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FORORD

Arkitektskolen Aarhus sætter med projektet
Umistelige Kulturmiljøer i Danmarks Yderområder fokus på kulturmiljøer og bebyggede helheder i Danmark. Med en screening, der skal
udvælge særligt værdifulde kulturmiljøer, er
formålet med projektet at pege på de værdier
og udviklingspotentialer, som den byggede
kulturarv rummer.
Kulturmiljøer handler ikke blot om bevaring,
men skal have værdi for mennesker i dag. De
fysiske spor i kulturmiljøerne fortæller stedsspecifikke og ofte kraftfulde historier, som potentielt kan styrke lokale erhverv og tiltrække
turister og tilflyttere, såfremt deres fortællekraft aktiveres og aktualiseres.
Projektets ambition er at tilvejebringe et strategisk og metodisk overblik, hvormed kommunerne kan identificere kulturmiljøernes værdier. De lokale fortællinger synliggøres og bliver
derved et redskab til at aktivere kulturmiljøerne
som en ressource for udvikling i kommunerne.

PROJEKTTEAM
Mogens A. Morgen
Simon Ostenfeld Pedersen

Gennem en dialogbaseret proces med de kommuner som Arkitektskolen Aarhus har besøgt,
er der udviklet en metode til Screening af Kulturmiljøer (SAK). Målet er at tilvejebringe et
håndterbart redskab, der på enkel vis kan anvendes af kommunerne, som er myndighed på
kulturmiljøområdet.

Nina Ventzel Riis

Mette Boisen Lyhne

Den byggede kulturarv i Danmark rummer
store bygningskulturelle værdier med mange
spændende kulturhistoriske fortællinger. Det
er målet med projektet at sætte disse fortællinger i spil for at udnytte kulturmiljøernes store
iboende potentialer.

Projektet udføres af Arkitektskolen Aarhus med støtte fra Realdania.
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METODE TIL SCREENING AF
KULTURMILJØER (SAK)
SCREENING AF KULTURMILJØER
I DANMARKS YDEROMRÅDER

1.

Umistelige Kulturmiljøer i Danmarks Yderområder har gennemført en strategisk
screening af kulturmiljøer i 22 af landets
kommuner. Hertil har Arkitektskolen Aarhus udviklet et enkelt metodisk værktøj til
at værdisætte og prioritere kulturmiljøerne.
Værktøjet, der er koordineret med andre

strategi og er der eventuelt væsentlige kulturmiljøer, som af forskellige årsager ikke
er udpegede, men som alligevel bør indgå
i screeningen. Dialogen tager også stilling
til, om nogle kulturmiljøer helt bør udgå på
grundlag af projektets fastlagte screeningskriterier eller af andre omstændigheder.

danske og internationale værdisætningsmetoder, er udviklet med henblik på en generel anvendelse – også af andre end de i
projektet omfattede kommuner.

Metoden er udviklet løbende igennem projektet i dialog med kommuner, museer og
andre interessenter.

En stor del af de udpegede kulturmiljøer er
allerede kortlagt og beskrevet. Blandt andet
i de tidligere Kommuneatlas, der senere
blev kaldt både Kulturmiljøatlas og Kulturarvsatlas, i perioden 1990-2007, samt i regionplaner udført af de tidligere amter.
Screeningsmetoden kombinerer de eksisterende registreringer med besigtigelser
af kulturmiljøerne, som de foreligger i dag.
Kulturmiljøerne vurderes ved en værdisætning af deres kulturhistoriske værdi, arkitektoniske værdi og integritetsværdi. På
baggrund heraf vurderes kulturmiljøernes
samlede fortælleværdi, der danner grundlag for en udvælgelse og prioritering. Heri
indgår også en stillingtagen til kulturmiljøernes egenskaber for at fremme turisme,
bosætning, erhverv og kulturformidling,
som kan udgøre et udviklingspotentiale i
kommunerne.
Den viden, der foreligger i kommunerne og
museerne er en integreret del af arbejdsgrundlaget. Indledningsvis gennemgås den
eksisterende kommuneplans udpegning
af kulturmiljøer i dialog med kommune og
museum. Formålet er at afdække kulturmiljøernes status; hvilke af dem, er der særligt
fokus på i den kommunale planlægning og
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FORUNDERSØGELSE

BESIGTIGELSE

UDVÆLGELSE

INDSAMLING AF MATERIALE
OM KULTURMILJØER

FELTREGISTRERING

GENNEMGANG I
ARBEJDSGRUPPEN

VURDERING AF VÆRDIER OG
UDVIKLINGSPOTENTIALER

OPSTART MED KOMMUNEN

SORTERING EFTER
SCREENINGSKRITERIER

AFGRÆNSNING AF
KULTURMILJØER

SCREENINGSKRITERIER
1) Kulturmiljøet skal være udpeget, eller kunne
overvejes som udpegning, i kommunen
2) Kulturmiljøet skal indeholde et bebygget
miljø eller helhed (ikke enkeltstående bygninger, monumenter, gravhøje, ruiner, voldsteder, diger eller lign.)
3) Kulturmiljøet skal rumme en bærende fortælling, der kan opleves på stedet gennem
synlige spor

UDVÆLGELSE AF KULTURMILJØER

Arkitektonisk

•

OPFØLGNING MED KOMMUNEN

Kulturhistorisk værdi: Hvordan vurderes kulturmiljøets historiske betydning og kulturhistoriske fortælleværdi?
Arkitektonisk værdi: Hvordan vurderes kulturmiljøets rumlige,
formmæssige og arkitektoniske kvaliteter?
Integritetsværdi: Hvordan vurderes kulturmiljøets helhed og
sammenhæng?

