
Korinth kino

Mål: At skabe ét samlet kulturelt 
center i Korinth, hvor byrummet 
binder de mange kulturelle 
oplevelser  og kulturmiljøet 
sammen til en helhed.

Budget: 1.700.000,-
Realiseres: 2024-2026
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2. Én samlet kulturmidte

Korinth rummer et mangfoldigt foreningsliv og har 
mange mødesteder, men netop derfor kan byen også 
opleves fragmenteret og det kan være en udfordring 
at finde fælles fodslag. Denne fragmentering 
understøttes yderligere af Korinths byrum. Med sin 
oprindelse som flere separate landsbyer har byen ikke 
noget tydeligt center som den er vokset ud fra, og 
inviterer dermed heller ikke til samling fysisk. 

Fra fragmenteret til kulturelt samlingspunkt 
Området omkring jernbanen er, med sit historiske 
kulturmiljø, det man kommer nærmest en følelse af 
bycenter. Det var her at udviklingen af det Korinth 
som man kender i dag, havde sit udgangspunkt. Efter 
anlægningen af Jernbanen i 1882 blomstrede byen op 
heromkring og en stor del af byens kerne ved banen 
er opført netop omkring år 1900. Bl.a. savværket 
fra 1885 og selve stationsbygningen står som 
monumenter fra byens storhedstid. De mange fine 
og bevaringsværdige bygninger i den ældre bykerne 
er med til at fortælle Korinths historie og skaber 
sammen med de mange forskellige kulturaktiviteter 
omkring stationen grundlaget for et charmerende 
lokalmiljø.

Med projektet én samlet kulturmidte er ambitionen 
at skabe mere samling på det rige foreningsliv i 
Korinth, synliggøre de mange gode tilbud i byen og 
også at gøre aktiviteter og kulturhistorie tydelige i 
byrummet omkring stationen. Aktiviteterne omkring 
Kulturhuset, Veteranjernbanen, Galleri Korinth, 
Korinth hallen, Korinth efterskole, Savværket, 
skaterbanen og de aktiviteter der lægger sig op 
til naturstien, kan med ét samlet byrum styrke 
identiteten af Korinth som en kulturby. 

Se kortet over kulturmiljøafgrænsningen og 
bevaringsværdige bygninger i Korinth, under 
bygningsfornyelse på s. 40.

Projektet kan bl.a. indeholde:

• Opgradering af byrummet omkring Korinth station 

og i kulturmiljø afgrænsningen. (Se s. 40)

• Forbedring af mødesteder for unge i byen.

• Styrkelse af byens eksisterende mødesteder, f.eks. 

omkring Korinth hallen eller Korinth kulturhus.

• Etablering af fælles grejbank/dele-depot m. f.eks. 

værktøj, mountainbikes el. alm. cykler, fiskestænger, 

andre redskaber til outdoor aktiviteter og udstyr til 

områdets arrangementer, byfester mm. 

• Synliggørelse af stiforbindelser, med forslag til ruter 

når man f.eks. kommer med veteranjernbanen. 

F.eks. 20 min. gåtur, 60 min. gåtur, naturstien etc.

• Undersøgelse af mulighed for etablering af sommer 

stadeplads eller social økonomisk virksomhed som 

øger servicetilbud omkring stationsområdet. 
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Personalebillede 2010 - Syd Fyenske Veteranjernbane (SFvJ)
Fra Jørn Knudsen
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