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Engagement er nødvendigt.

”Lokalforeningernes rolle i den lokale kulturmiljø-planlægning” var det 
spændende tema for inspirationsmødet i Korsør den 9. februar 2008, 
som jeg havde fornøjelsen at deltage i.
De nye storkommuner har nu fået overdraget ansvaret for udpegningen 
af værdifulde kulturmiljøer i by og på land. Det betyder, at 
kommuneplanerne nu også skal indeholde retningslinier for sikring af 
disse miljøer. Det kan vi, som individuelle medlemmer og 
bevaringsforeninger, hjælpe kommunerne med. Det er derfor en oplagt 
opgave for foreningerne at udarbejdet et samlet overblik over 



kommunens bevaringsværdige bygninger. Per Godtfredsens opfordring 
lød derfor: ”frem med fotoapparatet og send billederne til kommunen !”.
Et godt eksempel på, at det lokale engagement nytter er det 
Rådgivende Bevaringsudvalg i Randers. Udvalget har som formål at 
rådgive kommunen i frednings- og bevaringsspørgsmål. Udvalget har i 
gennem en løbende konstruktiv dialog med kommunen sikret mange 
gode resultater i frednings og bevaringsarbejdet. Alle kommuner har 
brug for et sådant Rådgivende Udvalg. Det er en oplagt opgave for de 
lokale bevaringsforeninger at fremme sådanne udvalg. 
Vi har i Præstø ”Skilte- og facadeudvalget”, der allerede har etableret 
en velfungerende mødestruktur med den nye kommune og således er 
et godt eksempel på denne konstruktiv dialog.
Det seneste initiativ er etableringen af Koordinationsudvalget for 
bevaringsforeninger i Vordingborg, Stege/Møn og Præstø. Udvalgets 
formål er at sikre et velfungerende samarbejde imellem de tre 
foreninger og kommunen.

Søren Vadstrup gav et engageret indblik i, hvordan bevaringsarbejdet 
er organiseret i England og kom med mange eksempler på, hvordan 
den folkelige opbagning er altafgørende for, at de mange 
bevaringsværdige bygninger og huse sikres for fremtiden. I England 
afholdes f.eks. en ”national vedligeholdelses uge” hvor alle husejere 
opfordres til at rense tagrender, efterse vinduer, tage etc.
Vi tog alle inspirerede fra mødet med konkret viden om, hvordan vi på 
en engageret, konstruktiv og udbytterig måde kan tage dialogen og 
samarbejdet op med vores kommune.
Tak til alle indledere og Korsør-foreningen for et meget veltilrettelagt 
møde.

Karen Margrethe Olsen



Udflugt søndag den 7. september 2008
I år er det vores tur til at arrangere fællesudflugten med ”Lokalhistorisk 
forening”. Vi kan nu med stor fornøjelse løfte sløret for turens program .
Vi mødes kl. 09.00 foran biblioteket i Præstø, hvorfra der er (præcis) 
afgang med bus kl. 9.15.
Vi kører først til jagthytten på Mogenstrup Ås, hvor Niels Erik Nørgaard 
vil fortælle om jagthytten, der netop er blevet genopført. Vi må desværre 
gøre opmærksom på, at der er en ret stejl opgang til jagthytten og at det 
derfor ikke er muligt for gangbesværede at komme derop. For dem der 
måtte finde det nødvendigt at blive ved bussen, vil der blive serveret en 
lille forfriskning.
Kl. ca. 10.30 ankommer vi til herregården Rønnebæksholm. Det var her 
Grundtvig giftede sig med den 30 år yngre enke, Marie Toft. Hun lod 
opføre miniatureslottet Venligheden i haven som "tænkeboks" for den 
aldrende digterpræst. Vi skal besøge Venligheden, der fornyelig er 
blevet restaureret.
Kl. 11.30 spiser vi vores medbragte mad på Rønnebæksholm, hvor der 
bl.a. kan købes drikkevarer, kaffe og kager.
Kl. 12.30 ankommer vi til Herlufsholm kostskole, hvor der vil være 
rundvisning i kirken, i festsalen og i den naturhistoriske samling. Lektor 
Mads Nielsen fra Herlufsholm står for rundvisningen. Det bliver knapt to 
timers spændende besøg på dette historiske sted. 
Vi drikker eftermiddagskaffen på vejen tilbage til Præstø.
Reserver allerede dagen nu. Vi glæder os og håber, at mange vil slutte 
op omkring vores udflugt.
Pris 100 kr. der inkluderer bus, entre og eftermiddagskaffe.

Bedre Byggeskik. 