Bosætning

For alle værdisætninger gælder, at kulturmiljøets værdier skal være
aflæselige i dag.

Erhverv

Potentialevurderingen angiver graden af endnu ikke indfriet potentiale fra 1 (lavest) til 5 (højest) fordelt på fire kategorier, som kulturmiljøets udviklingspotentialer ligger indenfor:

5 4 3 2 1

Integritet

RAPPORT MED
SCREENINGSRESULTATER

Værdisætningen baserer sig på en vurdering fra 1 (lavest) til 5 (højest) på følgende tre værdiparametre:

•
Turisme

ANALYSE AF UDVALGTE
KULTURMILJØER

RAPPORTENS INDHOLD
Denne rapport indeholder et skema over kommunens kulturmiljøer,
kort- og billedmateriale samt løsblade for hvert af de 3-5 udvalgte
kulturmiljøer i kommunen. Skemaet oplister de værdisætninger og
potentialevurderinger, som det enkelte kulturmiljø har fået tildelt i
forbindelse med besigtigelserne:

•

Kulturhistorisk

KONKLUSION PÅ VURDERING
AF VÆRDIER, UDVIKLINGSPOTENTIALER OG AFGRÆNSNING

RAPPORT

Kultur / oplevelse

•
•
•
•

Turisme: Har kulturmiljøet potentialer for at fremme turisme og
turismerelateret virksomhed?
Bosætning: Har kulturmiljøet potentialer for at rumme bosætning og/eller motivere egnstilflytning?
Erhverv: Har kulturmiljøet potentialer for at huse og/eller tiltrække virksomheder og andet erhverv?
Kultur/oplevelse: Har kulturmiljøet særlige potentialer for formidling, oplevelse, kunst, festivaler eller anden aktivering?

I udvælgelsesfasen vægtes værdisætningen tungere end potentialevurderingen.
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SCREENEDE KULTURMILJØER
I LOLLAND KOMMUNE
(se skemaet næste side)
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På kortet ses de 22 kommuner, der gennemgås i projektet

Der findes ingen officiel definition af ”yderområder” i Danmark,
men der anvendes skiftende kriterier til afgrænsning i forskellige
sammenhænge. I dette projekt forstås ”yderkommuner” som de
kommuner, der optræder som sådan i alle de følgende fire sammenhænge: LAG-programmet, De Økonomiske Råd, De Regionale
Vækstfora samt SKAT.

Region:
Kommunenummer:
Indbyggertal:
Største by:
Kulturmiljøer:

Region Sjælland
360
42.528 (2016)
Nakskov (12.688 indbyggere i 2016)
Der er udgivet Kommuneatlas for Nakskov (1990). Lolland Kommune
har ikke udpeget kulturmiljøer i den gældende Kommuneplan 20102022. Til nærværende projekt har kommunen og museet udarbejdet
en liste over kulturmiljøer, som danner baggrund for screeningen.
Det anbefales, at kommunen præciserer kriterierne og de strategiske
målsætninger for udpegning af kulturmiljøerne.
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BESIGTIGELSESSKEMA
Værdisætningen og potentialevurderingen baserer sig på en vurdering
fra 1 (lavest) til 5 (højest) på de forskellige parametre

FREDERIKSDAL
Hovedbygningen (1750érne) udgør centrum i en større helhed
med haveanlæg, park med lysthus, skov, alléer og forskellige
funktionsbygninger.

Kulturhistorisk

1

HALSTED KLOSTER OG LANDSBY
Halsted Kloster og landsby adskilles af en vej, men udgør en
historisk sammenhæng. Langs
landevejen ligger en række funktionærbygninger i ensartet farvesætning.

Kulturhistorisk

2

HØJBYGÅRD
Fredet bindingsværksanlæg, som
fra 1880 blev forpagtet af De
Danske Sukkerfabrikker. Magasinbygningen (1864), og senere flyvepladsen, blev anlagt i den sammenhæng.

KNUTHENBORG
Et særegent herregårdslandskab
med stor park efter engelsk forbillede. Parken indrammes af 7,2
km kampestensmur og har spredte
bygninger i historicistisk stil.

