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Kommunalbestyrelsen har igangsat en 
planlægning for bebyggelse af området ved 
Antonibakken. Det er besluttet at afholde 
en arkitekt¬konkurrence om selve bebyg-
gelsesplanen. Forud for arkitektkonkur-
rencen skal områdets afgrænsning dog 
afklares, hvilket er temaet for nærværende 
høring og idéfase. 

Kommunen giver hermed alle mulighed 
for at komme med idéer og forslag til den 
videre planlægning af byggeprojektet i 
forhold til afgrænsningen og anvendelsen 
af området

Spørgsmål kan rettes til Afdelingen for Plan 
og Byg, Vibeke Møgelvang tlf.: 51531887 
e-mail: vine@ vordingborg.dk eller Karsten 
Kolle tlf.: 5536 2414, 
e-mail: kako@vordingborg.dk 

Idéer og forslag til den videre planlæg-

ning, skal være modtaget af Vordingborg 
Kommune senest den 1. juli 2015. Indlæg 
sendes til: tekpost@vordingborg.dk

AntonibAkken 
i høring



Nyhedsbrev juni 2015 · 3

Billedet af solen, der står op bag en ube-
bygget Antonibakke, pryder en af siderne 
i den bog, som Borgmester Knud Larsen 
bl.a. giver som gave til besøgende eller til 
borgere fra kommunen. 
Den fantastisk flotte fotobog af Per Ras-
mussen med titlen ”Når lyset bryder frem” 
dokumenterer, i mere end 100 smukke 
billeder, landskaber og bygninger i hele 
kommunen.  

Borgmester Knud Larsen priser i høje 
toner denne flotte billeddokumentation 
og den smukke kommune vi bor i. Et af 
disse billeder viser solen stå op bag en 
ubebygget Antonihøj.  Måtte dette give stof 
til eftertanke. Der er jo en grund til at Per 
Rasmussen har taget et billede af Antoni-
højen med Præstø i baggrunden; det er 
et meget smukt billede, der så glimrende 
dokumenterer, hvorfor vi ikke skal bygge 
på denne høj.

Det står imidlertid i skærende kontrast til 
det faktum, at et flertal i kommunalbes-
tyrelsen, med Knud Larsen og Thomas 
Christfort i spidsen, har planer for at bebygge 
Antoniehøjen, der er en af de ganske få 
tilbageblevne gamle bygrænser ud mod det 
åbne landbrugsland. Langt de fleste steder 
er de historiske bykerner og bygrænser 
med tiden blevet revet ned eller pakket ind 
i moderne byggeri. 

Faktsk er det enestående at finde en så 
velbevaret historisk afgrænsning mellem 
landbrugslandskabet og et middelalder-
bymiljø, som det ses her. Det syn kan kun 
nydes som fragmenter tre andre steder i 
landet; ved Æreskøbing på Ærø, ved Ribe i 
Sønderjylland og ved Troense på Sydfyn.
Landbrugslandet bag Æreskøbing blev den 
15. maj 2015 fredet. 

Karen Margrethe Olsen, Formand for 
Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn

”når lyset
bryder frem”
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Et stykke Danmarkshistorie er fredet

På Ærø finder du et levende eksempel på 
en dansk middelalderby, hvor den gamle 
bygrænse ud mod det åbne land stadig er 
intakt. I dag er bygrænsen fredet med al sin 
herlighed i et smukt landskab og med sin 
unikke kulturhistorie. Vi befinder os ved 
Ærøskøbing.

