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FORORD

Arkitektskolen Aarhus sætter med projektet 
Screening af Danmarks Kulturmiljøer fokus på 
kulturmiljøer og bebyggede helheder i Dan-
mark. Med en screening, der skal udvælge 
særligt værdifulde kulturmiljøer, er formålet 
med projektet at pege på de værdier og ud-
viklingspotentialer, som den byggede kultur-
arv rummer. 

Kulturmiljøer handler ikke blot om bevaring, 
men skal have værdi for mennesker i dag. De 
fysiske spor i kulturmiljøerne fortæller steds-
specifikke og ofte kraftfulde historier, som po-
tentielt kan styrke lokale erhverv og tiltrække 
turister og tilflyttere, såfremt deres fortælle-
kraft aktualiseres og aktiveres. 

Projektets ambition er at tilvejebringe et stra-
tegisk og metodisk overblik, hvormed kom-
munerne kan identificere kulturmiljøernes 
værdier. De lokale fortællinger synliggøres 
og bliver derved et redskab til at aktivere kul-
turmiljøerne som en ressource for udvikling i 
kommunerne. 

Gennem en dialogbaseret proces med de 
kommuner som Arkitektskolen Aarhus har be-
søgt, er der udviklet en metode til Screening 
af Kulturmiljøer (SAK). Målet er at tilvejebrin-
ge et håndterbart redskab, der på enkel vis 
kan anvendes af kommunerne, som er myn-
dighed på kulturmiljøområdet. 

Kulturmiljøerne i Danmark rummer store byg-
ningskulturelle værdier med mange spæn-
dende kulturhistoriske fortællinger. Ved at 
sætte disse fortællinger i spil kan vi sammen 
bevare og udvikle kulturmiljøernes store ibo-
ende potentialer. 

Mogens A. Morgen 

Professor, arkitekt MAA

Simon Ostenfeld Pedersen 

Lektor, cand.mag 
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SCREENINGSKRITERIER
1) Kulturmiljøet skal være udpeget, eller kun-

ne overvejes som udpegning, i kommunen
2) Kulturmiljøet skal indeholde et bebyg-

get miljø eller helhed (ikke enkeltstående 
bygninger, monumenter, gravhøje, ruiner, 
voldsteder, diger eller lign.)

3) Kulturmiljøet skal rumme en bærende for-
tælling, der kan opleves på stedet gennem 
synlige spor 

SCREENING AF DANMARKS  
KULTURMILJØER

METODE TIL SCREENING AF 
KULTURMILJØER (SAK)

Kulturmiljøer har en unik sammensætning af 
stedbundne fortællinger og potentialer, der 
kan udvikles som styrkepositioner i kommu-
nen. Kulturmiljøer giver os en forståelse af, 
hvem vi er, og hvor vi kommer fra. Og udvik-
ling af kulturmiljøernes bygningskultur kan 
være en god forretning – ikke alene for den 
enkelte ejer, men også for omkringliggen-
de boliger og kommunen som helhed, fordi 
kulturmiljøerne kan skabe øget livskvalitet og 
økonomisk værdi i forhold til turisme, erhverv 
og bosætning.

Arkitektskolen Aarhus har i 2016-2017 gen-
nemført en strategisk screening af kulturmil-
jøer i 22 kommuner. Med initiativet Screening 
af Danmarks Kulturmiljøer tilbydes yderligere 
30 kommuner en screening af deres værdi-
fulde kulturmiljøer, således at størstedelen af 
landets kulturmiljøer og værdien af dem bli-
ver kendt. Screeningen af kulturmiljøer gen-
nemføres 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 beva-
ring og udvikling af kulturmiljøer. Hertil har 
Arkitektskolen Aarhus udviklet en ny metode 
til kulturmiljøer – Screening Af Kulturmiljøer 
(SAK). Metoden, der er koordineret med dan-
ske og internationale værdisætningsmetoder, 
er udviklet med henblik på den kommunale 
planlægning og private rådgivere, men værk-
tøjet kan tilpasses andre formål.

Screeningsmetoden kombinerer eksisterende 
registreringer og viden med besigtigelser af 
kulturmiljøerne, som de foreligger i dag. Kul-
turmiljøerne vurderes ved en værdisætning 
af deres kulturhistoriske værdi, arkitektoniske 
værdi og integritetsværdi. På baggrund heraf 
vurderes kulturmiljøernes samlede fortælle-
værdi, der danner grundlag for en nuanceret 
udvælgelse og prioritering. Heri indgår også 
en stillingtagen til kulturmiljøernes egenska-
ber for at fremme turisme, bosætning, er-
hverv og kultur, som kan udgøre et stærkt ud-
viklingspotentiale for den enkelte kommune. 

Den viden, der foreligger i kommunerne og 
museerne er en integreret del af arbejds-
grundlaget. Indledningsvis gennemgås den 
eksisterende kommuneplans udpegning af 
kulturmiljøer i dialog med kommune og mu-
seum. Formålet er at afdække kulturmiljøer-
nes 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 bag-
grund 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 forskningspro-
jektet. I tilknytning til projektet holder Arkitekt-
skolen Aarhus kurser for fagfolk om kulturmil-
jøer.

RAPPORTENS INDHOLD
Denne rapport indeholder et skema over kommunens kulturmiljøer, 
kort- og billedmateriale samt uddybende kulturmiljøanalyser for ud-
valgte kulturmiljøer i kommunen. Skemaet sammenfatter vurderin-
gen 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 sam-
menhæng? 

KULTURMILJØETS EGENSKABER er en indikator for iboende egenska-
ber 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 fortæl-
ling?

OPSTART FORUNDERSØGELSE BESIGTIGELSE KONKLUSION
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De kulturhistoriske temaer er gennemgående 
hovedtræk, som har spillet en væsentlig rolle 
for egnens udvikling. Temaerne er karakteristi-
ske for flere af de screenede kulturmiljøer, der 
i kraft af deres fysiske fremtræden afspejler 
bærende fortællinger i kommunen.

TEMA FOR KULTURARVEN 
I KALUNDBORG KOMMUNE

KALUNDBORG OG INDUSTRIEN
Højbyen, et af landets ældste bymiljøer, opstod 
omkring Esbern Snares borg fra 1100-tallet og 
senere anlæggelsen af franciskanerklosteret i 
ca. 1240. I 1500-tallet opstod den nedre by, der 
centrerede sig omkring handel og håndværk, 
hvilket i høj grad har præget byens udvikling 
i tillæg til den omfattende færge- og skibsfart, 
der opstod omkring havnen. Fra 1874 opleve-
de Kalundborg en betydelig udvikling med an-
læggelsen af den sjællandske nordvest-bane 
fra Roskilde til Kalundborg. Dette sikrede en 
stigende trafik og udskibning fra byens havn. 

Med jernbanen udviklede Kalundborg sig 
som industri- og erhvervsby, hvilket har skabt 
grobund for store industrier som Novo Nor-
disk, Novozymes og olieraffinaderier samt 
tidligere industrier som Carmen og Bukhs 
Maskinfabrik. Ligeledes blev landets største 
kraftvarmeværk, Asnæsværket, anlagt ved 
Kalundborg Havn. De store industrier og kraft-
varmeværket har i et forpligtende samarbejde 
udviklet et unikt industri- og miljøsamarbejde 
- Symbiosen. Gennem Symbiosen udnyttes 
industriernes affaldsprodukter og det industri-
elle samarbejde understøtter en fortælling om 
industriens betydning for Kalundborg. 

Med anlæggelsen af Slagelse-Værslevbanen 
i 1898, og videreføringen til Kalundborg, op-
levede flere byer en udvikling af industrien 
med blandt andet sukkerfabrikken i Gørlev og 
Vilhelm Pedersens maskinfabrik i Høng. Sam-
tidig udviklede Gørlev og Høng sig med jern-
banen til større stationsbyer.

