til Skibsværftets Administrations-
bygning vil skabe en livlig ’havnecirkel’, en attraktion for turister; 
Mørtelbroen vil tage imod gæstesejlere; Badstuetrappen, Farverens 
Trappe, Lille Nybro og Nybrotrappen vil sammen med Café Lolland 
(i Langelandsfærgens billetsalg/Stormgade 1), bademulighed i fær-
gelejet, et restaurantskib, den tidligere Kartoffelbåd, der vender 
tilbage med grøntsager og frugt fra Lolland og øerne omkring, og 
et flydende vandrehjem gøre havnen til et opholdsrum; for enden 
af alle stræderne vil et point de vue slutte kontakt mellem land 
og vand, by og havn; Badstuelængen, Værftslængen, rumskabende 
grupper af piletræer, store plinte, bænke og endnu flere Nakskov-
stole, der er så smuk og gavmild en gestus mod hver enkelt besø-
gende, vil bidrage til at gøre opholdet behageligt; autocamperplad-
sen byder det bilende folk velkommen; Skibsværftslegepladsen 
byder børnene velkommen; stierne i de gamle jernbanespor byder 
alle velkommen, viser vej langs havnen og skaber forbindelser til 
stier ud i landskabet langs fjorden og Indrefjord. 

Diversitet og mangfoldighed i havnerummet er vigtigt. Så er der 
altid noget at se på og en grund til at gå en tur på havnen - både 
sommer og vinter - en tur på 1,7 km.
Nordkajen udvikles som ramme om ugentlige og årlige hverdags-
aktiviteter og events, der vil give liv og omsætning på havneprome-
naden og bidrage til at styrke forbindelsen mellem byen og havnen.
Fortøjningspladser for lystbåde og joller fordeles i havnerummet 
for at undgå den tristesse, der følger med, at de fleste både er på 
land i vinterhalvåret.

HOVEDGREB
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BILLEDER OG LÆSNING
Når man ankommer til Nakskov Fjord passerer man en landtange, 
der har fået navnet Albuen. Navnet Nakskov fortæller, at byen er 
blevet bygget i den skov, som lå på ’Nakken’. Albuen og Nakken 
er stednavne, som fortæller, at stedet og byen har været let at af-
læse. Albuen og Nakken er ligesom Hestehovedet og den konge-
lige skibslængde, der definerer Honnørkajen, plastiske billeder. I de 
store træk kan man sætte billeder på Nakskov, og det er vigtigt at 
kunne fastholde billederne. Bevare dem. At sætte billeder på en 
by er at aflæse byen, og jo bedre man kan aflæse en by, jo bedre 
føler man sig tilpas i byen. Så kan man finde rundt, og så kan man 
finde sig selv. Billeder kan være bevægelige, som på film, men midt 
i bevægelsen skal man kunne se og genkende den verden, der be-
væger sig, i dette tilfælde: En by.

Fra arbejderbyen Rosnæs kunne man se byens skibsværft, hvor der 
hver dag blev sørget for at sejle arbejderne på arbejde klokken 7 og 
hjem klokken 16. Og hvis arbejdet var nedlagt på grund af ulykker 
og strejker kunne man, tværs over havneløbet, se det fra sit hjem. 
Det var nemt at orientere sig.

Det er heller ikke svært at orientere sig, når man kaster et blik på 
bykortet. Iøjnefaldende er her den trekant, som med Jernbanesta-
tionen som toppunkt favner Nakskov. Trekanten går fra Jernbane-
stationen langs Nørrevold til Toldboden og Havnebygningen og 
herfra langs Havnegade til Nybro og derfra langs Nygade tilbage 
til Jernbanestationen. At Jernbanestationen og Havnebygningen i 
form minder om hinanden (og om nogle af Lollands mange her-
regårde) understreger kun denne forbindelse.

Denne store trekant genspejles i Axeltorvs mindre trekant – og i 
det mylder af trekanter, som er en effekt heraf. Ligesom vinklerne i 
den store trekant tjener som ankerpunkter i bybilledet – Jernbane-
stationen, Toldboden, Nybro – bidrager de mindre trekanter til at 
forankre steder og oplevelser. De er ladet med energi og fortjener 
derfor særlig arkitektonisk opmærksomhed.

HAVNERUM, BYRUM OG LANDSKAB

I Nakskov går helheden fra havet til havnen og videre til huset. El-
ler fra landskabet til byen til dens bygninger. Bevægelsen har skabt 
to tæt forbundne omdrejningspunkter, Torvet og Havnen. Gennem 
fjorden er den store verden sejlet ind til Nakskov, og gennem ve-
jene er den lidt mindre verden gået, redet, kørt ind i byen, hvor den 
har formet torvet i sin ’kølvandsstribe’.

Den ældgamle Sankt Nikolai Kirke, bygget af mørkerøde munke-
sten, hæver sig højtideligt over de lave huse og kigger ud over 
torvet, hvorfra smalle stræder fører ned mod havnen. Ligesom 
Axeltorv og parcellerne omkring det stort set ikke har ændret form 
siden middelalderen, fortæller stræderne, der fra bymidten løber 
ned til havnen, om det urgamle samspil mellem torv og havn.

STRÆDERNE SOM NØGLE
Stræderne er som kanaler, der skaber energi mellem de to store fla-
der, Havnen og Torvet. Ved begge flader løfter markante bygninger 
sig op og artikulerer fladen. Ved havnen er fladen i første omgang 
artikuleret i Havnebygningen, der med sin længde ligesom indop-
tager indsejlingen til Nakskov i sig. Ved Axeltorv er fladen artiku-
leret gennem facaderne, først og fremmest det markante rådhus, 
men også af de umiddelbart bagvedliggende tårne, kirketårnet og 
vandtårnet. I begge tilfælde fornemmes der i de forskellige skala-
trin den samme signatur. 

Stræderne binder byen sammen med havnen og fjorden. Stræder-
nes ganglinjer forlænges af udsigternes synslinjer ud over byen og 
ud over landskabet. Dermed danner stræderne en nøgle for et hel-
hedsgreb, der vil løfte de overleverede kvaliteter i Nakskovs bybil-
lede ind i nutiden og videre over i fremtiden.

Dette grundmønster fortæller historien om de mange købmands-
gårde, der strakte sig fra byens hovedgade til havnen. Om den 
handel og aktivitet, der rammesatte og formede livet i byen og på   
havnen. I dag har stræderne ikke samme betydning. Man oplever
stræder, der smuldrer og forsvinder i parkeringspladser og rene tra-
fikarealer, når man bevæger sig fra Søndergade til havnen.

Stræderne er lige så forskellige som de er mange og bærer kimen 
til Nakskovs fremtidige udvikling. Ved at styrke strædernes indivi-
duelle karakter og rumlige udtryk med aktiviteter, der støtter dem 
som rekreative forbindelser, skabes tætte bånd til Nordkajens revi-
taliserede promenade med nye sydvendte opholdspladser og -trap-
per, der som perler på en snor udspænder aktiviteter og oplevelser 
i havnen fra Toldboden i vest til Nybro i øst og kobler sig naturligt 
på stierne langs Indrefjord. Byrum, havnerum og landskab griber 
hinanden. Ved at udvikle den bestående struktur, opstår et netværk 
af nye muligheder, der skaber balance og bevægelse. Bevaring står 
ikke i modsætning til transformation. Tværtimod kan transforma-
tion løfte det gamle og kendte ind i nutiden og pege fremad.  

LAGUNE-BY
Stræderne løber som kanaler ned til havnen, og dermed understre-
ger de indtrykket af en by, hvor alt handler om passage. Som vand 
der strømmer. Og for at understrege flowet kan man forestille sig, 
at havnebassinet snarere end af en tung bro krydses af små både. 
Og dermed samtidig fører en linje fra den nære fortid videre, fra 
dengang da arbejderne blev transporteret til og fra arbejdet på 
skibsværftet pr båd.

I spillet mellem stræder og karreerne antager byen en lukket, la-
byrintisk karakter, men højt over labyrinten hæver sig kirketårnet 
og vandtårnet. Med vandtårnets kampanile er det ikke svært at få 
associationer til Venedig. Og associationen bliver kun stærkere, når 
med medtænker fjordlandskabet: Når man passerer Albuen, sejler 
man ind i et rum, hvor lave øer næsten umærkeligt hæver sig op 
over fjordens bølger. Og når man når frem til det lange havneløb, 
der på den anden side af Nybro forvandler sig til Indrefjorden, 
understreges indtrykket af et lagunelandskab. Selv om stormflod, 
inddæmning og udfyldning har fjernet 25 småøer fra landkortet, 
ligger der stadig 10 små øer og holme i fjorden, og kysten går ud 
i halvøer og ind i vige. Ligesom småøerne hæver byen sig kun en 
smule over havets overflade, og diger og andre sikringer mod høj-
vande fortæller, hvor lidt der skal til for at slette grænsen mellem 
byen og landskabet.

Som i andre lagunebyer – som i Venedig – er der kun et bølgeslag 
mellem fjorden og det menneskeskabte byrum. På den ene side 
ligger Nakskov i et i eminent grad menneskeformet landskab; på 
den anden side røber den energi, der er medgået i formningen, om 
naturkræfternes styrke. Mellem byens rum og det omgivende land-
skab ligger havnerummet, som vidner om såvel den menneskelige 
handlekraft som naturens kræfter.

Tolderensstræde - Honnørkaj - Den grønne enklave Bibrostræde - Skulpturpladsen Farverensstræde - Farverens TrappeBlik fra Karbergsminde mod Honnørkaj med trægruppe
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UDVIKLINGSPLAN

ALLE TIDERS HAVN
Nakskov har til alle tider været en havn, og den har potentiale til at 
blive alle tiders havn, ikke mindst hvis den forstår at føre alle sine 
tider med sig ind i fremtiden. Som enhver skipper ved, sidder roret 
i agterstavnen, når man stævner ud mod nye destinationer. Og som 
enhver byvandrer ved, bliver byen mere interessant, hvis den har 
flere lag. Det er spændende at gå på opdagelse, men det forudsæt-
ter, at der er noget at opdage. At der er noget nyt – eller gammelt 
- lige om hjørnet. Som i en labyrint. Som i en lagune.

Hvis man ser havnen over tid, er den som en palimpsest, hvor ældre 
mønstre viskes ud, men alligevel lever videre i nye mønstre. Selv 
om kajerne gradvis har rettet havneløbet ud, så er det trods det 
’Lige Løb’ ikke svært at se, at ældre konturer stadig er aktive i hav-
neløbets udformning.

Hvis man ser havnen i dens samtidige fremtoning, er den som en 
mosaik, hvor forskellige udsagn og udtryk er sideordnede og sam-
ordnede. Som et pakhus fra 1500-tallet ved siden af et supermar-
ked fra 2000-tallet. Som et bådeskur ved siden af en silo. Eller som 
en Administrationsbygning for et skibsværft, der har klædt sig i en 
arkitektonisk dragt fra herregårdstiden.

Som et samlende billede på havnens muligheder kan man pege på 
de cirkelslag, der breder sig som ringe i vandet – fra den grønne 
ring, der tegner sig i spillet mellem Havnebygningen, Skibsværftets 
Administrationsbygning og træplantningerne, der favner dem, hvor 
havnen er bredest, til den blå ring, der tegner sig fra indsejlingen 
ved Toldboden langs Nordkajen til Nybro og tilbage langs Sydkajen 
og tværs over havneløbet med ’Værftsfærgen’ tilbage til Toldboden.
Når de gamle jernbanespor, der er et stærkt minde fra industriali-
seringens tid, bringes i spil som vandre- og cykelstier, tegner der sig 
endnu en ring på landsiden – fra Toldboden langs Havnegade over 
Lille Nybro og Skandsen til den grønne enklave.

Værtsskabet i Nakskov Havn er omfattende: Folk fra andre steder 
og forhold fra andre tider. Havnen byder velkommen til skibe fra 
Amager til Amerika og turister fra København til Kina, men den 
byder også velkommen til møder med både fortid og fremtid, et 
pakhus fra det 16. århundrede, et kaj- og sejlløb formet gennem 
det 17. århundrede og 18. århundrede, skibsværftet fra det 19. og 
20. århundrede, caféer fra det 21. århundrede. Alle steder og alle 
tider mødes i Nakskov Havn: Alle Tiders Havn.   

BEVARING OG TRANSFORMATION
Nakskov Havn er udviklet over mere end 500 år som ramme om 
søværts aktivitet. Dette tidsperspektiv sætter nogle særlige betin-
gelser for både bevaring og transformation. Havnen er som rum 
og begreb permanent foranderlig – et transitrum som ramme om 
ankomst og afgang og de mange hverdagsaktiviteter forbundet 
hermed. 