Arkitektonisk
Erhverv

LUNGHOLM
Hovedbygningen (1856) med skrå
sidefløje (1639) samt en nyere avlsgård (1922) ligger omgivet af skovbeplantning. Mod nord står polakkasernen fra 1911.

7

Kultur / oplevelse

SØHOLT
Søholt ved Maribo-søerne består
af hovedbygningen (1804), et
nyere og meget stort avlsanlæg
i tegl (1919) samt en barokhave
anlagt i 1690’erne.

Turisme

Arkitektonisk
Erhverv

Kulturhistorisk

Arkitektonisk
Erhverv

PEDERSTRUP
Pederstrup udgør et velbevaret herregårdslandskab. Hovedbygningen
ligger i en landskabelig park og til
anlægget knytter sig en række avlsog funktionsbygninger.

Erhverv

Kulturhistorisk

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Kultur / oplevelse

KÆRSTRUP
Herregård i bindingsværk (1765),
hvidkalket i 1970’erne, på holm omkranset af voldgrave med stensat
bro mod øst, nyere avlsbygninger
og store lindealléer.

Kultur / oplevelse

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

9

Turisme

Arkitektonisk

Kultur / oplevelse

Turisme

Kultur / oplevelse

Bosætning

Integritet

8

Turisme

Bosætning

Kultur / oplevelse

Bosætning

Integritet

BESIGTIGELSE

Turisme

Erhverv

Kulturhistorisk

Kulturhistorisk

Integritet

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

SØLLESTEDGÅRD
Hovedbygningen (1860) flankeres af to avlsbygninger, hvor den
ene transformeres til et sukkeroplevelsescenter. I centralaksen fra
haven mod øst løber en lang allé.

Kultur / oplevelse

Bosætning

Integritet

4

6

Erhverv

Integritet

3

Turisme

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Turisme

POTENTIALEVURDERING

Bosætning

Integritet

POTENTIALEVURDERING

Bosætning

Integritet

VÆRDISÆTNING
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Kulturhistorisk

Kultur / oplevelse

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kultur / oplevelse

BESIGTIGELSE
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MARIBO BANEGÅRDSMILJØ
Området ved Maribo Station består
af stationen, postgården, stiftsmuseet og elværket, som udgør
en bygningsmæssig helhed fra
begyndelsen af 1900-tallet.

Kulturhistorisk

SKOVNÆS OG BANGS HAVE
VED MARIBO
Tidligere dyrskueplads omdannet
til lystskoven Bangs Have med restaurant og rekreativt miljø med
friluftsscene, campingplads og roklub ud til Søndersø.

DET POLSKE KVARTER I MARIBO
Lollands polsk-katolske historie
ses i området omkring Maria Gade
med Sankt Birgitta Kirke, små
arbejderhuse, Sankt Birgitta Skole i
Østergade og det polske hus.

MARIBO KLOSTERBY
Maribos gotiske domkirke, det tidligere kloster, ligger ud til Søndersø ved Klostergade, gangstien til
Torvet, Brødregade og Kappelanstræde med fine gamle byhuse.

RØDBYHAVN ERHVERVSHAVN
Opstod efter jernbanens forlængelse i 1912 og 1. verdenskrigs efterspørgsel på skibe og rummer skibsværftet fra 1916, siloanlæg, told- og
funktionsbygninger.

NAKSKOV MIDDELALDERBY OG HAVN
Bykernen har en velbevaret middelalderstruktur afgrænset af voldgaderne. Byen er nært forbundet
med havnen via snævre stræder og
lange pakhuse mod havnefronten.

Turisme

Erhverv

NAKSKOV MODERNE BY
Fra midten af 1800-tallet voksede
en moderne bydel rundt om bykernen og langs Nygade med toldhus, elværk, brandstation, station,
remisse, politistaion mv.

Kulturhistorisk

Bosætning
Arkitektonisk

BOLIGKVARTER PÅ SVINGELSVEJ
Et mondænt villakvarter fra begyndelsen af 1900-tallet, som rummer
mange tidstypiske og fornemme
eksempler på villaarkitektur.

Kultur / oplevelse

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Kulturhistorisk

Kultur / oplevelse

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

18

Turisme

Erhverv

Kultur / oplevelse

Turisme

POTENTIALEVURDERING

Arkitektonisk

Integritet

17

Kulturhistorisk

Kultur / oplevelse

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk

Erhverv

Kulturhistorisk

Erhverv

Kultur / oplevelse

Turisme

Integritet

19
Bosætning

Arkitektonisk
Erhverv

Kultur / oplevelse

S. 11

Bosætning

Kultur / oplevelse

Arkitektonisk

Integritet

BESIGTIGELSE

16

Bosætning

Integritet

14

Turisme

Erhverv

Kulturhistorisk

Kulturhistorisk

Integritet

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

TORVEBYEN
KOFOEDSMINDE
Skibsværftet (1916-24) opførte en
planlagt by med grønne områder nær havnen til sine arbejdere.
Torvebyens huse står i røde tegl,
hvoraf mange er gulkalkede.