KYSTEN
Kysten med de to næs, Asnæs og Røsnæs, 
præger i høj grad Kalundborg Kommune, 
hvor der i store dele af kommunen opleves 
en tydelig nærhed til vandet. Røsnæs er Sjæl-
lands vestligste punkt. Placeringen i forhold 
til kysten ved Røsnæs Fyr vidner om områ-
dets centrale og strategiske betydning i for-
bindelse med f.eks. Anden Verdenskrig og 
Den Kolde Krig. Asnæs er - i modsætning til 
det bakkede, kuperede terræn ved Røsnæs - et 
fladt herregårdslandskab, som indgår i kultur-
miljøet Lerchenborg.

Det særlige kystmiljø opleves ligeledes ved 
Havndal, hvor færgen går til kommunens to 
små øer: Nekselø og Sejerø. Begge øer ligger 
i læ af de to næs, hvorfor de har et mildere 
klima end fastlandet. Begge øer har en unik, 
smuk natur og et stærkt kulturhistorisk land-
skab. Fra spredt gårdlandskab på Nekselø til 
mindre bymiljøer og udflyttede gårde på Seje-
rø, hvilket samlet fortæller om øsamfundenes 
forskellige udviklinger. 

HERREGÅRDSLANDSKABET VED TISSØ
Området omkring Tissø består af en dyb dal 
med Halleby Å, Skarresø, Lille Åmose og 
store skovområder. Disse naturlige forhold 
har medvirket til, at området altid har været 
attraktiv for bosætning; først med bopladser 
i jernalderen og senere for adelen med store 
herregårde og tilhørende landskaber. De man-
ge herregårde har i forbindelse med vådområ-
derne haft mulighed for at udvikle mølleindu-
stri, som blandt andet kan opleves i området 
omkring Kongens Møller.
Det unikke herregårdsmiljø øst for Tissø ople-
ves særligt ved Esbern Snarres tidlige herre-
gård Sæbygård og dennes omkringliggende 
landskab med de to avlsgårde Falkenshøj og 
Frihedslund.

Region: 
Kommunenummer:
Indbyggertal:
Største by:
Kulturmiljøer:

Sjælland
326
48.681 (2019)
Kalundborg (16.370 indbyggere i 2019)
I Kalundborg Kommune er der på besigtigelsestidspunktet udpeget 
70 kulturmiljøer, som indgår i Kommuneplan 2017. Der er tidligere 
udarbejdet kommuneatlas for tidligere Kalundborg Kommune. Der 
er ikke udarbejdet kommuneatlas for de tidligere kommuner Bjergs-
lev, Gørlev, Hvidebæk, og Høng. I forbindelse med nærværende pro-
jekt og i dialog med Kalundborg Kommune og Museum Vestsjælland 
er der udarbejdet en liste med i alt 46 kulturmiljøer, som danner bag-
grund for screeningen.

SCREENEDE KULTURMILJØER  
I KALUNDBORG  KOMMUNE 



ARKITEKTSKOLEN AARHUS S. 8 S. 9SCREENING AF KULTURMILJØERSCREENING AF KULTURMILJØER ARKITEKTSKOLEN AARHUS 

BESIGTIGELSE BESIGTIGELSE

1

3

2

4

VÆRDISÆTNING EGENSKABER

Kulturhistorisk

Kulturhistorisk

Kulturhistorisk

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Arkitektonisk

Arkitektonisk

Arkitektonisk

Integritet

Integritet

Integritet

Integritet

Turisme

Turisme

Turisme

Turisme

Bosætning

Bosætning

Bosætning

Bosætning

Erhverv

Erhverv

Erhverv

Erhverv

Kultur

Kultur

Kultur

Kultur

GISSELØRE IDRÆTSPARK
På Gisseløre blev der i 1933 opført en restaurant 
og en badeanstalt. Odden blev herefter et popu-
lært, rekreativt område for Kalundborg. Senere 
blev der anlagt et idrætsanlæg med klubhus i 
funkisstil. Badeanstalten, som lå hvor parkerings-
pladsen er i dag, blev revet ned. Gisseløre er i 
dag stadig et velbesøgt udflugtsmål.

Øen er i dag naturfredet og de fleste le-
vende hegn og stendiger er beskyttede, 
hvorfor en kulturmiljøudpegning skal bru-
ges til at sætte fokus på øens kulturhisto-
riske fortælling. Som turistdestination kan 
Nekselø sammentænkes med færgen til 
Sejerø. 

Øen opleves som et samlet hele med den 
enkle vejstruktur og gårde på oprindelig 
placering. De levende hegn og stendiget 
gennem midten af øen understøtter op-
levelsen af øens fortælling. De fleste af 
gårdene opleves i dårlig stand og/eller 
opbygget, hvilket svækker kulturmiljøets 
samlede værdi.

NEKSELØ
Nekselø er placeret i Nekselø Bugt ud for Havn-
sø. Øen består af et kuperet terræn og et yderst 
rigt dyre- og planteliv. På øen findes 5 gårde, 
anløbsbro, mindre havn, flere mindre huse og 
sommerhuse samt en kirke med kirkegård. På 
øen findes flere levende hegn og stendiger.

Øen rummer både turisme- og bosæt-
ningspotentiale, som understøttes af øens 
oplevede kulturhistorie. Særligt byerne 
Sejerby og Kongstrup bør sikres mod om-
dannelse, sammen med de udflyttede går-
de, der ligger i det åbne landskab.

På Sejerø opleves øens udvikling tydeligt 
gennem de små landsbyer, de udflyttede 
gårde i landskabet samt udviklingen med 
andelsmejeri, centralskole og de mange 
sommerhusudstykninger. På øen opleves 
også den særligt vestsjællandske bygge-
skik, sidebensbindingsværk, særligt ved 
Gniben 6. 

SEJERØ
Sejerø har været under både Roskilde Bisp og 
som krongods men blev frasolgt til privat eje 
sidst i 1600-tallet. I 1805 blev øen købt af bønder-
ne. På øen findes byerne Sejerby, Kongstrup og 
Nordby. Desuden findes fyrtårn, sommerhuse, 
flere husmandssteder og udflyttede gårde.

Det anbefales at åbne området omkring 
værftet op for at fortælle områdets histo-
rie samt understøtte Havnsøs turismepo-
tentiale gennem forbindelsen Nekselø og 
Sejerø.

Havnsø opleves fragmenteret. Værdierne 
findes primært i de enkelte delelementer 
såsom værft, våningshus og købmands-
gård. Særligt området omkring vånings-
huset ved Havnsø Møllevej samt områ-
det ved værftet er bærende for områdets 
samlede oplevelse.

HAVNSØ
Havnsø er opstået omkring en møllegård fra om-
kring 1790. I dag er kun våningshuset tilbage. Før 
havnens anlæggelse i 1906 var Havnsø et mindre 
fiskerleje. I Havnsø findes også en hollandsk 
mølle, købmandshandel, hotel, dele af det gamle 
værft, marina samt flere beboelsesejendomme.

Gisseløre har potentiale for at trække på 
Kalundborgs turister og motionister, hvil-
ket kan udfoldes ved at styrke forbindel-
sen mellem midbyen og Odden samt ak-
tivere parkeringsområdet på Gisseløre til 
rekreativt areal.

Restauranten og idrætsanlægget på Gis-
seløre udgør fortællende elementer, der 
vidner om Gisseløres betydning som et 
tidligt, rekreativt udflugtsmål og sports-
areal for Kalundborg by. Idrætsanlægget 
har bevaret sit oprindelige udtryk i porten  
ind til banerne og klubhuset, mens restau-
ranten er omdannet af flere omgange. 

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

BESIGTIGELSESSKEMA
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MULLERUP HAVN
Mullerup Havn er anlagt som en ladeplads og 
toldstation i midten af 1800-tallet og senere 
udviklet med anden industri. Det tilbageværende 
pakhus samt havnekontoret, der tidligere har 
haft tilknytning til en kalkproduktion, ligger nord 
for den gamle tilkørsel til havnen. Toldassistent-
bolig, frysehus og arbejderboliger ligger øst for 
havnen.