Bevaring og samtidig transformation af Nakskov Havn handler 
derfor ikke kun om fysisk forandring, men i lige så høj grad om 
en forståelsesmæssig. En sådan både fysisk og forståelsesmæssig 
transformation er skiftet fra ankomst via vandside til ankomst via 
landside. Fra erhvervsmæssig til rekreativ og turistmæssig ankomst.

Vi mener, at havnen også i fremtiden skal udvikle sig og spejle man-
ge tider – alle tiders havn - nu blot også betinget af andre forhold 
end søværts. Havnen er stor, men trods alt overskuelig og det kun-
ne derfor være nærliggende at ’færdiggøre’ havnen i et kort tids-
perspektiv. Men netop dette vil det i forhold til havnens betydning i 
byens historie og for borgernes oplevelse af identitet ikke være den 
rigtige vej at gå. Havnen må ikke stivne i ét billede og én tids blik på 
de mange forskellige værdier, den rummer. Udvikling af havnen er 
en løbende proces. Der kommer nogle efter os.

Bevaring og transformation er gensidigt afhængige. Hverken beva-
ring eller transformation finder sted uden en vis forandring. Beva-
ring medfører løbende vedligehold og tilpasning til nye situationer. 
Transformation handler principielt om det samme, bare i en større 
skala, med større kompleksitet med det mål at opretholde en ba-
lance i forholdet mellem bevaring og forandring, når bygninger og 
steder skifter funktion. 

Vi ser transformation som en praksis, der må tage udgangspunkt i 
mødet med verden, som den viser sig for os. Det er i dette møde 
med bygningen, stedet og stoffet, at vi kan lokalisere værdier, ar-
bejde både analytisk med viden og sansekonkret og empatisk med 
fænomener, og derigennem, med størst mulig omhu, aflæse og be-
arbejde de muligheder, der manifesterer sig. 

Transformation skaber et nyt blik på det bestående, udvikler nye 
værdier og indsætter nye funktioner i steder og bygninger med 
respekt for det, der gik forud og med opretholdelse af både tids-
dybde og integritet. 

Transformation kan styrke den enkeltes relationer til, oplevelse af 
samhørighed med og stolthed over det, man allerede kender, eller 
troede man kendte. 

Når strukturelle betingelser i samfundet gør, at administrative 
funktioner, pakhuse og industrier må lukke eller flytte fra havnen, 
opleves tomhed og tab af identitet, der gør ondt, men der åbner 
sig heldigvis også nye muligheder. Sådan er det lykkedes at trans-
formere skibsværftets arealer og bygninger til fabrikation af vinger 
til havvindmøller. Her er på én gang tale om bevaring og transfor-
mation. Skibsværftet er lukket, men integriteten i det store indu-
striområde lever videre. Vi bruger det vi har som en katalysator for 
det, der kommer.

Transformation bygger videre på fortiden ved at afstemme nye 
funktioner med steder og bygningers iboende vilje, deres DNA. Det 
kan opleves som en begrænsning, men også som en enestående 
mulighed for at skabe noget unikt uden at søge det. 
Når et fremtidigt program må indordne sig en given ramme, op-
står der muligheder for at se kendte funktioner i et nyt lys, der kan 
bidrage til at udvikle programmet. Denne proces giver genskin til-
bage til bygninger og steder, der genfødt viser, hvor meget mere 
end det man kendte, de rummer. 
Transformation forankrer nye funktioner, fastholder og udvikler 
historisk dybde, giver fornyet stolthed, nærvær og oplevelse af en 
større mening. Fortiden viser vej og ledsager os ind i fremtiden.

Havnen er ikke skabt i et samlet og samtidigt greb. Der er tale om 
en mosaik, udviklet gradvis og over lang tid, efter skiftende tiders 
behov og langtfra altid efter en bevidst stor plan. 

Vi vil møde havnen i øjenhøjde og med respekt for de mange lag 
af historie, den møder os med. Vi vil lytte, anerkende og stille kri-
tiske spørgsmål til det vi ser og mærker, og vi peger derfor på få, 
virkningsfulde indgreb, der kan realiseres uafhængigt af hinanden, 
og som alle er begrundet i ønsket om at udvikle havnen som vært 
og ramme om mødet mellem mennesker - borgere og gæsters ak-
tivitet og rekreation. 
Man skal kunne føle sig hjemme, mærke at man er set og genkendt, 
når der sker forandringer. Derfor er vores metode at møde havnen, 
dens sammenføjninger og sprækker så åbent og så lyttende som 
muligt. 

Intentionen er at understøtte havnen som en levende proces sna-
rere end at søge at skabe et værk, som historien har bekræftet al-
ligevel er en utopi.

Transformation udvikler noget nyt i noget kendt, der får os til at 
undres og gør os nysgerrige på historien ved at inkludere den på 
en ny måde i vores egen tid. 
Arv er både noget vi får og noget vi giver. Den forbinder os til frem-
tiden. Den minder os om, at der kommer nogen efter os.

MIDLERTIDIGHED
Ved at give tid bliver der mulighed for at sikre industriens forladte 
steder, der ikke umiddelbart appellerer, fordi tiden er med til at 
modne holdningen. Der skal også være plads til kommende gene-
rationers drømme og muligheder for at lægge nye lag oven på det 
eksisterende. Selvom vi vil det bedste, er det vigtigt at huske, at 
attraktive by- og havneområder ofte har udviklet sig langsomt. 
Midlertidige aktiviteter giver tid til eftertanke og rum til det ikke 
planlagte. Det er betingelser, der er vigtige at inkludere, fordi en 
dynamisk og trinvis udvikling giver plads til at blive klogere i pro-
cessen. 

Midlertidig anvendelse af såvel Mørtelværksgrunden som det åbne 
areal i den grønne enklave vil give nye brugere mulighed for at gen-
opdage og indtage disse områder på nye måder. Havn og havneliv 
kan på denne måde udvikle sig på samme tid og derved præge og 
styrke hinanden, fordi midlertidig anvendelse giver ny mening til 
steder ved at bevare og skabe værdi i artefakter, steder og byg-
ninger, der ellers let kan være truet. På denne måde giver vi kom-
mende generationer noget at bygge videre på. 

Dér, hvor man i dag finder spor af brud, kan man i morgen udvikle 
steder, der peger fremad.

Zeche Zollverein, Industrimindesmærke, UNESCO World HeritageZeche Zollverein, Industrimindesmærke, UNESCO World HeritageNakskov Skibsværft, 1960’erne Nedrivning af Mørtelværket, 2016
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Færgelejet, Stormgade 1, Toldboden, Havnebygningen, Honnørkaj, 1970Nakskov Roklub, Skibsværftets Adminstrationsbygning, 1920’erne Havnebygningen, 1920’erneMørtelværksgrunden, 1920’erne
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UDVIKLINGSPLAN

Roklubs beskedne skala og volumen, der endda mod syd trykker sig 
i terrænet og de små, uformelle træskure, som danner ramme om 
bådelauget. Det er livligt, byder på mange forskellige oplevelser, 
der er sanseligt appellerende.

Mens Nordkajens (Havnegade) byskala defineres af middelalderby-
ens fortrinsvis to etager høje front mod havnen og derfor kræver 
stor forsigtighed ved arkitektoniske indgreb, giver Sydkajens indu-
striskala og åbenhed mulighed for en større variation. 

Det upolerede eller ligefrem rå er en vigtig del af det arkitektoniske 
udtryk på Sydkajen. 

I Nakskov Havn opleves det største og det mindste, det kultiverede 
og det rå i samme blik. Når man kigger mod vest fra Nybro, favnes 
man af en kropslig, lille skala, mens blikket vandrer fra Mørtelværks-
grunden med de få efterladte artefakter, pakhusene, den store 
monolitiske silo og skibet Vita (90m) på besøg, til 100-tons kranen 
på værftet, Skibsværftets Administrationsbygning klædt i grønt og 
tilbage over Havnegades lavere, fint detaljerede profil for at ende i 
bådelaugets lange, lave skur og småbådene mellem fortøjningspæ-
lene. Det er som en havn skal være, livlig, sammensat, kontrastfuldt 
og harmonisk på samme tid. Denne sammenhæng bør der værnes 
om, hvorfor en ny forbindelse mellem Nordkajen og Sydkajen ikke 
må skære blikket over, men netop understøtte den kropslige skala 
i havnen, det lange uforstyrrede blik fra det største til det mindste, 
fra det mindste til det største, der binder alting sammen i én gli-
dende bevægelse.

VOLUMEN OG SKALA
Skibslængden er en vigtig og gennemgående skala, der i Nakskov 
Havn varierer i længde mellem 3 og 100 m. Når der ligger to skibe 
på hver 90-100 m ved DLG på Sydkajen opleves havnens skala me-
get mindre, end når silobygningerne rejser sig direkte fra kajen. 
Havnen er foranderlig; aldrig og altid den samme.

I fugleperspektiv afslører kortet tre skalaer i havnerummet. Ved 
indsejlingen til havnen og til og med Honnørkajen finder man en 
storskala, som også omfatter bredden af havneløbet og området 
fra Skibsværftets Administrationsbygning til og med den grønne 
enklave. Dernæst finder man fra Honnørkajen til Madam Blå en 
mellemskala. Og endelig fra Madam Blå til Nybro en småskala.

Samtidig med at man på begge sider af havneløbet finder det sam-
me skift fra storskala over mellemskala til småskala, er der store 
forskelle, når man erstatter fugleperspektivet med et blik i øjen-
højde, hvor bygningerne danner målestok. På Nordkajen finder 
man en ensartet byskala karakteriseret af sammenhængende be-
byggelse i to etager, der øst for Blindestræde opleves mere opløst 
med fritliggende huse i én etage og enkelte større og højere byg-
ningsvolumener, der bevirker at oplevelsen af Havnegades tværsnit 
mod kajen bliver urolig. Selvom Havnebygningen er længere end 
nogen af de andre huse på havnefronten, deler den i højde og 
bredde skala med de øvrige huse. Skalaen på Nordkajen er beske-
den og homogen, hvorfor man knap bemærker bådelaugets lave, 
blåmalede skure ved Nybro. Omvendt finder man på Sydkajen en 
industriskala, hvor store bygninger som Skibsværftets Administrati-
onsbygning og DLGs siloer og lagerbygninger veksler med Nakskov 
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INFRASTRUKTUR, TRAFIK OG PARKERING
Livlig trafik er en del af havnens liv og udtryk. Vi foreslår derfor det 
nuværende trafikmønster opretholdt, men ønsker at skabe bedre 
forhold for cyklister og fodgængere, fordi dette vil give bedre by-
rum med mere bevægelse og flere oplevelser.

På Nordkajen slankes vejprofilet i Havnegade og og cykelbanen æn-
dres til cykelsti adskilt fra kørebanen. På denne måde opnås både 
større sikkerhed for cyklister og lavere hastighed for biler. Fire hæ-
vede flader ud for Dronningensstræde, Badstuestræde, Farverens-
stræde og Bibrostræde bidrager yderligere til at nedsætte hastighe-
den for biler og støtte fodgængeres krydsning af Havnegade. 

Det slankede vejprofil frigiver areal på begge sider af gaden. Forto-
vet bliver bredere mod nord og forholdene for cyklister bliver bed-
re mod syd, hvor det vundne areal bl.a. bruges til cykelparkering.

Nuværende antal parkeringspladser langs Nordkajen opretholdes, 
idet dog enkelte nedlægges for at give bedre passage på tværs for
fodgængere. Disse parkeringspladser erstattes med pladser, der 
etableres ved reorganisering af  strækningen fra Skulpturpladsen 
til Madam Blå.
Mellem Badstuetrappen og Madam Blå etableres en ny promena-
de. Dette kan lade sig gøre ved at ændre strukturen fra 45 til 30 
graders parkering.
På Sydkajen opretholdes nuværende vejstruktur og der etableres 
ny vej øst for DLG til tung trafik. 
Den foreslåede bebyggelse på Mørtelværksgrunden trafikbetjenes 
med  stikveje fra Mørtelkaj og Sydkaj. 

På denne måde får den kommende stiforbindelse fra Nybro til den 
grønne enklave et forløb med færrest mulige kryds af vej, hvilket 
øger trafiksikkerheden og skaber en mere oplevelsesrig stiforbin-
delse i den nedlagte jernbanes tracé, hvor skinnerne bevares i de 
kommende belægninger. 

