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FORORD

Arkitektskolen Aarhus sætter med projektet
Screening af Danmarks Kulturmiljøer 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 aktualiseres og aktiveres.
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

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.

Simon Ostenfeld Pedersen

Emilie Zinck Munksgaard

Kulturmiljøerne i Danmark rummer store bygningskulturelle værdier med mange spændende
kulturhistoriske fortællinger. Ved at sætte disse
fortællinger i spil kan vi sammen bevare og udvikle kulturmiljøernes store iboende potentialer.

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

1.

2.

OPSTART
ETABLERING AF
ARBEJDSGRUPPE

Kulturmiljøer har en unik sammensætning
af stedbundne fortællinger og potentialer,
der kan udvikles som styrkepositioner i
kommunen. Kulturmiljøer giver os en forståelse af, hvem vi er, og hvor vi kommer
fra. Og udvikling af kulturmiljøernes bygningskultur kan være en god forretning –

disætning af deres kulturhistoriske værdi,
arkitektoniske værdi og integritetsværdi. På
baggrund heraf vurderes kulturmiljøernes
samlede fortælleværdi, der danner grundlag for en nuanceret udvælgelse og prioritering. Heri indgår også en stillingtagen til
kulturmiljøernes egenskaber for at fremme

ikke alene for den enkelte ejer, men også
for omkringliggende boliger og kommunen
som helhed, fordi kulturmiljøerne kan skabe øget livskvalitet og økonomisk værdi i
forhold til turisme, erhverv og bosætning.

turisme, bosætning, erhverv og kultur, som
kan udgøre et stærkt udviklingspotentiale
for den enkelte kommune.

Arkitektskolen Aarhus har i 2016-2017 gennemført en strategisk screening af kulturmiljøer i 22 kommuner. Med initiativet
Screening af Danmarks Kulturmiljøer tilbydes yderligere 30 kommuner en screening
af deres værdifulde kulturmiljøer, således
at størstedelen af landets kulturmiljøer og
værdien af dem bliver kendt. Screeningen
af kulturmiljøer gennemføres i et samarbejde mellem kommuner, museer og Arkitektskolen Aarhus.
Screening af Danmarks Kulturmiljøer er en
del af et forskningsprojekt på Arkitektskolen Aarhus, som skaber ny viden indenfor
bevaring og udvikling af kulturmiljøer Hertil har Arkitektskolen Aarhus udviklet en ny
metode til kulturmiljøer – Screening Af Kulturmiljøer (SAK). Metoden, der er koordineret med danske og internationale værdisætningsmetoder, er udviklet med henblik
på den kommunale planlægning og private
rådgivere, men værktøjet kan tilpasses andre formål.

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 er der særligt fokus
på i den strategiske planlægning, og er der
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 baggrund af fastlagte
screeningskriterier eller af andre omstændigheder.
Metoden er udviklet i dialog med kommuner, museer og andre interessenter og vil
løbende blive opdateret som en del af forskningsprojektet. I tilknytning til projektet holder Arkitektskolen Aarhus kurser for fagfolk
om kulturmiljøer.

de registreringer og viden med besigtigelser af kulturmiljøerne, som de foreligger i
dag. Kulturmiljøerne vurderes ved en vær-

BESKRIVELSE AF
KULTURMILJØER

INDSAMLING AF MATERIALE
OM KULTURMILJØER

KATEGORISERING AF
KULTURMILJØER

4.

BESIGTIGELSE

UDARBEJDELSE AF
BRUTTOLISTE

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

VURDERING AF KULTURMILJØERS
VÆRDIER OG EGENSKABER

AFGRÆNSNING AF
KULTURMILJØER

KONKLUSION
KONKLUSION PÅ VURDERING
OG AFGRÆNSNING

UDVÆLGELSE AF
KULTURMILJØER

AFRAPPORTERING

RAPPORTENS INDHOLD
Denne rapport indeholder et skema over kommunens kulturmiljøer, kort- og billedmateriale samt uddybende kulturmiljøanalyser for
udvalgte kulturmiljøer i kommunen. Skemaet sammenfatter vurderingen af det enkelte kulturmiljøs værdier og egenskaber:
KULTURMILJØETS VÆRDIER skal være aflæselige i dag og baserer sig
på en vurdering af følgende tre værdiparametre, der rangeres fra 1
til 5, hvor 1 er lavest og 5 højest:
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?

Kulturhistorisk

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk

5 4 3 2 1
Erhverv

Integritet

Screeningsmetoden kombinerer eksisteren-

FORUNDERSØGELSE

SCREENINGENS FORMÅL

SCEENINGSKRITERIER

3.

Kulturformidling

KULTURMILJØETS EGENSKABER er en indikator for iboende egenskaber ved et kulturmiljø. Kulturmiljøets egenskaber vurderes ud fra
følgende fire kategorier, der rangeres fra 1 til 5, hvor 1 er lavest og
5 er højest:
Turisme: Har kulturmiljøet særlige egenskaber, der kan fremme
turisme og/eller turismerelateret virksomhed?
Bosætning: Har kulturmiljøet særlige egenskaber, der kan rumme bosætning og/eller være en ressource for tilflytning?
Erhverv: Har kulturmiljøet særlige egenskaber, der kan rumme
og/eller være en ressource for virksomheder og erhverv?
Kulturformidling: Har kulturmiljøet særlige egenskaber inden
for formidling af kulturoplevelser og/eller aktivering af stedets
fortælling?
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SCREENEDE KULTURMILJØER
I STEVNS KOMMUNE
KULTURHISTORISKE HOVEDTRÆK
I STEVNS KOMMUNE
Strøby Egede
44

6

46 47

Kystlinjen løfter sig op af havet som en
væg af kalk. Stevns Klint er på UNESCO’s
verdensarvsliste, fordi en mørk stribe af fiskeler mellem to kalklag fortæller den dramatiske historie om dinosaurernes massedød. Det er et ikonisk landskab, der danner
rammen om en særlig egnshistorie. Klinten

Kunst og Brønshøj kirke. Kalkstenen repræsenterer mange hundrede års brug gennem
bygningskulturens forskellige epoker. Historisk har man kaldt de stevnske kalksten
for kridtsten.

har påvirket og formet livet i området og
trukket tydelige spor i kulturlandskabet og
bygningskulturen. Der er mange dramatiske fortællinger gemt i kalken.

Stevns var central i Svenskekrigene i 1600
og 1700-tallet, men særligt den kolde krig
har efterladt sig tydelige spor. Stevns Klint
var forpost for Nato mod Warszawapagten
mod øst. Adskillige militære anlæg langs
klinten og Hærvejen vidner om områdets
centrale strategiske rolle for Danmark og
vesten, hvor særligt Stevnsfortet har spillet
en afgørende rolle.