Hele Røsnæs er i dag udpeget som en del 
af den danske naturkanon. Fyrtårnet og 
den tidligere færgegård spiller i denne 
sammenhæng en vigtig turistmæssig rol-
le og bør sammentænkes som en del af en 
samlet destination..

Fyret fremstår let aflæseligt med de man-
ge små bygninger og særligt sammen-
spillet mellem fyret og fyrmesterboligen 
understreger den samlede fortælling. Ud-
kigsposten samt de åbne, kuperede area-
ler er vigtige elementer for forståelsen af 
det strategisk vigtige Røsnæs.

RØSNÆS FYR
Fyrtårnet på Røsnæs er opført i år 1846 og 
udvidet i år 1859 til de nuværende 15 meter og i 
alt 25 m.o.h. Selve fyret er sammenbygget med 
fyrmesterboligen. Fyret er stadig aktivt.
Til kulturmiljøet hører en udkigspost brugt både 
under Anden Verdenskrig og Den Kolde Krig.

Gården er i dag ejet af Naturstyrelsen 
og bruges som naturskole og indgang til 
det smukke Røsnæs. Der findes også en 
café på gården. Ved en videreudvikling af 
Røsnæs som turistdestination er gården 
central til at understøtte dette, for eksem-
pel som portal til landskabet.

Gården ligger smukt i det kuperede land-
skab på Røsnæs og er med sin placering 
midt i det åbne landskab synlig fra mange 
steder på næsset. Landarbejderboliger-
ne og fiskerhuset er vigtige for områdets 
samlede fortælling og sammen med de le-
vende hegn og stendiger understøtter de 
den samlede fortælling.

RØSNÆSGÅRD 
Røsnæsgård er tidligere færgegård, placeret ved 
den sydlige kyst, i forbindelse med færgeforbin-
delsen til Samsø. I 1815 blev gården flyttet til sin 
nuværende placering og brugt til afgræsning af 
heste og kreaturer fra Kalundborg Slots Lade-
gård. Til gården hører også tre landarbejderboli-
ger samt et fiskerhus.

Omkring gadeforløbet i den ældste del af 
byen trænger husene til at blive renove-
ret, hvilket ville styrke fortællingen.

Den anbefales at sikre det tætte gadefor-
løb langs Kaldredvej gennem restriktive 
kommuneplanrammer eller en lokalplan. 
I byen er skolen vigtig og bør sikres mod 
nedrivning eller omdannelse.

Byen har et agrarpræg, der især opleves 
ved den uregelmæssige vejstruktur, le-
vende hegn og gårde, hvor Feltergård er 
den bedst bevarede. Ældre funktionsbyg-
ninger som smedje, præstegård og mejeri 
er bevaret. Med de bevarede bygninger 
og struktur er miljøets fortælling stærk.

Langs Kaldredvej opleves den tidligere 
landsbystruktur med tæt beliggende lan-
darbejderboliger og længehuse helt ud til 
vejen. Landsbyen slutter ved Bregninge-
gård, som opleves fragmenteret. Bærende 
for landsbyen er også den tidligere skole 
og området ved kirken og præstegården.

VISKINGE 
Viskinge er en vejklyngeby med kirken placeret 
højt i byens østlige ende. I byens modsatte ende 
ligger den tidligere præstegård, hvor byens op-
rindelige og komplicerede gadeforløb fint samler 
bymidten og kulturmiljøet.

BREGNINGE
Bregninge er en tidligere slynget vejlandsby 
med flere gårde og hovedgården Bregningegård, 
i dag findes kun stuehuset til Bregningegård. I 
landsbyen findes flere landarbejderboliger, kirke 
med præstegård samt skole. Landsbyen er place-
ret i tæt forbindelse med Bregninge Å.

Ved en fremtidig udvikling af Mullerup 
Havn bør områdets bevaringsværdige 
bygningselementer som pakhus, havne-
kontor, toldassistentbolig, frysehus og 
arbejderboliger vedligeholdes samt bru-
ges til at sikre en sammenhæng mellem 
elementerne for at knytte havneområdet 
sammen.

Havnen udgør et lille kulturmiljø, der 
vidner om tidligt havneerhverv med mo-
leanlæg og enkelte, tilbageværende byg-
ningselementer, som udgør de bærende, 
arkitektoniske værdier. Området fremstår 
dog fragmenteret, da havnen er præget 
af et moderne lystbådsanlæg og sommer-
huskultur fra 1940 langs den sydlige kyst.
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REERSØ
Reersø er en uregelmæssig vejforteby, der frem-
står som før landboreformerne med flere større, 
uudflyttede gårdanlæg liggende i tætte klynger 
med åbne pladser og smalle smøger mellem sig. 
Mod syd ligger Reersø Havn, som i dag er vokset 
sammen med landsbyen langs Strandvejen med 
en senere typologi af villaer fra begyndelsen af 
1900-tallet.

Det bør vurderes om landsbyen fremover 
skal være udpeget som et kulturmiljø.

Landsbyen er ændret over tid og frem-
står i dag som en gennemfartsby, hvilket 
svækker oplevelsen af det samlede kul-
turmiljø. Bebyggelsen fremstår desuden 
lettere fragmenteret og forfalden.

MULLERUP 
Mullerup er todelt og består af en fremtræden 
landsbystruktur langs Toelstangsvej med enkelte, 
uudflyttede gårde, der ligger tilbagetrukket fra 
vejen og et tæt bebygget vejforløb langs lande-
vejen Mullerupvej med servicefunktioner som 
købmand, missionshus, postkontor og smedje. I 
byens sydlige udkant ligger den tidligere Mulle-
rup Dampmølle.

En lokalplan varetager byens struktur med 
karakter af randbebyggelse ud til Helsinge 
Mose. Nyere bebyggelse bør integreres i 
den eksisterende by langs den nordlige 
del af Helsingevej og derved understøtte 
vejforløbet.

Landsbyen ligger som randbebyggelse 
ud til Helsinge Mose, men indeholder fle-
re elementer fra andelstiden, som på fin 
vis formidler byens udvikling blandt andet 
som arbejderby i forbindelse med sukker-
industrien i Gørlev. Specielt den nordlige 
del af byen har et tæt og sammenhæn-
gende vejforløb.

KIRKE HELSINGE
Kirke Helsinge er en vejby med gadehuse fra 
begyndelsen af 1900-tallet placeret tæt ud til Hel-
singevej samt med enkelte gårde trukket tilbage 
fra vejforløbet. Landsbyen er præget af en større 
udvikling under andelstiden med mejeri, brugs, 
forsamlingshus og skole. Parcelhusudbygninger 
fra 1960’erne er primært placeret syd for byen.

Det bør vurderes om landsbyen fremover 
skal være udpeget som et kulturmiljø.

Grundet det svært aflæselige miljø fore-
slås det, at en udpegning af Store Fuglede 
udgås.

Den nye landevej ligger øst for byen, hvil-
ket holder bygaden fri for gennemkøren-
de trafik. De ældre og nyere gadehuse og 
tidligere funktionsbygninger er placeret 
helt ud til bygaden, hvilket giver byen en 
tæt karakter, der styrker og samler fortæl-
lingen.

Landsbyens bærende elementer er de 
uudflyttede gårde, de tidligere forretnin-
ger langs bygaden, herunder skomager, 
slagter og købmand. Derudover pryder 
mange træer og gadekæret bybilledet.

JORDLØSE
Landsbyen er langstrakt men sluttet med kirken 
beliggende nordvest i byen. Der er endnu 5 uud-
flyttede gårde, hvoraf flere er med bindingsværks-
længer. Disse ligger på række bag bebyggelserne 
på bygaden. I byen ses stadig flere funktionsbyg-
ninger som købmand, smedje, præstegård, for-
samlingshus og bager.

STORE FUGLEDE
Kirken og de tilbageværende 5 gårde, hvoraf 
nogle er delvist i bindingsværk, ligger fordelt på 
begge sider af landsbygaden. Midt i byen ligger 
præstegården for sig selv i den store præste-
gårdshave. Langs hovedgaden opleves tidligere 
butikker og byens gadekær.