Kultur / oplevelse

Bosætning

Integritet

13

15

Erhverv

Integritet

12

Turisme

VÆRDISÆTNING

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

POTENTIALEVURDERING

Bosætning

Integritet

11
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BOLIGKVARTER PÅ OLE KIRKS ALLÉ
Den almene boligbebyggelse på
Ole Kirks Allé (1944) er tegnet af
den lokale arkitekt Ejnar Ørnsholt.
Den blev i 2014 kåret som Danmarks smukkeste almenbolig.

Kulturhistorisk

Kultur / oplevelse

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kultur / oplevelse

BESIGTIGELSE
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20

FEMØ
Femøs to landsbyer, Nørreby og
Sønderby, ligger i centrum af en
velbevaret stjerneudskiftning med
levende hegn og lige veje. Øen har
købmand, smed og kro.

Kulturhistorisk

BANDHOLM
Havnen blev etableret i 1839 af
Knuthenborg og var siden udskibningshavn. Siloen, hvedepakhuset,
arbejderhusene, museumsbanen
og Bandholm Hotel præger byen.

ABED
Landsbyen Abed er en karakteristisk landsby fra slutningen af
1800 og begyndelsen af 1900-tallet.
Mejeri og skole er nedlagt og flere
bygninger er i forfald.

STORE OG LILLE AVNEDE
Store Avnede har blot to gårde og
en kirke, resten af gårdene er udflyttet. I Lille Avnede er den lille by vokset omkring stationen og jernbanen.

Turisme

26

Erhverv

Turisme

27

Erhverv

Turisme

VEJLEBY
Snoet vejlandsby, som er stort set
uberørt efter udskiftningen i 1792,
hvilket giver en løs bystruktur langs
Vejlebyvej mellem de 10 uudskiftede gårde og få huse.

Bosætning
Arkitektonisk

Kulturhistorisk

TÅRS
Fiskeri- og lystbådehavnen ligger i
den tidligere færgehavn. Byens få
huse ligger langs vejen fra havnen
og med enkelte gårde i udkanten
af byen.

Turisme

Arkitektonisk

BLANS
Lille, rekreativt havnemiljø på
Blans Hoved ved den inddæmmede Keldervig med fisker- og fritidsskure og slæbested.

Erhverv

Kulturhistorisk

Kultur / oplevelse

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Kulturhistorisk

Kultur / oplevelse

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Kulturhistorisk

Kultur / oplevelse

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk

Erhverv

Kultur / oplevelse

Turisme

Arkitektonisk

Integritet

29

Kultur / oplevelse

Bosætning

Kultur / oplevelse

Bosætning

Integritet

BESIGTIGELSE

Kulturhistorisk

Integritet

28

Turisme

Erhverv

Kultur / oplevelse

Erhverv

24

DYBVIG HAVN
Fejøs udskibningshavn fra 1800-tallet for pæreskuderne samt øens
roer og korn med bådeværft og
havnecafé. I 1920 blev havnen afløst af den nuværende færgehavn.

POTENTIALEVURDERING

Arkitektonisk

Integritet

Arkitektonisk

Integritet

ERRINDLEV
Mindre by på Sydlolland med
central kirke i cirkulært vejforløb,
gadekær, præstegård og lokal
købmandsforretning. Det nedlagte
andelsmejeri er fredet.

S. 13

Bosætning

Kultur / oplevelse

Bosætning

Kulturhistorisk

Kulturhistorisk

Integritet

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

VINDEBY
Vindeby landsby har en velbevaret
struktur med kirke, landsbyforte,
gadekær og bindingsværkshuse
mod syd. Gårde og nyere bygninger mod nord, og en mølle mod vest.

Kultur / oplevelse

Bosætning

Integritet

23

25

Erhverv

Integritet

22

Turisme

VÆRDISÆTNING

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

POTENTIALEVURDERING

Bosætning

Integritet

21
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Erhverv

Integritet

Kultur / oplevelse

BESIGTIGELSE
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30

ERRINDLEV HAVN
Efter opførelsen af det Sydlollandske dige blev først ét, senere
to, bassiner anlagt uden for diget
med skurby og ældre fiskerhuse
bag diget.

Kulturhistorisk

LANGØ
Før Langø blev landfast havde øen
4 gårde, som nu ligger i landsbyen. Byen har en aktiv havn med
slæbested, stejleplads, fiskerihavn, marina mv.

ALBUEN
På Albuen ligger et eget lille samfund, som stadig kan opleves, med
fiskerlandsby (Nakkehuse), lodshus, fyr, skole mm. Nu et oplelvelsesrigt natur- og kulturmiljø.

DET LOLLANDSKE DIGE
Det Lollandske Dige strækker
sig 63 km langs Lollands sydkyst og bag diget ligger den store
Kramnitse Pumpestation og flere
fritidshusområder.