BY & Land, september 2007, havde som tema Bedre Byggeskik. ”Bedre 
Byggeskiks”-huse repræsenterer det mest succesrige initiativ indenfor 
dansk arkitektur og byggeri nogensinde. Foreningen ”Bedre Byggeskik” 
blev etableret i 1915, men måtte indstille sine aktiviteter i 1949. Der 
findes ikke den by eller landsby i Danmark, hvor der ikke ligger veje, 
gader eller kvarterer med disse pæne velproportionerede og smukt 
detaljerede huse. Ofte kaldet ”murmesterhuse”. I Præstø har vi bl.a. 
nogle meget fine eksempler på Lindevej. Det er vigtigt, at disse huse 
bliver bevaret og istandsat i den ånd som de blev bygget. En 



”silvanisering” med plastikdøre, -vinduer og sort glaseret tegltag vil 
være en skændsel: Så; -  kender du en familie eller er du nabo til et 
”murmesterhus”, er det vigtigt at fortælle, at Bevaringsforeningen for 
Præstø og Omegn, eller f.eks. Søren Vadstrup fra Landsforeningen for 
Bygnings- og Landskabskultur, meget gerne vil være behjælpelig med 
gode råd i forbindelse med en eventuel istandsættelse.

Arrangementer

Bygnings- og Landskabskultur holdt Årsmøde i Holbæk den 23 - 25. maj 
2008.
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur afholdt i år sit 
årsmøde i Holbæk, hvor Bo og jeg havde fornøjelsen af at deltage.
Årsmødet startede fredag aften med en byvandring i den gamle bydel 
ved Holbæks tidligere stadsingeniør Jens Dinsen. Herefter blev vi 
modtaget på byens flotte gamle rådhus af borgmester Jørn Sørensen, 
der også var vært ved en reception.



Generalforsamlingen blev afholdt i ”Elværket Holbæk” opført i 1911 af 
Holbæk arkitekten Vilhelm Olsen. "Elværket" blev efter endt brug  som 
elværk renoveret og fremstår idag som et spændende kulturcentrum i 
byen og var en meget velfungerende og imponerende ramme for 
årsmødet.
I Bent Falk Jensens formandsberetning blev der lagt vægt på 
foreningens meget flotte regnskabsresultat, der for 2007 viste et plus på 
110.000 kr. Landsforeningen er inde i en god gænge og bestyrelsen vil 
nu primært koncentrere sig om fremadrettede aktiviteter. 
Bent Falk Jensen, Søren Vadstrup, Liselotte Mygh og Per Godtfredsen 
blev alle genvalgt og efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med 
Bent Falk Jensen som formand. 
Generalforsamlingen vedtog et sæt vedtægtsjusteringer og der blev 
også vedtaget en beskeden kontingentforhøjelse.
For dem der ikke skulle deltage i generalforsamlingen gik 
"ledsagerturen" om lørdagen ud i det holbækske godslandskab med 
besøg på herregårdene Løvenborg, og Hørbygaard. Greveparret 
Ahlenfeldt-Laurvig viste meget venligt rundt på Løvenborg og fortalte 
begejstret om stedets historie samt de omfattende planer for 
retableringen af slottet fornemme haveanlæg. Grev Castenskiold på 
Hørbygaard gav turens deltagere en grundig omvisning og diskuterede 
de igangværende ombygnings- og restaureringsarbejder på godset. 
Lørdag aften blev årsfesten en meget festlig afslutning på 
generalforsamlingen.
Årsmødet "søndagsudflugt" gik til Bakkekammen i Holbæk, hvor to af 
Bedre Byggeskiks centrale skikkelser, arkitekterne Marius Pedersen og 
Ivar Bentsen, tegnede og fik bygget en række huse. 
Som en reaktion på det blandede og ofte ikke sammenhængende 
arkitektoniske udtryk som historicismen resulterede i, samt et øget 
fokus på traditionel dansk byggeskik, oprettede Akademisk 
Arkitektforening i 1907 ”Tegnehjælpen” som i 1915 blev til ”Bedre 
Byggeskik”. 
Bedre Byggeskik havde fokus på det lave byggeri og havde til hensigt 
gennem kurser og tegnehjælp at fremme et mere æstetisk og 
velfungerende byggeri. Der blev blandt andet oprettet 
håndværkerskoler, hvor man opmålte gamle huse for på den måde at få 
forbilleder og lære om kvaliteterne i det traditionelle byggeri. 
Museumsleder Lene Floris fra Holbæk Museum  viste meget engageret 
og vidende rundt på Bakkekammen i Holbæk. Vi fik også lejlighed til at 
besøge Marius Pedersens. eget hus fra 1929, der står uberørt tilbage 



efter hans enkes død fornylig.. Det var en stor fornøjelse at deltage i 
denne udflugt.
Årsmødet var en rigtig god oplevelse. Der skal lyde en stor tak til 
Holbækforeningen for et særdeles velorganisert møde.
Næste årsmøde afholdes i Randers den 5-7. juni 2009. Her er Randers 
Fonden vært. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
Karen Margrethe Olsen

Nænsom bygningsbevaring af ældre huse.
Vi har alle en stor interesse i at smukke byggematerialer og 
bygningsantikviteter bevares og genbruges. En meget væsentlig 
aktivitet i Bevaringsforeningen er netop salg af brugte byggematerialer, 
primært tagsten, f.eks. smukke røde håndstrøgne vingetegl. Ønsker 
man yderligere oplysninger om levering og/eller køb af tegl m.v. så kon-
takt venligst Hans Thormod Nielsen på tel. 55.99.11.77.

