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Præstø den 21. juni 2012 

 Kulturarvsscreening for Præstø midtby del 1 og del 2 

Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn vil indledningsvis benytte lejligheden til at rose 

Phillippine Birckner for det fine arbejde hun har præsteret. Teksten kombineret med de mange flotte 

billeder gør materialet meget indbydende. Det vidner om en smuk købstad, med mange kvaliteter. 

Bevaringsforeningen har følgende kommentarer og tilføjelser til kulturarvsscreeningen: 

 Bevaringsforeningen ønsker at værne om det karakteristiske købstadsmiljø og de smukke 

bygninger. Det er vigtigt at helheden i hele bymidten bevares. Det betyder at der skal værnes om 

den enkelte bygning såvel som bygningsdetalje i hele bymidten. 

 Afsnittet om Bevaringsværdige bygninger (del 1) tilføjes følgende:  

 Kommunerne har i den hidtidige praksis ladet de bygninger der har fået bevaringsværdi 1-4 været 

dem der skal passes særligt på og udpeget dem som bevaringsværdige. 

 Dette er værd at bemærke at der alene på Adelgade ligger 30 bygninger med en høj  

bevaringsværdi(SAVE1-4). 

 Sårbarhedsanalysen (del 2) tilføjes følgende: 

 byens torve og pladser: 

 1.     Brænderitorvet: 

Byggeriet ud til Brænderitorvet vidner desværre om dårlig tilpasset arkitektur. Det smukke gamle 

pakhus mod åen er særlig sårbart. Særlig er placeringen der vidner om, at Tubæk å også har haft 

betydning for handlen og købmændene i Præstø. 

Blå og grønne rum: 

http://www.vordingborg.dk/cms/site.aspx?p=20135


 2.     Sårbarhed i forhold til bebyggelse gælder også for godslandskabet omkring Nysø. 

 3.     Det grønne bælte langs Jernbanevej og Havnevej: 

Er sårbart over for byggeri. Ved byggeri på dette område er det vigtigt at bevarer udsigt til fjorden 

i mellem bygningerne.  

 4.      Området ud for Dambæks have. 

Ud for Dambæks have ligger broerne med en relativ stor afstand. Det giver området en hel speciel 

atmosfære af fredfyldt karakter, det er særligt sårbart overfor etablering af flere broer eller andet 

byggeri. 

Dette er vores forslag til tilføjelser, vi håber at de kan komme i betragtning. 

Med venlig hilsen 

 Karen Margrethe Olsen 

Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn 
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