Kulturhistorisk

KIDNAKKEN I MARIBO
Sukkerfabrik fra 1897, drevet af De
Danske Sukkerfabrikker 1898-1963.
Fabriksbygninger i gule sten med
rød mønstermuring, rangerbanegård og spor fra roebanen.

Kulturhistorisk

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk

Integritet

Kultur / oplevelse

Turisme

36

Arkitektonisk
Erhverv

Kulturhistorisk

Turisme

37

Erhverv

NAKSKOV SUKKERFABRIK
Sukkerfabrikken i Nakskov (1882)
er stadig aktiv og er et stort, moderne fabriksanlæg. Som en kerne
i anlægget fornemmes arkitekt Ove
Petersens gamle fabrik.

Turisme

Arkitektonisk
Erhverv

NAKSKOV SKIBSVÆRFT OG ROSNÆS
Nakskov Skibsværft (1916) lukkede i 1987, men rummer endnu
industribygninger, dok, administrationsbygning og den tilhørende
arbejderby Rosnæs (1918).

Erhverv

Kulturhistorisk

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Kultur / oplevelse

NAKSKOV MILL FOODS A/S
Fabrikken ved havnekajen i Nakskov er opført i 1913, men domineres af nyere tilbygninger. Den gamle indstribygning ligger markant
ned til havnen.

Turisme

Arkitektonisk
Erhverv

Kulturhistorisk

Kultur / oplevelse

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

39

Kultur / oplevelse

Bosætning

Kultur / oplevelse

Turisme

Turisme

Arkitektonisk

Integritet

38

Kultur / oplevelse

Bosætning

Kultur / oplevelse

Bosætning

Kulturhistorisk

Kulturhistorisk

Integritet

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

HOLEBY SUKKERFABRIK OG HAVEBY
Sukkerfabrik Højbygård (1872) er
et stort bygningskompleks med
arbejderboliger i Havebyen (1873)
og stationen i Holeby (1874), som
opførtes til fabrikkens roebaner.

Kultur / oplevelse

Bosætning

Integritet

BESIGTIGELSE

KRISTIANSSÆDE SAVVÆRK
Kristianssæde Træindustri A/S, Lolland-Falsters eneste godssavværk
med tørrelader, maskiner samt flere homogene funktionsbygninger.

Erhverv

Bosætning

Integritet

34

35

S. 15

POTENTIALEVURDERING

Erhverv

Integritet

33

Turisme

VÆRDISÆTNING

Arkitektonisk

Integritet

32

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

POTENTIALEVURDERING

Bosætning

Integritet

31

SCREENING AF KULTURMILJØER

Kulturhistorisk

Kultur / oplevelse

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kultur / oplevelse

BESIGTIGELSE

S. 16

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

SCREENING AF KULTURMILJØER

KORT OVER VÆRDISÆTNINGER
I LOLLAND KOMMUNE

SCREENING AF KULTURMILJØER

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

KORT OVER POTENTIALEVURDERINGER
I LOLLAND KOMMUNE

Fordelingen af Lolland Kommunes kulturmiljøer ud
fra deres værdisætninger.

S. 17

Fordeling af Lolland Kommunes kulturmiljøer med højt potentiale (4 el. 5) inden for
de fire kategorier.

TURISME

BOSÆTNING
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KULTUR / OPLEVELSE
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4
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35
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LAV VÆRDISUM 3-7

MIDDEL VÆRDISUM 8-10

HØJ VÆRDISUM 11-15

26

15
14
14

30

33

33
33

VÆRDISÆTNING

7
33

9

2

34 13

33

33

HØJ
MIDDEL
LAV

21

22

23

33

POTENTIALEVURDERING

S. 18

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

SCREENING AF KULTURMILJØER

UDVALGTE
KULTURMILJØER

SCREENING AF KULTURMILJØER

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

S. 19

BANDHOLM
Kulturmiljø nr. 21
Udvælgelsesgrundlag: Bandholm herregårds- og udskibningshavn er udvalgt på grund af sin høje integritet
og miljøets velbevarede elementer samt potentialerne
inden for events, formidling og kystturisme.

I LOLLAND KOMMUNE ER FØLGENDE
5 KULTURMILJØER UDVALGT:

DYBVIG HAVN
Kulturmiljø nr. 27

DYBVIG HAVN
Kulturmiljø nr. 27

Udvælgelsesgrundlag: Dybvig Havn på Fejø er udvalgt
på grund af sin store kulturhistoriske værdi og betydning for øsamfundet, som fortsat kan aflæses i dag,
samt sine potentialer for særligt kyst- og sejlerturisme.

DET LOLLANDSKE DIGE
Kulturmiljø nr. 33

NAKSKOV SKIBSVÆRFT
OG ROSNÆS
Kulturmiljø nr. 38

BANDHOLM
Kulturmiljø nr. 21

Udvælgelsesgrundlag: Det lollandske dige er udvalgt
på grund af sin nationale betydning som Danmarks
længste kystsikringsprojekt, sin stærke fortælling om
inddæmningen på Lolland samt miljøets potentialer for
turisme, bosætning og oplevelser.

