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    håndværk  
u  Jeg, en gammel dør

Til alle Jer, kære medlemmer, som endnu 
ikke har betalt medlemskontingent, I vil 
finde et indbetalingskort vedlagt denne 
medlemsudsendelse.  
Kontingent for året 2020 er som følger : 
Det koster 300 kr. for to personer på 
samme adresse (to stemmer på general-
forsamlingen) og 250 kr. for enkeltpersoner 
(én stemme på generalforsamlingen). Husk 
at anføre navn og adresse på alle de af 
husstandens medlemmer, der dækkes af 
kontingentet. Foreningens indbetalingsnum-
mer er : +73 < 83240997.
På forhånd tak
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Tillykke til foreningen, som holdt stiftende 
generalforsamling den 16. september 2020.
Bevaringsforeningen støtter op bag dette 
spændende initiativ. Vi ser frem til at Støberi-
hallerne igen skal danne rammer for liv og 
aktivitet. Mere herom på:  
https://www.stoeberihallerne.nu 
Formand Stefan Preuche siger : ”Foreningen 
puster nyt liv i støberihallerne ved at skabe 
et sted, hvor traditionelt håndværk og lysten 
til at bruge sine hænder står i fokus, og giver 
muligheder for dannelse af nye fællesskaber 
og erfaringsudveksling på tværs af aldre og 
sociale skel, og hvor snakken over et gam-
melt vindue eller en ny planke på en båd 
føles naturligt.
Vi etablerer denne forening for at give flere 
mennesker muligheden til at fordybe sig i 
nogle af de gamle håndværksfag og derved 
fremme forståelsen for alt det fantastiske, 
som ligger i vores kulturarv.
Alle som har interesse for traditionelt hånd-
værk, bevaring af kulturarv, klinkbyggede 
både, bæredygtighed og dem, der bare vil 
prøve noget nyt og møde nye spændende 
mennesker, er velkommen til at være med”.
 
Aktiviteter i hallerne vil blandt andet være
• At bygge klinkbyggede joller i træ og 
andre bådprojekter i træ
•  korte kurser i vedligeholdelse af beva- 
ringsværdige huse
• Etablering af en bæredygtighedscafé med 
fokus på bæredygtigt byggeri, genbrug, repair 
café og lokalt samarbejde
• Udstillinger og arrangementer med hånd-
værk og lokale kunstner
• Pileflet kurser, smedje kurser, knivbygger 
workshops mm.
• Samarbejde med skoler, institutioner og 
fritidsundervisningen

• Sejlads med træjoller eller kajak og liv på 
vandet
 
Sommerens aktiviteter i Støberi-
hallerne 
Sommerens mange dage med åbent hus har 
været velbesøgte, og specielt under den åbne 
gågade kiggede mange ind og fik en snak.. 
Der har i snit været ca. 150 besøgende.

Kommunalbestyrelsen har været på besøg.
• Taget på den store hal er blevet tætnet så 
det er muligt at være derinde.
• Haven er blevet ordnet og her er det 
mulig at nyde en kop kaffe
• Det første bådprojekt er sat op og op-
bygningen kan snart begynde.
• Materialer hertil er skåret op og er på vej 
og alle er velkomne til at være med.
• Vi har købt domænenavn stoeberi-
hallerne.nu som snart bliver etableret som 
hjemmeside. så alle kan følge med i hvad der 
sker.
• Om en uge bruger 8. klasse fra Præstø 
Privatskole udeskole-muligheden første gang 
med undervisning i rebslagning.
• Der skal bygges det første listekano i 
efteråret.
 
Bevaringsforeningen glæder sig over at der 
nu er liv og aktivitet i de historiske støberi-
haller. 