Middelalderbyer med skæve huse og 
toppede brosten på små gader, der snor sig 
om en bykerne er ved at være et sjældent 
syn i Danmark. Og endnu mere sjældent 
er det at opleve, at den gamle bygrænse 
helt fra middelalderen er velbevaret ud 
mod det åbne land. Langt de fleste steder 
er de historiske bykerner og bygrænser 
med tiden blevet revet ned eller pakket ind 
i mere moderne byggeri.
Og det er netop det, der i dag har fået 
middelalderbygrænsen og det omkringlig-
gende landskab fredet, så udsigten over 
den gamle by og Øhavet også kan nydes for 
eftertiden, oplyser Jan Clausen, formand 
for Danmarks Naturfredningsforening Ærø, 
og fortsætter:
- Faktisk er det enestående at finde en så 
velbevaret historisk afgrænsning mellem 
landbrugslandskabet og et middelalder-
bymiljø, som det ses her. Det syn kan kun 
nydes som fragmenter to andre steder i 

landet; ved Ribe i Sønderjylland og ved 
Troense på Sydfyn.

bred folkelig opbakning
Der har gennem tiden været forslag om at 
bebygge Møllebakken syd for Ærøskøbing, 
men lokale kræfter har sikret de historiske 
værdier, der vidner om, hvordan Danmark 
over alt så ud hundrede af år tilbage i 
tiden.
Fredningen er blevet til på opfordring af 
Ærøskøbing Byhistoriske Forening, gennem 
et tæt samarbejde med Ærø Museum og 
Danmarks Naturfredningsforening, og er 
blevet støttet af både Landsforeningen for 
Bygnings- og Landskabskultur, Kultursty-
relsen og Naturstyrelsen.
- Det var med stor glæde, at vi i dag fik 
meddelelsen om, at Møllebakken syd for 
Ærøskøbing fredes. Vi var mange, der 
kunne se, at en fredning er den eneste 
rigtige løsning til at sikre de kulturhis-
toriske værdier på langt sigt, siger Jan 
Clausen.

På besøg i fortid og nutid
Fra toppen af Møllebakken har man et 
langt kig ind over den gamle bydel samlet 
i en tæt klynge under kirkens store røde 
teglflade. Marker med husdyr og korn har 
gennem hundreder af år strakt sig helt ind 
til de haver, der stadig danner bygrænsen. 
De seneste 200 år er den gamle bydel stort 
set ikke vokset. Det har bevaret den mar-
kante overgang mellem by og land.
- Vi har her en kulturarv, som vi ikke har 
råd til at miste i Danmark. Og så har vi en 
betagende udsigt over det sydfynske øhav 
og ind over middelalderbyens kerne, som 
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Byfornyelsesmidlerne går i år til køb-
stæderne og med flere ansøgningsfrister, 
forventer kommunen at flere istandsæt-
telsesprojekter kan støttes.

Vordingborg Kommunen giver støtte til 
istandsættelse af bygningernes ydre (tag, 
facader, vinduer og fundament). 

Er du ejer af en bevaringsværdig bygning med 
højbevaringsværdi i en af de tre købstæder 
(SAVE 1-4), kan du således søge støtte til 
ovennævnte forbedringer. 

Er du i tvivl om, hvilken bevaringsværdi 
din bygning har, kan du slå op i databasen 
for fredede og bevaringsværdige bygninger: 
www.kulturarv.dk/fbb For så vidt angår 
Præstø er der en liste over de bevarings-
værdige bygninger i bilag 3 i den nye 
lokalplan: Lokalplan C 16.00.01 – Præstø 
bymidte, bevaring og udvikling. 
Lokalplanen ligger på kommunens 
hjemmeside. 

Ønsker du at vide mere, er det muligt at 
kontakte Karsten Kolle, Vordingborg 
Kommune: kako@vordingborg.dk 
telefon: 55362414. 

er værd at rejse langt for at se, siger Jan 
Clausen, der glæder sig over, at otte års 
arbejde med at få fredet Møllebakken nu 
er endeligt afsluttet.
Stedet er ikke bare unikt i et nationalt 
perspektiv, men har international værdi, 
da det også i Europæisk perspektiv er 
sjældent, at finde en så velbevaret mid-
delalderby, hvor det omgivende landskab 

tilmed har overlevet den generelle ud-
vikling.
Ærøskøbing modtog Europa Nostra 
prisen i 2003 for sit intakte bymiljø, og 
byen og Møllebakken som helhed har 
tidligere været nævnt som et potentielt nyt 
UNESCO-verdensarvsområde.