Fredeliggørelse af Havnegade
En fredeliggørelse af Havnegade kan opnås på flere niveauer af-
hængigt af tiltagenes karakter. I dag har strækningen en årsdøgn-
trafik (ÅDT) på ca. 5.600 motorkøretøjer. En stor del af bilisterne 
på strækningen mellem Nybrogade og Nørrevold vurderes at være 
gennemkørende trafik, men dagligvarebutikken Meny, apoteket 
og den større parkeringsplads mellem Dronningensstræde og Bad-
stuestræde vurderes også at generere en betydelig af trafikmæng-
de på strækningen.
Ca. 2,5 % af trafikken er tung trafik, hvilket svarer til ca. 140 lastbiler 
i døgnet. Lastbiler i et tæt bymiljø opfattes ofte som støjende og 
utryghedsskabende, ligesom de kan skabe vibrationer, som virker 
generende på andre trafikanter og beboere langs strækningen.
For at opnå en fredeliggørelse af Havnegade foreslås det at ensret-
te Havnegade fra vest for tunge køretøjer. Ensretningen gælder på 
strækningen mellem Nørrevold og Badstuestræde, da der fortsat 
er brug for, at lastvogne har adgang til p-pladsen ved Meny for at 
kunne levere varer. 
Tunge køretøjer vil således i fremtiden skulle benytte Nørrevold, 
Perlestikkergade, Rødbyvej og Winchellsgade for at komme fra øst 
mod vest ”uden om” bymidten. Dette vejnet kan kapacitetsmæssigt 
godt afvikle den lille stigning i trafikmængden.

HØJVANDSSIKRING
Det vil være muligt at højvandssikre Nordkajen fra nuværende 1.50 
til 1.60 (muligvis 1.65) indenfor rammerne af det nuværende an-
læg, der består af betonstøttemur og soklerne på de fire pavilloner, 
hvorimellem trappeanlæg er etableret.
Højvandssikring løser et teknisk problem, men kan samtidig ska-
be bedre tilgængelighed og flere muligheder for ophold. Derfor 
foreslås eksisterende trappeanlæg (højvandssikring) nedtaget og 
erstattet med rampeanlæg mellem pavillonerne, hvori mobile høj-
vandsporte indbygges. Højvandsporte lukkes ved varsel om højvan-
de. Højvandssikring forlænges til Honnørkaj og Madam Blå.
Nybyggeri på Mørtelværksgrunden opføres med sokkelkote 2.50. 
På Sydkajen er Roklubben den eneste bygning, der umiddelbart er 
truet ved vandstand på 1.60. Vi vurderer, at bygningens funktion 
og indretning kan tåle dette og foreslår derfor ikke dette område 
højvandssikret.

INVENTAR
Havnen er et stort og robust rum - det afspejler sig i inventaret. 
Nakskov-stole skaber identitet og indsætter en kropslig skala langs 
kajkanten. Store plinte af træ skaber ’steder’ og rumlige overgange. 
De kommende læskure Badstuelængen og Værftslængen tilfører 
havnen nye rum og muligheder. Her kan man søge ly for vejret, 
spise sin madpakke, fylde sin vandflaske og afholde arrangementer.  
En række elementer i havnens skala støtter ligeledes ophold og ak-
tivitet: ’Broklapperne’ i det tidligere færgeleje, Farverens Trappe, 
Badstuetrappen, Nybro-trappen og havnens allesteds nærværende 
kanter, granitbolværker, fortøjningspullerter og de lange bænke på 
højvandsmuren langs Nordkajen.

BELYSNINGSPLAN
Der udvikles en belysningsplan for havnen i tilknytning til belys-
ningsplan for midtbyen og stræderne.
Vi foreslår at etablere Nakskov Light Festival som en tilbagevenden-
de begivenhed i vintermånederne. Med lys præsenteres havnen og 
byens rum, skala og volumen om vinteren på overraskende måder 
ved eksperimenter med farver og bevægelser, der kan kombine-
res med lydkunst. Nakskov Havn, stræderne og Axeltorv rummer 
en stor bygningsmæssig og rumlig kompleksitet med store skala-
spring, der med lysinstallationer vil kunne tiltrække et stort publi-
kum på land og til vands i både – en international festival.

Parkering - biler og cykler - autocamper Højvandssikring HVS kt.1.60Parkering Cykler HVS forhøjes til kt.1.60 Mobile højvandsporteNy HVS kt. 1.60Autocampere

kt. 1.60

kt. 1.60
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FOKUSPUNKTER / NORDKAJEN

TOLDBODEN
Med sin placering og sit arkitektoniske udtryk er Toldboden (Johan-
nes Magdahl Nielsen, 1917) den vigtigste bygning på havnen, hvor 
den erstattede den ældre toldbod på samme sted.
Toldbodens mangekantede form optegner det skarpe hjørne mel-
lem Honnørkaj og Nørrevold. Bygningen har stærkt skrånende tage 
og et lille grønirret tårn, der understreger bygningens betydning, 
samspillet med Havnebygningen og hilser de søfarende velkom-
men – samtidig er tårnet en hilsen til det lidt større tårn på Havne-
bygningen, som med sine skrånende tage ligeledes peger ned mod 
havneløbet.

Toldboden er som mange offentlige bygninger præget af funkti-
onelt betingede ombygninger, der ikke altid har været i overens-
stemmelse med bygningens egenart. 

Toldboden kan bringes til ære og værdighed igen ved at kom-
mende funktioner, der bør være udadvendte som f.eks. et hotel, 
underordner sig bygningens oprindelige struktur og rumligheder. 
Toldboden vil kunne give genskin og dybde til de nye funktioner 
og brugere på samme måde som Nakskov Rådhus (Vilhelm Tvede, 
1873) efter sin istandsættelse giver identitet, rumlig styrke og na-
turlig værdighed til den statslige institution NOTA, der flyttede ind  
på Axeltorv i 2019.

FÆRGELEJET 
Toldboden danner sammen med Færgelejet det vigtigste felt i det 
netværk af udtryk, hvorigennem Nakskov viser sit værtskab. Det var 
her man ankom til Lolland.
Færgelejet fortæller fortsat færgernes historie og rummer derfor en 
betydelig formidlingsværdi i forhold til byens borgere og gæster. 
Færgelejets broklapper er demonteret og erstattet af et rækværk, 
der modarbejder oplevelsen af færgelejet. Bolværket står djærvt og 
kraftfuldt tilbage og vidner om de store kræfter, færgerne påvir-
kede det med. 
Færgelejet aktiveres igen. Som kajplads for NH2 og for ’Værfts-
færgen’, der i sæsonen sejler passagerer til Skibsværftsbroen. De 
forsvundne broklapper foreslås erstattet med siddetrin af kraftigt 
azobétræ, så færgelejets broklapper genopstår, og sikkerhedsmæs-
sige udfordringer ved de demonterede broklapper elimineres.
Styrk kanterne og skab rum i rum som ramme om ophold og akti-
vitet i hverdagen. 
Der er mulighed for at isætte kajakker, der kan sommeropbevares i 
containere opstillet ved Smalsporsstien.
På færgelejets ’spidser’ kan der etableres mindre opholdspladser 
bag stålspunsen. Rækværker, høje bolværker, lysmaster og øvrige 
artefakter bevares. 
Langs Vestre Kaj etableres en lang siddetrappe af azobe træ, hvor 
man både kan sidde i solen i læ for vinden og sætte kajak i vandet.

Et havnebad mener vi ikke, at der er behov for.  Bademulighederne 
er jo gode ved Rosnæs, hvor der er badebro ved Nakskov Skibs-
værft Roklub og på Hestehovedet, hvor der opføres en sauna til 
vinterbaderne. Måske var det en idé at genoplive Møllebugtens Ba-
deanstalt. Afstandene er ikke store, og vandet mere frisk her.
Området omkring færgelejet foreslås opretholdt i asfalt med repræ-
sentationer af jernbanespor, der flettes sammen med tilstødende 
arealer af brosten og chaussesten. Det er som det ’altid har været’ 
og samtidig vitalt, inviterende til ny brug.

STORMGADE 1
Den undseelige rødstensbygning vest for Toldboden rummer en 
transformator, og har været billetsalg for Langelandsfærgen og 
har senere fungeret som Turistkontor. I dag henligger bygningen 
indrammet af jernbanespor bag et hvidt stakit, passiv i forhold til 
færgelejet og Honnørkaj. Murværkets fine detaljering fortæller, at 
bygningen har haft en særlig betydning i området, omend den se-
nere udvidelse ikke har samme kvalitet.
Bygningen har potentiale som serveringssted/støttepunkt, Café Lol-
land, i forhold til udvikling af området ved færgelejet og Honnør-
kaj. Parkeringspladserne nedlægges, asfalt brydes op og en serve-
ringshave med æbletræer og afgrænset med en kant af betonplinte 
til at sidde på opstår. Cykel- og kajakudlejning kan foregå herfra.

Rundt om havnen - ophold, aktiviteter og forbindelser Fredede og bevaringsværdige bygninger
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Fredede bygninger Bygninger med høj og middel bevaringsværdi 1-4

Nakskov Badeanstalt i Møllebugten ved Rosnæs, 1940’erne

Hestehovedet Strandbad (1993), 2020
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FOKUSPUNKTER / NORDKAJEN

BEVARINGSHOLDNING - HAVNEBYGNINGEN
Når man i havnen har passeret Toldboden, markeres ankomsten 
til Nakskov derefter af to værdige bygninger, der danner en port, 
Havnebygningen (Einar Ambt og Axel Preisler, 1915) og Skibsværf-
tets Administrationsbygning (Christian Olrik, 1920). De to bygnin-
ger spejler hinanden på tværs af havneløbet, ligesom Honnørkajen 
spejler sig i Havfruebroen. Den værdighed, som de to bygninger 
udstråler, er ligefrem majestætisk, når man betænker, at de begge 
omtrent har en længde svarende til det kongeskib, som ved sine 
besøg i Nakskov lægger til ved Honnørkajen. 

Havnebygningen er en arkitektonisk genistreg, der kombinerer spi-
sesal for havnearbejdere, pakhus for stykgods, pakhus for ’Thor’, 
havnekontorer, bolig for havnemesteren, vejerbod og offentlige to-
iletter i et arkitektonisk udtryk, måske inspireret af lollandske her-
regårde, der får de forskellige funktioner til at tale med én stemme. 
Bygningen favner og fastholder Honnørkaj samtidig med at den un-
derlægger sig skalaen i Erlingsgade / Havnegades to-etages byhuse. 
Det er smukt.

Havnebygningens oprindelige rumprogram er som skabt til at 
støtte bygningen som ramme om de primære funktioner, spisested 
og Besøgscenter for ’Nakskov by, havn og fjord’, der i samspil med 
Honnørkaj understreger stedet som hele byens nye samlingspunkt. 

Målet er at få bygningen til på en gang at formidle sin historie og 
samtidig skabe ekstraordinære, fortællende og atmosfæremættede 
rammer om de fremtidige funktioner. Det er de store linier i beva-
ringsholdningen til Havnebygningen.

Bevaringsholdningen til Havnebygningen har et overordnet fortæl-
lende og formidlende sigte, der skal fastholde tidsdybde, historie 
og virke som katalysator for at fremtidige oplevelser i bygningen 
farves heraf.
Og så vil vi selvfølgelig passe godt på bygningen og bruge pengene 
klogt ved at minimere indgreb i bygningen. Det er nødvendigt set i 
lyset af det tidligere budget for istandsættelse af Havnebygningen 
(konkurrencens bilag 9). 
Vi vil prioritere tag og fag samt de primære rum og funktioner: Be-
søgscenter, Spisesal og køkkenfaciliteter.

På den ene side er projektets foreslåede indgreb radikale med ned-
tagning af etagedæk, vægge og kviste i den oprindelige spisesal, på 
den anden er det relativt beskedne justeringer i havnebygningens 
plan, der foreslås gennemført. 
Det er tankevækkende, at det museum, der fortæller havnen og sø-
fartens historie, har bidraget til at sløre en af de store fortællinger 
om havnearbejdernes hverdag – måltiderne i Spisesalen. Den for-
tælling mener vi er så vigtig, at den igen bør blive en bærende del 
af  havnebygningens  fremtræden og formidling.
De let skrånende betongulve i pakhusene bevares, og der op byg-
ges vandrette plateauer af træ som nyt gulv, hvorunder installatio-
ner kan fremføres.
Ligeledes bevares pakhusets skydeporte, når der isættes glaspar-
tier tilbagetrukket i portfalsene.

