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Præstegården er opført i 1926 ved arkitekt Ejnar Ørnsholt
(1887- 1978). Han var en markant arkitekt i Nakskov igennem 19. tallet og har afsat sit tydelige præg på byen med
mange smukke bygninger.

Det har været en interessant opgave at genskabe og forfine
denne markante præstegård, så den kan leve op til de
fremtidige behov for en tidssvarende bolig og samtidigt
være velegnet som kontor for provstiet.

Der har i forbindelse med de enkelte ombygninger, som er
gennemført over en længere periode, været tale om ombygninger og istandsættelse, hvor der tilsyneladende har
manglet forståelse for de arkitektoniske kvaliteter, som
dette smukke bygningsværk rummer, hvilket har medført, at
der gradvis er sket markante ændringer, som på uheldigvis
har påvirket helhedsopfattelsen af bygningsværket.

Bygningen er med det foreliggende projekt istandsat og ombygget med henblik på at tilpasse nye behov i respekt for
det oprindelige udtryk.

Det har derfor været opgaven at genskabe bygningens fine
detaljer i forbindelse med den indvendige ombygning og
samtidigt sikre, at ombygningen svarer til de nutidige behov.

A/Plan arkitekter

Endelig har det været bygherrens ønske, at ombygningen
skulle sikre at bygningen kunne fungere uden væsentlige
ombygninger og istandsættelser i en overskuelig fremtid.

Kjeld Andersen og

, at dette er lykkedes, så bygningen kan
tjene som en velfungerende tjenestebolig i
de kommende mange år.
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Ingegerd Bejbro

Originaltegning Arkitekt Ejnar Ørnsholt
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Præstegården er begunstiget med en fornem adgang til en
stor have med store
træer og buske.
Ved den fremtidige
anvendelse vil adgang til boligen fra
havesiden være den
mest naturlige, medens entré fra Præstestræde vil være
den officielle adgang
for embedet.
Der har oprindeligt
været en terrasse op
mod bygningen, men
da solorienteringen
betyder, at terrasseudgangen er på bygningens skyggesiden, vil det være
hensigtsmæssigt at
sikre en overdækket
terrasse, og samtidigt sikre et sammenhængende belægningsareal.
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Indretning af Præstegården, før ombygningen var præget af, at der er gennemført mange delprojekter, som hver
især har været hensigtsmæssige og
opfyldt specifikke behov, dog uden
samtidigt at skele til de overordnede
bygningsmæssige kvaliteter f.eks. fyldningsdøre, paneler og indfatninger og
gulvmaterialer.
Det har naturligvis i den givne situation
være nødvendigt at sikre at ombygninger kunne overholde et foreliggende
økonomisk grundlag.
Den oprindelige indretning var etableret
på baggrund af de behov og muligheder, der lå i samtiden. Det er derfor
nødvendigt at ændre indretningen, hvilket dog skal ske i respekt for bygningens arkitektoniske kvalitet.
Der er mange rum, som ikke tjener et
nutidigt behov. Det har derfor være
nødvendigt at ombygge og nedrive indvendige vægge for at sikre, at bygningen kan anvendes hensigtsmæssigt,
samtidigt med at bygningens oprindelige karakter bevares og i væsentlig
grad forskønnes.
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Ombygningen og istandsættelsen er
sket med henblik på at skabe fremtidige rammer, for en embedsbolig og
et kontor for provstiet.
Der skal sikres en naturlig adskillelse imellem det tjenestelige område og den private bolig.
Den oprindelige indretning levede
ikke op til de nutidige krav til boligindretning og krav til indretning af
tidssvarende kontorforhold.
Ved at genskabe den oprindelige
detaljering i interiør og tilføje nye detaljer i en håndværksmæssig og arkitektonisk kvalitet, bliver der skabt
en helhed, som dels bevarer en arkitektonisk værdifuld bygning og
dels sikre, at bygningens indretning
lever op til nutidige krav.
Bebygget areal
Etageareal
Boligareal
Tjenesteligt areal

208,3m2
372,3m2
276,5m2
95,7 m2

Ombygningen er gennemført med
bistand af nedenstående firmaer.
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