
HØRINGSSVAR " DEN GAMLE KØBMANDSGÅRD" I 

MERN 29. JULI 2018 

  

Hermed fremsendes Bevaringsforeningen for Præstø og omegns bemærkninger til nedrivning af 

”Den Gamle Købmandsgård”, Kærmindevej 11 – 13, 4735 Mern. 

  

Først og fremmest tak til Mern-lokalråd for at have gjort kommunen opmærksom på, at nedrivning af en 

bevaringsværdig ejendom ikke kan gennemføres, før der er foretaget en høring. 

  

Den gamle Købemandsgår er en historisk og bevaringsværdig ejendom, der rummer en vigtig del af fortællingen 

om Mern. Vi er derfor at den opfattelse, at det vil være et tab for Mern, at denne bygning rives ned. 

  

Et ældre billede af bygningen kan ses på side 13 i den Kulturarvskortlægning som kommunen udarbejde i 

2013. Jeg citerer fra kortlægningen: ”Omkring 1870 åbnede “Forbrugsforeningen” i Mern. Her kunne beboere få 

varer til langt rimeligere priser, end dem man måtte betale ved at rejse til købmandsgårdene i Præstø  Det blev 

en sådan succes, at man kort efter startede Mern husholdningsforening”. Det fysiske aftryk af denne historie, vil 

desværre forsvinde ved en nedrivning. Nyere billeder af bygningen kan ses flere andre steder i 

Kulturarvskortlægningen. 

  

Vi opfordrer Kommunen til at værne om kommunens historie og at lytte til de mange ildsjæle i Mern, som 

kæmper for at bevare bygningen.  De 110 underskrifter, der allerede er indsamlet, bør ikke overhøres.   

  

Må vi minde om, at bevaringsværdige bygninger er kommunernes ansvar. Derfor må Vordingborgborg kommune 

gå foran i denne sag og ikke give tilladelse til en nedrivning.  

  

Vi har forståelse for den økonomiske udfordring for Vordingborg Boligselskab med bygningen. Men, vi synes ikke 

at en midlertidig udfordring med hensyn til økonomi og udlejning af bygningen må medføre et permanent tab af 

både bygning og historie. Vi opfordrer derfor til, at der indhentes alternative tilbud om istandsættelse af 

bygningen. Indtil en eventuel udlejning igen kan komme på tale, må boligselskabet sikre, at bygningen ventileres 

og ikke forfalder yderligere. 

  

Med venlig hilsen 

  

Karen Margrethe 
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