Vi lytter til bygningen, hvad den kan og gerne vil sige os, og prøver 
at få den til at vise os vej ind i fremtiden.
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Havnegade - Indgang til Besøgscenteret Havnebygning - Honnørkaj Oprindelig flankerede to lindetræer Havnebygningens midterparti Havnebygning - Brovægt

Snit i Honnørkaj - Pakhus/Besøgscenter - Erlingsgade - Kongenstofte 1:400

Snit i Honnørkaj - Havnebygningen/Spisesal - Erlingsgade 1:400
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Indgang til Spisesal

FOKUSPUNKTER / NORDKAJEN

HAVNEBYGNINGEN
Pakhuset ’DFDS’ får en ny rolle som Besøgscenter og ramme om ud-
stillingen ’Tro, Håb og Kærlighed - Nakskov for altid’ samt Katapult.
Pakhuset er et højloftet, fleksibelt rum, der kan møbleres på for-
skellig vis og således muliggør en permanent foranderlighed, der 
holder dets historie levende. For at etablere funktionelle flader på 
det let skrånende gulv, der falder 25 cm (1:40) fra læsseramperne 
mod Havnegade til portene med niveaufri adgang til Honnørkaj, 
etableres et stort dæk af træ, hvortil der er niveaufri adgang fra 
nord. Dette dæk, hvori fremføres el og andre installationer, kan 
møbleres med vægge, montrer og genstande, så der skabes forskel-
lige rum og stemninger, der understøttes med lyssætning. 
Denne fleksibilitet vurderer vi, kan danne et godt udgangspunkt for 
det kommende samarbejde om at beskrive og disponere Besøgs-
centeret mere specifikt.
Der er adgang til Besøgscenteret fra både Havnegade - i forlæn-
gelse af Kongenstofte - og Honnørkaj gennem den vestlige blå port, 
der således forbliver i ’daglig drift’ og fortæller historien om den 
trafik, der har været gennem pakhuset, nu som vindfang og ’hav-
nely’. I passagen gennem Havnebygningen placeres Besøgscente-
rets billetsalg og butik samt Turistbureau, og formidlingsstationer i 
samspil med den offentligt tilgængelige formidling på Honnørkaj. 

Med den offentlige passage på tværs gennem pakhuset styrkes 
havnens værtsskab og Havnebygningen og Honnørkajs forbindelse 
med byen. Fra Havnegade er der adgang til læsserampen (40 cm)  
og porten i pakhuset via en spinkel, blåmalet ståltrappe.
De øvrige porte i pakhuset forsynes med glas-dørpartier af slanke 
stålprofiler og monteres i murfalsene, således at de blå porte kan 
bevares bagved, bruges til at styre dagslysindfald og bearbejde gra-
den af kontakt med omgivelserne. 
Pakhusets tag isoleres og loftbeklædning udføres med brædder, 
nuværende betongulv og øvrige overflader fremstår uforandrede.

Havnebygningens spisesal genfremkaldes som spisesal. Siden 2005 
har spisesalen været skjult af det indbyggede etagedæk, der har 
givet Nakskov Skibs- og Søfartsmuseum arkiv- og kontorlokaler på 
1. sal over udstillingslokalerne.
Spisesalen bliver et stort, højloftet rum med terrazzogulv, hvor træ-
skærerarbejderne i tagkonstruktionen bidrager til den helt særlige, 
levende fortælling om arbejdet og hverdagen i havnen.
De højtsiddende vinduer, der skabte et afskærmet og varmt indre, 
afsondret fra arbejdet på kajen, foreslås ført til gulv, så der i frem-
tiden bliver en bedre kontakt med livet på Honnørkaj og samtidig 

kommer mere dagslys ind i spisesalen. På sommerdage kan spisesa-
len åbnes mod Honnørkaj.
Spisesalen foreslås møbleret med langborde og bænke for at un-
derstrege det fællesskab, der var karakteristisk for arbejdet på hav-
nen og som i fremtiden bidrager til at skabe en uformel stemning, 
varm atmosfære og oplevelse af fællesskab i spisesalen.
Spisesalen var oprindelig planlagt i fire fag, men blev kun etableret 
i tre. Denne ændring kommer de fremtidige køkkenfunktioner til-
gode, således at køkkenfunktionerne kan indrettes i to fag.
Pakhuset for ’Thor’ bevares som lager og varemodtagelse for både 
spisesalen og Toldboden. Fra pakhuset er der fortsat adgang til loft 
over vejerboden og til fremtidigt teknik- og ventilationsrum for 
køkken og spisesal. 

Vejerboden foreslås indrettet som personalefaciliteter fælles for 
Hotel Toldboden og køkkenpersonalet i Spisesalen. Der etableres 
omklædnings- og badefaciliteter med adgang fra pakhuset og dø-
ren i gavlen.
Havnekontoret i Havnebygningens østlige ende foreslås flyttet til 
bygningens midterparti, og de oprindelige offentlige toiletter på 
dette sted reetableres.

Kontorerne i stueetagen af Havnebygningens midterparti kan an-
vendes til kontorer for Havnefoged, Turistbureau og Museum Lol-
land-Falster. På 1. sal etableres Maritimt Center samt to kontorer, 
der kan benyttes af foreninger.

Marineforeningens lokaler i tagetagen foreslås opretholdt, dog 
med den klausul, at såfremt foreningen opløses, nedlægges leje-
målet. Herved kan der i stedet etableres arkivrum og den udven-
dige flugtvejstrappe på bygningens nordside nedtages.
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HONNØRKAJ 
Honnørkaj var havnens store, travle arbejdsplads for lastning og los-
ning af stykgods. Her byens prominente gæster lægger til. 

Axeltorv er byens torv, Honnørkaj er havnens torv – det største by-
rum i Nakskov. En ramme om store og små aktiviteter, begivenhe-
der i hverdagen, byens og havnens festplads. 
Honnørkaj skal forblive et stort rum, én samlet flade. Med Havne-
bygningen i ryggen står Honnørkajen i tæt dialog med Skibsværf-
tets Administrationsbygning og favnes af færgelejet, men savner i 
dag et rumligt led som overgang til Nordkajen mod øst.

Når man fra Honnørkaj, Tolderensstræde og Mejeripassagen (mel-
lem Havnegade 3 og 5) ser Skibsværftets Administrationsbygning 
flankeret af sølvpil og seljerøn, får man øje på, hvor meget disse 
træer betyder for den rumlige oplevelse af bygningen. 
Det rumlige overgangsled, Honnørkaj savner mod øst, kunne etab-
leres som lunde af Sølvpil (Salix Alba Saba og Salix Alba Sericea) i 
store grusfelter, der tilmed vil bidrage til at knytte Havnebygningen 
og Skibsværftets Administrationsbygning tættere sammen, styrke 
og samle portmotivet med en stor grøn ring af træer.

Sigtelinierne fra Tolderensstræde og Mejeripassagen friholdes for 
beplantning, ligesom træerne underordner sig jernbanesporene, 
der foreslås frilagt i den kommende, store belægningsflade af sa-
vede brosten, der foreslås at erstatte asfaltfladen. Ikke fordi der 
er noget galt med asfalt, men fordi brosten indfører en mindre, 
mere kropsnær skala. Det let skrånende fald i pakhuset fortsættes 
ud til sporene på Honnørkaj, hvor en øst-vestgående vandrende 
langs Havnebygningen artikulerer den store, homogene flade med 
en rumlig fold, der knytter bygning og kaj endnu tættere sammen. 

Pilelunden og store plinte af træ vil give naturlig støtte til ophold, 
når man ankommer fra Nordkajen og bymidten. Med det samme 
motiv styrkes overgangen til Toldboden og færgelejet.

Langs Havnegade er i 2016 plantet en række sejlerøn, der under-
streger gadens forløb og danner overgang til Nordkajen. Det fun-
gerer godt fra Nybro til Tolderensstræde, men på strækningen langs 
Honnørkaj, hvor Havnegade drejer mod nord, fjerner træerne fokus 
fra Havnebygningen netop fordi de understreger gadens forløb. 
Vi foreslår, at disse syv træer og højbedene, de er plantet i fjernes, 
således at Havnebygningen igen bliver et naturligt point-de-vue, 
når man i Havnegade nærmer sig fra Nybro.
Honnørkaj vil på denne måde igen åbne sig mod byen og Nord-
kajen med pilelunden som et nyt rum på havnen, der tillige er et 
vigtigt formidlende overgangsled mellem Honnørkaj og Havnepro-
menaden. 

Hver dag kører der folk ned på Honnørkaj, hvor de parkerer langs 
kajen og ser solnedgangen fra bilen. Det er betydningsfuldt på flere 
planer, også i fremtiden.

Brostensbelægningen fra Honnørkaj føres rundt om Havnebygnin-
gen og afsluttes uden lysning mod Havnegade/Erlingsgade.

Hækplantningen mod gaden foreslås fjernet, et grusfelt etableret 
og et stort lindetræ plantet som makker til det nuværende, således 
at Havnebygningens midterparti igen flankeres af to store træer. 
En måske bedre løsning kunne være at fælde det eksisterende, der 
er i dårlig vækst med store tørre grene, og plante to nye.

Honnørkaj, 1925

Honnørkaj - snæver overgang til HavnepromenadenSigtelinie fra Honnørkaj til Mejeripassagen7 træer afskærer Honnørkaj. Havnegade har for stor rumlig betydningHonnørkaj savner som havnens torv rumlig definition mod øst

Dannebrog ved Honnørkaj, 1960’erne

Honnørkaj øst - engang havnens store arbejdsområde - nu et rumligt diffust ingenmandsland 

Besøgscenter - formidling på HonnørkajBlik til skibsværftet gennem port i pakhuset Nørrevold - Færgelejet - 100 T kranenPakhus ’Thor’
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’NAKSKOVS SPIRENDE SKRIBENTER’ 

FORFATTERLINJE FOR UNGE

ÅRSHJUL / HONNØRKAJ - HAVNEBYGNINGEN

DET SKER ÅRET RUNDT 
Forfatteren Helle Helle fortæller i Ud & Se 03-2021, at hendes første 
barndomsminde er en cykeltur med moderen til Nakskov, hvor de 
kører ned til havnen, sætter sig ved den gamle transformatorsta-
tion og spiser kanelsnegle, mens de kigger over på værftet. 
Havnen, transformatorstationen, værftet: Arkitektur kan sætte et 
liv i relief, arkitektur kan sætte en rytme i et liv, i et år, i en dag. 
Nakskov Havns transformation skal give liv til historiske bygninger 
og områder og samtidig skabe rammer om nyt liv. Den skal invitere 
mennesker ind, som ikke tidligere har benyttet byens tilbud. Trans-
formationen er anledning til at skabe noget nyt sammen, og den 
kan dermed danne ramme om nye fælleskaber. Transformationen 
skal binde byen sammen. 
Byens dna og grundfortællinger kan formidles gennem arrange-
menter og signaturevents. Disse kan aktivere byens mange fortæl-
linger og historier: Byen som købstad, som historisk havneby og 
industriby – simpelthen som en by, der gennem tiden har formet 
mange menneskers liv. Historierne om sukkerproduktion og skibs-
byggeri, livet i havneløbet og fjorden byder på mange muligheder 
inden for kultur- og naturoplevelser og rækker ind i områder som 
sport og fritid. 
Havnebygningen kan være stedet, hvor aktiviteter samler mange 
forskellige mennesker. Den kan være navet i det årshjul af aktivi-
teter, som giver identitet til området. Året rundt kan man tilbyde 
et rigt varieret aktivitetsprogram inden for emner som natur, fri-
luftsliv, madkultur, kultur afhængig af årstid og sæson, hvilket kan 
understøtte byens strategi for bl.a. turisme, uddannelse. Arrange-
menter kan ske igennem nye samarbejder med lokale institutioner, 
skolesektoren, ungdomsuddannelser, lokale foreninger, Museum 
Lolland-Falsters afdelinger eller Visit Lolland og kulturliv. Nogle 
vil være lokale events, andre vil være events, der opstår som part-
nerskaber eller samarbejder igennem nationale begivenheder. De 
forskellige forslag er tænkt som tiltag, der kan binde byen sammen 
på tværs af årstider og de forskellige sæsoners muligheder belyser 
bygningens mange formidlingsmæssige og æstetiske kvaliteter. 

BY, HAVN OG INDUSTRI 
By, havn og industri kan aktiveres i aktiviteter, der involverer hånd-
værk, byggeri, arkitektur, foredrag, by- og fotovandringer o. lign. 
om byens arkitektur- og industrihistorie i samarbejde med Nakskov 
Skibs- og Søfartsmuseum, sukkermuseet og nationale events som 
f.eks. Arkitekturens Dag. Det er oplagt at afholde en årlig havnekul-
turfestival, hvor lokale aktører fra hele området bidrager aktivt og 
har et fælles samlingspunkt til glæde for hele området. 
I sommerhalvåret kan Spisesalen og Honnørkaj måske blive et fast 
mødested for veteranbiler, motorcykler eller andre med passion for 
motor og teknik eller tilholdssted for f.eks. træskibsentusiaster el-
ler cyklister. Der kan f.eks. arrangeres arbejdende sommerværkste-
der for børn og deres familier, hvor man bygger modelbåde. 