HOLEBY SUKKERFABRIK OG HAVEBY
Kulturmiljø nr. 36

HOLEBY SUKKERFABRIK
OG HAVEBY
Kulturmiljø nr. 36

Udvælgelsesgrundlag: Holeby sukkerfabrik og haveby
er udvalgt på grund af sin meget høje kulturhistoriske
værdi og aflæselighed, som fortæller om egnens sukkerproduktion samt de transformative potentialer inden for erhverv, events og turisme.

NAKSKOV SKIBSVÆRFT OG ROSNÆS
DET LOLLANDSKE DIGE
Kulturmiljø nr. 33

UDVÆLGELSE

Kulturmiljø nr. 38
Udvælgelsesgrundlag: Nakskov Skibsværft og Rosnæs
arbejderbebyggelse er udvalgt på grund af miljøets industrihistoriske sammenhæng og fortællekraft samt på
grund af stedets potentialer inden for erhverv, formidling og bosætning.

UDVÆLGELSE

SCREENING AF KULTURMILJØER

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

21

BANDHOLM

Kig mod sydvest ad Havnegade med Hvedemagasinet fra 1850 og
arbejderhusene i baggrunden

BESKRIVELSE
Bandholm på Lollands nordkyst var oprindeligt en udflytterlandsby, hvor herregården Knuthenborg i 1839-42 etablerede det nuværende havneanlæg. I slutningen af 1800-tallet beskrives byen
som købstadslignende, og i dag er havnen udskibningshavn for
korn, hvilket ses på den østlige havns funktionsbygninger og
store silo. Bandholm har bibeholdt sit udskibningspræg omkring
havnen og stationen fra 1869, som i dag er veteranjernbane.
Her ligger også det fredede Hvedemagasin, det gamle elektricitetsværk og Bandholm Hotel. Langs Havnegade mod sydvest
findes en række mindre arbejderhuse.
FORTÆLLING
Bandholms bærende fortælling knytter sig til byens rolle som
herregårds- og udskibningshavn for Maribo og opland, hvor stedet fungerede som et knudepunkt for transport af landbrugsprodukter ad søvejen. Både gadenavnene, havnens funktionsbygninger, jernbanen, pakhusene og arbejderhusene bidrager til, at
denne historie er tydeligt aflæselig i dag.

Bandholm bykerne og havn med jernbanen som grænse mod vest

Kommune:
Kategori:
Emne i kommuneplan:
Omfang:
Udpeget i kommuneplan:
Adgangsforhold:

TILSTAND
Miljøet er meget velbevaret og både museumsbanen, hotellet,
hav-badeanstalten med badehuse, den aktive erhvervshavn og
færgen til Askø bidrager til oplevelsen af kontinuitet og Lollands
forbindelse til havet.

Kulturmiljø nr. 21
Nej
Offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
POTENTIALEVURDERING

Kulturhistorisk

BÆRENDE BEVARINGSVÆRDIER
De bærende bevaringsværdier for Bandholm er havnen med
trinbrættet og siloen, stationen og jernbanen, elværket, Hvedemagasinet samt arbejderhusene langs Havnegade.

Lolland Kommune
Kystmiljø - Havneby

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kultur / oplevelse

LOLLAND KOMMUNE

SCREENING AF KULTURMILJØER

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

BANDHOLM

Bandholm station og veteranjernbane i byens vestlige del

Den vestlige del af havnen, hvor jernbanen løb ud, med gammel toldbygning og grovsmed

Siloanlægget på østhavnen set fra færgelejet mod Askø og badeanstalten

LOLLAND KOMMUNE

SCREENING AF KULTURMILJØER

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

33

DET LOLLANDSKE
DIGE

Ved Brunddragerne ligger de små bade- og sommerhuse helt oppe på digekronen og i
nær forbindelse med landskabet

BESKRIVELSE
Det Lollandske Dige opstod som følge af en stor stormflod den 13.
november 1872, hvor 80 mennesker druknede i vandmasserne
sammen med husdyr, huse og afgrøder. Som beskyttelse mod
nye katastrofer opførtes Danmarks længste kystsikring, der
beskytter Sydlolland fra Nakskov Fjord og 63 kilometer mod øst.
Med diget fulgte mange kilometer kanaler, sikringsdiger og 27
sluser, hvoraf den største ved Kramnitze modtager vand fra godt
en sjettedel af hele Lolland.
FORTÆLLING
Det Lollandske Dige sikrer ikke alene Lollands kyst; inddæmningen af landet betød også større og bedre dyrkningsarealer og
medførte stor velstand i landbruget. Langs digets bagland
voksede fra omkring 1930 flere fritidsmiljøer frem med små,
selvbyggede badehuse. Dette miljø er især bevaret ved Maglehøj Strand og Brunddragerne, hvor husene stadigt er små og af
enkle og forhåndenværende materialer.
BÆRENDE BEVARINGSVÆRDIER
De bærende bevaringsværdier knytter sig til digets langstrakte
forløb langs kysten, som opleves markant i det flade landskab
og fra stien langs diget. Endvidere knytter værdierne sig til
Kramnitse Pumpestation og fritidsmiljøerne med selvbyggede
huse langs diget.