Stevns Fyr markerer klintens højeste punkt
godt 40 meter over havoverfladen. Herfra
har man frit udsyn over Østersøen, hvor
placeringen mellem øst og vest har gjort
Stevns Klint til en af de mest betydningsfulde forposter i Danmarks forsvarshistorie.
På kanten af klinten vokser Højerup Gamle
kirke op af kalken og står som et vartegn for
området. Kirken er fra 1250 og er et af de
omkring 2.000 kridtstenshuse på Stevns,
der er bygget af kalken. Koret og kirkegården styrtede i dybet i 1928.
Overliggende fortællinger, der alle har udgangspunkt i tilstedeværelsen af klinten,
beretter om det særligt stevnske og er at aflæse i områdets kulturmiljøer – her inddelt i
fire overordnede temaer, som er kendetegnende for kommunen.
DET HVIDE RÅSTOF OG KRIDTSTENSHUSE
Tilstedeværelsen af kalk som råstof har haft
en helt central betydning gennem hele den
stevnske historie. Kalk, kridt og flinteindvinding langs klinten har skabt karakteristiske
strukturer i området som f. eks. Boesdal
Kalkbrud og Holtug kridtbrud.
Kalksten blev hugget og skåret i klinten og
har været benyttet som byggemateriale
siden 1200-tallet. Stenene blev bl.a. eksporteret til København til byggerier som
Absalons Borg under Christiansborg Slot,
Københavns Rådhus, Statens Museum for
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BOLVÆRKET MOD ØSTERSØEN

15
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let. Dette viser sig ved traktørstederne langs
klinten og sommerhusområderne i nord og
syd. I dag er Stevns Klint som UNESCO Verdensarv et turistmål i verdensklasse.
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GODSERNE PÅ STEVNS OG LANDBRUGSHISTORIEN
Stevns har flere storslåede godser, hvoraf
de største og mest betydningsfulde er Gjorslev, Vallø og Juellinge. Selvom landbruget
har været afgørende for godserne, har de
primære indtægter på Stevns været råstofindvinding og skovbrug. Der findes derfor
en række særlige landskabelige og arkitektoniske værdier, der stadig karakteriserer
oplevelsen af godslandskaberne og de byggede miljøer. Mange landsbyer hørte under
godserne og var beskæftiget med arbejde
langs klinten ved siden af landbrugsdriften.
Kulturlandskabet er derfor præget af mindre jordstykker med mange større uudskiftede landsbyer.
KLINTEN SOM NATIONALT UDFLUGTSMÅL
Stevns Klint har med sin smukke, dramatiske natur og placeringen tæt ved hovedstadsområdet været regionalt og nationalt
udflugtsmål siden begyndelsen af 1900-tal-
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Rødvig
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Region:
Kommunenummer:
Indbyggertal:
Hovedby:
Kulturmiljøer:

Sjælland
336
22.727 (2018)
Store Heddinge (3.398 indbyggere i 2018)
Der er udgivet Kommuneatlas for den tidligere Stevns Kommune
(2002). I Stevns Kommune er der i Kommuneplan 2017 udpeget 27
kulturmiljøer samt 27 landsbyer. I forbindelse med nærværende
projekt og i dialog med Stevns Kommune og Østsjællands Museum
er der udarbejdet en liste med i alt 48 kulturmiljøer, som danner
baggrund for screeningen.
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VÆRDISÆTNING

4

BESIGTIGELSESSKEMA

MANDEHOVED OG FLAGBANKEN

Værdisætningen og potentialevurderingen baserer sig på en vurdering
fra 1 (lavest) til 5 (højest) på de forskellige parametre

Mandehoved befinder sig på en pynt ud til
Øresund og rummer kaserne, vejrradarstation og udkigstårn fra koldkrigstiden samt
den gamle kaserne, som i dag anvendes til
naturskole og asylcenter.
Ud over bebyggelsen indeholder kulturmiljøet få spor efter et egentligt luftforsvar. Derfor
er fortællingen om Mandehoved og Flagbanken, som en del af Københavns luftforsvar,
mest tydelig omkring områdets bygninger.

VÆRDISÆTNING

1

BOESDAL KALKBRUD OG
ARBEJDERBOLIGER

Boesdal Kalkbrud markerer sig i det flade landskab med den markante grav og den 25 m høje,
kegleformede lagerbygning ’pyramiden’. Kalkbruddet bindes sammen af et stisystem, som
leder ud til kysten via den gennembrudte klint.

Kulturhistorisk

5

Turisme

STEVNS FYR OG ESKADRILLE 543

Kulturmiljøet omfatter to fyrtårne fra 1818 og
1878, fyrmesterbolig samt mandskabsbygninger, kystudkigshytte, og missilbatterianlæg, der indgik som en del af Eskadrille 543
under den kolde krig.

Arkitektonisk

2

HOLTUG KRIDTBRUD

Holtug Kridtbrud er kendetegnet ved sine dramatiske skrænter og dybe grave. Stevns Klint
markerer grænsen mod øst. Kulturmiljøet har
ingen bevarede bygninger kun rester af fundamenter efter tidligere funktionsbygninger.

STEVNSFORT

Stevnsfort var i funktion frem til 1980 og er i
dag museum. Selve fortet er beliggende under
jorden med lange korridorer og underjordiske
rum, som er sprængt ud i undergrundens kalkog flintlag.

Integritet

Kulturhistorisk

Kulturformidling

6

Turisme

VALLØ SLOT OG VALLØBY

Bosætning

BESIGTIGELSE

Erhverv

Integritet

Kulturformidling

Kulturhistorisk

Turisme

Bosætning

Kulturmiljøet rummer Vallø Slot, slotspark,
stiftsby og Valløby. Valløbys oprindelige miljø opleves ved landsbykirken og den gamle,
yderst velholdte præstegård, mens landsbyen
ellers er præget af parcelhusudstykninger.

Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kulturformidling

Turisme

Bosætning

Arkitektonisk

Vallø Slot og den tilhørende stiftsby udgør
sammen med parken og de lange alléer et
helstøbt kulturmiljø, hvis sammenhæng med
landsbyen Valløby er svær at aflæse pga. den
omdannede Vallørække øst for slottet.

Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kulturformidling

7

Turisme

Bosætning

Arkitektonisk

Det underjordiske anlæg er kun tilgængeligt
med en guide, men fortets fortælling kan også
opleves fra overfladen, hvor affyringsramper,
radarer og kanoner vidner om den danske kontrol af indsejlingen til Øresund.

Arkitektonisk

Arkitektonisk

Arkitektonisk

3

Turisme

Bosætning

Fyrtårnene udgør en essentiel del af fortællingen omkring Stevns’ søfartshistorie, og begge er fredede. Koldkrigsfortællingen kommer
tydeligt til udtryk i det indhegnede område
med kontrolhus, udkigspost samt voldanlæg.

Erhverv

Kridtbruddet lukkede i 1972 og anvendes i dag
som rekreativt område. Pga. den dramatiske
topografi, opleves fortællingen om kridtudvindingen stadig på trods af, at ingen bygninger er
bevaret på stedet.

EGENSKABER

EGENSKABER

Bosætning

Det tidligere kalkbrud anvendes i dag til rekreative formål. De to kalkovne og ’pyramiden’ er
vigtige for forståelsen af fortællingen om stedets oprindelige funktion som kalkudvindingsområde.

Kulturhistorisk

S. 9

Erhverv

Integritet

Kulturformidling

GJORSLEV

Gjorslev Slots korsformede hovedbygning
ligger for enden af Bredgade, der flankeres
af to bindingsværksbygninger. Desuden indeholder kulturmiljøet et stort staldområde
og en slotspark. Slottets jorde afgrænses af
brede, levende hegn.
Hovedbygningen, gårdanlægget og slotsparken er yderst velholdte og danner tilsammen
et oplevelsesrigt kulturmiljø. Der er begrænset offentlig adgang til slottet og staldene.

Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kulturformidling

Turisme

Bosætning

Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturformidling

BESIGTIGELSE
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8

HØJSTRUP

Kulturmiljøet består af bygninger fra flere
forskellige perioder. Hovedbygningen og
den centrale ladebygning er fra 1872, mens
de større driftsbygninger i gul tegl er kommet til i slutningen af 1900-tallet.
Herregårdsanlægget opleves fragmenteret pga. den forskelligartede arkitektur og
uklare bebyggelsesplan. Det er tydeligt, at
der er sket udskiftninger og ombygninger
i anlægget, som dog fremstår i fin stand.

9

JUELLINGE

Juellinge Hovedgård, som blev opført som
ryttergods, består af et tilnærmelsesvist symmetrisk anlæg med staldbygninger i kampesten og grundmur og hovedbygning i granitkvadre beliggende på et voldanlæg.

Kulturhistorisk

SCREENING AF KULTURMILJØER

EGENSKABER

VÆRDISÆTNING
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Turisme

HARVIG

Bosætning

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Kulturformidling

13

Turisme

På vejen Harvig ligger fem mindre husmandssteder i kridtsten, afbrudt af enkelte andre bebyggelser. Jorderne ligger direkte ud til Stevns
Klint og vidner om husmændenes ernæring ved
landbrug, fiskeri og klinteindustri.
Husenes størrelse og organisering afslører, at
de er udført som en sammenhængende husmandsudstykning, men gårdene er meget
omdannede, enkelte er forfaldne, og sammenhængen mellem dem er svær at aflæse.

Erhverv

Integritet

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

ENDESLEV

Bosætning

Endeslev er en slynget vejby med stort gadekær,
sprøjtehus, gammel købmandsgård og skole
samt kirke og præstegård. I byens udkant og på
enkelte af de gamle forter er der bygget parcelhuse.

Arkitektonisk

Hovedgården opleves på trods af sine forskelligartede bygninger som et sammenhængende og let aflæseligt kulturmiljø, hvor især
hovedbygningens unikke byggeteknik tilfører
gårdanlægget et unikt særpræg.

10

NYBYVEJ HUSMANDSKOLONI

Kulturmiljøet omfatter syv husmandssteder beliggende på begge sider af Nybyvej,
der løber langs Bolskov. Orienteringen af
stuehusene og staldlængerne er ens på
hhv. øst- og vestsiden af vejen.

ERIKSTRUP MARK

Husmandskolonien med 9 trelængede,
hvidmalede husmandssteder fra 1927 følger et Z-formet vejforløb. Størrelsen på husmandsstederne og deres jordtilliggende
har ikke ændret sig væsentligt.

Integritet

Kulturhistorisk

Kulturformidling

14

Turisme

SKØRPINGE

Bosætning

Skørpinge er en slynget vejby, hvor det store
gadekær dominerer landsbyen. Bebyggelsen
i Skørpinge udgøres af større gårde på vejens
nordside og mindre gadehuse på sydsiden,
især koncentreret omkring gadekæret.

BESIGTIGELSE

Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kulturformidling

Turisme

Bosætning

Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kulturformidling

Turisme

Bosætning

Arkitektonisk

Skørpinges vejforløb med den tætte beplantning og de mange velbevarede gårde og
gadehuse giver landsbyen en lukket og atmosfærefyldt karakter. I landsbyens yderste
sydøstlige ende findes flere huse i forfald.

Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kulturformidling

15

Turisme

Bosætning

VARPELEV

Landsbyen Varpelev indeholder mange bindingsværkshuse, som især er koncentreret omkring kirken, bl.a. ’Ranestedet’. I byens nordlige ende findes en gammel brugsforening og
et forsamlingshus.

Arkitektonisk

Husmandskolonien er et fint eksempel på
bedre byggeskik på landet, hvor senere
tilføjede bygninger er underordnet den oprindelige arkitektur. Udstykningsfiguren er
velbevaret.

Turisme

Arkitektonisk

Arkitektonisk

11

EGENSKABER

Bosætning

Miljøet omkring landsbyens kirke og centrale gadekær opleves intakt og stemningsfyldt, mens de
øvrige dele af landsbyen fremtræder fragmenterede pga. de mange parcelhusudstykninger, som
blander sig med den oprindelige landsbystruktur.

Erhverv

Husmandsstederne er omdannet, hvad angår materialer samt til dels den trelængede
grundform, og rummer ikke de store arkitektoniske kvaliteter, men strukturen i kulturmiljøet og dets bygninger er aflæselig.

Kulturhistorisk
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Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kulturformidling

Turisme

Bosætning

Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturformidling

Kulturmiljøet er mest intakt omkring kirken,
hvor de gamle bindingsværkshuse er velbevarede. Varpelev opleves som en intim landsby,
hvilket især skyldes beplantningen og de høje
træer langs den let kurvede landsbygade.

Erhverv

Integritet

Kulturformidling

BESIGTIGELSE

S. 12

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

SCREENING AF KULTURMILJØER

VÆRDISÆTNING

16

HAVNELEV

Havnelev indeholder to gadekær, kirke, præstegård samt forsamlingshus og autoværksted. Gårdene ligger i byens udkant, mens den
primære bebyggelse omkring landsbygaden
udgøres af længehuse og mindre gadehuse.
Landsbyens struktur som slynget vejby er
overordnet velbevaret, og de små gadehuse
og beplantningen understreger gadeforløbet
på fin vis. Bebyggelsen er generelt omdannet,
og gårdene meget udbyggede.

17

BOESTOFTE

Boestofte er en nyere bymæssig bebyggelse
fra 1890’erne, som ligger placeret omkring den
gamle højskole, der i dag indeholder Stevns
Gymnastikefterskole. Landsbyens unge alder
kommer til udtryk i de mange enfamiliehuse.

Kulturhistorisk

SCREENING AF KULTURMILJØER

EGENSKABER

VÆRDISÆTNING

20

Turisme

LYDERSLEV-GEVNØ

Bosætning

Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

21

RENGE

Bosætning

Renge er en mindre landsby med flere store
gårde beliggende i udkanten. Det slyngede
vejforløb retter sig ud midt i landbyen og omgives af nyere villaer, der fungerer som bindeled mellem de ældre gårde.

Arkitektonisk

Stevns Gymnastikefterskole er med sine
hvide, kamtakkede gavle et dominerende
element i Boestofte, der opleves som et sammensat kulturmiljø pga. den forskelligartede
bebyggelse.

18

MAGLEBY

Oprindeligt var Magleby en vej- og forteby,
men i dag er den store forte udbygget med
boliger. Magleby Kirke, kirkelade og præstegård ligger i udkanten af byen sammen med
det gamle plejehjem ’Andreassens Hospital’.

FRØSLEV

Frøslev er en vejby med flere bebyggede sidegader og en stor branddam. Forsamlingshuset, den gamle skole, brugsforeningen
og frysehuset ligger centralt i landsbyen,
mens gårdene ligger i landsbyens udkant.

Integritet

Kulturhistorisk

Kulturformidling

22

Turisme

LILLE HEDDINGE

Bosætning

Landsbyens struktur er overordnet bevaret
på trods af den nye landevej og den udbyggede forte. Bebyggelsen er af meget
svingende kvalitet fra den fine, velholdte
rytterskole til misligholdte og omdannede
gadehuse.

Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kulturformidling

23

Turisme

Bosætning

Slynget vej- og forteby med to gadekær,
højtliggende kirke og rytterskole. Forten er
i dag bebygget. Rødvigvej gennemskærer
landsbyen i nord-sydgående retning.

HØJERUP

Slynget vejby med stort gadekær. En allé fører
fra gadekæret til landsbyens to kirker, hvoraf
den gamle ligger helt ud til Stevns Klint, og
den nye ligger tilbagetrukket fra klinten med
omgivende kirkegård.

Arkitektonisk

Landsbyens bebyggelse er af blandet karakter, men en del ældre gårde og villaer
er velbevarede. Enkelte af gårdene har fået
store tilbygninger, uden at disse svækker
forståelsen af kulturmiljøet.

BESIGTIGELSE

Turisme

Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kulturformidling

Turisme

Bosætning

Arkitektonisk

Arkitektonisk

19

EGENSKABER

Bosætning

Landsbystrukturen understreges af gårdene,
som omkranser den øvrige bebyggelse. Gårdene og de svungne, grønne gadeforløb har
højest oplevelsesmæssig kvalitet, mens bebyggelsen midt i landsbyen er noget blandet.

Erhverv

Maglebys oprindelige struktur som vejby er
stadig aflæselig, men forten er meget utydelig pga. udbygningen. Landsbyen er vokset
væsentligt, hvorfor den oprindelige landsbystruktur er delvist svækket.

Kulturhistorisk

Lyderslevs gadeforløb er velafgrænset, mens
Gevnøs struktur er mere åben. Samlet set er
kulturmiljøet letaflæseligt, men slippet mellem de to tidligere landsbyer er stadig synligt.

Kulturformidling

Turisme

Lyderslev-Gevnø er fællesbetegnelsen for
de to landsbyer, som er vokset sammen.
Kulturmiljøet indeholder bl.a. købmand, forsamlingshus, mejeri, missionshus og præstegård. De øvrige gårde i landsbyen ligger
tilbagetrukket.

S. 13

Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kulturformidling

Turisme

Bosætning

Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kulturformidling

Turisme

Bosætning

Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturformidling

De mange bevarede bygninger er med til at
understrege landsbystrukturen især omkring
det centrale gadekær. Højerups bebyggelse
mod vest er imidlertid misligholdt, og en indsats her vil komme hele landsbyen til gode.

Erhverv

Integritet

Kulturformidling

BESIGTIGELSE

S. 14

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

SCREENING AF KULTURMILJØER

VÆRDISÆTNING

24

TOMMESTRUP

Vej- og forteby med gadekær. Forløbet langs
den øst-vestgående bygade er præget af
mindre gade- og gavlhuse, mens landsbyens uudflyttede gårde ligger tilbagetrukket
fra vejen og højere placeret i landskabet.
Landsbyens struktur er bevaret pånær forten, som er bebygget med boliger og svær
at aflæse. En stor del af landsbyens oprindelige bebyggelse er bevaret, men omkring
gadekæret er den noget misligholdt.

25

SIGERSLEV

Landsbyen slynger sig omkring Sigerslev
Mose. Landsbyens uudflyttede gårde er beliggende øst for Sigerslevvej. På den vestlige
side findes både et gadekær og en branddam
med sprøjtehus.

Kulturhistorisk

SCREENING AF KULTURMILJØER

EGENSKABER

VÆRDISÆTNING

28

Turisme

LUND

Bosætning

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Kulturformidling

29

Turisme

Lund er en slynget vejby, som mod syd
munder ud i et lille havnemiljø. Landsbyens
ældste bebyggelse ligger ud til bygaden,
mens gårdene og de nyere villaer ligger tilbagetrukket fra vejen og højere i landskabet.
Lunds velbevarede landsbystruktur, velholdte bebyggelse og smukke landskabelige
placering gør stedet til et værdifuldt kulturmiljø, hvor såvel landbrugets som fiskeriets
betydning kan aflæses i omgivelserne.

Erhverv

Integritet

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

BJÆLKERUPVEJ

Bosætning

På sydsiden af Bjælkerupvej ligger arbejderboliger med ensartet volumen, mens der på
nordsiden ligger større villaer af forskelligartet karakter. Husene har alle forhaver ud til
Bjælkerupvej.

Arkitektonisk

Bebyggelsesmønsteret omkring mosen i Sigerslev er velbevaret og let aflæseligt. Kvaliteten af bebyggelsen er højst i landsbyens
sydlige ende. Mod nord opdeler et slip i bebyggelsen landsbyen i en ældre og en yngre del.

26

HOLTUG

Holtug er en vej- og forteby. Forløbet i den
langstrakte landsby er formet som en vinkel fra kirken i nord til gadekæret ved Holtug Linievej i øst. Holtug rummer en del
uudflyttede gårde centralt i landsbyen.

TÅSTRUP

Tåstrup består af en lille klynge gårde beliggende omkring et slynget vejforløb. Landsbyen indeholder enkelte længehuse bl.a. Trines
hus, der fungerer som hjemstavnsmuseum.
Landsbyen har bevaret sin oprindelige struktur og størstedelen af sine gårde. Den tætte beplantning skaber en intim atmosfære i
landsbyen og betyder, at gårdene opleves
som enkelte bebyggelser, der dukker frem af
bevoksningen.

BESIGTIGELSE

Turisme

Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kulturformidling

Turisme

Bosætning

Arkitektonisk

Integritet

Kulturhistorisk

Kulturformidling

30

Turisme

SKT KATHARINA KIRKE, KIRKETORVET
OG ASSISTENS KIRKEGÅRD

Bosætning

Kulturmiljøet omfatter Skt. Katharina Kirke,
kirketorvet, præstegården, præstegårdshaven, Assistens Kirkegård samt alléen, der forbinder kirken og kirkegården. Fra Kirketorvet
opleves kirken som et markant fixpunkt.

Arkitektonisk

27

EGENSKABER

Bosætning

Arbejderboligerne har bevaret deres oprindelige størrelse, men de fremstår i dag meget
forskellige. Villaerne er overvejende velholdte,
men enkelte har fået tilføjet terrasser og udestuer, som forstyrrer kulturmiljøets helhed.

Erhverv

Landsbyens oprindelige struktur omkring
forten er utydelig, og slip i bygningsrækken
betyder, at landsbyen opleves fragmenteret. Kulturmiljøet har højest kvalitet syd for
kirken og langs Holtug Linievej.

Kulturhistorisk

S. 15

Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kulturformidling

Turisme

Bosætning

Arkitektonisk

Bebyggelsen i kulturmiljøet er overvejende
udført i synlige kridtsten med høj arkitektonisk kvalitet. Forbindelserne mellem miljøets
delelementer styrkes af de høje allétræer og
de fine belægninger.

Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kulturformidling

31

Turisme

Bosætning

Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturformidling

HAVEFORENINGEN PRÆSTEVÆNGET

De små haver er ikke delt op af hegn eller
hække, men ligger som sammenhængende
jordlodder med køkkenhaver. Enkelte af havehusene er udskiftet med større hytter, men
størstedelen udgøres stadig af ydmyge skurbebyggelser.
Det velbevarede og autentiske kulturmiljø afspejler den oprindelige idé med haveforeningen som et sted, hvor arbejderfamilier kunne
dyrke deres egne grøntsager uden for byen.

Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kulturformidling

Turisme

Bosætning

Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturformidling

BESIGTIGELSE

S. 16

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

SCREENING AF KULTURMILJØER

VÆRDISÆTNING

32

NØRREGADE

Nørregade omgives på begge sider af bygninger, som følger det smalle og svungne gadeforløb. Bebyggelsen er mest sammenhængende
omkring Kirketorvet, mens den tynder ud i den
vestlige del af Nørregade.
Nørregade udgør med sin tætte bebyggelse
en stemningsfyldt indgang til Store Heddinge,
hvor byens tid som købstad er let aflæselig pga.
1900-talsbygningerne i tegl med skifertage, som
f.eks. den gamle bagerforretning i svinget.

33

ALGADE OG NYTORV

Kulturmiljøet rummer Algade og Nytorv med
det nyrestaurerede tinghus. Algade er Store
Heddinges handelsgade, hvor de gamle købmandsgårde ligger tæt side om side og mange af gårdrummene med pakhuse er bevaret.

Kulturhistorisk

SCREENING AF KULTURMILJØER

EGENSKABER

VÆRDISÆTNING

36

Turisme

MUNKEGADE OG VANDTÅRNET

Bosætning

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Kulturformidling

37

Turisme

Munkegade afgrænses af gadehuse mod syd
og villaer mod nord. For enden af vejen står
vandtårnet i kridtsten, som Munkegade danner
sigtelinje for. Bag vandtårnet findes Munkegårdsparken, der hører med i afgrænsningen.
De lave gadehuse og villaernes forhaver danner tilsammen et hyggeligt gadebillede. Samtidig er Munkegade som akse mod vandtårnet
bibeholdt, hvilket skaber et stærkt og let aflæseligt kulturmiljø.

Erhverv

Integritet

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

SØNDER ALLÉ OG CHR. RICHTERSGADE

Bosætning

Kulturmiljøet rummer et boligkvarter med
større villaer, hvor størstedelen parvist deler stilart. Flere af husene er udført som
bedre byggeskik-huse i tegl, mens enkelte
villaer er udført i synlige kridtsten.

Arkitektonisk

Algade er tilpasset funktionen som handelsgade, hvilket afspejler sig i bygningernes omdannede facader. De arkitektoniske lyspunkter
udgøres af den gamle sparekasse, tinghuset
og de velbevarede købmandsgårde.

34

EGESTRÆDE OG ERIKSTRUPVEJ

Kulturmiljøet indeholder Egestræde og
Erikstrupvej bag kirken. Begge gader er
præget af gadehuse i en etage, som brydes
af den gamle kommuneskole og kulturhuset ’Snurretoppen’.

STORE HEDDINGE STATION OG JERNBANEGADE

Kulturmiljøet omfatter stationsbygningen og
de omgivende bygninger inkl. den gamle
trælasthandel, hvor BYGMA i dag holder til.
Stationsbygningen anvendes ikke længere
som station, men har fået en ny funktion.

Integritet

Kulturhistorisk

Kulturformidling

38

Turisme

VESTERGADE

Bosætning

Vestergade afbrydes af en jernbaneoverskæring ca. midt på gaden. Gadeforløbet præges
i den østlige ende af toetagers ejendomme
og i den vestlige ende af små gadehuse beliggende i forlængelse af hinanden.

BESIGTIGELSE

Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kulturformidling

Turisme

Bosætning

Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kulturformidling

Turisme

Bosætning

Arkitektonisk

Vestergades sammenhængende bebyggelse
i en og to etager danner et intimt byrum. De
enkelte huse er ikke af høj arkitektonisk værdi, men udgør tilsammen et let aflæseligt og
sammenhængende kulturmiljø.

Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kulturformidling

39

Turisme

Bosætning

KRIDTHUSET

Kridthuset var oprindeligt silo og kornlager
i tilknytning til jernbanen, men er i dag indrettet til almennyttige boliger. Bygningen er
opført i synlige kridtsten og er omgivet af et
stort grønt areal.

Arkitektonisk

Stationsområdet afgrænses tydeligt af busterminalens holdepladser mod syd og Bygmas indkørsel mod øst, som skaber et slip i
bebyggelsen. Transformationen af stationen
er sket med forståelse for arkitekturen.

Turisme

Arkitektonisk

Arkitektonisk

35

EGENSKABER

Bosætning

Kvarteret fremstår harmonisk pga. husenes
ensartede størrelse og afstand til vejen.
Bebyggelsen er overordnet velholdt, men
eternittage med overdimensionerede kviste svækker den arkitektoniske kvalitet.

Erhverv

De små gadehuse skaber en intim atmosfære i kulturmiljøet, mens bygninger som
kommuneskolen, Kronprinsesse Louises
Børnely, Snurretoppen og Axelhus skaber
et varieret og interessant gadebillede.

Kulturhistorisk

S. 17

Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kulturformidling

Turisme

Bosætning

Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturformidling

Transformationen af Kridthuset til boliger
er sket med respekt for bygningens industrielle træk og oprindelige arkitektur, og
kulturmiljøet har således bevaret en stor
del af sin fortælleværdi.

Erhverv

Integritet

Kulturformidling

BESIGTIGELSE

S. 18

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

SCREENING AF KULTURMILJØER

VÆRDISÆTNING

40

ØSTERGADE

Østergade er et langstrakt boligkvarter i Store
Heddinges sydøstlige ende. Kvarteret præges
af store villaer opført i forskellige stilarter,
som bindes sammen af de gennemgående
forhaver og de store træer.
Østergade opleves som et sammenhængende kulturmiljø med høj arkitektonisk kvalitet.
Særligt Købmand Richters hus i Østergade 18
bør fremhæves for sin arkitektur, selv om det
tilbagetrukne hus bryder gadens rytme.

41

RØDVIG HOVEDGADE OG HAVN

Kulturmiljøet omfatter Hovedgaden og Strandvejen, Rødvig Station, Kro og Badehotel samt
fiskerihavnen med skibsværft, slæbested, lystbådehavn, det gamle pakhus og de omkringliggende fiskerhuse.

Kulturhistorisk

SCREENING AF KULTURMILJØER

EGENSKABER

VÆRDISÆTNING

44

Turisme

STRØBY LADEPLADS

Bosætning

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Kulturformidling

45

Turisme

Strøby Ladeplads har tidligere været optræksplads, men i dag er Kystvejen tæt
bebygget med primært helårsbeboelse af
forskelligartet karakter, og kun få fiskerhuse står tilbage.
Kulturmiljøet er overordnet vanskeligt at aflæse grundet det markante skift i området fra
ladeplads til sommerhusområde. Tilbage er
kun spor i landskabet efter ophalingspladser,
hvoraf flere i dag er genbrugt og udført i beton.

Erhverv

Integritet

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

BØGESKOV HAVN

Bosætning

Kulturmiljøet har tidligere været udskibningssted for flint og kridt og rummer i dag en mindre fiskeri- og lystbådehavn, et sommertraktørsted, fiskerskure, havnekontor og gammelt
toldhus.

42

HELLESTED

Hellested er en vejby med den oprindelige
landsbykerne mod vest omkring kirken og den
imponerende præstegård. Den tætteste bebyggelse, som består af gade- og længehuse,
ligger centralt omkring landsbyens købmand.