FJORD OG FRILUFTSLIV 
Havnen er porten til fjorden, der har en smuk og frodig natur. Lagu-
nens vand og småøer giver mulighed for et hav af aktiviteter som 
fiskeri, sejlads, roning, snorkling. Nye events som Naturens dag, 
som Danmarks Naturfredningsforening arrangerer årligt, eller en 
ny Fjordens Dag, kan invitere på nye naturoplevelser. Også her kan 
Havnebygningen være udgangspunktet for aktiviteterne i det fri. 
Derudover har byen allerede en lang række foreninger inden for 
natur og friluftsliv, der henvender sig til både børn og voksne og 
kan tænkes ind som væsentlig aktør og understøtte det attraktive i 
byens beliggenhed ved fjord og bælt. 

MADKULTUR 
I sæsoner, hvor det er byens borgere, der er de primære brugere, 
kan café og Spisesal i Havnebygningen danne ramme om fælles-
spisninger og mindre fællesskaber omkring mad og kulinariske op-
levelser. Hvis pladsen tillader det, kan caféen fungere som udstil-
lingsvindue for lokale råvarer. Bygningen kan danne ramme om en 
række forskellige events, under temaet EGN, der aktiverer de lokale 
fødevarer og råvarer. Det kan være noget med at bruge råvarer fra 
området: grøntsager, at smage på alt godt fra havet eller kræse for 
den søde tand. 

LITTERATUR OG TEATER 
Nakskov har potentialet til at blive en levende litteraturby. Byen 
har fostret eller huset flere kendte forfattere som Gustav Wied, 
Herman Bang, Otto Gelsted, den adelige krimiforfatter Palle Ro-
senkrantz der ejede ”slottet Villa Krenkerup på Svingels Allé, Peter 
Freuchen, der ejede øen Enehøje i fjorden, og arbejderforfatteren 
Hilmar Wulff. Blandt nyere forfattere har Henrik Hohle Hansen, Pe-
der Frederik Jensen, Lisbet Zornig og Helle Helle sat ord på egnen, 
der også tæller mange andre kunstnere. 

Der er allerede mange, der favner litteraturen på et professionelt 
eller kunstnerisk plan. Nakskov bibliotek, Lollands teaterkreds, lo-
kale læsekredse, ungdomsuddannelser og skoler, det statslige læ-
secenter NOTA er bare nogle af lokalområdets mange litterære ak-
tører. Gennem nye netværker og samarbejder kan Havnebygningen 
fungere som et levende litteraturhus. Det levende ord kan sættes 
i scene gennem litteratur- og teaterarrangementer, og vinterhalv-
året inviterer især til litterære møder for borgerne. 

KUNST OG FORMGIVNING 
Spisesalen/Havnebygningen kan fungere som værksted eller mar-
ked for kreative og kunstneriske aktiviteter, der henvender sig til 
alle aldersgrupper. Julemarkeder med salg fx kunst og kunsthånd-
værk fra området vil helt sikkert have en vis tiltrækning på en større 
del af lokalområdet og gøre havnen hyggelig trods vintermørke. 

Det er også oplagt at Havnebygningen og udvalgte steder i byen 
deltager i den årlige begivenhed Lys over Lolland og på den måde 
indgår en af Lollands profilerede og tilbagevendende kunstneriske 
events.

Vinter Forår Sommer Efterår
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MEJERIKARRÉEN
Mejerikarréen, som er defineret af Havnegade, Tolderens Stræde, 
Vejlegade og Kongenstofte, er opkaldt efter det andelsmejeri, som 
havde sin hovedbygning i Vejlegade 17, men som også havde ind-
gang via Havnegade 7. Ifølge sagsoplysninger fra en bevaringssag 
2001 omfatter karréen 32 bygninger. Den var oprindelig tæt bebyg-
get og gennemskåret af stræder, men i dag er det meste af karréens 
indre ryddet. 

Stræder og passager
Med skiftet til bilen som det foretrukne transportmiddel, er karré-
erne langs havnen i stigende grad blevet optaget af bilen og dens 
køremønstre. Mejerikarréens hjørner bruges i dag som parkerings-
pladser, og der er afsat store arealer til manøvrering af biler i kar-
réens midte.
Hovedgrebet i Mejerikarréen er at genetablere randbebyggelsen 
ved at lukke hjørnerne mod Vejlegade. Karréens hjørner styrker 
den rumlige struktur i de vigtige stræder og hovedgaden Vejlegade.
Langs Tolderensstræde opføres to bygninger i 1,5 etage i forlæn-
gelse af de eksisterende huse. Langs Havnegade 1-9 foreslås op-
ført nye gadehuse i de eksisterende huses ånd, volumen og på de 
eksisterende huses fodaftryk. Gadehusenes facader med porte un-
derstøtter Honnørkaj øst for Havnebygningen. De nye huse opføres 
med porte i forskellige størrelser, der tillader den nødvendige kør-
sel og parkering i karréens midte.
Mejeripassagen fra Vejlegade til Honnørkaj og Havnebygningen 
bliver den primære gangforbindelse i den fremtidige Mejerikarré. 
I Vejlegade er der adgang gennem porten i Nakskov Mejeris gamle 
hovedbygning, i Havnegade forstærkes den eksisterende passage 

mellem Havnegade 3 og 5, der leder direkte ud til Honnørkaj. Ved 
at indføre en langstrakt bygningstypologi i Mejerikarréens indre, 
inspireret af engelske ’mews’, kan man understrege karréens dybe 
matrikler og styrke kontakten mellem byen og havnen.

Gårdhusene er langstrakte bygninger, der har parkering i stueeta-
gen og beboelse ved siden af og ovenpå. Ved at gøre parkering til 
en del af huskroppen, danner bygningerne i sig selv skellet mellem 
de befæstede arealer egnet for kørsel med bil, og de grønne area-
ler egnet for gående og ophold. Mellemrummene fungerer som 
rekreative gårdrum for beboere. Erhvervsfunktioner, et ismejeri og 
værksteder, er placeret på strategiske hjørner i stueetagen og får 
karréen til at summe af liv og aktiviteter i dagtimerne og byder på 
ophold for den gående på vej igennem Mejerikarréen.

Opdagelse
Mens strædernes lige stræk tilbyder lange kik fra den ene til den 
anden ende og helt over til Sydkajen, stimulerer Mejerikarréens 
mange passager til at man går på opdagelse.  Bygningerne inde i 
karréen er placeret forskudt af hinanden, så gennemgående gang- 
og synslinjer undgås. Dette skaber et mere privat gårdrum for be-
boerne og samtidig en labyrint, som vækker den besøgendes lyst til 
at gå på opdagelse i karréen.

Beplantning og belægning
Mejerikarréens baggårdsstemning understøttes ved anvendelse af 
upretentiøse materialer, grus, chaussesten, asfalt, græs og solitære 
træer. Det giver plads til, at kommende beboere kan sætte deres 

personlige præg på boligernes gårdhaver og kantzone. Det kan 
blive et levende og attraktivt sted at bo og gå på opdagelse i på en 
tur gennem Mejeripassagen.

Byggefelter
Karréen underdeles i seks mindre byggefelter, der består af et ga-
dehus langs karréens randbebyggelse samt et eller flere gårdhuse i 
karreens midte. Opdelingen styrker diversitet og etapedeling i rea-
liseringen, og spejler udviklingsplanens intentioner om langsom 
udvikling med flere bygherrer. Og man sikrer en forpligtelse til at 
udvikle karréens rand og indre på samme tid.

Bygninger
Langs de nyetablerede ’mews’ skaber en høj stueetage med por-
te et motiv, der præger karréen. Portene er vekselvis almindelige 
garageporte, vekselvis store vinduer, der slipper meget lys ind til 
en offentligt orienteret del af boligen bagved. Det er i denne høje 
stueetage at gårdens erhvervsfunktioner placeres. 
For den dedikerede beboer, der måske ikke ønsker at eje en bil, kan 
garagen benyttes som en udvidelse af boligen,eller som hjemme-
kontor. For den lokale håndværksmester, kan garagen måske indgå 
som en central del af et lille værksted. 
Boenhedenes udforming understøtter nye kombinationer af bolig 
og erhvervsvirksomhed.

Husene langs Vejlegade disponeres med erhverv eller butikker i 
stueetagen og opføres i 1,5-2,5 etager med opbrudt facadeflugt 
som de omkringliggende huse. 

BY, HAVN OG INDUSTRI 
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NAKSKOV LIGHT FESTIVAL F Dansk Selskab for Lys

NAKSKOV I DEN DANSKE KOLONIHISTORIE V+S Nakskov Lokalhistoriske Arkiv 

KAFFE & HISTORIE V+S U V+S Nakskov Lokalhistoriske arkiv 

INSPIRATIONSAFTEN 'FERIE PÅ HAVET' V F Nakskov Sejlklub

PINSESTÆVNE-TRÆSKIBTRÆF F Træskibsforeningen 

FAMILIE 'SKIBSBYGGERI' F F Nakskov Skibs-og Søfartsmuseum  

INDUSTRIHISTORISK BYVANDRING F F B+U Nakskov Skibsværft 

SANKT HANS PÅ HAVNEN F

HAVNEKULTURFESTIVAL F Div. Foreninger - Visit Lolland

SØRØVERHISTORIER OG SKATTEJAGT B Vestlollands Teaterkreds    
Skoleskibsforeningen

ARKITEKTURENS DAG - BYVANDRING F LK - Nakskov Lokalhistoriske Arkiv

EFTERÅRSFERIE - LAV EN 'ROE-LYGTE' B Sukkermuseet

FJORD OG FRILUFTSLIV

FJORDEN SOM MOTIV - INSTAWALK F F F F Nakskov Fotoklub 

NYTÅRSWALK RUNDT OM HAVNEN F LOVESTORM

LOLLAND RUNDT PÅ CYKEL U+V Nakskov Cycle Club 

PÅSKESTAFET I INDERFJORDEN F Nakskov Roklub

VERDENS MILJØDAG - PLOGGING LANGS FJORDEN V Naturfredningsforeningen

NAKSKOV FJORDDAGE/NATURENS DAG / NATIONAL EVENT DM F Foreninger i fællesskab

KAJAKPOLO U Nakskov Havkajakklub

NATURENS DAG 'FUGLE OMKRING FJORDEN' F U+V Dansk Ornitologisk Forening 

FJORDLØBET 10 km U+V Nakskov Idrætsmærkeforening

MADKULTUR

EGN  Lolland-Falster Museum
     KÅL OG RØDDER F
     SMAG PÅ LOLLAND - SPÆDE GRØNTSAGER F
     SOLSKINSSØDME - BÆR OG FRUGTER F
     SYDENS FRUGTER - FRUGT OG GRØNTSAGER F

EGN - TIL MIDDAG HOS… V V F V Lolland-Falster Museum 

FLAD SOM EN PANDEKAGE - PANDEKAGEFESTIVAL F Byens caféer og restauranter

LOVESTORM NAKSKOV - ÅBEN FÆLLESSPISNING F F F LOVESTORM

NAKSKOV TORSKEFESTIVAL F Nakskov Sportsfiskerforening
FJORDEN SOM SPISEKAMMER' 

LITTERATUR OG TEATER

NAKSKOVS SPIRENDE SKRIBENTER B+U Nakskov Bibliotek

FORFATTERMILJØET PÅ ENEHØJE V Nakskov Bibliotek

VI LÆSER - BØGER SKREVET I NAKSKOV V Nakskov Bibliotek

LITTERATURENS DAG V Nakskov Bibliotek

U+V Vestlollands Teaterkreds

KUNST OG FORMGIVNING

MADE IN LOLLAND - KUNSTHÅNDVÆRKERMARKED U+V F F U+V Nakskov Kunstforening

JUL PÅ HAVNEN - KREAVÆRKSTED B+U Nakskov Fællesværk

LYS OVER LOLLAND U+V Lys over Lolland - Forening

ÅRSHJUL

Honnørkaj - Mejerikarréen
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Havnegade - Opstalt fra Kongenstofte til Tolderensstræde - fremtidige forhold - 1:500

Havnegade - Opstalt fra Kongenstofte til Tolderensstræde - eksisterende forhold - 1:500

