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Årets udflugt med Bevaringsforeningerne, 

søndag, den 2. oktober 2011 

Enkelt og smukt er overskriften for dette års udflugt med vores bevaringsvenner fra 

Vordingborg og Møn. 

Respekt for bygningens egenart, historie og bygningskulturelle helhed, indgår i tema-

et for dette års udflugt. 

På denne tur skal vi se tre meget forskellige former for byggerier: Overlægeboligen 

ved Vintersbølle Sanatorium, en funktionalistisk bygning.; de smukke lysthuse mod 

fjorden i Præstø og Langgade kvarteret i Stege. Hver har deres egne bygningshistorier, 

stil og bevaringsværdier.  

Vel mødt den 2. oktober på parkeringspladsen ved Kvickly i Vordingborg.  Afgang kl. 

09.30. 

¢ƛƭƳŜƭŘƛƴƎ ǝƭ 5ŀƴǳǎƛŀ /[!¦{9b  
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Lysthusene langs Antoinitterstien i Præstø. 

Lysthuse opstod der mange af i det bedre borgerskabs haver i løbet af 1800 tallet. Inspi-

rationen kom fra de kongelige, senere adelige, lysthuse, hvoraf de første kendes fra 

1500-tallet. Her kunne man indtage sin kaffe eller te efter at have promeneret i haven. 

V.C.S. Topsøe skriver i ”I solskin” fra 1867: ”Maden smager allerbedst i den friske luft 

mellem blomsterne og de prægtige grønne træer og det hændte at kancillirådens familie 

indtog hele måltider i lysthuset”.  

Lysthusene i Præstø ligger langs Antoinitterstien, hvor der er god udsigt over fjorden, og 

til de flade holme ”Lilleholm” og ”Storeholm”. Fra gammel tid var der til matriklerne i 

byen knyttet jordstrimler ude på holmene, hvorfra man kunne hente hø og strå til tage-

ne og borgerne havde også ret til at holde køer derude. Det var også på holmene, at 

man samlede mågeæg om foråret, en tradition som fortsatte helt op til 1960’erne. ”Om 

sommeren når mågerne ynglede på holmene, blev drengene fra Præstø sejlet ud for at 

samle mågeæg. Byens trommeslager og lygtetænder O.C. Petersen, gik rundt i gaderne 

og udråbte efter en trommehvirvel, at der var mågeæg til salg på havnen”.  

Lysthusene ligger som perler på en snor, alle i forskellige farver og dimensioner. Hyggeli-

ge ser de ud.  De er ydmyge, enkle, ærlige og blottet for prestigesignaler - og dog, ser 

man rigtig godt efter, kan vi fornemme en vis ”rangorden”. Vi skal kigge på Bodholdts 

lysthus, Dambæks badehus, Solfryd og ikke mindst snedkermesterens smukke røde lyst-

hus i den gamle velbevarede have.  

En tidligere beboer på Torvet i Præstø har fortalt: ”Vi kom og skulle se på et hus på Tor-

vet i Præstø, men købte et lysthus”. Jo - Vi er mange der er glade for de små lysthuse 

langs Antoinitterstien. Denne sti blev i 1840’erne forlænget rundt om Klosternakken. I 

Bergs bog ”Præstø Købstad” kan man læse: ”Der er også i disse Aar, at der anlagdes 

Spadsersti nord og øst om Banken ”Klosternakken”. Fra de kongelige Planteskoler i Pe-

tersværft og Hørsholm leveredes der uden betaling 1500 forskellige Planter af Poppel, 

Gran, Fyr, Lærk, Kastanie, Elm, Røn, Lind, Ask, Birk. Ahorn til Brug for Beplantningen”. 

Smukt skulle det være og smukt er der stadig. 

 



4 

Bevaringsforeningen har 

indsendt  

indsigelser til det nye 

kommuneplanforslag. 
 

Vordingborg kommune har udsendt sit for-

slag til kommunens såkaldte 2021 plan. 

Denne plan indeholder kommunens strategi 

for udviklingen og planlægningen i Vordingborg kommune i de kommende år og helt 

frem til 2021. Høringsfristen udløb den 14. september 2011. 