Integritet

Kulturhistorisk

Kulturformidling

46

Turisme

GJORSLEV SAVVÆRK

Bosætning

Gjorslev Savværk ligger i udkanten af Magleby Skov og hører under Gjorslev Slot. Kulturmiljøet indeholder oplagringsbygninger til træ
samt produktionsbygninger. I dag producerer
savværket næsten udelukkende brænde.

STRØBY BY

Strøby er en langstrakt forterækkeby med to
gadekær, centralt placeret kirke og præstegård,
som i dag er forsamlingshus. Strøby ligger ned
tilTryggevælde Ådal, hvor et stiforløb forbinder
byen til StoreTårnby.

BESIGTIGELSE

Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kulturformidling

Turisme

Bosætning

Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kulturformidling

Turisme

Bosætning

Savværkets gamle træbygninger danner ramme om et atmosfærefyldt kulturmiljø. Bygningsforfaldet er dog så fremskredent, at en
indsats for at redde det bør finde sted hurtigst
muligt.

Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kulturformidling

47

Turisme

Bosætning

GJORSLEV SAVVÆRK - SKOVARBEJDERBOLIGER

De fire skovarbejderboliger i udkanten af
Magleby Skov ejes af Gjorslev Slot og fungerer som udlejningsboliger. Husene er
alle hvide med eternittag, og de har hver
en lille have og tilhørende skur.

Arkitektonisk

Strøby er udvidet med nyere boligkvarterer,
hvilket har svækket byens oprindelige struktur.
Store dele af bebyggelsen i Strøby er udskiftet
eller omdannet og besidder, ud over kirken, ingen væsentlige arkitektoniske kvaliteter.

Arkitektonisk

Arkitektonisk

Arkitektonisk

43

Turisme

Bosætning

De velbevarede bygninger såvel som skurbebyggelser danner tilsammen et intakt og autentisk fiskermiljø, som har gode egenskaber for
især turisme. Området har en intim atmosfære,
som svækkes, hvis kulturmiljøet udbygges.

Erhverv

Hellested har bevaret sin overordnede struktur
og enkelte af sine bymarker mod vest. Kvaliteten af bebyggelsen er højest omkring Bygaden.
Enkelte bindingsværkshuse på kirkens nordside er i stærkt forfald.

EGENSKABER

Arkitektonisk

Arkitektonisk

Især blandt husene på nordsiden af Hovedgaden er kridtstensbyggeriet dominerende.
Stationsbygningen og kroen er gode eksempler på bygninger opført i kridtsten og vidner
dermed om egnens råstof fra Stevns Klint.

Kulturhistorisk

S. 19

Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kulturformidling

Turisme

Bosætning

Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturformidling

Husene er velholdte, og de senere tilføjede skure er opført med respekt for den
oprindelige arkitektur. Det lille kulturmiljø
i skovbrynet fremstår harmonisk og let aflæseligt.

Erhverv

Integritet

Kulturformidling

BESIGTIGELSE

S. 20

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

SCREENING AF KULTURMILJØER

KULTURMILJØERNES SAMLEDE VÆRDI
STEVNS KOMMUNE

SCREENING AF KULTURMILJØER

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

KULTURMILJØERNES EGENSKABER
STEVNS KOMMUNE

HØJ VÆRDI (VÆRDISUM 11-15)
MIDDEL VÆRDI (VÆRDISUM 8-10)
LAV VÆRDI (VÆRDISUM 3-7)

S. 21

HØJ (VURDERING 4-5)

TURISME

BOSÆTNING
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KULTURMILJØERNES VÆRDIER

KULTURMILJØERNES EGENSKABER

S. 22

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

SCREENING AF KULTURMILJØER

UDVALGTE
KULTURMILJØER

SCREENING AF KULTURMILJØER

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

S. 23

BOESDAL KALKBRUD OG ARBEJDERBOLIGER
Kulturmiljø nr. 1
Udvælgelsesgrundlag: Boesdal Kalkbrud er udvalgt
på grund af sin høje kulturhistoriske værdi med tydelige spor efter den oprindelige funktion som kalkudvindingsområde og sin betydning for hele kalkindustrien på
Stevns samt sine store potentialer inden for turisme og
kulturformidling.

I STEVNS KOMMUNE ER FØLGENDE
5 KULTURMILJØER UDVALGT:

GJORSLEV
Kulturmiljø nr. 7
Udvælgelsesgrundlag: Gjorslev Slot er udvalgt på grund
af sine høje kulturhistoriske og arkitektoniske værdier
som et af de mest betydningsfulde herregårdsmiljøer på
Sjælland og et unikt eksempel på kridtstensbyggeri i Danmark samt sine egenskaber indenfor turisme, erhverv og
kulturoplevelser såvel som formidling.

Strøby Egede

GJORSLEV
Kulturmiljø nr. 7

ERIKSTRUP MARK
Kulturmiljø nr. 11

SKT. KATHARINA KIRKE,
KIRKETORVET OG
ASSISTENS KIRKEGÅRD
Kulturmiljø nr. 30

Udvælgelsesgrundlag: Husmandskolonien Erikstrup
Mark er udvalgt på grund af sin kulturhistoriske værdi
med en særdeles velbevaret udstykningsfigur og små
husmandssteder, som er et fint eksempel på bedre byggeskik på landet, samt miljøets potentialer for bosætning.
Store Heddinge

HØJERUP
Kulturmiljø nr. 23

ERIKSTRUP MARK
Kulturmiljø nr. 11

Udvælgelsesgrundlag: Højerup er udvalgt på grund af sin
intakte landsbystruktur og sin velbevarede bebyggelse,
der står som synligt vidnesbyrd om det arbejdende folk
ved Stevns Klint, samt sit brede potentiale inden for bosætning, kultur og turistrelateret virksomhed.

HØJERUP
Kulturmiljø nr. 23

Rødvig

BOESDAL KALKBRUD
Kulturmiljø nr. 1

SKT. KATHARINA KIRKE
Kulturmiljø nr. 30
Udvælgelsesgrundlag: Kirkemiljøet i Store Heddinge er
udvalgt på grund af sine høje kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, hvor miljøets bebyggelse udgør en velbevaret og væsentlig repræsentant for kridtstensbyggeriet på Stevns. Samtidig har kulturmiljøet et stort potentiale
for turisme såvel som kulturoplevelser og -formidling.

UDVÆLGELSE

UDVÆLGELSE

SCREENING AF KULTURMILJØER

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

1

BOESDAL
KALKBRUD

I forgrunden ses pyramidesiloen fra 1967 samt kalkladen, og oven for bruddet i baggrunden ses de to skaktovne

BESKRIVELSE
Ud til kanten af Stevns Klint ligger Boesdal Kalkbrud. Kalkbruddets markante grav og gennembrudte klint markerer sig i det ellers flade landskab.
Kulturmiljøet domineres desuden af ’pyramiden’, en 25 m høj, pyramideformet silo fra 1967, to bevarede skaktovne, kalklade, mandskabsbygninger og
tidligere arbejderboliger med tilknytning til kalkbruddet. Kalkbruddet bindes
sammen af et stisystem, som leder ud til kysten via den gennembrudte klint,
hvor der findes tydelige skæremærker i klinten.
FORTÆLLING
Kridt, kalk- og flintbearbejdning har fundet sted på Stevns siden vikingetiden. Først blev nedfaldne kalkblokke opsamlet fra stranden og bearbejdet,
men fra midten af 1800-tallet startede den mekaniske kalkudvinding, og
egentlige kalkbrud vandt frem. Den udvundne kalk blev anvendt til jordbrugskalk, mørtel og byggesten. Boesdal Kalkbrud udviklede sig med
industrialiseringen fra begyndelsen af 1900-tallet, og selv om mange af
industribygningerne er fjernet, vidner bruddet, skæremærkerne i klinten,
skaktovnene, kalkladen, pyramidesiloen og arbejderboligerne om den betydelige industrihistorie på stedet.