Landsbyen er sikret, men det bør dog un-
derstreges, at byen grundet sin størrelse 
og værdi er sårbar over for ændringer i 
gadestrukturen og den eksisterende be-
byggelse i landsbyens centrale del. Nyere 
udbyggede arealer bør tage højde for den 
historiske landsby og dennes relation til 
det omkringliggende landskab.

Det tætte landsbymiljø i Reersø er unikt 
og har en høj kulturhistorisk værdi, sær-
ligt i den centrale del af landsbyen, hvor 
bebyggelsen består overvejende af gårde 
og huse i bindingsværk. De arkitektoniske 
værdier knytter sig til den ældre bebyg-
gelse, der ligger tæt ind til vejforløbene 
og danner intime byrum.
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REERSLEV
Landsbyen er en større agrar kirkelandsby med 
mange velbevarede funktionsbygninger. Præste-
gården og kirken ligger nordligst. Langs bygaden 
er flere ældre gårdbebyggelser og en gammel 
smedje. Derudover er andelsperioden repræsen-
teret i form af tidligere mejeri, forsamlingshus, 
missionshus og sparekasse.

Landsbyen er allerede underlagt en lo-
kalplan med bevaringsbestemmelser, der 
sikrer strukturen. Det anbefales dog at 
sikre at ny bebyggelse skal placeres oven 
eksisterende sokkel for at sikre det tætte 
forløb. 

Ulstrup opleves som en tæt bebygget 
landsby med bebyggelse helt ud til det 
slyngede vejforløb, der følger det kupe-
rede terræn. Særligt omkring kirken og 
langs Røsnæsvej og Søbakken opleves 
det tætte forløb. Præstegården og den 
tilhørende skov er bærende for områdets 
fortælling.

ULSTRUP 
Ulstrup er en tidligere fortelandsby med egen 
kirke. Landsbyen ligger smukt ved indgangen til 
Røsnæs og med udsigt over Kalundborg Fjord. 
Landsbyen består af flere mindre huse, enkelte i 
Bedre Bygegskik,, få gårde og enkelte bindings-
værkshuse samt en ældre skole og præstegård 
med tilhørende skov og Skt. Laurentii Kilde.

I dag er Høng Landevej anlagt som om-
fartsvej uden om landsbyen mod øst, som 
varetager tungere trafik. Det anbefales, at 
der arbejdes med en bevaringsstrategi for 
det samlede kulturmiljø, hvor de enkel-
te kulturhistoriske elementer varetages. 
Eventuelt ved at udarbejde rammebe-
stemmelserne for kulturmiljøet.

I Løve findes velbevarede elementer som 
vindmølle (1880), andelsmejeri, missions-
hus, centralskole, forsamlingshus m.m, 
hvilket på fin vis formidler fortællingen 
om landsbyen. Jernbanen er anlagt i 1898, 
men stationsmiljøet er aldrig vokset sam-
men med landsbyen, og ligger derfor som 
en lille bebyggelsesenklave mod vest.

LØVE
Løve er en vejby langs det gamle landevejsforløb 
mellem Slagelse og Kalundborg. Centralt ligger 
den tidligere landevejskro og brugsforening fra 
1857 omgivet af mindre husbebyggelse, der 
ligger tæt ind til vejforløbet. Vest for landsbyen 
findes den tidligere Løve Station anlagt med et 
mindre stationsmiljø langs Stationsvej.

Det foreslås, at en udpegning af Illerup 
udgår.

Kåstrup har gode forudsætninger for bo-
sætning grundet det hyggelige landsby-
miljø og placeringen tæt på Kalundborg. 
En bevaringsindsats bør fokusere på Kå-
strups overordnede landsbystruktur samt 
bebyggelsen i den sydlige del af landsby-
en.

Landsbyen opleves fragmenteret og de 
fleste gårde er meget omdannede. Lands-
byens struktur er svært aflæselig og nyere 
byggeri og nedrivninger er med til at ud-
viske den oprindelige struktur.

Landsbyens gennemgående vejforløb og 
struktur er overordnet intakt, men forte-
strukturen opleves kun i kraft af det store 
gadekær, som derfor udgør et bærende 
element i landsbyen. Bebyggelsen er ge-
nerelt omdannet og de vigtigste, arkitek-
toniske værdier findes i gårdene og læn-
gehusene i landsbyens sydlige del.

ILLERUP
Illerup er en lille landsby på kanten af sandjorden. 
Den består af et par gårde, husmandssteder og 
gadehuse, samt flere levende hegn og større træ-
er, der giver landsbyen et grønt præg.

KÅSTRUP
Kåstrup var oprindeligt en fortelandsby med går-
de beliggende omkring den centrale forte. I dag 
har byen karakter som en slynget vejby med et 
stort gadekær på den bevarede del af forten og 
flere uudflyttede gårde og længehuse. Mod nord 
er landsbyen vokset sammen med nabobyen 
Spangsbro.

Dele af kulturmiljøet står stærkt, mens 
andre fremstår i forfald. En renovering af 
husene langs bygaden ville styrke kultur-
miljøets fortælling.

Byens fortælling fremstår stærkest om-
kring de mange bevarede funktionsbyg-
ninger og gårdbebyggelser, der hver 
repræsenterer forskellige tidsperioder. 
Strukturen er fint bevaret. Nyere parcel-
huse skyder frem i byens udkant, hvilket 
bevarer den mere historiske midte.
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HUSMANDSUDSTYKNING LERCHENBORG
Husmandsudstykningen ved Lerchenborg består 
af mindre husmandsbrug fra forskellige perioder. 
De ældste gårde mod øst er tidligere fæstegods 
under herregården Lerchenborg og den senere 
bebyggelse mod vest er husmandsbrug oprettet 
efter statshusmandsloven i 1899 og udstykket af 
flere omgange.

Det anbefales at sikre forsamlingshuset 
som et eksempel på Anders Bendtsens 
virke og hans øvelseshuse.

Det tidligere landsbymiljø opleves meget 
utydeligt, hvorimod station- og andelsti-
den opleves tydeligt, særligt langs Eske-
bjergvej og ved krydset ved Eskebjerg 
Strandvej. Jernbanens forløb opleves 
stadig, særligt omkring Posthusvej med 
station og pakhus. Forsamlingshuset er 
bærende for byens oplevelse.

ESKEBJERG 
Eskebjerg startede som en større slynget landsby 
men er siden udviklet som en stations- og an-
delsby. Byen rummer tidligere station, flere huse 
og villaer med stationspræg og butikker samt 
flere funktionsbygninger fra andelstiden blandt 
andet brugsforening og forsamlingshus.

Man bør vurdere om landsbyen skal indgå 
som kulturmiljø fremover, da det kulturhi-
storiske værdisæt er vanskeligt aflæseligt. 
Bastrup kan dog med fordel integrere 
det omkringliggende landskab og derved 
fremme kvaliteterne i landsbyen.

De bærende bevaringsværdier knytter sig 
til landsbyens struktur og beliggenhed i 
landskabet. Meget af bebyggelsen er dog 
omdannet og fremstår lettere forfalden, 
hvilket svækker kulturmiljøets arkitektoni-
ske vurdering.

BASTRUP
Bastrup er en randby mellem Gamlemose mod 
nord og de kuperede agerjorde mod syd. De 
fleste gårde er udflyttet under landboreformerne 
i slutningen af 1700-tallet, hvorfor landsbyen pri-
mært består af mindre husmandsbrug i et forløb 
omkring Bastrupvej. De få tilbageværende gårde 
ligger trukket tilbage fra vejforløbet.

Gørlevs stærkeste egenskaber ligger i det 
centrale gadeforløb og de her bevarede, 
arkitektoniske elementer. Sukkerfabrikken 
udgør desuden et spændende udviklings-
potentiale, som med fordel kan tænkes 
sammen med byen og hermed understøt-
te en stærk, kulturhistorisk fortælling.

