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Gammelt håndværk blev et trækplaster
STENSBY: De tre
bevaringsforeningers lørdagstur til
det bindingsværksspecialiserede savværk i Stensby blev
en bragende succes.

Af Lene C. Egeberg
STENSBY: Det kan godt være,
at mange af de gamle håndværk har trange kår, når
det handler om at finde unge
mennesker, der kan føre traditionerne videre. Men interessen for at høre mere om
gamle tiders tømrerarbejde
fejler tydeligvis ikke noget.
Der var nemlig fuldt hus og
lidt til, da de tre bevaringsforeninger i Vordingborg,
Præstø og på Møn lørdag
inviterede på tur til tømrermester Søren Rasmussens
savværk i Stensby, hvor han
siden 2003 har specialiseret
sig i tømmer til gamle bindingsværkshuse.
- Det er gået over al forventning, sagde en næsten
forpustet formand for Bygningsforeningen Præstø og
Omegn, Karen Margrethe
Olsen, mens hun skuede
rundt i den store lade, hvor
savværket har til huse,
og hvor over 50 gæster gik
rundt og kiggede på de
igangværende projekter.
Tømrermesteren selv havde det også ganske fint, trods
den pludselige trængsel.
- Der har før været holdt
foredrag her, men det har
været udenfor. Det er første
gang herind og ser arbejdsprocessen, men det er spændende at vise frem - og dejligt
at så mange interesserer sig
for det, siger Søren Rasmussen.

Arbejde nok
til næste sommer
Søren Rasmussen har i dag
tre svende og en lærling ansat i savværket, der er det
eneste af sin art på Sjælland,
som fuldt ud specialiserer
sig i gammelt bindingsværk.
Og selv om der er to-tre stør-

Der var masser af nysgerrige, der fulgte med i arbejdet på savværket i Stensby, der har specialiseret sig i gammelt bindingsværk. 
re firmaer af samme art i
Jylland, er der nok at se til i
Stensby:
- Vi har arbejde i hvert fald
indtil næste sommer, siger
tømrermesteren, der senest
har arbejdet på restaureringen af en fredet ejendom i
Helsingør og for tiden blandt
andet har en opgave med en
ny gavl til Meny i Næstved.
Den ligger på gulvet inde i
savværket og syner egentlig
ikke at så meget. Men ved
man, hvad man kigger efter,
så træder det gamle håndværk frem, for der er ingen
søm eller skruer i denne

gavl - kun de såkaldte tapsamlinger, hvor træet samles nærmest som brikker i et
puslespil.

Vinder indpas igen

Den metode har været kendt
i tusindvis af år - og lever
altså videre blandt andet i
Stensby, selvom man også
indenfor tømrerbranchen
oplever, at det kan være
svært at give det gamle
håndværk videre i arv til
yngre generationer.
Søren Rasmussen frygter
dog ikke, at lige hans specialitet dør ud foreløbig - for be-

varingsværdige bindingsværkshuse finder man overalt i landet, og de vil løbende
have brug for restaurering.
- Der uddannes ikke ret
mange til at lave det mere.
Det har været udfaset i en
årrække, men det er som
om, det er ved at vinde lidt
indpas igen, siger han.

Tømrermester Søren Rasmussen fik en snak med
Karen Margrethe Olsen
fra Bevaringsforeningen
for Præstø og Omegn.

Fond søger forsømte bygninger

Vækst i udkantsområderne del 2
Valgdebat
HELE KOMMUNEN: Der er
nedlagt børneinstitutioner og skoler i stor stil, og
den kollektive trafik er blevet fortsat forringet.
På papiret har kommunens embedsmænd regnet
sig frem til, at der bogholderimæssigt kunne spares
penge ved at fjerne børneinstitutioner og skoler fra
udkantsområderne. Men

disse snævre regnestykker dækker over betydelige samfundsøkonomiske
tab.
Børnefamilierne flytter
væk fra udkantsområderne, så resultatet er, at et stigende antal huse kommer
til at stå tomme og forfalder. Det betyder et enormt
samfundsøkonomisk tab,
samtidigt med at kommunens indtægter ved
ejendomsskatter og andet reduceres betydeligt.

Tab som embedsmændene aldrig nogensinde har
opgjort i forbindelse med
deres uddrivning af børnefamilierne fra udkantsområderne.
Se bare på Kalvehave
området, hvor man nedlagde en af kommunens
bedste folkeskoler! Så det
er en af de hovedopgaver,
jeg som kommunalbestyrelsesmedlem vil tage fat i.
I øvrigt finder jeg, det
som borger i Vordingborg
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kommune, aldeles uacceptabelt, at vore ledende og
højtlønnede embedsmænd
i alt væsentligt slet ikke vil
bo i vores dejlige kommune. Det skal vi som borgere
ikke fortsat finde os i!
Jens Hæsum
Kandidat for Borgerlisten
Øster Egesborgvej 5
Øster Egesborg
4735 Mern

HELE KOMMUNEN: Kan man give et ansigtsløft til det offentlige rum ved at sætte et enkelt hus i stand? Det spørgsmål vil
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur i samarbejde med Realdania By & Byg de kommende år forsøge
at give svar på. Det skal ske gennem et eksempelprojekt, og
derfor leder de to parter lige nu landet over efter forsømte
bygninger eller bygninger, der med deres arkitektur skæmmer et væsentligt byrum eller gadeforløb.
Senest 22. oktober kan man stille forslag om en bygning,
der trænger til en kærlig hånd, på www.byogland.dk/bygninger. De indstillede bygninger skal være væsentlige for
byrummet eller gadeforløbet, være beliggende i byer med
4.000-50.000 indbyggere og kunne købes til en pris, der afspejler områdets markedspriser.
Efter deadline vil Realdania By & Byg sammen med By &
Land udvælge en til tre ejendomme til projektet, som sidst
på året vil blive offentliggjort. Arbejdet på ejendommene
forventes at blive udført i 2018.