Foreningen for traditionelle håndværk
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”Jeg – en gammel dør”
Jeg blev fremstillet engang i midten af 1700- 
tallet, jeg husker ikke præcis hvornår.
Der skulle bygges nyt stuehus på gården og 
selvfølgelig skulle gården også have en ny 
hoveddyr. En fin dobbeltdør med kanellere-
de fyldninger. Se foto på forsiden.
Der blev sendt bud efter den bedste sned-
ker i sognet på Sydsjælland, ja, dengang hed 
det jo huggehusmand, men han kunne sit 
kram. Han fandt det bedste kærnetræ frem 
og fremstillede den smukkeste dobbelte 
hoveddør.
Jeg blev sat midt i huset og var en pryd for 
gården og øjet, og jeg oplevede mangt og 
meget i op- og nedgangstider.
Selvom jeg jo blev fremstillet af det bedste 
kærnetræ, blev jeg noget slidt og utæt og 
efterhånden lidt mør i bunden. Desværre 
nok så medtaget, at husets ejere besluttede 
at udskifte mig. Helt kasseret blev jeg nu ikke, 
for dengang kastede man intet bort, som 
måske kunne anvendes senere.
Jeg blev sat i et udhus, og der stod jeg i 
en årrække, indtil gårdejeren manglede 
en revledør. Jeg blev slæbt frem i lyset og 

blev vurderet som anvendelsesværdig. Man 
brækkede mine fine bukkehornshængsler af 
og monterede nogle simple bladhængsler.
Der blev sømmet tynde plader på den ene 
side, så mine fine kannelerede fyldninger 
blev skjult, og så fristede jeg en tilværelse 
som revledør i mange, mange år.
Min tilstand desværre blev ringere, end godt 
var.
Jeg blev løftet af stablerne og igen sat hen i 
et hjørne. Der fristede jeg så en kummerlig 
tilværelse i mørke, indtil husets ejere blev 
enige om at få ryddet op.
Jeg blev vurderet som hel kassabel. Jeg blev 
kørt på lossepladsen og lå der i solskinnet 
og ventede på dødsstødet, idet jeg kunne 
høre den store maskine nærme sig.
Heldigvis var der en person, der i sidste 
øjeblik fik mig reddet og tog mig med hjem 
og stillede mig til side. Det var i 1975, og der 
har jeg stået indtil i dag.
Nu venter jeg bare på en person, som vil 
overtage mig og restaurere mig til fordums 
pragt. Det synes jeg, jeg fortjener.
Mine mål vil være 145x195cm.
Tækkemand, tømrer og 
restaureringshåndværker John Kunze
 

Bestyrelsen. Fra venstre ses. John Kunze, Marianne Bay, Mikael Forsberg, Anja Bille Hansen, Peter 
Bering, Karen Margrethe Olsen, Hans Thormod Nielsen, Poul Markussen, Niels Stoklund.
Fotograf: Niels Stoklund



Funktion Navn Adresse Telefon E-mail

Formand Karen Margrethe Olsen Torvet 13 2311 0984 karenmargrethe@  
  4720 Præstø  dbmail.dk 
Næstformand John Kunze Bårsevej 23, 2296 3006  dr. kunze@mail.tele.dk
  4733 Tappernøje 
Kasserer Niels Stoklund Østerbro 6 9387 4720 niels.stoklund.larsen@ 
  4720 Præstø  kvalitetsportalen.dk
Skilte- og facaderådet Karen Margrethe Olsen 

Medlem Hans Thormod Nielsen Adelgade 85, 2991 4720 htn@rmteknik.dk
  4720 Præstø
Medlem Marianne Bay Østerbro 5 4272 2678 mariannebay4720@
  4720 Præstø  gmail.com
Medlem Poul Markussen Balle Str.vej 38 2464 7024 pmarkussen@outlook.dk
  4735 Mern
Medlem Anja Bille Hansen Adelgade 90 2028 2998 anjabille@yahoo.dk
  4720 Præstø
Ans. redaktør af bladet Karen Margrethe Olsen

Præmierings-udvalget Peter Bering

Formand for fonden John Kunze

Kasserer i fonden Peter Bering

Koordinations-udvalget Karen Margrethe Olsen
 Marianne Bay
Koordinations-udvalget Hans Thormod Nielsen
 (formand)
Genbrugsmaterialer Poul Markussen
“Lagerforvalter”
Suppleant Peter Bering Kragevigvej 17, 3055 1236 pb@arkitektbering.dk
  4720 Præstø
Suppleant Mikael Forsberg Præstø Overdr.  2970 6118 forsberg068@gmail.com 
   13, 4720 Præstø   
Revisor Peter Jersild Torvet 5,  jersild@pc.dk
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