Høng er et godt eksempel på en stations-
by med flotte, arkitektoniske elementer, 
som bør varetages. Det anbefales derfor 
at sammenfatte de eksisterende afgræns-
ninger og arbejde med Høng som et 
samlet kulturmiljø. At inddrage det aktive 
bymiljø kan desuden være med til at un-
derstøtte historien.

De bærende bevaringsværdier knytter 
sig til gadeforløbene Adelgade og Øster-
led, hvor stationsbyen har udviklet sig i 
forbindelse med banen. Vejforløbene in-
deholder flere klassiske og velbevarede, 
arkitektoniske stationsbyelementer samt 
villaområder, der er opført til de mange 
fabriksarbejdere.

Høng består af bygningselementer i to-tre 
etager med butik i stuen og bolig i de øvri-
ge etager, der ligger tæt langs de centrale 
gadeforløb. Byen indeholder en homogen 
arkitektur med flere fine eksempler på en 
nationalromantisk byggestil. Industrien 
bag hovedgaden er opført i 1910 og udvik-
let frem til midten af 1900-tallet.

GØRLEV
Gørlev er oprindeligt en vejby langs Adelgade  og 
senere udviklet som stationsby, fra 1898, da ba-
nen mellem Slagelse og Værslev blev etableret. 
Landsbyen voksede sammen med Gørlev Station 
mod øst i begyndelsen af 1900-tallet. Gørlev Suk-
kerfabrik blev anlagt i 1912 og medførte en yderli-
gere vækst til stationsbyen.

HØNG
Høng er en stationsby langs Slagelsevej og Ho-
vedgaden, der strækker sig fra Høng Station til 
Høng Arrest og Tinghus. Jernbanen blev indviet 
i 1898 og gav grundlag for en hastig udvikling 
af byen med samfundsfunktioner som realskole, 
teknisk skole, posthus, bank og telefoncentral.  
Øst for banen ligger industrikvarteret Vilhelm Pe-
dersens Maskinfabrik.

Husmandsbrugene ligger smukt placeret 
ud til kysten ved Jammerland Bugt, hvor 
gårdene rummer gode muligheder for bo-
sætning på landet i umiddelbar nærhed til 
Kalundborg.

De bærende bevaringsværdier knytter sig 
til udstykningsfiguren samt de delvist be-
varede gårde med fritliggende stuehuse 
og bagvedliggende staldbygninger. Hus-
mandsbrugene langs Østrupvej udgør 
den stærkeste del af kulturmiljøet, hvor 
gårdjordene er udstykket vinkelret på ve-
jen afgrænset af delvist bevarede læhegn.
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VEDELSGADE OG BIRCHSGADE
Vedelsgade og Birchsgade er et villakvarter bestå-
ende af 20 dobbelthuse, som især i Birchsgade er 
af meget homogen karakter med pudsede, gule 
facader og teglhængte sadeltage. Husene er op-
ført som arbejderboliger i havebystil omkring år 
1900.

Området er i dag sikret gennem en lokal-
plan med bevarende bestemmelser.

Kvarteret fremstår i dag intakt og som et 
godt eksempel på en industris anlæggelse 
af en hel arbejderby. Alle ejendommene 
fremstår intakte og velholdte. Sammen 
med den velholdte struktur sikres områ-
dets samlede oplevelse. Dog skæmmes 
denne af Slagelsevej, som opdeler kultur-
miljøet.

DE 100 HUSE 
De 100 huse er en samling arbejder- og funktio-
nærboliger placeret langs Grethes, Poulas, Inge-
borgs, Svends og N. Valdemars Allé. Boligerne 
blev bygget i 1916 til arbejderne ved skibsværf-
tet. Skibsværftet blev nedlagt umiddelbart efter 
færdiggørelse af boligerne. Funktionærboligerne 
blev placeret for sig selv vest for Slagelsesvej.

Bymidten indeholder mange huse med 
bevaringsværdi, som bør SAVE-registre-
res. Det anbefales, at der i fremtidig udvik-
ling af Kalundborg sættes fokus på bymid-
ten, som besidder potentiale for at danne 
forbindelsesled mellem den nye havne-
plads og bymidten samt mellem gågaden 
og Højbyen, hvis Klostertorv aktiveres.

Kalundborgs bymidte byder på spænden-
de gadeforløb med velbevarede bebyg-
gelser, som repræsenterer flere perioder 
af byens historie. De bærende elementer 
udgøres af renæssance-husene i Lindega-
de, rokokohusene i Kordilgade, byhusene 
langs Møllestræde, Møllebakketrappen 
samt den gamle klosterbygning.

KALUNDBORG BYMIDTE
Kalundborg bymidte omfatter  Skibbrogade, Møl-
lestræde, Lindegade, Kordilgade, parken nord 
herfor samt Klosterpladsen med den bevarede 
længe fra Kaalund Kloster. I Lindegade findes 
flere eksempler på bevarede renæssancehuse og 
i Kordilgade ligger en række genopførte rokoko-
huse, mens bebyggelsen i Møllestræde præges 
af små, sammenhængende byhuse.

Fiskerhusene udgør et bindeled mellem 
den nye havnepark og Højbyen. Det anbe-
fales, at udvikle området som en forbin-
delsesvej for fodgængere mellem de to 
bydele for at aktivere fiskerkvarteret såvel 
som højbyen. Fiskerkvarteret har i dag en 
lukket karakter, og kan med fordel åbnes 
op og blive mere inviterende.

Den harmoniske, homogene arkitektur 
med små variationer bør indeholdes i 
rammebestemmelserne for området.

Kulturmiljøet har en intim atmosfære, 
som skyldes den lille skala i den tætte be-
byggelse, der er velbevaret i sin struktur, 
men som flere steder er omdannet på en-
keltbygningsniveau.

Kulturmiljøet har en uspoleret sammen-
hæng i sin bebyggelse, som et tidstypisk 
og let aflæseligt alment boligbyggeri. Ny-
vangskvarterets røde og gule, strømline-
de arkitektur giver et homogent udtryk i 
boligkvarteret, som rummer fine arkitek-
toniske værdier og en høj grad af integri-
tet.

FISKERHUSENE
Fiskerhusene i Strandstræde, Rosengade, Baut-
rupsvej og Bag Slotsgraven er opført i 1800-tal-
let til sømænd og fiskere og ligger med nærhed 
til det gamle fiskerleje, som nu er lystbådehavn. 
Kvarteret har smalle, tætbyggede gader og små, 
sammenhængende gadehuse samt bagvedlig-
gende, lange haver, hvor fiskerne kunne tørre 
deres net.

NYVANGSKVARTERET
Nyvangskvarteret består af flere almene boligbe-
byggelser samt Nyvangskirken. Boligblokkene og 
husene på modsatte side af Nørre Allé er opført 
i hhv. rød og gul tegl fra slutningen af 1940’erne 
og frem til slut 50’erne. Nyvangskirken er opført 
i 1974 med tydelig inspiration fra Grundtvigskir-
ken.

Der foreligger en lokalplan for villakvarte-
ret og det anbefales at følge de bevarende 
bestemmelser, som er beskrevet heri, så 
yderligere tilføjelser og ombygninger bli-
ver tilpasset den oprindelige arkitektur.

Kulturmiljøet opleves meget harmonisk i 
sit udtryk og særligt Birchsgade har en fin, 
gennemgående arkitektur med mange de-
taljer i murværket. Flere af husene er dog 
blevet udstyret med kviste, som ikke er til-
passet den oprindelige arkitektur, hvilket 
svækker helhedsindtrykket.
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HØJBYEN
Højbyen blev grundlagt af Esbern Snare omkring 
1170 på et bakkedrag, hvis topografi stadig af-
grænser Højbyen. Den karakteristiske Vor Frue 
Kirke med de fem tårne indtager en central plads 
i kulturmiljøet og omgives af Højbyens mange 
middelalderhuse beliggende i det oprindelige ga-
denet, der munder ud i det centrale torv.