Det Lollandske Dige er opført 1874-1877, og strækker sig over 63 kilometer langs
Lollands sydkyst

Kommune:
Kategori:

Lolland Kommune
Kystmiljø – Kystsikring, Fritidsmiljø
– Sommerhusområde

Emne i kommuneplan:
Omfang:
Udpeget i kommuneplan:
Adgangsforhold:

Kulturmiljø nr. 33
Nej
Offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
POTENTIALEVURDERING

Kulturhistorisk

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

TILSTAND
Diget drives af Det Lollandske Digelag, og der er i dag sikret gode
adgangsforhold til diget og vandet ad stiforløb. Fritidmiljøerne
langs digekanten er velbevarede, hvor især Maglehøj Strand og
Brunddragerne har bevaret det oprindelige, selvgroede miljø og
mange af de selvbyggede huse.

Integritet

Kultur / oplevelse

LOLLAND KOMMUNE

SCREENING AF KULTURMILJØER

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

DET LOLLANDSKE DIGE

Langs diget er i dag anlagt en gang- og cykelsti

Pumpestationen i Kramnitse er fra 1966 og er Nordeuropas største

Ved Magleby Strand er der stier mellem husene, som forbinder til trapper over diget og
mod stranden

LOLLAND KOMMUNE

SCREENING AF KULTURMILJØER

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

27

DYBVIG HAVN

Kig mod østsiden af havnebassinet

BESKRIVELSE
Dybvig Havn på sydsiden af Fejø har fungeret som udskibningshavn for øen frem til 1920, hvor havnen blev afløst af den
nuværende færgehavn. Miljøet rummer et havnebassin, en
mindre lystbådehavn med slæbested mod vest og et centralt
placeret havnekontor. Mod øst findes klub- og funktionshuse
samt det gamle bådeværft fra 1889, som i 1930 blev flyttet til
sin nuværende placering med tilhørende slæbested. På havnens vestlige side ligger også en havnecafé og teltslagningsplads, og nordpå langs Dybvigvej ligger både mindre gadehuse
og villaer.
FORTÆLLING
Dybvig Havns bærende fortælling knytter sig til dens rolle som
udskibningshavn for frugtøen Fejøs produktion. Pæreskuderne
afgik til København, roerne til forarbejdning på Nakskov Sukkerfabrik, og det lille færgeleje var således et knudepunkt for øens
liv og drift og bandt produktionslandet og skibsfarten sammen.
BÆRENDE BEVARINGSVÆRDIER
De bærende bevaringsværdier for Dybvig Havn er havnebassinet, bådeværftet med slæbested og bedding, funktionsbygningerne på østhavnen, havnekontoret og de havnenære villaer.

Dybvig Havn med værftsbygning og klubhuse mod øst og lystbådehavn og café mod vest

Kommune:
Kategori:
Emne i kommuneplan:
Omfang:
Udpeget i kommuneplan:
Adgangsforhold:

Lolland Kommune
Kystmiljø - Havneby
Kulturmiljø nr. 27
Nej
Offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
POTENTIALEVURDERING

Kulturhistorisk

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk

TILSTAND
Havnen og det vestlige slæbested er blevet renoveret, og det
anbefales at oprense inderhavnen pga. lugtgener. Værftet drives
i dag af en forening og fungerer som reparationsværft.