I afgrænsningen af Boesdal Kalkbrud indgår klinten og kalkudvindingsfeltet med bruddets
funktionsbygninger samt arbejderboligerne og gårdene i kalkbruddets nære kontekst

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

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

BÆRENDE BEVARINGSVÆRDIER
Kulturmiljøets bærende bevaringsværdier knytter sig til stedets topografi,
klinten, stiforløbene, skaktovnene, mandskabsbygningerne, kalkladen og
pyramidesiloen, som sammen med arbejderboligerne i den nære kontekst
er vigtige for forståelsen af stedets oprindelige funktion som kalkudvindingsområde og hele fortællingen om Stevns Klint.
STATUS
Boesdal Kalkbrud anvendes i dag til rekreative formål og har høje egenskaber for turisme og kulturformidling, da bruddet indeholder mange synlige
spor efter udvindingen og forarbejdningen af klintens råstof. I en udvikling
af stedet som turistmål er det afgørende, at bruddets kalkudvindingsfelt og
den bevarede bygningsmasse respekteres.

Stevns Kommune
Industrimiljø - Råstofudvinding
Tidligere kalkbrud, industrialiseringen
Kulturmiljø nr. 1
Ja
Offentlig adgang

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturformidling

STEVNS KOMMUNE

SCREENING AF KULTURMILJØER

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

BOESDAL KALKBRUD

På Stevns Klint ud for Boesdal Kalkbrud kan man se skæremærkerne, hvor kalkblokke er blevet savet direkte af klinten. Desuden ses et hejseværk i baggrunden

Arbejderboligerne langs Korsnæbsvej husede stenskærerne, som ud over arbejdet i kalkbruddet ernærede sig ved landbrug og fiskeri

De to skaktovne står i dag delvist som ruiner oven for kalkbruddet

STEVNS KOMMUNE

SCREENING AF KULTURMILJØER

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

11

ERIKSTRUP
MARK

Erikstrup Marks husmandssteder ligger regelmæssigt placeret som perler på en snor i det
flade landskab

BESKRIVELSE
Vest for Store Heddinge ligger husmandskolonien Erikstrup Mark. Husmandskolonien består af ni trelængede, hvidmalede husmandssteder
opført i sidste del af 1920erne med tilhørende rektangulære jordlodder.
Bebyggelsen ligger langs den smalle vej Erikstrup Mark og følger et
Z-formet vejforløb, som før anlæggelsen af Bjælkerupvej strakte sig
længere mod øst. Husmandsstederne er opført i Bedre Byggeskik og
har bevaret deres oprindelige volumen og opbygning samt udstykningsfigur.
FORTÆLLING
Erikstrup Mark udgør med sine mindre, harmoniske husmandssteder
fordelt regelmæssigt på de tilhørende jordlodder en karakteristisk husmandskoloni, der fortæller om udskiftningen ved landboreformerne.
Navnet henviser til Store Heddinges største gård, den gamle kongsgård
Erikstrup, der tidligere dominerede egnen. Samtidig udtrykker kolonien
Bedre Byggeskik-bevægelsens indflydelse på landbrugets bygninger
på den tid. Husmandsstederne og deres jordtilliggende opleves som et
sammenhængende kulturmiljø takket være den ensartede arkitektur og
den bevarede udstykning, som afgrænses af levende hegn.
BÆRENDE BEVARINGSVÆRDIER
Kulturmiljøets bærende bevaringsværdier knytter sig til husmandsstedernes enkle og ensartede arkitektur og materialeholdning, der er velbevaret, samt deres tydelige forbindelse til de tilhørende jordlodder og
de levende hegn, som omkranser husmandskolonien.
STATUS
Kulturmiljøets ni husmandsteder har bevaret deres oprindelige, fælles
form og karakter, og senere tilføjede bygninger er underordnet den
oprindelige arkitektur på fin vis. Den velbevarede udstykningsfigur er
vigtig for forståelsen af husmandskolonien som et helstøbt kulturmiljø
og bør sikres mod eventuelle jordsammenlægninger.

Afgrænsningen følger husmandskoloniens marker. Sammenhængen mellem husmandstederne og deres jordlodder ses tydeligt på kortet

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

Stevns Kommune
Landbrugsmiljø - Husmandskoloni
Ny udpegning
Kulturmiljø nr. 11
Nej
Offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturformidling

STEVNS KOMMUNE

SCREENING AF KULTURMILJØER

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

ERIKSTRUP MARK

I husmandskolonien ses fine eksempler på Bedre Byggeskik-periodens arkitektur

Arkitekturen i de små husmandssteder er overordnet velbevaret som dette eksempel med
hvidpudset murværk, gesims og valmet tag

Husmandstederne har samme organisering med bolig i den forreste længe og stald i den
bagerste længe, som vender væk fra vejen

STEVNS KOMMUNE

SCREENING AF KULTURMILJØER

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

7

GJORSLEV

Ankomsten til Gjorslev slot via portbygningen og Bredgade med staldene i bindingsværk
og kridtsten

BESKRIVELSE
Ankomsten til Gjorslev Slots korsformede hovedbygning sker gennem
den store portbygning for enden af Bredgade, der flankeres af staldbygninger i bindingsværk. En kridtstensbro forbinder Bredgade med slottet,
som omgives af vandfyldte grave. Desuden indeholder kulturmiljøet
slotspark og et stort staldområde fra Frederik IV’s tid. Uden for det oprindelige staldområde findes to boliger, som har haft tilknytning til slottet,
samt større, nyere driftsbygninger. Slottets jorder strækker sig bredt ud
i landskabet og afgrænses af brede, levende hegn.
FORTÆLLING
Gjorslev blev opført som herreborg i 1396 og har haft landsbyerne Magleby og Holtug samt størstedelen af kalk- og kridtbruddene på Stevns i
sin varetægt. Dette kommer til udtryk i hele slotsanlægget, der er opført
i kridtsten, og især i hovedbygningen, hvis facade står ubehandlet. Gjorslev står således som det mest storslåede eksemplar på kridtstensbyggeriet på Stevns og på landsplan. Slottets storhedstid opleves stadig i
dets omgivelser, hvor bl.a. det store staldanlæg og arbejderboligerne
’Gjorslev huse’ vidner om, hvor omfangsrigt slottets ejendom har været.
BÆRENDE BEVARINGSVÆRDIER
Gjorslevs bærende bevaringsværdier knytter sig til hovedbygningen i
kridtsten, Bredgade og det omkringliggende staldområde inkl. portbygningen, slotsparken, kridtstensbroerne, landskabet med de brede levende hegn og ’Gjorslev Huse’.
STATUS
På Gjorslev er såvel bebyggelsen som landskabsstrukturen med de levende hegn velbevaret og velholdt, hvorfor der er en tydelig sammenhæng mellem slotsbygningerne og det oprindelige ejerlav. Slottet og
det indre staldområde har begrænset tilgængelighed for offentligheden, men rummer et højt potentiale for turisme og kulturelle aktiviteter.