Kulturmiljøet ligger op til Hovedgaden i 
Høng og kan med fordel integreres bedre 
i bymiljøet. Flere offentlige initiativer og 
mindre virksomheder holder til i de gamle 
fabriksbygninger, hvorfor det anbefales at 
se på udviklingspotentialet af den tidlige-
re industri som et aktivt element i byen.

Maskinfabrikken fremstår som et helstøbt 
industrimiljø med fabriksanlæg, admi-
nistrationsbygning (1912/1943), kantine 
(1943), sportshal (1942), boliger og direk-
tørbolig (1944). Sammenhængen mellem 
industrimiljøet og byen er desuden et vig-
tigt karaktertræk, som kan styrkes frem-
over for at understøtte fortællingen.

VILHELM PEDERSENS MASKINFABRIK
Vilhelm Pedersens Maskinfabrik består af et 
elektricitetsværk og værksted anlagt i 1910 i for-
bindelse med stationsbyens udvikling. Virksom-
heden har haft stor betydning for udviklingen af 
Høng både i kraft af maskinfabrikkens virke frem 
til 1993 samt virksomhedens mange initiativer 
for de ansatte såsom fritidsanlæg og boliger.

Området i sin helhed har gode emulig-
heder for en stærkere kulturformidling. 
Strids Mølle kunne med fordel aktiveres 
som mødested, hvorfra man kan bevæge 
sig ud i kulturlandskabet. Det foreslås, at 
der laves cykel- og fodgængerforbindel-
ser i området for at fremvise landskabet 
og dets historiske betydning.

De bærende fortællende elementer i kul-
turmiljøet er efterhånden forsvundet og 
miljøet fremstår løbende svært aflæseligt 
De bærende bevaringsværdier knytter sig 
især til Strids Mølle og dens mølledam 
samt direktørbolig og magasinbygning 
ved Øresø Mølle.

KONGENSMØLLER
Langs Halleby Å fra afløbet ved Skarresø har der 
gennem tiden ligget 5 vandmøller. De fleste er i 
dag i stærk forfald eller helt væk, med undtagel-
se af Strids Mølle, der er totalrenoveret og som 
igen anvendes til møllebrug. Kulturlandskabet er 
rigt på spor fra mølledriften med mange tilhøren-
de funktionsbygninger.

Bygningerne rummer et stort potentiale 
grundet den fleksible struktur og de for-
skellige bygningstyper. Dog kræves en 
snarlig igangsætning af en proces, der 
kan sikre fortsat brug.

Fabrikken indeholder stærke egenskaber, 
herunder som hub for erhvervsudvikling 
og iværksætteri, hvilket bygger på fa-
brikkens historie, hvorfor arkitekturen er 
stærk som fortællende element.

Fabrikken opleves intakt, dog i stigende 
forfald, hvorfor en snarlig programmering 
og restaurering af bygningerne kræves.
Bygningerne er i funktionalistisk stil med 
en administrationsbygning og industri-
bygninger med shedtag, og fremstår sam-
menhængende og som et god eksempel 
på efterkrigstidens industribygninger. 

Fabrikken fremstår intakt og vidner om 
en tidligere stor arbejdsplads. Selve ar-
kitekturen fremstår sammenhængende 
og uden større ændringer. De mange er-
hvervslejemål sikrer at fabrikken fortsat er 
aktiv.

BUKHS MASKINFABRIK 
Bukhs Maskinfabrik startede i 1904 i Hørve med 
fremstilling af forbrændingsmotorer. I 1915 flyt-
tede fabrikken til Kalundborg. I 1947 nedbrændte 
fabrikken og flyttede til nuværende placering. 
Fabrikken lukkede i 1994 og blev overtaget af 
Aabenraa Motorfabrik.

CARMEN (CASA DANICA)
Carmen, i dag Casa Danica, blev opført i 1964 og 
husede virksomheden Carmen Curlers. Fabrikken 
havde i en periode omkring 3500 ansatte, primært 
kvinder. Fabrikken indeholder i dag forskellige er-
hvervslejemål og derfor fortsat et aktivt erhvervs-
miljø.

Højbyen er udpeget som kulturarvsareal 
af national betydning og rummer 13 fre-
dede bygninger. Den er omfattet af lokal-
plan nr. 47 med bevarende bestemmelser 
og flere kommuneplanrammer. Det an-
befales at udvikle en turismestrategi for 
Højbyen, som kobler sig på Kalundborg 
midtby og den nye havnepark.

Højbyen udgør et sjældent intakt køb-
stadsmiljø, som understreges af den 
bevarede bystruktur såvel som den høje 
koncentration af middelalderhuse, der 
besidder store arkitektoniske kvaliteter. 
Kulturmiljøet formidler en vigtig del af 
middelalderhistorien og rummer dermed 
en høj kulturhistorisk værdi.
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ASNÆSVÆRKET
Asnæsværket er landets største kraftværk og blev 
sat i drift i 1959. Asnæsværket indgår i miljøsam-
arbejdet Kalundborg Symbiose og ud over strøm 
producerer Asnæsværket fjernvarme til Kalund-
borg Kommune og procesdamp til nabovirksom-
hederne Statoil, Novo Nordisk og Novozymes.

Flere af instituttets ældre bygninger står 
tomme og mangler vedligehold. Hvis de 
restaureres, har de potentiale for at rum-
me synscentrets funktioner eller kulturel 
aktivitet, som knytter sig til det. Beliggen-
heden ud til Kalundborgs kyst giver også 
mulighed for at udvikle stedet som offent-
ligt udflugtsmål.

Blindesinstituttet på Refsnæs er et sam-
mensat kulturmiljø, som bærer præg af, at 
instituttet er udvidet af flere omgange og 
i den forbindelse har fået tilføjet bygning-
er, som ikke er tilpasset det oprindelige 
bygningskompleks. De mange bevarede 
funktionsbygninger sikrer miljøets kultur-
historiske værdi.

BLINDEINSTITUT
Blindeinstituttet på Refsnæs åbnede i 1898 for 
børn, der var blevet blinde som følge af tuber-
kulose. Nærhed til kysten forbedrede behand-
lingen og derfor blev en villa ved Kalundborgs 
kyst valgt til formålet. I dag holder Synscenter 
Refsnæs til på stedet, som foruden nyere boligaf-
snit, skole og SFO rummer flere oprindelige byg-
ninger som inspektørbolig, skole og vaskehus.

Området på Gisseløre er fredet og rum-
mer natur- og vildtreservat. Den funkti-
onstømte funkisbygning har potentiale 
for at indgå i en kulturel udviklingsplan 
for Gisseløre, hvis rekreative naturområ-
der er et populært udflugtsmål. 

Radiostationen og de høje radiomaster 
vidner om Kalundborgs betydning for ra-
diohistorien og kan stadig aflæses som 
kulturmiljø. Funkisarkitekturens væsent-
ligste træk er bibeholdt og har bevaret fle-
re detaljer, men radiostationens bygning-
er kræver generelt restaurering.

RADIOSTATIONEN
I 1927 begyndte man at sende nationale radioud-
sendelser fra de to 100 meter høje radiomaster på 
Gisseløre. Nuværende radiostation blev opført i 
1933. Radiostationen er opført i funkisstil ligesom 
medarbejderboligerne nord for stationen. I 1952 
ophørte man med at sende udsendelser fra radio-
stationen og bygningen er i dag funktionstømt.

Hospitalet har med sin centrale beliggen-
hed, flotte arkitektur og høje placering i 
landskabet gode egenskaber inden for 
både bosætning og erhverv. Det anbe-
fales, at udarbejde en udviklingsplan for 
stedet samt at sikre kulturmiljøets værdier 
gennem en SAVE-registrering.

De to miljøer kan drage fordel af hinan-
den, hvis der oprettes en stærkere for-
bindelse mellem dem, så funktioner kan 
deles. Der bør foretages en SAVE-registre-
ring af højskolens såvel som kirkemiljøets 
bygninger med det formål at sikre de arki-
tektoniske værdier i f.eks. lærerboliger og 
kirkeladen.