Kongenstofte                                                                                 1                                              3                        Mejeripassagen                     5                                        7                                     9                                             11                                                  13                                                     15                        Tolderensstræde

BYGGEFELT

Byggefelt areal
Brutto areal
Bebyg %
Boliger forhus
Areal pr. bolig
Areal pr. erhverv
Boliger i baghus
Areal pr. bolig
Erhverv i baghus
Areal pr. erhverv

A

1153 m2
940 m2

82
6

88 m2

3
120 m2

1
60 m2

D

157 m2
142 m2

90

1
142 m2

E

646 m2
586 m2

91
1

128 m2
327 m2

2
64 m2

F

598 m2
538 m2

90
2

117 m2
304 m2

B

1225 m2
1120 m2

91
8

88 m2

3
120 m2

1
60 m2

C

765 m2
674 m2

88
3

94 m2

3
111 m2

1
60 m2

Sigtelinie fra Mejeripassagen til Skibsværftets Administrationsbygning Mews LondonNakskov Mejeri, Vejlegade Mews London

Mejeripassagen - Havnebygningen - Honnørkaj Mejerikarréen ’mews’Mejerikarréen - Havnebygningen viser vejLægeforeningens Boliger

A

B

C

C

D

E

F

Vejlegade

Tolderensstr
æde

Kongensto
fte

Havnegade

Flow - fodgængere - biler - parkering

Byggefelter

Erhverv

Boliger
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FOKUSPUNKTER / NORDKAJEN

HAVNEGADE / ERLINGSGADE
Havnegade er byens øst-vestgående forbindelsesvej langs havne-
fronten. Gadens forløb og rum er i de senere år understreget med 
anlæggelse af cykelsti i begge sider og ved etablering af et langsgå-
ende bånd af højbede, udført som 20 cm høje cortenstålsrammer 
tilplantet med græsser og seljerøn.
Dette motiv, der ses og virker smukt flere steder i byen, opleves 
langs Havnegade fremmed og som en barriere, der svækker forbin-
delsen fra stræderne på tværs af Havnegade til Nordkajen ved ensi-
digt at understrege gaden.

Vi foreslår, at Havnegade ombygges til et slankt to-sporet vejprofil, 
hvor cykelstierne hæves til niveau med fortovet, som det er tilfæl-
det i Vejlegade. Det vil nedsætte hastigheden, skabe større sikker-
hed for cyklister og et bredere fortov med opholdsmuligheder på 
bysiden af Havnegade.

Højbedet med græsser og seljerøn foreslås sløjfet og i stedet etab-
leres en grusbelagt zone med størst mulig bredde, idet bredden på 
adgangsvej til p-pladserne optimeres. Denne ændring vil have to 
positive konsekvenser: For det første kan rækken af seljerøn, der 
er plantet unaturligt højt i forhold til omgivelserne, genplantes i 
niveau med terræn. Dette er muligt, fordi træerne er relativt ny-
plantede. Hvis ikke det sker, vil træerne, når de gror til, opleves ikke 
rigtigt at høre til, og opleves som gæster. For det andet vil en zone 
med dynamisk bredde i niveau med terræn give bedre mulighed 
for passage på tværs og skabe plads til at opstille cykelstativer, hvor 
der er mest brug for dem langs cykelstien, bænke og evt. andre 
støttefunktioner. Lave pullerter af egetræ forhindrer uønsket ind- 
og udkørsel.

Fire steder i Havnegade etableres mindre flader belagt med savede 
brosten, der giver prioritet til de tværgående forbindelser i stræ-
derne fra Søndergade, Axeltorv og Vejlegade til Nordkajen: Ved 
Dronningensstræde/Madam Blå, ved Badstuestræde/To havnepa-
villoner/Badstuetrappen, ved Farverensstræde/To havnepavilloner/
Farverens Trappe og ved Bibrostræde/Skulpturpladsen.
Ud for pavillonerne findes disse prioriteringer allerede, men i ni-
veau med vejen og i betydelig større bredde, hvorfor man ikke helt 
fornemmer hensigten og virkningen derfor udebliver.

Hvor Havnegade møder Honnørkaj ud for Tolderensstræde ændres 
gadens asfaltbelægning til savede brosten frem til Nørrevold. På 
denne måde kobles Mejerikarréen, Kongenstofte og Tolderensstræ-
de tæt sammen med Honnørkaj og Havnebygningen.

Skulpturpladsens brostensbelægning udvides ved at inddrage tre 
parkeringspladser, der i dag udgør endnu en barriere i forhold til 
pladsens forbindelse på tværs af Havnegade til Bibrostræde. 

På denne måde skabes mere rum omkring skulpturerne og bedre 
plads til ophold på Nakskov-stolene og gæster til NH1 og Postbå-
den Vesta.
Med disse relativt enkle greb mener vi, at Havnegade kan omdan-
nes til sivegade og få et mere levende udtryk, når fortovet mod 
nord bliver bredere og rækken af seljerøn ikke har samme afstand 
til vejprofilet i hele gadens længde, men opleves at få en ny pla-
cering i de store grusbede, der optager vejprofilets ’overskuds-
bredde’. Fokus flyttes fra at se gaden som infrastruktur til at opleve 
gaden som rekreativt rum.

NORDKAJEN
Ude i havneløbet ligger sejlrenden ’Lige Løb’, og efter Honnørkajen 
danner Havnefronten en helt parallel ’Langelinje’ ,havnepromena-
den, som med  fire ’perler på snoren’, Skulpturpladsen, Farverens 
Trappe, Badstuetrappen og Madam Blå opdeles i kortere forløb.
  
Nordkajen er i dag højvandssikret med støttemure, trappeanlæg og 
de fire pavilloners høje sokler til kt. 1.50. 
På relativt enkel vis kan Havnegade sikres mod højvande til kote 
1.60, som vi vurderer er koten på ok sokkel ved de fire pavilloner. 
Fremtidige investeringer i klimatilpasning i Nakskov Havn bør give 
rekreative muligheder, der ikke findes i dag.
Vi foreslår at demontere granitelementerne, der i dag afslutter høj-
vandssikringen. I stedet monteres præfabrikerede betonelementer, 
der forhøjer den eksisterende betonmur, afsluttes i kote 1.60 og 
følger den skrånende geometri. På denne måde kan der mod hav-
nen som noget nyt monteres bænke i længde efter ønske og med 
støttemuren som naturlig rygstøtte.

Granitelementerne foreslås indbygget i den fremtidige belægning 
på Mørtelpladsen på Sydkajen.
Højvandssikringen forlænges mod øst til Madam Blå, hvilket giver 
mulighed for at forlænge havnepromenaden fra pavillonerne til 
Terrassen ved Madam Blå.

Mod Honnørkaj forlænges højvandssikringen ligeledes, men i et 
forløb, der øger bredden på promenaden langs kajen ved tilslut-
ningen til Honnørkaj, hvor den i dag er meget snæver.
Alle passager på tværs samt afslutningen af promenaden i øst og 
vest sikres med mobile højvandsporte.

Passagerne mellem pavillonerne fra Farverensstræde og Badstue-
stræde til promenaden langs kajen er i dag sikret med et forhøjet 
trappeanlæg, der udgør en barriere. Ved at etablere højvandssik-
ringen med mobile højvandsporte kan trappeanlægget fjernes og 
terrænforskellen mellem vejen og promenaden på 40 cm optages 
i to ramper, der tillige kan fungere som trappe på tværs. På denne 
måde elimineres den nuværende barrierevirkning, og der opnås til-
gængelighed til kajen for alle.

Vi foreslår i forlængelse heraf, at passagerne mod havnen rundt om 
pavillonerne mod syd udvides i bredden, således at der etableres 
mindre pladsdannelser med fremskudte, brede siddetrapper, Far-
verens Trappe og Badstuetrappen, mod havnen.

Havnepromenaden på Nordkajen Badstuestræde / BadstuetrappenFarverensstræde / Farverens TrappeBibrostræde / Skulpturpladsen Dronningensstræde / Madam BlåKartoffelbådenRestaurantskib

Theisens Have

Badstuelængen

Axeltorv

kt 1.50

kt 1.60

Højvandssikring langs Havnepromenaden - fremtidige forhold 1:100

Højvandssikring langs Havnepromenaden - eksisterende forhold 1:100
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Havnepromenade - Højvandssikring kt. 1.50 Snæver passage ved pavillonerne Højvandssikring - Trappeanlæg med barrierevirkning Trappeanlæg med barrierevirkning mod BadstuestrædePavilloner - Badstuestræde

Badstuestræde - eksisterende forhold 1:200

Badstuestræde - fremtidige forhold 1:200

Eksempel på mobil højvandsport
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BADSTUESTRÆDE
Badstuestræde udgør sammen med Farverensstræde de to vigtig-
ste forbindelser mellem Axeltorv og havnen.
Hvor Farverensstræde er smal, tæt og oplevelsesrig, er Badstuestræ-
de bredere og kun fastholdt af hjørnehusene i Søndergade.
Mod havnen er Badstuestrædes oprindelige bebyggelse mod øst 
erstattet af en rumligt udflydende parkeringsplads ved Meny super-
markedet. Og da Badstuestræde samtidig bruges som dobbeltspo-
ret udkørsel fra p-pladsen, går strædet helt i opløsning mod havnen.
Ved Theisens Gaard er der i dag et plankeværk med en port til Bad-
stuestræde. To træer i gården har kroner, der hænger ud over stræ-
det. Vi foreslår, at dette motiv videreføres på den modsatte side af 
strædet, ved at etablere et klassisk plankeværk og plante træer bag 
det, således at Badstuestræde bliver en tæt, og frodig grøn korridor 
mod havnen. På hjørnet af Badstuestræde og Havnegade foreslås 
opført et læskur, Badstuelængen, som et mødested for havnens gæ-
ster. Her kan man spise sin madpakke, fylde sin vandflaske, søge ly 
for regn, læ for vind og få information om aktiviteter og ture i byen, 
omkring fjorden og sejlture med postbåden Vesta. Badstuelængen 
har potentiale som støttepunkt for aktiviteter på havnen året rundt.

THEISENS GAARD
Theisens Gaard er en fredet købmandsgård bestående af et palæ 
mod Axeltorv og flere pakhuse fra 1700-tallet omkring gårdsplad-
sen og den store have på den langstrakte grund mod havnen. 
Bygningskomplekset formidler historien om livet i købstaden, om 
varernes vandring fra havnen til pakhuset og op i købmandsbutik-
ken, hvorfra de blev solgt. Det er en rig historie, der også er repræ-
sentativ for bebyggelsesstrukturen mellem Havnegade og byens 
hovedstrøg Søndergade, Axeltorv og Vejlegade. Her vil man gerne 
opholde sig.
Vi foreslår, at der opføres en bygning i to etager mod havnen på 
fodaftrykket af den tidligere bygning her, således at porten til køb-
mandsgården genopstår og styrker formidlingen af den langstrakte 
matrikel.
Bygningen opføres som en moderne fortolkning af bindingsværk i 
stor skala. Café Theisens Gaard foreslås etableret i bygningen, der 
foruden serveringslokale mod Havnegade tilbyder ophold og ser-
vering i Theisens Have med de store træer og det nyplantede Nak-
skov 2030-træ om sommeren. Caféen støtter livet på langs havnen 
med kaffe-to-go.

HAVNEGADE 51
En sort træbeklædning mellem to gule teglstensmure i en etage. 
Sådan præsenterer det tidligere vaskeri sig i dag mod Havnegade.
Et karakteristisk hus fra 60’erne, der er ombygget så det i dag min-
der om en stor garage. Den er svær. Vi foreslår at bygge en etage på 
’vaskeriet’ - en let bygning i træ, der tilfører bygningen et volumen, 
der giver bedre balance i den opbrudte facaderække. 

MADAM BLÅ
Madam Blå er havnens eneste serveringssted, og placeringen på 
terrassen overfor Dronningensstræde gør Madam Blå til et naturligt 
mødested. 
Vi foreslår, at Madam Blå ombygges, således at toiletbygningen på 
kajen kan nedlægges og toiletfunktionen flyttes til en tilbygning til 
Madam Blå, der fremover foreslås at drive denne servicefunktion
Madam Blå skal i fremtiden ligge som en pavillon på terrassen, så-
ledes at der fra Dronningensstræde bliver direkte adgang til ter-
rassen og udsigten over havnen. Fra terrassen etableres en trappe 
til kajen langs bådelauget, hvorved havnepromenaden forlænges.