Danmarks Naturfredningsforening

søg om tilskud 
til istandsættelse af bevaringsværdige og 
fredede bygninger i købstæderne
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Der findes næppe nogen dansk småø med 
så spændende en historie. Øen har ofte 
spillet en rolle i Danmarkshistorien. Sprogø 
er også stedet, hvor en stor del af Jussi 
Adler-Olsens roman ”Journal 64” udspiller 
sig. Vi møder en guide i Korsør, som vil 
være med på hele turen på Sprogø.

Frokost spiser vi ved Isbådsmuseet ved 
Halskov Odde. Det lille museum fortæller 
om isbådstransporternes betydning for 
samfundet og isbrydningen på Storebælt i 
perioden 1795 - 1996.  
 

Vejen tilbage til Præstø vil gå ad smukke 
landeveje til Holsteinborg slotspark, hvor 
vi får mulighed for at spadsere en tur 
i parken. Vi forventer at være tilbage i 
Præstø ved 17 tiden.

Deltagerne i turen skal selv medbringe 
madpakke, eftermiddagskaffe og kage. 
Bevaringsforeningen indkøber drikkevarer 
til frokosten.  

Prisen for deltagelse i turen er 250 kr. 
pr. person. 

Mødetidspunkt ved Præstø Bibliotek 
kl. 08.15. Vi mødes med guiden i Korsør 
kl 10. 00.

Tilmelding til: Karen Margrethe: 
karenmargrethe@dbmail.dk.  
Husk at opgive navn på alle deltagere samt 
telefonnummer og mailadresse. Uden disse 
oplysninger anses tilmelding ikke for at 
være gyldig. Tilmelding kan også ske på 
telefon: 23110984. Besked på telefonsvarer 
er IKKE gyldig tilmelding. 

Sensommerudflugt 
til Sprogø

lørdag 
den 26. 
september 
2015

Holsteinborg

Sprogø med Storebæltsbroen
Isbådsmuseet ved Korsør
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Korte, men vigtige meddelelser
bevarings- og arkitekturpris.
Vordingborg kommune uddeler i år en bevarings- og arkitekturpris med det formål at 
sætte fokus på arkitektonisk kvalitet i det byggede miljø og dermed opmuntre og inspi-
rere bygherrer og andre til at bygge i god arkitektonisk kvalitet.
Sideløbende med arkitekturprisen uddeles en bevaringspris med det formål at anerkende 
og øge interessen for vedligeholdelse og nænsom istandsættelse af gamle bygninger, der 
udgør en væsentlig del af kommunens smukke og gode arkitektur.
Forslag til præmiering inden for de to grupper kan sendes til Vordingborg kommune eller 
Karen Margrethe Olsen: karenmargrethe@dbmail.dk senest i begyndelsen af august 2015.
Kommunens uddeling af priserne sker i samarbejde med bevaringsforeningerne. Datoen 
er endnu ikke fastlagt.

hvad er det der binder os sammen?
Bevaringsforeningerne markerer i år Bygnings-
kulturens Dag den 4. oktober 2015 med en dags-
udflugt der har temaet: ”Hvad er det, der binder 
os sammen?” Program for dagen udsendes i 
begyndelsen af september, men sæt allerede nu 
kryds i kalenderen. 
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Skilte- og facaderådet Peter Bering (formand) Kragevigvej 17, 5599 6089 pb@arkitekbering.dk
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Skilte- og facaderådet Anja Bille Hansen Adelgade 90, 5599 2998 anjabille@yahoo.dk
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Medlem Peter Bering
Medlem Per Jørgensen Lindevej 32, 4089 2526 perlj43@gmail.com
  Præstø
Ansv. Redaktør af bladet Karen Margrethe Olsen

Præmierings-udvalget Peter Bering

Formand for fonden John Kunze
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Genbrugsmaterialer Hans Thormod Nielsen
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Suppleant Sven-Erik Petersen Ugledigevej 17 A, 2628 0306 svep@vi.dk
  Præstø
Suppleant David Hill Petersen Rekkendevej 31 2440 1505 david.hill.petersen@
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kontakt bestyrelsen