Andre forretninger, der også yder et 
væsentligt bidrag til, at vores 
bygningskultur og bevaringsværdige 
huse nænsomt og smukt kan sættes i 
stand er: Genbyg, 
Amager landevej 185, 
2770 Kastrup 
www.genbyg.dk 
og 
Tibberup Høkeren, 
Stengade 77B, 
3000 Helsinge 
www.tibberuphoekeren.dk

Begge forretninger sælger brugte 
byggematerialer, men er naturligvis 
også interesseret i at købe 

byggematerialer til videre salg.
Ønsker man inspiration inden for dette felt, kan Søren Vadstrups bøger: 
”Huse med sjæl” 2004 og ”Sommerhuset” 2008 varmt anbefales. 

http://www.genbyg./
http://www.tibberuphoekeren.dk/


Formanden har ordet:
Så er der igen gået et år i foreningen, og den årlige generalforsamling 
er blevet afholdt. Vi måtte igen konstatere at kun meget få mødte op 
denne dag, og vi er i bestyrelsen enige om, at det må kunne gøres 
bedre. Det vil vi arbejde på til næste gang.
Ved konstitueringen havde Morten Jakobsen meddelt, at han ønskede 
at trække sig fra bestyrelsen p.g.a. for mange andre aktiviteter. 
Dette respekterer vi naturligvis og siger tak til Morten, for den tid han 
har brugt sammen med os.
Morten er i bestyrelsen blevet afløst af Karen Margrethe Olsen, der ved 
generalforsamlingen blev valgt ind som suppleant. 
Vi ønsker Karen Margrethe velkommen.

Så er det igen tid til at vi forbereder Bygningskulturens dag.
For 16. år i træk sættes der i hele landet fokus på bygningskultur, når 
Kulturarvsstyrelsen inviterer til Bygningskulturens Dag. 
Bygningskulturens Dag finder sted den 13.-14. september, i år med 
temaet: Velfærdssamfundets bygninger fra 1950 – 1980. 
Bygningskulturens Dag er det danske bidrag til de fælleseuropæiske 
European Heritage Days, der hvert år afholdes i september. 
Se mere på www.bygningskulturensdag.dk  .  
Vi vender tilbage med mere information i næste blad. 

René Sørensen

http://www.bygningskulturensdag.dk/
http://www.bygningskulturensdag.dk/


Ved konstitueringen efter generalforsamlingen 2008 ser 
foreningens bestyrelse ud som følger: 

Formand René Sørensen Torvet 12 4720 Præstø 5599 3349 
Næstformand John Kunze Bårsevej 23 4733 Tappernøje 5596 5475
Kasserer Niels Stoklund Lindevej 15 4720 Præstø 5599 3313 
Sekretær Hans Thormod Nielsen Adelgade 85 4720 Præstø 5599 1177
Redaktør Karen Margrethe Olsen Torvet 13 4720 Præstø 5599 2614
Bestyrelsesmedlem Peter Bering Kragevigvej 17 4720 Præstø 5599 6089
Bestyrelsesmedlem Troels Fromberg Industrivej 5 4720 Præstø 5599 1361
Suppleant Jørgen Damø Torvet 21 4720 Præstø 5599 1313 
Suppleant Per Jørgensen Lindevej 32 4720 Præstø 5599 2215

Foreningen er i Fonden for Bevaringsforeningen repræsenteret af: 
John Kunze, Peter Bering og Niels Stoklund. 

Foreningen er i Skilte- og Facadeudvalget repræsenteret af: 
Troels Fromberg og René Sørensen. Suppleant: Hans Thormod Nielsen 

Foreningen er i Præmieringsudvalget repræsenteret af: 
John Kunze og Peter Bering 

Foreningen er i turudvalget med Lokalhistorisk Forening repræsenteret af: 
Per Jørgensen, John Kunze og Peter Bering. Suppleant: Hans Thormod Nielsen 

Materialeforvalter: 
Hans Thormod Nielsen. Suppleret af: John Kunze og Troels Fromberg 

Hjemmeside: 
Niels Stoklund. Suppleret af: Karen Margrethe Olsen og René Sørensen 

Medlemsblad: 
Karen Margrethe Olsen. Suppleret af : René Sørensen og resten af bestyrelsen 


