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Pos. Emne  

1. Deltagere  

1.1 Gæster  

 • Jesper Theilgaard, Vejrredaktør, DR- Nyheder 

 • Per Rosenkilde, Biolog  

 • Torben Sønnichsen, Biolog (deltid) 

 • Erik Hoffmann, Biolog 

 • Peter Roll Jacobsen, Seniorforsker Geolog 

 • Knud Erik Klint, Geolog 

 • Niels Hornstrup, Udviklingschef 

 • Gustav Rue, Informationsteknik 

 • Peter Colmeus, Informationsteknik, teknisk specialist 

 • Kjell Åkerblom, ”Content” leverandør, Informationsteknik 

 • Pernille Ingildsen, Grundfos 

1.2 Foreningen Nysted Vandtaarn (FNV) 

 • Bruno L. Jeppsson, næstformand 

 • Bertel Frederiksen, kasserer 

 • Jane Christiansen, bestyrelsesmedlem 

 • Helle Levisen, bestyrelsesmedlem 

 • Ole Hansen, bestyrelsesmedlem 

 • Grethe Christensen, bestyrelsessuppleant 

  

2. Forløb  

2.1 FNV redegjorde for hensigten med workshoppen, som er:  

• At modtage yderligere inspiration for tårnets indretning og brug, når selve betonkonstrukti-
onen er renoveret. 

• At skabe et netværk, en gruppe der er villig til at stille specialviden til rådighed 
for udvikling af Nysted Vandtårn. 

 • FNV redegjorde yderligere for  

� Status for tårnet, herunder formodede terminer for renovering, ejerskab og vision 
for indretning og anvendelse. 
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2.2. Efterfølgende resumeres eftermiddagens mangfoldige indlæg og supplerende dialog 
i uprioriteret orden og i hovedtræk  

 • Tårnet kan gøres til et videns og oplevelsescenter, der giver en ny tilgang til 
historien. 

 • Det vurderes at være vigtigt, at vælge tema. 

 • Hvorfor er vejret som vejret er? … set i relation til vand. 

 • Vandmiljø som grundlag for organismer. For eksempel fisk, yngel og padder. 

 • Indretning kunne være i stil med Geocenter Møns Klint og kan dermed give 
oplevelser og kundskaber i flere niveauer. 

 • Fisk og fiskeri kunne være et tema, herunder fjordfiskeri. 

 • Ålens historie samt generel udnyttelse af havets ressourcer. 

 • Et tema kunne underbygge det faktum, at vand er grundlaget for alt liv. 

 • Grundvandet og salthorsten, herunder som 3-D model, kan kobles til historien. 

 • Fokusering på geologien, herunder de meget store sten, som findes i området. 

 • Vær opmærksom på driftsmidler. 

 • Under hensyntagen til de faktiske arealer vurderes det, at der ikke er plads til 
mere end 25 installationer. 

 • Det hele skal være sansebaseret.  

 • Den idé, der gør oplevelsen ”besøget værd”, er den rigtige. 

 • Logistikken i tårnet skal nøje overvejes. 

 • Kan der bygges til? – Plads til kiosk, toiletter m.v. 

 • Hyllie vandtårn i Skåne kan eventuelt besøges. Installationerne er i høj grad 
sansebaserede.  

 • Alle forslag kan løses rent teknisk og visuelt. 

 • Udsigten skal udnyttes. 

 • Det skal overvejes, om præsentationerne skal begrænses til få men effektfulde 
temaer. 

 • Poetiske kvaliteter i forhold til vand kunne indbygges. 

 • Det kunne være en mulighed at styrke kærligheden til vandet. 

 • Vand i et globalt perspektiv. 

 • Beskyttelse af vandet. 

� Efterskrift fra en af deltagerne i en e-mail dagen efter: 

 • Efter nu at have tygget lidt på det hele, og tænkt over, hvad en anden deltager i work-
shoppen sagde, så er jeg havnet der, hvor jeg siger: 

 • Væk med alle mulige belærende plancher, videoskærme, opstillinger osv.  Lav i stedet et 
tårn fyldt med vand – vand i bevægelse – vand der sprøjter – vand der falder – vand med 
lyseffekter – vand med musik – vand der bruser.  

• Man skal så bevæge sig op gennem denne verden af vandfald - brusende vand – vand på 
alle sider – boblende vand i store og små glasklare rør – prustende pumper.   

• Når man så når op, er der den storslåede udsigt med alle mulige ideer med kikkerter, ka-
meraer etc.  

• Se det vil være en oplevelse, og bagefter siger folk:  

• ”Har du været oppe i Nysted Vandtårn?” – De vil svare: ”Det er sgu flot vil jeg sige dig” 
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3. Netværk/Arbejdsgruppe 

 • Alle deltagerne tilkendegav deres villighed til, at stille deres specialviden til rådighed for 
vandtårnets udvikling. 

 • Det er FNV meget taknemlig for. 

  

4. Afrunding  

 • FNV anerkender og takker for deltagernes fremmøde, mange idéer og meget store 
engagement. 

 • Det har været en udsøgt fornøjelse at møde alle deltagerne. 

 • FNV’s bestyrelse vil nu gå i tænkeboks med alle de mange forskelligartede indtryk og med 
en viden om, at videnspersonerne, der deltog i denne workshop bakker op om vores 
projekt.   

 • Når beslutningerne om tårnets indhold er klar, vil FNV tillade sig at vende tilbage. 

 • Tak til alle deltagerne. 

 
Resumé tilsendt 

• Deltagerne, incl. de der utilsigtet måtte melde afbud 

• Foreningens bestyrelse 

• Foreningens hjemmeside. 