Hospitalets oprindelige bygninger samt 
senere tilbygninger danner tilsammen et 
helstøbt kulturmiljø med flere arkitekto-
niske kvaliteter trods store omdannelser. 
Foruden selve hovedbygningen udgør 
den gamle overlægebolig, kraftcentralen 
samt sygeplejeboligerne vigtige, fortæl-
lende elementer i kulturmiljøet.

Højskolen og kirkemiljøet rummer begge 
høj kulturhistorisk og arkitektonisk værdi, 
men opleves som adskilte miljøer grun-
det den manglende visuelle forbindelse. 
De forskellige elementer bindes dog fint 
sammen af kirkestien. Højskolen præges 
af flere  utilpassede tilbygninger, som 
svækker integriteten i miljøet.

KALUNDBORG GL. HOSPITAL 
Kalundborgs hospital blev opført på et højde-
drag uden for byen i 1924 og er udvidet af flere 
omgange i 50’erne og 60’erne. Bygningerne 
stammer derfor fra forskellige perioder, men 
deres gennemgående træk er de røde teglstens-
facader og tegltage. Hospitalet lukkede i 2011, og 
senest er et nyt sundheds- og akuthus opført ved 
siden af det gamle hospital.

UBBERUP HØJSKOLE OG VALGMENINGHEDSKIRKE 
Ubberup Højskole fra 1899 blev oprettet i den 
gamle fattiggård øst for valgmenighedskirken og 
havde oprindeligt landbrug i kampestenslænger-
ne. Senere er højskolen udvidet med gymna-
stiksal, tegnet af Th. Bindesbøl, og lærerboliger 
i Bedre Byggeskik, tegnet af Ivar Bentsen. En sti 
forbinder højskolen og kirkemiljøet med kirke-
gård, kirkelade og præstegård.

Symbiosen er en stærk fortælling i Ka-
lundborg og Asnæsværket spiller en cen-
tral rolle i denne fortælling. Oplevelsen og 
fortællingen om symbiosen kan tydelig-
gøres og aktiveres som en central ople-
velse, når Kalundborg besøges.

Det enorme anlæg opleves flere steder 
i byen og er med sin størrelse en vigtig 
del af Kalundborg. Den særlige oplevelse 
omkring Asnæsværket kommer til udtryk 
ved de mange rør, som fører varme og 
el til andre fabrikker i byen som en del af 
symbiosen.
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KATTRUP
Kattrups historie kan spores tilbage til 1393. 
Den nuværende hovedbygning er opført i 1925 i 
nyklassicistisk stil. Avlsbygninger, forpagterbo-
liger og smedje står endnu velbevaret. Derud-
over er området præget af lindealléer, trærækker, 
godshuse, store marker og inddiget skov.

Den trelængede hovedbygning og de tre 
fortidsminder (jættestue, høj og voldsted) 
er fredet. Godset er fortsat privat, men 
besidder egenskaber inden for kulturfor-
midling, hvis området gøres offentligt til-
gængeligt.

Selchausdals hovedbygning er opført i 
1856 i nederlandsk renæssancestil på det 
firesidede voldsted. Sammen med avls-
gården, haveanlægget, lindealléerne og 
de mange arbejder- og funktionærboliger 
står kulturmiljøets fortælling stærkt frem.

SELCHAUSDAL
Selchausdal er en middelalderlig hovedgård som 
indtil 1799 hed Gundetved. Gården har altid været 
privat gods og nævnes første gang i 1339. Godset 
er løbende blevet udvidet i takt med nedlæggel-
sen af omkringliggende gårde i 16- og 1700-tallet. 
Lindealléer leder fra vejen ved Tissø op til godset.

Avlsgården er noget forfalden og bør re-
noveres, hvis kulturmiljøet ønskes beva-
ret.

Avlsgården fra slutningen af 1800-tallet, 
der er opført i gule mursten med gulkal-
ket stueetage og trempel, bærer sammen 
med den mere velholdte hovedbygning 
værdien. Derudover står tidligere arbej-
derboliger på gårdens jorder.

HALLEBYGÅRD
En mindre herregård dannet ved sammenlægnin-
gen af Store og Lille Hallebygård samt resterne 
fra landsbyen Halleby. Hovedbygningen er opført 
i to stokværk med trappegavle og er trukket tilba-
ge i haven med afstand til avlsgården. 

Egenskaberne knytter sig primært til kul-
turlandskabet, hvor mange beskyttede 
sten- og jorddiger rundt om skove og i 
ejerlavsgrænsen styrker fortællingen.

Egenskaberne knytter sig til oplevelses-
værdien af herregårdene, hvor formidling 
af agerbrug kunne være interessant grun-
det de mange bevarede elementer.
Frihedslund besidder, i en udvikling af 
områder, de bedste kvaliteter for en vide-
re formidling.

Hovedgården besidder høje arkitektoniske 
værdier, som primært knytter sig til ho-
vedbygningen og avlsgården. Integriteten 
og den kulturhistoriske værdi bæres af de 
mange bevarede elementer i herregårds-
landskabet samtidig. Værdierne svækkes 
af de nyere bygningsværker som ikke er 
tilpasset det oprindelige.

Kulturmiljøets værdier knyttes til Sæby 
Kirke og de tre herregårde, hvor Friheds-
lund fremstår stærkest med mange op-
rindelige bygninger. Hovedgårdslandska-
bet er præget af store marker, levende 
hegn, lindealléer og landarbejderboliger, 
der sammen med herregårdene udgør en 
stærk fortælling.

NØRAGER
Gården Nørager kan dateres tilbage til 1429. 
Nuværende hovedbygningen er opført i italiensk 
villastil i 1868-73. Avlsgården er opført i 1914 
efter en brand. Herregårdsområdet er præget 
af lindealléer, store marker, sten- og jorddiger. 
I kulturmiljøet ligger også skovfogedhus og 
skovriddergård.

SÆBYGÅRD
Sæbygård var en betydelig hovedgård i middel-
alderen og var sammen med Sæby Kirke ejet af 
Esbern Snare i 1100-tallet. Avlsgården Friheds-
lund og parcelgården Falkenhøj hørte tidligere til 
Sæbygård, men begge blev solgt fra omkring år 
1800. Store marker, lindealléer, skove og arbej-
derboliger præger området.

Herregården anvendes fortsat til ager- og 
skovbrug, og der drives derudover husud-
lejning og konferencelokaler med tilhø-
rende overnatningsmuligheder.  

Herregårdsanlægget er homogent i sin 
opbygning, hvilket styrker kulturmiljøet. 
Herregårdens bygninger fremstår fra for-
skellige stilperioder og fortæller historien 
om en herregård i udvikling. Sammen 
med det omkringliggende landskab er kul-
turmiljøets historie stærk og velbevaret.
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LERCHENBORG
Lerchenborg er opført som et barokt herregårds-
anlæg i 1700-tallet på halvøen Asnæs syd for Ka-
lundborg. Selve herregården består af en trefløjet 
hovedbygning i forlængelse af stalde og avlsbyg-
ninger, der tilsammen danner et større åbent gård- 
rum. Herregårdsmiljøet indeholder endvidere tre 
skovfogedboliger og en aftægtsgård.

Birkendegård har med sin placering ved 
hovedvejen til Kalundborg potentiale for 
at danne ramme om kulturelle aktiviteter, 
der kunne knytte sig til den eksisterende 
udstilling i gårdens landbrugsmuseum.

Godsets bebyggelse er velholdt, dog med 
flere nyere bygninger og omdannelser, 
særligt i udbygningerne, hvilket svækker 
kulturmiljøets integritet og arkitektoniske 
værdi. Birkendegård og Lerchesminde 
udgør sammen med de omkringliggende 
funktionsbygninger vigtige elementer i 
fortællingen om Lerchenborg.

BIRKENDEGÅRD
Birkendegård Herregård består af en markant, rød 
hovedbygning og store, kamtakkede udbygning-
er. Omkring herregården findes en længe indret-
tet til landbrugsmuseum, en mejeribygning, en 
skovfogedbolig, flere arbejderboliger, en gammel 
smedje og stationsbygning. Birkendegård hørte, 
ligesom nabogården Lerchesminde, tidligere un-
der Lerchenborg.