Kulturmiljøets afgrænsning forholder sig i store træk til Gjorslevs gamle ejerlav og er
synlig i landskabet pga. de levende hegn

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

Stevns Kommune
Magt og tro – Slot
Herregårdsejerlav med marker,
levende hegn og skov
Kulturmiljø nr.7
Ja
Delvist offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturformidling

STEVNS KOMMUNE

SCREENING AF KULTURMILJØER

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

GJORSLEV

Fra parksiden ses slottets korsformede bygningskrop og kridtstenene tydeligt

De brede levende hegn indrammer markskel og Gjorslevs oprindelige ejerlav

Staldområdet fra Frederik IV’s tid med portbygningen fra 1760’erne for enden

STEVNS KOMMUNE

SCREENING AF KULTURMILJØER

ARKITEKTSKOLEN AARHUS
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HØJERUP

Hybenhøjvej, som løber syd om det store gadekær, rummer flere oprindelige længehuse.
Bl.a. huset forrest t.h., som har mange fællestræk med Det gamle Fiskerhus

BESKRIVELSE
Kulturmiljøet omfatter landsbyen samt området oven for Stevns Klint
med de to kirker. Den gamle kirke beliggende ud til Stevns Klint og den
tilbagetrukne nye kirke fra 1913 er begge opført i kridtsten og omgives
af en kirkegård, et gammelt fiskerhus, et traktørsted og en mindelund. I
landsbyen findes et stort gadekær med omkringliggende gade- og længehuse samt få gårde. Nord for gadekæret ligger den gamle skole langs
det slyngede gadeforløb.
FORTÆLLING
Højerup er mest kendt for sin yderligt beliggende kirke, hvis kor styrtede i
havet i 1928. I 1910 blev den gamle kirke lukket af sikkerhedsgrunde, og i
1913 blev den nye kirke blev opført af arkitekt Helge B. Møller. Det gamle
Fiskerhus lå oprindeligt i landsbyen, men blev flyttet til kirkekæret i 1948.
Her står huset som et synligt minde om det arbejdende folk ved Stevns
Klint. Hverken fiskeriet ved den farlige kyst eller afkastet fra de små jordlodder omkring landsbyen kunne ernære en familie og blev derfor suppleret med arbejde i kridtbruddene.
BÆRENDE BEVARINGSVÆRDIER
De bærende bevaringsværdier knytter sig til landsbyens bevarede struktur og bebyggelse samt til klinten, de to kirker, kirkegården, kirkekæret,
fiskerhuset, mindelunden, traktørstedet og alléen, der forbinder kulturmiljøet.
STATUS
Højerup har bevaret sit gadeforløb, som vidner om stjerneudskiftningen,
og meget af den oprindelige bebyggelse, der rummer mange arkitektoniske kvaliteter. Overgangen fra landsbyen til klinten iscenesættes af alléen,
som forbinder de to dele af miljøet. Kigget gennem alléen og den ubebyggede sydside styrker ankomstsituationen til klinten, hvor kirkerne og
fiskerhuset udgør fortællende elementer. En indsats i landsbyens vestlige
indgang er tiltrængt, da denne præges af omdannede og misholdte huse.

Afgrænsningen omfatter Højerup landsby med det store gadekær og de to kirker beliggende ud til Stevns Klint samt mindelunden nord for den gamle kirke

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

Stevns Kommune
Bymiljø - Landsby
Kirke, kirkegård, traktørsted og
mindelund
Kulturmiljø nr.23
Ja
Offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturformidling

STEVNS KOMMUNE

SCREENING AF KULTURMILJØER

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

HØJERUP

Højerup gamle kirke er opført i sidste halvdel af 1200-tallet. Koret og en del af kirkegården styrtede i havet d. 16 marts 1928

Mindehuset Det gamle Fiskerhus fra omkring 1820 er ligesom kirkerne opført i kridtsten og
blev flyttet til sin nuværende placering ved kirkekæret i 1948

Alléen, som sikrer en visuel sammenhæng mellem Højerup landsby og kirkerne ved Stevns
Klint

STEVNS KOMMUNE

SCREENING AF KULTURMILJØER

ARKITEKTSKOLEN AARHUS
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SKT. KATHARINA KIRKE, KIRKETORVET OG ASSISTENS KIRKEGÅRD

Ved ankomsten ad Kirketorvet opleves Skt. Katharina Kirke som et markant bygningsværk
i bybilledet

BESKRIVELSE
Kulturmiljøet omfatter Store Heddinges kirkemiljø med Skt. Katharina Kirke, den gamle kirkegård, der i dag har karakter som park,
kirketorvet, præstegården, præstegårdshaven, Assistens Kirkegård
samt alléen, der forbinder denne med kirken. Ved ankomsten fra Kirketorvet opleves Skt. Katharina Kirke med sit ottekantede skib og
kamtakkede tårngavl som et markant fixpunkt.
FORTÆLLING
Skt. Katharina Kirke blev opført i 1190 og har senere fået tilført kamtakkede gavle. Korbygningens højde og robuste karakter tyder på,
at tårnet har været anvendt som en del af det stevnske forsvarsværk. Oprindeligt lå kirkegården omkring kirken og her findes stadig bevarede gravmonumenter på plænen samt gravsten indlejret i
den gamle kirkegårdsmur. I 1889 blev kapellet og den nye Assistens
Kirkegård oprettet som en løsning på pladsmanglen på den eksisterende kirkegård. Kulturmiljøet er overordnet let aflæseligt pga. de
forbindende alléer og den gennemgående kridtstensarkitektur, som
udgør en væsentlig repræsentant for kridtstensbyggeriet på Stevns.

Store Heddinges gamle kirkemiljø og den nyere Assistens Kirkegård forbindes af en allé og
indgår begge i kulturmiljøets afgrænsning

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

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

BÆRENDE BEVARINGSVÆRDIER
Kulturmiljøets bærende bevaringsværdier knytter sig til Skt. Katharina Kirke som det centrale bygningsværk samt den gamle kirkegård
med omgivende kirkemur og derudover kirketorvet, med det lille
hus på sydsiden, præstegården, præstegårdshaven, Assistens Kirkegård med kapel og graverbolig samt alléen, der forbinder kirken
og den nye kirkegård.
STATUS
Kirkemiljøets bebyggelse, kirketorvet og de to kirkegårde er velholdte og har en høj arkitektonisk og integritetsmæssig værdi. Forbindelsen mellem miljøets elementer styrkes af alléerne og de fine belægninger i chaussésten, som styrker fortællingen om kulturmiljøet.

Stevns Kommune
Bymiljø - Købstad
Ny udpegning
Kulturmiljø nr. 30
Nej
Offentlig adgang

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturformidling
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ARKITEKTSKOLEN AARHUS

SKT. KATHARINA KIRKE, KIRKETORVET OG
ASSISTENS KIRKEGÅRD

Den gamle kirkegård omkring Skt. Katharina Kirke rummer stadig enkelte gravmonumenter, men har i dag karakter som park

Præstegården fra 1750 er ligesom resten af kulturmiljøets bygninger opført i synlige
kridtsten

Graverboligen fra 1880’erne på Assistens Kirkegård ses her i forgrunden med Skt. Katharina Kirke og den stynede forbindelsesallé i baggrunden

STEVNS KOMMUNE
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