Foreningen for Traditionelt Håndværk

Støberihallerne
- et forslag fra Foreningen for Traditionelt Håndværk (FTH)
Efter positiv dialog med Vordingborg Kommune omkring projektet i Støberihallerne ønsker
Foreningen for Traditionelle Håndværk at dele vores forslag til Støberihallernes anvendelse, hvor
det er foreningens ønske at bidrage i en væsentlig rolle i det fremtidige Fællesskabets Hus i
Præstø, gerne som paraplyforening for de øvrige foreninger der måtte finde plads i bygningerne.
Foreningen for Traditionelle Håndværks formål er at fremme viden, læring og formidling af
traditionelle håndværk og kunsthåndværk.
Foreningen blev etableret i Præstø i 2020 af frivillige ildsjæle.
Gennem fælles engagement ønsker foreningen at opbygge byens kulturelle omdrejningspunkt,
og skabe mulighed for dannelse af nye fællesskaber og erfaringsudvekslinger med håndværket i
centrum, på tværs af alder, baggrund og sociale skel.
Gennem etablering af et fælles værksted vil vi skabe mulighed for undervisning og udveksling af
erfaringer omkring restaurering, vedligeholdelse og udvikling af den kulturarv, der ligger i
bygnings- og håndværkskulturen, samt i det maritime miljø i og omkring Præstø.
Stedet skal være med til at formidle håndværksmæssige færdigheder til byens borgere og
besøgende, og bibringe en forståelse for, hvorfor det er vigtigt at bevare den håndværksmæssige
kulturarv i Danmark – og helt konkret i Præstø.
Men lige så vigtig vil stedet bidrage til at synliggøre, hvordan vi som borgere i 2021 kan drage
fordel af og videreudvikle traditionelt håndværk ud fra samtidens behov og problemstillinger. Dette
bidrager til Vordingborgs Kommunes intentioner om at være Danmarks bedste
håndværkerkommune.
Med etableringen af de fælles værksteder i forbindelse med bibliotek og lokalarkiv, bliver det
håndværksmæssige en løftestang for borgernes kulturelle historiske bevidsthed, men også for
praktisk håndværksmæssig dannelse, som ikke nødvendigvis er en del af hverken børn eller
voksnes hverdag i dag. Når både ”hånd og ånd” sættes i spil udvikles det hele menneske!
Det er Foreningens for Traditionelle Håndværks store ønske, at bygningsmassen Støberihallerne
i fremtiden vil skabe grobund for fælles initiativer og engagement til glæde for Præstøs borgere
og besøgende. Med et unikt og nytænkende samspil mellem de historiske bygninger, kulturel
formidling og innovativ tænkning i forhold til vidensdeling, ser foreningen store muligheder i at
placere Præstø på det kulturelle danmarkskort.
Det er for foreningen vigtigt, at de tanker der gøres nu omkring Støberihallerne i fremtiden vil
favne alle generationer, og derigennem være et nyt omdrejningspunkt i Præstøs positive
udvikling.
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Forslag til konkret anvendelse af Støberihallernes bygningsafsnit
Vores forslag til etablering af et fleksibelt fællesværksted tager udgangspunkt i en bred definition
af begrebet makerspace efter amerikansk forbillede. Her forstås det at ”make” som det at gøre
noget praktisk – at skabe med sine hænder, hvad enten det har rod i et håndværk og manuelle
værktøjer i både træ, metal og tekstil, eller den nyeste digitale teknologi.
Med udgangspunkt i oversigtstegningen, skitseres i det følgende foreningens forslag til
bygningernes anvendelse.
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Makerspace, bygningsafsnit 1 (70 m2)
•

I bygningsdel 1 etableres en del af Makerspace, som inkluderer træværksted med
elektriske maskiner og mindre metalværksted.

•

Placeringen mellem biblioteket og den gamle koldhal, bygningsdel 2, muliggør adgang fra
begge sider.

Fællesværksted, bygningsafsnit 2 (360m2)
•

Bygning 2 er den hal, som i størst grad kan bevares original iht. opdeling af rum,
konstruktionen, industriel stemning osv.

•

Hallen etableres som et multifunktionelt rum med fleksible løsningsmuligheder, alt efter
aktiviteter og behov. Dog opdeles hallen i to primærfunktioner i hhv. den bagerste og
forreste ende af hallen.

•

Den bagerste ende af hallen etableres som et fælles træværksted uden store elektriske
maskiner. Her vil der være mulighed for at reparere og fremstille joller og kanoer og andre
større træproduktioner, der relaterer sig til foreningens formål.

•

I bygningens forreste ende indrettes hallen fleksibelt, således at den kan huse de daglige
foreningsaktiviteter, men også danne ramme om større arrangementer og fællesaktiviteter
gennem eksempelvis en fleksibel sceneopbygning. Hallen vil kunne rumme op til 150-200
personer, som mødes til foredrag og koncerter, udstillinger, kunsthåndværkermarkeder
og økologiske høstmarkeder mm.

Lokalarkiv og Cafe, bygningsafsnit 3
•

Café, evt. drevet af frivillige, kan etableres i den gamle salgsbygning, med god adgang til
gårdmiljø med borde og bænke.

•

Foreninger, eksempelvis litteraturforeninger, ældreforeningen og repair cafes, kan få faste
timer eller dage med rådighed over cafeen.

•

Præstø lokalarkiv kan placeres på første sal i bygningsdel 3

Tekstilværksted, bygningsafsnit 5
•

I bygningsafsnit 5 etableres et tekstilt værksted som del af makerspace.

•

Værkstedet indrettes multifunktionelt og giver plads til varierede former for tekstilt arbejde.

•

Det alsidige tekstilværksted giver, sammen med de øvrige værksteder, mulighed for at
arbejde med traditionelle teknikker ud fra nyskabende og innovative perspektiver.
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Bibliotek og digitalt makerspace, bygningsafsnit 6 (ca. 324 m2)
•

Biblioteket er planlagt i bygningsdel 6.

•

I en mindre del af biblioteket etableres værksted til arbejde i digitale teknologier, som
laserskærer eller 3d-printer. Værkstedet indgår som del af makerspace.

Fælles for værkstederne er, at de skal være åbne for byens borgere og give mulighed for, at man
kan arbejde med egne håndværksprojekter og gennem fællesskabet finde inspiration, råd og
vejledning. Samtidig skal værkstederne være et tilbud til byens skoler og institutioner som på eget
initiativ, eller gennem planlagte undervisningsforløb, kan benyttet faciliteterne.
For uddybning af ideer og anvendelsesmuligheder, se bilag.

Link til Foreningen for Traditionelle Håndværks hjemmeside:
https://www.stoeberihallerne.nu/
Link til stemningsvideo fra Foreningen for Traditionelle Håndværks aktiviteter i Støberihallerne:
https://www.youtube.com/watch?v=RfpmTeypUSk

Med venlige hilsener

Gregers Münter, formand
Peter Rasmussen, næstformand
Rasmus Evind, kasserer
Tine Teglbjærg, sekretær
Klaus Lindegård, bestyrelsesmedlem
Lisa Fälling Andersen, bestyrelsesmedlem
Peter Hersted, bestyrelsesmedlem
Stefan Preusche, suppleant
Anders Madsen, suppleant
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