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Præstø, den 22. april 2022 

 

 

 

 

Til Vordingborg kommune 

Jonathan Christopher Gress Wright 

 
 

Høringssvar angående tagændringer på Bosei idrætshøjskole, Præstø. 

 

 

Hovedbygningen på Bosei idrætshøjskole har en SAVE 2 og er derfor en bygning med en meget høj 

bevaringsværdi. For bygninger med høje bevaringsværdier gælder det generelt, at detaljer er af stor 

betydning for udtrykket og dermed for bevaringsværdien. Vi vil derfor rette opmærksomheden på nogle 

bygningsdetaljer, som vi anser for meget værdifulde og som vi opfordrer til bevares. 

 

Udluftningsskakter og ”tårnet” på taget er karakteristisk for Bosei. Disse tre elementer bør alle bevares i 

deres oprindelige udformning og detaljegrad. Den røde farve dækker træværket og bør også bevares.  

Se foto 1. 

 

Det betyder, at vi ikke kan anbefale at den nedre del af træværket på tårnet udskiftes med sink. En sådan 

udskiftning vil betyde at tårnet bliver amputeret med en væsentlig del af sin helhed og dermed ødelægges 

tårnets fine udtryk. Se nedenstående foto 1 og 2. 

 

Vi kan heller ikke anbefale at kvistene ændrer farve. Det gælder flunkerne som på nuværende tidspunkt er 

røde, karmstykkerne som på nuværende tidspunkt er grønne og selve vinduerne, som på nuværende tidspunkt 

er hvide. Se foto 2. 

 

Vi opfordrer derfor til at alle eventuelle ændringer respekterer den fine detaljeringsgrad, herunder 

farvesætningen, som findes på såvel taget som i facaden. 

 
I nedenstående gives en kort beskrivelse af bygninger med foto.  

 

Bosei idrætshøjskole blev oprindelig bygget som et tuberkulosesanatorium i Faksinge skov i 1908. Stedet 

blev kaldt: Sanatorium Faksinge Skov. Her var plads til 120 patienter som alle havde brug for at leve et 

regelmæssigt liv med masser af frisk luft, motion, medicin og evt. lysbehandling. Liggehallerne på hver sin 

side af hovedbygningen kan ses på nedenstående foto 3. De fine haller er desværre revet ned. 

 

I midten af 1950erne var tuberkulosen efterhånden nedkæmpet og bygningerne blev købt af socialstyrelsen i 

1958. Stedet blev nu kaldt Evensølund og husede, med følgende citat: ”sindssyge, døvstumme og de 

åndsvage”. 
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I 1987 overtog det japansk privatejede Tokai University bygningerne og de fungerede som højskole for 

primært japanske studerende. Nu kaldet Tokai Bording School Institution. 

 

Fra 2009 har bygningerne huset Bosei idrætshøjskole.   

 

Mere om den interessante historie kan læses på: https://slaegtsbibliotek.dk/907939.pdf 

 

 

Foto 1: Historisk Samfund Præstø Amt 2006 
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Foto 2, Bosei, tårn og kviste (Privatfoto) 
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Foto 3: liggehallerne (Historisk Samfund Præstø Amt 2006) 
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