Erhverv

Integritet

Kultur / oplevelse

LOLLAND KOMMUNE

SCREENING AF KULTURMILJØER

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

DYBVIG HAVN

Inderhavnen set op mod de havnenære villaer og Dybvigvej

Bådeværftet med bedding og slæbested på østhavnen

Havnen set fra Dybvigvej med havnekontoret til venstre og havnecaféen til højre

LOLLAND KOMMUNE

SCREENING AF KULTURMILJØER

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

36

HOLEBY SUKKERFABRIK OG HAVEBY

Sukkerfabrikken set fra sydvest med remisebygningen forrest til højre

BESKRIVELSE
Sukkerfabrikken ”Lolland” fra 1872 består af direktør- og funktionærboliger, stald/garager, selve fabrikskomplekset, gasværk,
remise og vejerbod til bøndernes roeleverancer. Fabrikken blev
anlagt på bar mark, og behovet for banetransport blev løst ved
at Lollandsbanens Maribo-Rødby sidespor slog en bue forbi fabrikken, som på den måde sikrede landsbyen Holebys opkobling
til banen. Stationen og tracéet forbi fabrikken kan fortsat ses.
Den planlagte ”Haveby” fra 1873, hvor ca. 40 arbejderhuse blev
opført som dobbelthuse med tilhørende nyttehaver, har bevaret
sin struktur langs tre parallelle vejforløb.
FORTÆLLING
Holeby Sukkerfabrik fortæller historien om selve starten på
Lollands sukkereventyr. Fra midten af 1800-tallet fik roesukkerindustrien medvind i Norden, mens det vestindiske rørsukker
fortsat vejede tungest i Danmark. Fabrikken i Holeby blev derfor
anlagt som en satsning af brødrene Frederiksen - på fædrene
jord samt jord forpagtet af Højbygaard Gods. Det enorme bygningskompleks står i dag som tydeligt vidnesbyrd om Lollands
forening af landbrug og fabrik – bønder og arbejdere – i egnens
identitetsbærende sukkerproduktion.
BÆRENDE BEVARINGSVÆRDIER
De bærende bevaringsværdier er stationen, banetracéet, sukkerfabrikken og funktionsbygninger samt Havebyen nordøst for
fabrikken.
TILSTAND
Dele af fabrikken og funktionsbygningerne er renoverede og
bruges til nye formål, mens den østlige side af fabriksbygningen
endnu står tom og forfalder. Miljøet er udpeget som Nationalt
Industriminde i 2007.

Afgrænsning med stationsområdet, fabrikken og Havebyen mod nordøst

Kommune:
Kategori:

Lolland Kommune
Industrimiljø - Fabriksanlæg,
Råstofudvinding, Jernbane

Emne i kommuneplan:
Omfang:
Udpeget i kommuneplan:
Adgangsforhold:

Kulturmiljø nr. 36
Nej
Delvist offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
POTENTIALEVURDERING

Kulturhistorisk

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kultur / oplevelse

LOLLAND KOMMUNE

SCREENING AF KULTURMILJØER

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

HOLEBY SUKKERFABRIK OG HAVEBY

Holeby station og banetracéet nordpå mod fabrikken

Den nordligste vej i Havebyen ud mod roemarkerne

Kig mod nord langs sukkerfabrikkens østlige side

LOLLAND KOMMUNE

SCREENING AF KULTURMILJØER

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

38

NAKSKOV SKIBSVÆRFT OG ROSNÆS

Selvom Nakskov Skibsværft er lukket, og flere bygninger er nedrevet, så er fortællingen
om værftet stadig aflæselig

BESKRIVELSE
Nakskov Skibsværft blev grundlagt i 1916 af Østasiatisk Kompagni. Det voksede med årene til Lolland-Falsters største arbejdsplads og ved værftets 50 års jubilæum i 1966 havde det
2.200 ansatte. Skibsværftet fik stor betydning for Nakskov, og
havnekøbstaden udviklede sig med årene til en industriby.
Tiderne var gode for værftet og byen, men i 1970’erne kom de
store skibsværfter i krise, og nedgangen ramte Nakskov hårdt.
Nakskov Skibsværft lukkede endeligt i 1987 og der har siden
været forskellige virksomheder på værftsgrunden.
FORTÆLLING
Nakskov havde ikke boliger nok til de mange nye arbejdere på
skibsværftet. Nakskov Skibsværft købte derfor området Rosnæs,
hvor det fra 1918-1920 opførte en ny haveby med 48 huse med
161 lejligheder til værftets ansatte. Arbejderbyen lå på den modsatte side af havnen, og en båd transporterede hver dag arbejderne til og fra arbejde. Rosnæs havde også egen købmand,
slagter og bageri, og efter 2. verdenskrig blev byen udvidet med
flere etagehuse.
BÆRENDE BEVARINGSVÆRDIER
De bærende bevaringsværdier knytter sig til værftsgrunden med
de bevarede industribygninger, administrationsbygningen, dokken og den harmoniske arbejderby samt den visuelle forbindelse
mellem værftet og Rosnæs.
TILSTAND
Selvom flere af Nakskov Skibsværts industribygninger i dag er
nedrevet, kan værftets fortælling og atmosfære stadig opleves.
Både værftsgrunden og Rosnæs rummer potentialer for udviklingen af Nakskov og det anbefales at bevare stedets fortælling og
historiske spor i den fremtidige udvikling af området.

Det tidligere Nakskov Skibsværft er tæt forbundet til Rosnæs, selvom de ligger på hver
sin side af vandet

Kommune:
Kategori:

Lolland Kommune
Industrimiljø - Fabriksanlæg,
Bymiljø - Købstad

Emne i kommuneplan:
Omfang:
Udpeget i kommuneplan:
Adgangsforhold:

kulturmiljø nr. 38
Nej
Offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
POTENTIALEVURDERING

Kulturhistorisk

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kultur / oplevelse

LOLLAND KOMMUNE

SCREENING AF KULTURMILJØER

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

NAKSKOV SKIBSVÆRFT OG ROSNÆS

Dokken med Rosnæs i baggrunden

Rosnæs er en harmonisk haveby med ensartede gader og bygninger

Skibværftets administrationsbygning med værftet i baggrunden

LOLLAND KOMMUNE
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