Badstuetrappen, Badstuelængen, Badstuestræde

DronningensstrædeTheisens GaardBadstuestræde Havnegade 51

Havnegade - Opstalt fra Farverensstræde til Badstuestræde - 1:1000 H51 Theisens Gaard Badstuelængen
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LILLE NYBRO
Nybro er det inderste punkt i havneløbet. Broen danner skel mel-
lem ydrefjorden og Indrefjord, og skaber samtidig forbindelse mel-
lem byens nordside og sydside. Nybro er det trafikalt mest fortæt-
tede sted omkring havnen. Som gående over Nybro oplever man 
byens travlhed, støj og trafikale puls så markant, at man mentalt 
mister fodfæste og taber kontakten med havnen. 

For at styrke den rekreative sammenhæng mellem Nordkajen og 
Sydkajen og samtidig stimulere den lille og intime skala ved Nord-
kajens Bådelaug, foreslår vi at etablere en ny bro, Lille Nybro, der 
får fæste lavere end Nybro, således at man oplever at forblive i hav-
nens rum, når man bevæger sig til fods eller på cykel fra Nordkajen 
til Mørtelkaj og Sydkajen.
Broen kombineres med Nybrotrappen ved landingen mod syd, 
hvorfra det lange, betagende kig op ad havneløbet åbner sig mod 
vest. Lille Nybro opnår forbindelse til Mørtelkaj, Sydkajen og Jern-
banestien, den kombinerede gang- og cykelsti til den grønne en-

klave og Fjordstien, der helt naturligt bør anlægges i den nedlagte 
jernbanes spor, hvor den får rumlig støtte af det eksisterende tracé 
og tømmerladen. Det er den korteste vej og aktiv historieformid-
ling i ét. 
Kan dette ikke lade sig gøre, kobles en fremtidig cykelsti langs 
Skandsen til Jernbanestien ved DLG.

Langs de to kajsider ud fra Lille Nybro vil Nordkajens Bådelaug og 
Mørtelbroen bidrage til oplevelsen af intimitet og en lille skala. En 
skibsrestaurant ved Nordkajen vil yderligere kunne bidrage til in-
tensiteten i denne inderste del af havneløbet.
Ved at knytte nord og syd tættere sammen med Lille Nybro, styr-
kes samtidig kontakten til stierne langs Indrefjord og de rekreative 
muligheder her. 

Lille Nybro, Nybro og de to jernbanebroer danner tilsammen et 
levende kryds af broer i overgangen mellem havnen og Indrefjord.

Man kunne vælge at placere en eventuel ny bro i forlængelse af 
Dronningensstræde, hvor Langebro oprindelig lå. Vi mener dog, 
at det er vigtigt at fastholde det store ubrudte havnerum som ho-
vedattraktion og derved styrke den rumlige sammenhæng mellem 
forskellige voluminer og skalaer i havnen og de mange rekreative 
muligheder langs havnebassinets kanter. Det er en pointe, at alle 
skalatrin i havnen opleves sammen. 
En bro ved Dronningensstræde vil afskære den vigtige lille skala fra 
det store havnerum og isolere bådelauget.

Lille Nybro - forbindelse mellen Nordkajen, Sydkajen og Indrefjord Lille Nybro - retning over havnen Fra Nybrotrappen er der ubrudt udsigt over havnen mod vest

Indrefjord - ’søen’Nordkajens Bådelaug Halsted Å pumpestation Halsted Å Plankeværk - Mørtelværksgrunden

INDREFJORD
Ved etablering af Lille Nybro og forslaget om en naturskole place-
ret ved Tømmerladen på Mørtelværksgrunden koncentreres natur-
rettede rekreative støttefunktioner tæt på Indrefjord, hvilket styr-
ker forbindelsen mellem havnen og Indrefjord.
Langs stierne rundt om Indrefjord, ved Halsted Å og Ryde Å pum-
pestationer foreslås opført mindre madpakkely, som de mange for-
skellige brugergrupper kan benytte.
Den eksisterende, karakterfulde skiltning kan udvikles med yderli-
gere vejvisning.

FOKUSPUNKTER / NORDKAJEN

Wayfinding ved Indrefjord - Halsted Å
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MØRTELVÆRKSGRUNDEN - ET BLIK
Jernbanespor og vejen til Sydkajen fortæller i bløde bevægelser 
om, hvordan området er blevet brugt. Og de opdeler området i tre 
felter, Sydkajen, Mørtelkaj og Tømmerladen der opleves forskel-
lige. Ved at lade en fremtidig udnyttelse af Mørtelværksgrunden 
guide af denne tredeling og forholde sig vinkelret til den knæk-
kede kajkant fra Sydkajen til Mørtelkaj kunne der opstå en naturlig 
kompleksitet og rumlig diversitet skabt af de givne betingelser. 
Artefakterne jernbanespor, brovægt, tømmerlade, udhus og plan-
keværk kunne leve videre, næsten genfødt, og sætte den fremti-
dige udvikling i gang på en ligefrem, naturlig måde.

Selvom den igangværende lokalplanproces betyder, at grunden ud-
går af udviklingsplanen, har vi alligevel valgt at medtage projektets 
blik på området, da arbejdet med Mørtelværksgrunden i fase 1 i 
høj grad har medvirket til at udvikle projektets blik på bevaring og 
transformation af Nakskov Havn.

MØRTELKAJ - MØRTELPLADSEN
Mørtelkaj og Sydkajen foreslås belagt med kostet, udstøbt beton 
med reference til det tidligere mørtelværk. På Mørtelpladsen, hav-
nens solnedgangsplads, indstøbes 195 meter granitbordurer, der 
bliver tilovers, når højvandssikringen på Nordkajen forhøjes, som 
en historie, der gør den kommende belægning særlig.

Mørtelbroen etableres som fortøjningsplads for gæstesejlere med 
tilknyttede støttefunktioner og faciliteter for opbevaring af kajak-

ker for beboere i den kommende boligbebyggelse. I tilknytning til 
Mørtelbroen etableres bro for kajakker.
Ved Sydkajen kunne et skib fungere som vandrehjem (evt. admini-
streret af Vandrehjemmet Gorvanns Minde) i højsæsonen.
Langs kajen er der faste elementer for fitness, boldspil, ophold og 
’grovkøkken’ med grill. 

JERNBANESTIEN
Skandsen og Skibsværftsvej afvikler trafik til industrierne på det tid-
ligere værftsområde, genbrugsstationen, DLG, Skibsværftets Admi-
nistrationsbygning, de rekreative funktioner i den grønne enklave 
og den blandede bebyggelse på Færgelandet.

Området har i mere end 100 år været bundet sammen af jernbanen 
og dens spor, der forgrener sig organisk mod områdets mål. Det er 
præcis det en sti langs Skandsen og Skibsværftsvej til den grønne 
enklave skal kunne. Den skal samle, lede og fordele trafikanter til 
hver deres mål. Vi foreslår, at jernbanens spor, der i stor udstræk-
ning fortsat findes i området, fritlægges og at stiforbindelsen føl-
ger disse til den grønne enklave og arbejdspladserne på det gamle 
værft, hvor dette er muligt. 

Jernbanestien etableres som dobbeltrettet cykel- og gangsti, der 
ledsages af fritstående træer, der understreger stiens rum og for-
løb. Cykelsti langs sydsiden af Skandsen samt cykelsti fra Maglehøj-
vej til Sydkajen opretholdes.

Jernbanetracé Mørtelkaj

Jernbanestien til den grønne enklave Udsigt fra Mørtelpladsen

Brovægten

TømmerladenSpor

Spor195 m granitelementer fra Nordkajen

Granitelementer på Nordkajens højvandsmur
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DEN GRØNNE ENKLAVE
Den grønne enklave udgøres af arealerne omkring Skibsværftets 
Administrationsbygning, Havfruebroen, pilealléen, parkeringsplad-
sen med sejlerøn, Nakskov Roklub, Sydkajens bådelaug og det for-
ladte areal ved DLG. Tilsammen udgør disse arealer en sammensat 
fortælling om tidligere tiders store aktivitet på skibsværftet og om 
den altid nære sammenhæng mellem arbejdsplads og rekreation.

Området er ikke ét sted men flere, der bindes sammen af halvt 
skjulte fortællinger, hvis værdi let kan overses, ikke mindst fordi der 
ikke er tilstrækkelig reason-to-go.

Den nuværende kompleksitet i rum, voluminer, overflader, beplant-
ning og midlertidig brug foreslås opretholdt. 
Der kommer generationer efter os, hvis øjne på stedet også er vig-
tige.

Den markante allé af sølvpil forlænges til Skibsværftsvej for at ’gri-
be’ ankommende trafikanter, styrke orienteringen og en mindre 
skala på dette sted.
Etablering af standpladser for autocampere på området syd for 
bådelauget kan have et midlertidigt eller permanent sigte. Auto-
campere vil i begge tilfælde bringe liv til havnen og penge til byen. 
Autocampere er som regel selvforsynende med el, toilet og bad. 
De 23 standpladser (6x8m) vil dog betinge etablering af elforsy-

ning, ligesom området må forstærkes ved opbygning med maka-
dam. Der foreslås desuden plantet spredte, skyggegivende træer. 
Forhold vedr. lokalplan skal afklares.

Langs stien på græsarealet kan etableres aktivitetsfelt/multibane/
skaterbane, der rækker ud efter børn og unge fra hele byen og støt-
ter forandringsprocessen i området.
 
SKIBSVÆRFTSLEGEPLADSEN
Asfaltfladen ved parkeringspladsen med seljerøn foreslås delvist 
opbrudt for at skabe rum til en attraktion i øjenhøjde med bør-
nene, en skibsværftslegeplads, der forener ophold ved havnen og 
aktiviteter for børn med legende historieformidling. 

Skibsværftslegepladsen støtter kommende boliger på Mørtelværks-
grunden og har potentiale til at blive en reason-to-go for institu-
tioner og besøgende i byen. Legepladsen rækker ud efter næste 
generation og inviterer alle til at lære gennem leg. En selvfølge-
lig legeplads, der binder by, historie og kultur sammen i Nakskov 
Havn. Skibet på legepladsen kunne være ’Jutlandia’, der for 70 år 
siden sejlede ud fra Nakskov Havn efter ombygning til hospitalskib 
på Nakskov Skibsværft.
I tilknytning til Skibsværftslegepladsen opføres et læskur, Værfts-
længen, der støtter udeophold, aktiviteter i al slags vejr, hvor man 

kan spise sin madpakke og fylde sin vandflaske. Her holder kaffe-
vognen, når solen skinner og måske en foodtruck. Det er autonomt, 
gror langsomt frem af sig selv, når det er økonomisk bæredygtigt.

VÆRFTSBROEN
Som nordlig afslutning på den grønne enklave foreslås Værftsbro-
en opført ud i havnen. Broen er anløbsbro for ’Værftsfærgen’, der 
om sommeren sejler gæster fra færgelejet til den grønne enklave. 
På broen kan man også tage ophold på en plint, midt i havnen og 
drømme lidt.

HAVFRUEBROEN
Den eksisterende Havfruebro vurderes ikke at kunne reddes, men 
broen er vigtig i havnens liv og historie. Derfor foreslås en ny opført 
med samme placering og udstrækning.

SKIBSVÆRFTETS ADMINISTRATIONSBYGNING 
Skibsværftets Administrationsbygning slår i takt med Havnebygnin-
gen på den anden side af Havneløbet, og de to bygninger danner 
tilsammen en port til Nakskov Havn, hvor denne er bredest.
Alligevel ligger bygningen i dag lidt uden for det hele, men den har 
en vigtig historie at fortælle. Forpladsens belægning af perlesten 
foreslås ændret til asfalt for at skabe bedre sammenhæng med og 
tilgængelighed til Havfruebroen og Værftsbroen.

FOKUSPUNKTER / SYDKAJEN

Den grønne ring - Honnørkaj og den grønne enklave Nakskov Roklub - og en række af seljerøn

Hospitalsskibet ’Jutlandia’ i Nakskov Havn, 1951

Havfruebroen - Nakskov RoklubPilealléen

Skibsværftets Administrationsbygning - Havfruebroen
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Grøn ring Træer - Grøn ring

Nakskov Roklub 100 T kranen

Pilealléen - Spor Den grønne enklave - Havnebygningen
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Snit i Havfruebroen, Den grønne enklave, Skibsværftslegepladsen og Værftslængen 1:400

Blå ring - Havnepromenade Jernbanespor - Stier og forbindelser Eksisterende træer Nye træer

Nakskov Skibsværft, 1970

Nakskov Skibsværft, 1970
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REALISERING

UDSYN
Udviklingen af Nakskov Havn har til formål at øge områdets er-
hvervsudvikling og turisme og gøre Nakskov til Lollands hovedby jf. 
udviklingsplanen for ’Nakskov 2030’. Byens egen vision bygger bl.a. 
på projektet ’Stedet tæller’, hvor der også lægges vægt på at skabe 
turismeudvikling med udgangspunkt i Nakskovs særlige karakter 
og historie. Udviklingen skal værne om Nakskovs særlige kvaliteter 
– den velbevarede købstadsbymidte, den rå industrihavn og fjord-
landskabet. De forskellige steders særlige kendetegn skal styrkes. 