Bevaringsforeningen ser det som et vigtigt element, at de grønne områder omkring Tu-

bæk å og kystarealerne bliver omfattet af den kommende bevarende lokalplan for 

Præstø. Vi har derfor foreslået, at kommunen ændrer sin planstrategi således at dette 

bliver tilfældet. Vi foreslår også, at lokalplanerne bliver bevarende og at kommunen ud-

arbejder en kortlægning af alle bygninger med en høj bevaringsværdi (SAVE kategori 1-

4).   

.ǊƻŜƴ ƻǾŜǊ ¢ǳōŋƪ ň ƳƻŘ DǊǄƴƴƛƴƎŜƴ 
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Ny direktør besøger Præstø. 

Torben Gleesborg, ny udviklings– og teknikdirektør i Vordingborg 

kommune, besøger Præstø den 3. oktober 2011.  

Et af direktørens vigtige ansvarsområder er bygningskulturarven.  

Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn lægger derfor stor 

vægt på, at vi får et godt og konstruktivt samarbejde omkring 

kulturmiljøet og de bevaringsværdige ejendomme i og omkring vores smukke købstad. 

Vi ser frem til, at bygningskulturarven kommer til at spille en endnu større rolle i kommu-

nens udviklingspolitik og at bygningsbevaring vil blive set som et aktiv og ikke som en 

hæmsko.  

Et godt resultat kræver imidlertid et godt lokalt kendskab. Facaderådet og Bevaringsfor-

eningen har derfor inviteret direktøren på en guidet tur i Præstø, hvor vi vil præsentere 

vores ideer og tanker om, hvorledes bevaringsarbejdet kan komme til at spille en vigtig 

rolle for kommunens udvikling.  

Er der nogle spørgsmål og ideer som du/I gerne vil at vi tager op med direktøren, vil jeg 

meget gerne høre fra jer inden den 26. september 2011 på mail: karenmargre-

the@dbmail.dk 

Ikke noget By&Land med i denne omgang.  

Vi har fra Landsforeningen fået at vide, at bladet By&Land først udkommer med sit næ-

ste nummer i oktober. Bladet vil derfor blive udsendt med næste nummer af vort lokale 

medlemsblad, der vil blive udsendt i december måned. 

 

Husk at betale  

Jeres medlemskontingent. Hvis I ikke har betalt, ligger der en lille ”påmindelse” i kuver-

ten!  

Med venlig hilsen Bestyrelsen. 

¢ƻǊōŜƴ DƭŜŜǎōƻǊƎ 
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Bevarings-

foreningen  

uddeler  

rosende ord. 

Iŀƴǎ ¢ƘƻǊƳƻŘ ƻƎ 9Ǌƛƪ aǄƭƭŜǊ ŦƻǊŀƴ !ŘŜƭƎŀŘŜ рс 

Bevaringsforeningen er rigtig glad for at kunne give ejerne af tre ejendomme i Præstø 

rosende ord for den istandsættelse, der er sket på deres ejendomme. Det er tre gode 

eksempler, der kan tjene til inspiration for andre.   

Ejerne af de pågældende ejendomme bliver ”begavet” med Søren Vadstrups bog: 

”Huse med sjæl”. Det er en fantastisk god bog, der handler om nænsom istandsættelse 

og bevaringsmæssig forbedring af bygninger og det er håbet at den kan bidrage til yder-

ligere inspiration for de bevaringsinteresserede ejere.   

Christina Madsen og Thomas M Birk, Klosternakken 21, har modtaget en påskønnelse 

for gode detaljer på ejendommens tag. Der er opsat to meget fine kviste der passer til 

ejendommen og torvemiljøet, og ved renoveringen af taget er der brugt oprindelige 

tegl.  

Erik Møller modtager en påskønnelse for den seneste istandsættelse af Adelgade nr. 