KULTURARV, TURISME OG BOSÆTNING
Udviklingsplanen for Nakskov Havn udpeger felter og fokuspunkter 
og bygger på en vision om at lade fortid og nutid forme fremti-
dens by. Ikke alene kan ’felterne’ sikre en udvikling, der tilgode-
ser havnens æstetiske kvaliteter og funktionalitet, men det er også 
bæredygtigt at tage afsæt i det eksisterende og bygge videre på 
det. En arkitektonisk udviklingsplan, der skal tilgodese byen som 
erhvervs- og tilflytterby, kan med fordel tænke de lokale værdier 
og udviklingspotentialer sammen med en turismestrategi, hvor 
oplevelsesøkonomien kan være løftestang både for byudvikling og 
for hele kommunens udvikling. Udviklingen af havnen er en vig-
tig motor for hele området. En revitalisering af havneområdet og 
den stolte fortælling om Nakskov som en driftig værfts- og havneby 
med lang og vigtig historie kan være befordrende for kommunen 
som helhed.
Borgere og turister er på sin vis to sider af samme sag. Kulturarv og 
bygningskultur er væsentlig for både bosætning og turisme.
Erfaringer og undersøgelser viser at kulturarv og historiske steder 
kan give en bedre forståelse for identitet og at flertallet af danskere 

Havnebygningen, 1915Dronningens Pakhus, 1589 DLG silo og pakhuse, 1960’erneNakskov - centralt placeret i et netværk af forbindelser, erhvervs- og turistmæssige muligheder

gerne vil vide mere om kulturarven i deres lokalområde. Jo større 
forståelse for fortiden, jo større ønske er der om at vide, hvem man 
selv er. En større del af befolkningen er interesseret i at få et større 
kendskab til kulturarven i deres områder. Tilstedeværelsen af kul-
turarv har stor indflydelse på oplevelsen af livskvalitet og fælles-
skaber, og historiske steder er ligefrem med til at skabe nye fælles-
skaber. I forhold til turismen er kulturarv også ofte mål for udflugter 
og besøg. 

Nakskov havn og by fortæller allerede nu vigtige og spændende 
historier, men de er godt gemt for de fleste. Forud for en realisering 
af udviklingsplanen, vil man med fordel kunne formidle havnens 
steder, bygninger og faciliteter gennem ruter, der fortæller om 
f.eks. søfartens og værftets vigtige historie og om byens væsentlige 
kulturhistoriske knudepunkter. På den måde udfoldes udviklings-
planens vision for både lokale og turister og giver udviklingen af 
byen en kulturhistorisk ramme, inden der overhovedet er gennem-
ført nogle bekostelige ændringer i bygninger eller i byrum. Fortalt 
godt og levende kan formidlende ruter på kort sigt give ny identi-
tet og ejerskab til byen og være en ny form for kulturel wayfinding 
til havnens hemmeligheder - til glæde for alle uanset om man kom-
mer fra landsiden eller fra vandsiden. Udviklingsplanen for havnen 
bør aktivt samtænkes med udviklingen af byen.

NAKSKOV - PORTEN TIL ØHAVET
Udviklingsplanen omfatter havnen, men byens placering tæt på 
vandet og som en indgang til Lolland kan genskabe byens markan-
te placering som porten til den omgivende verden, hvad enten be-

vægelsen sker igennem forbindelser til resten af Lolland eller havet 
omkring. Byen bevæger sig fra at være periferi til at være centrum, 
hvor man med afsæt i historien kan genrejse den stolte fortælling 
om en by, der tidligere havde en vigtig position såvel trafikalt som 
industrielt knudepunkt i det sydlige Danmark. 
Fra et Nakskov som en by i udkanten af landet til et vigtigt historisk 
centrum, kan den med de rette greb ses som en port, der forbinder 
et større geografisk område, hvor fortællingen om Danmark som 
en vigtig søfartsnation udspiller sig.

Det er stadig nemt at komme til byen enten med færger fra Lange-
land/Fyn eller Tyskland eller via motorveje, der sikrer forbindelsen 
med resten af Lolland, Falster og Sjælland. En Femern-forbindelse 
tæt på bringer snart byen endnu tættere på resten af Europa. Nak-
skov sender ligefrem en hilsen til de byer omkring Langelandsbæl-
tet og Sydfynske Øhav, hvor søfart og skibsværfter altid har været 
– og stadig er et vigtigt erhverv: Svendborg, Faaborg og Marstal. 
Det er byer, der arbejder med tilsvarende revitalisering af områder, 
hvor kulturarv og industrihistorie er lige så tæt forbundet med det 
omgivende øhav. Nok er der tale om et bælt og indre farvande, 
men vejen er kort til de store have, der har sikret Danmark et udblik 
til verden. 

Nakskov kan, hvis man definerer dens position som porten til hele 
området gennem dens historiske identitet, understøtte kommu-
nens vision om at gøre byen til øens hovedby. En ankomst til byen 
fra land eller vand vil kunne invitere til et ophold i byen eller til 
et besøg i nogle af områdets populære attraktioner tæt på, f.eks. 

Pederstrup, Frederiksdal, Dodekalitten, Bandholm, Knuthenborg 
Safaripark, Lalandia, Fuglsang Kunstmuseum og øens mange popu-
lære sommerhusområder, der allerede nu tiltrækker mange turister. 

I dag er Lolland i fremgang, og kulturturismen, der er en vigtig ind-
tægtskilde for områdets erhverv og bosætning, er helt afgørende 
for byens fortsatte udvikling. Hvad enten, der er tale om turister fra 
udlandet eller de danske turister, som må forventes at fylde mere i 
billedet i de kommende år.

Med sin kulturarv og sin historiske bygningskultur har Nakskov alle 
forudsætninger for at blive en velbesøgt destination. Byens kirke-
spir, sukkerfabrikkens tårn, siloerne på havnen, Havnebygningen, 
Toldboden og de historiske industribygninger som byens markante 
vartegn er vitale vidnesbyrd om, at her ligger en by, hvor bygnings-
kultur, natur og gastronomi går op i en højere enhed. Kulturarven 
og arkitekturen kan - fortolket og anvendt rigtigt – genskabe den 
fine fortælling om en by, der har levet godt af både sukkerroer, 
skibsværft og søfart.

Udviklingsplanen for Nakskov Havn, ’Alle Tiders Havn’, er et bud på, 
hvordan fortiden kan guide havnen og byens udvikling sikkert ind i 
fremtiden - ved at bygge videre på det man har.
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Hvert af ovenstående beløb er summer af en mere detaljeret kalkulation, med mellem 5 og 15 underliggende hovedposter. 
Alle delsummer er inkl:
Byggeplads, 10% - Uforudsete udgifter, 25% - Byggetekniske omkostninger, 18% - Delsummer er ekskl. forurenet jord og geoteknik

REALISERINGSSTRATEGI
Udviklingsplanens opdeling i felter/fokuspunkter, der kan realise-
res uafhængigt af hinanden, gør det muligt at realisere planen suc-
cessivt over en årrække. 
Vi har valgt at opdele realiseringen i 4 etaper frem til 2030.
Den første etape er strategisk den vigtigste, fordi den sætter per-
spektivet på Nakskov Havn. Den skaber et mindset for, hvordan 
man ser på og tænker om havnen. Et tankesæt, der vil sprede sig 
som ringe i vandet.
Havnebygningen og Honnørkaj realiseres først. Vi foreslår, at Lille 
Nybro, stien langs Skandsen og Skibsværftslegepladsen ligeledes 
indgår i etape 1 for at spænde havnen ud og for at styrke forbindel-
sen mellem Nordkajen og Sydkajen, forbindelsen til Indrefjord og 
det tætte forhold mellem Havnebygningen og Skibsværftets Admi-
nistrationsbygning på tværs af havnen.

Etablering af en sammenhængende rute mellem Honnørkaj, Lille 
Nybro og til Skibsværftets Administrationsbygning i den grønne en-
klave vil skabe en række nye rekreative muligheder og have en me-
get mærkbar effekt på, hvordan man som borger og gæst færdes i 
og bruger havnen. Sydkajen vil få større opmærksomhed, der kan 
styrkes yderligere gennem midlertidig brug af Mørtelværksgrun-
den og aktiviteterne i den grønne enklave.
Med forbindelsen rundt om havnen er skabt nye rammer om bor-
gernes sociale og fysiske aktiviteter. Den sammenhængende havn 
er prioriteret på tværs af skala og funktion. 
Øvrige felter/fokuspunkter realiseres i takt med at det økonomiske 
grundlag, både offentlige og private investeringer, er tilstede og 
lokalplaner udarbejdet.

ØKONOMI
6.700.000

15.070.000
15.610.000

630.000
4.560.000
7.740.000

14.260.000
1.480.000
5.890.000
2.760.000
2.990.000

560.000
2.210.000

80.460.000

10.090.000
1.350.000
3.900.000
5.220.000
6.850.000
2.050.000
1.520.000

710.000
31.690.000

26.910.000
32.060.000
19.300.000

4.070.000
18.490.000
17.120.000

117.950.000

1.723.000
11.109.000

226.000
569.000
194.000
438.075
811.000

15.070.000

351.000
1.752.000
3.611.000
3.889.000
3.240.000
1.620.000
1.147.000

15.610.000

NORDKAJEN
N-01 FÆRGELEJET     
N-02 HONNØRKAJ    
N-03 HAVNEBYGNINGEN  
N-04 STORMGADE 1 
N-05 ERLINGSGADE - HONNØRKAJ 
N-06 HAVNEGADE - FRA NYBRO TIL HONNØRKAJ
N-07 NORDKAJEN
N-08 HØJVANDSSIKRING    
N-09 THEISENS GAARD    
N-10 BADSTUESTRÆDE   
N-11 HAVNEGADE 51   
N-12 MADAM BLÅ    
N-13 LILLE NYBRO OG NYBROTRAPPEN     
SUM, NORDKAJEN

SYDKAJEN 
S-01 MØRTELKAJ
S-02 MØRTELBROEN
S-03 JERNBANESTIEN
S-04 DEN GRØNNE ENKLAVE - AUTOCAMPER
S-05 DEN GRØNNE ENKLAVE - SKIBSVÆRFTLEGEPLADSEN - VÆRFTSLÆNGEN  
S-06 DEN GRØNNE ENKLAVE - SKIBSVÆRFTETS ADM.BYGNING - FORPLADS  
S-07 HAVFRUEBROEN   
S-08 VÆRFTSBROEN
SUM, SYDKAJEN

MEJERIKARRÉEN
A BYGGEFELT A
B BYGGEFELT B
C BYGGEFELT C
D BYGGEFELT D
E BYGGEFELT E
F BYGGEFELT F
SUM, MEJERIKARRÉEN

PROJEKT    
N-02 HONNØRKAJ
 Rydning, asfalt, brosten, beplantning
 Brosten, savet jetbrændt, bærelag
 Slotsgrus
 Afvanding, flytning af vejbrønde
 Belysning, høje master
 Træer, salix alba, saba, sericea
 Inventar
SUM HONNØRKAJ
   
N-03 HAVNEBYGNINGEN 
 Bygningsbasis
 Primære bygningsdele
 Komplettering
 Overflader
 VVS-anlæg
 EL- og mekaniske anlæg
 Inventar
SUM HAVNEBYGNINGEN

TID
2024-26
2021-23
2021-23
2024-26
2029-30
2029-30
2024-26
2024-26
2027-28
2024-26
2027-28
2024-26
2021-23

2021-23
2021-23
2021-23
2021-23
2021-23
2024-26
2024-26
2024-26

2021-28
2021-28
2021-28
2021-28
2021-28
2021-28

ENHEDSPRIS

150
1.300

300
10.000
30.000
10.000

500.000

A

B

C

C

D

E

F

N-01

N-04

N-05

N-02

N-03

N-04

N-06
N-11

N-09

N-10N-08
N-07

N-12

N-13

S-01

S-02

S-03

S-04

S-05

S-06

S-07

S-08

MEJERIKARRÉEN

ETAPE
2
1
1
2
4
4
2
2
3
2
3
2
1

1
1
1
1
1
2
2
2

1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3

M2/STK/SUM

5.732
5.267

465
35

4
27

1

Delområder
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