56. Det drejer sig om herretøjsforretningen Engelbredt og Præstø boghandel. Facaden 

er nu trukket frem i skel og udstillingsvinduernes størrelse er tilpasset husets oprindeli-

ge. Det har betydet et væsentligt løft for såvel ejendommen som hele hovedgaden. Til 

højre for forretningen er der en smuk portåbning og en oprindelige træport mod Tu-

bæk å. Bevaringsforeningen glæder sig over at, Erik Møller ønsker at bevare denne 

gamle portåbning og træporte i deres oprindelige smukke og enkle stil.  

Jane Larsen og Rasmus Høyer får en påskønnelse for deres arbejde på Havnevej 14, der 

har fået isat nye vinduer i hele ejendommen. Istandsættelsen er udført med stor re 
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spekt for ejendommens oprindelige udtryk. Det er en fin tidstypisk ejendom fra 1960 

tegnet af arkitekt m.a.a. Holger Tangaa Hansen, der tegnede bl.a. Hjortekær Huset der 

er kendt fra det nordsjællandske. Huset i Præstø er et karakteristisk gulstensbyggeri 

med store hele ruder uden sprosser, tyndrammede vinduer, spinkle hjørnevinduer og 

fladt tag. Der er tale om et rigtigt tidstypisk 60’er hus, der oprindeligt blev bygget til me-

jeribestyrer Poul Thorborg og hans hustru. En stor tak til de nye ejere der på nænsom vis 

værner om arkitektens og den tidligere ejeres, store interesse for 1960’er arkitektur.    

Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn modtager gerne flere forslag til påskønnel-

ser. Vi lægger vægt på at forslagene kommer fra bevaringsinteresserede borgere i 

Præstø og omegn, der med blik for nænsom bevaring måtte have spottet et godt eksem-

pel herpå. 
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Kontakt bestyrelsen 
Funktion Navn Adresse Telefon E-mail 

Formand Karen Margrethe 
Olsen 

Torvet 13,                 
4720 PrÞstß 

5599 
2614 

karenmargrethe@dbmail.dk 

Næstformand John Kunze Bårsevej 23,              
4733 Tappernßje 

5596 
5475 

dr.kunze@mail.tele.dk 

Kasserer Niels Stoklund Lindevej 15,              
4720 PrÞstß 

5599 
3313 

mail@lindevej.com 

Sekretær Hans Thormod Niel-
sen 

Adelgade 85,            
4720 PrÞstß 

5599 
1177 

htn@rmteknik.dk 

Skilte- og facaderå-
det 

René Sørensen 
(formand) 

Torvet 12,                 
4720 PrÞstß 

4046 
4501 

rs@rmteknik.dk 

Skilte- og facaderå-
det 

Hans Thormod Niel-
sen 

Se ovenfor 5599 
1177 

Se ovenfor 

Medlem Peter Bering Kragevigvej 17,         
4720 PrÞstß 

5599 
6089 

pb@arkitektbering.dk 

Medlem Anders Madsen Roneklintevej 32,      
4720 PrÞstß 

5599 
1155 

Toemrermester 
@madsen.mail.dk 

Redaktør af bladet Karen Margrethe 
Olsen 

Se ovenfor     

Præmierings-
udvalget 

Peter Bering Se ovenfor     

Formand for fonden John Kunze Se ovenfor     

Kasserer i fonden Peter Bering Se ovenfor     

Koordinations-
udvalget 

Karen Margrethe 
Olsen 

Se ovenfor     

Koordinations-
udvalget 

Hans Thormod Niel-
sen (formand) 

Se ovenfor     

òDet Rßde Pakhusò Karen Margrethe 
Olsen 

Se ovenfor     

òDet Rßde Pakhusò Anders Madsen Se ovenfor     

òLager-forvalterò Hans Thormod Niel-
sen 

Se ovenfor     

Suppleant Per Jørgensen Lindevej 32,              
4720 PrÞstß 

5599 
2215 

plilj@naestved.dk 

Suppleant Anja Bille Hansen Adelgade 90,            
4720 PrÞstß 

5599 
2998 

anjabille@yahoo.dk 

Revisor Peter Jersild Torvet 5,                        

Revisor Ralf Søgaard Morten-
sen 

Abildhøjvej 10,          
4720 PrÞstß 

    

Revisor suppleant Christina Møller Birk Klosternakken               