Området omkring Lerchenborg bærer 
præg af en aktiv erhvervsudvikling, men 
kulturmiljøets placering ved skov og kyst 
giver området umiddelbart syd for Ka-
lundborg et uudnyttet potentiale som støt-
tedestination for turismeudvikling langs 
kysten.

Herregårdslandskabet med den imposan-
te, symmetriske herregård samt skovfo-
gedboligerne ved Forskov og Vesterskov, 
marklandskaberne og den nære relation 
til kysten udgør som helhed et velholdt 
kulturmiljø. Særligt hovedbygningen be-
sidder gode arkitektoniske værdier. 
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KULTURMILJØERNES SAMLEDE VÆRDI 
KALUNDBORG KOMMUNE 

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

KULTURMILJØERNES EGENSKABER 
KALUNDBORG KOMMUNE 

TURISME

ERHVERV

BOSÆTNING

KULTUR

HØJ (VURDERING 4-5)
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UDVALGTE KULTURMILJØERUDVALGTE KULTURMILJØER

KALUNDBORG KOMMUNE 

De udvalgte kulturmiljøer er et eksempel på, hvordan kom-
munen kan arbejde med screeningens resultater i en videre 
planlægningsproces. Udvælgelsen er baseret på de formål 
og kriterier, der blev defineret i screeningens opstartsfase. 

UDVALGTE
KULTURMILJØER

5 UDVALGTE KULTURMILJØER  

Kalundborg

Gørlev

Høng

REERSØ
Kulturmiljø nr. 10

FISKERHUSENE
Kulturmiljø nr. 28

HØJBYEN
Kulturmiljø nr. 30

HØNG & V. PEDERSENS MASKINFABRIK
Kulturmiljø nr. 24 & 32

SEJERØ
Kulturmiljø nr. 2



LØSBLADE MED 
DE UDVALGTE 
KULTURMILJØER
Løsbladene indeholder en beskrivelse af kulturmiljøet, dets 
fortælling, bærende bevaringsværdier og status samt illu-
strationer i form af fotos og diagram .



BESKRIVELSE
Sejerø består af 3 mindre landsbyer: Sejerby, Nordby og Kong-
strup. Sejerby er den største med kirke, havn og færgeleje. Om-
kring byen findes flere udflyttede gårde, hvoraf flere er opført i 
en egnsspecifik stil med sidestillet bindingsværk, blandt andet 
Gniben 6. På øens vestligste punkt ligger Sejerø Fyr, opført 1852 
og fortsat i funktion. Der er samtidigt sket en udbygning af som-
merhusområder i forbindelse med den danske velfærdsturisme, 
som ses forskellige steder på øen langs kysten. 

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Sejerø er et stærkt eksempel på et øsamfunds udvikling fra tæt-
te landsbyer til udflyttede gårde og en massiv velfærdsturisme. 
Landsbyerne fremstår forskellige med Sejerby som et eksem-
pel på en landsby, hvor gårdene er udflyttet og Kongstrup som 
et eksmpel på en landsby hvor de fleste gårde er uudflyttede. 
Sejerby formidler samtidig fortællingen om øens udvikling i re-
lation til vandet. Dette opleves blandt andet ved havnen, som 
indeholder flere små, ældre skure fra en aktiv fiskeindustri. Idag 
består havnen primært af lystbåde og færgeleje.

BÆRENDE ELEMENTER
De bærende bevaringsværdier  knytter sig til den tætte bystruk-
tur i Sejerby langs Sejerbyvej, havnemiljøet omkring Havneplad-
sen, samt  de uudflyttede gårde og den åbne struktur i Kong-
strup. Bærende for kulturmiljøet er også Sejerø Fyrtårn, Gniben 
6 og andelsmejeriet.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Sejerø har gode egenskaber for en videreudvikling af både turis-
me og bosætning med afsæt i både de kulturhistoriske værdier, 
naturen og nærheden til vandet. 

BEMÆRKNINGER 
Det anbefales at undersøge muligheden for at sammentænke 
færgefarten mellem Havnsø, Sejerø og Nekselø for at understøt-
te begge øers potentiale for turisme, den uforstyrrede natur på 
Nekselø og Sejerøs kulturhistoriske værdier.

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

Kalundborg Kommune
Kystmiljø - Havn
Ja 
Sejerø med underinddeling
Offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Det tætte havnemiljø og tidligere fiskeindustri opleves ved havnen.

Afgrænsningen indeholder hele øen.

Kongstrup4

Sejerby3
Gniben 62
Sejerø Fyr1

Afgrænsning

1

2

3
4

SEJERØ2

SCREENING AF KULTURMILJØER

KALUNDBORG KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



På det bredeste punkt er øen ikke mere en ca. 1.9 km bred hvorfor vandet opleves allestedsnærværende.

Gniben 6, bygget i den lokale byggestil med sidestillet bindingsværk, er ved at blive totalre-
staureret.

Sejerø Fyrtårn fra 1852, beliggende på øens nordligste og vestligste punkt, er stadig aktivt.

SEJERØ

SCREENING AF KULTURMILJØER

KALUNDBORG KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Halvøen Reersø strækker sig ud i Storebælt og adskiller Jam-
merland Bugt fra Musholm Bugt. Landsbyen Reersø har tidligere 
været den eneste bebyggelse på halvøen, og ligger fortsat som 
en tæt uudflyttet landsbyklynge ved Musholm Bugt. Landsbyens 
centrale del fremstår, som ved før landboreformerne, med stør-
re, tætliggende gårdanlæg langs et slynget vejforløb med åbne 
pladsdannelser og smalle smøger mellem sig. Mod syd ligger 
Reersø Havn og tidligere ladeplads, som i dag er vokset sammen 
med landsbyen langs Strandvejen med en senere typologi af vil-
laer fra begyndelsen af 1900-tallet.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Det tætte landsbymiljø i Reersø er unikt og har en høj kulturhi-
storisk værdi, der knytter sig til landsbyens uforandrede struktur, 
der opleves yderst velbevaret og som et stærkt eksempel på en 
landsbybebyggelse fra 1700-tallet. De mange gårde og landar-
bejderboliger er hovedsagligt opført i bindingsværk og danner, 
sammen med den komplekse bystruktur, en værdifuld helhed.

BÆRENDE ELEMENTER
De bærende bevaringsværdiger knytter sig til landsbyens struk-
tur samt de mange fredede og bevaringsværdige gårde fra 
1700-tallet. Det tætte, slyngede gadeforløb og de sporadiske kig 
til det omkringliggende landskab er yderligere vigtige elementer 
for oplevelsen af kulturmiljøet.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Kulturmiljøet har høje egenskaber inden for turisme og kultur, 
hvilket knytter sig til oplevelsen af den velbevarede landsby og 
dennes placering i landskabet på halvøen Reersø.

BEMÆRKNINGER 
Det bør understreges, at byen grundet sin størrelse og værdi er 
sårbar over for ændringer i gadestrukturen samt i den eksiste-
rende bebyggelse i landsbyens centrale del. Nyere bebyggelse 
og det omfattende turisterhverv bør tage højde for den historiske 
landsby og dennes relation til det omkringliggende landskab.

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

Kalundborg Kommune
Bymiljø - Landsby
Ja
Reersø By
Offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Gårdklynge placeret centralt i Reersø med en intim pladsdannelse mellem fem af de frede-
de og bevaringsværdige gårde.

Afgrænsningen omfatter den centrale del af Reersø landsby samt udbygningerne langs 
Strandvejen til Reersø Havn og landskab.

Reersø Havn3

Bymidten2
Reersø Kirke1

Afgrænsning

1

2

3

REERSØ10

SCREENING AF KULTURMILJØER

KALUNDBORG KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



Det tætte gadeforløb langs Skansevej viser den generelle bebyggelsesstruktur i landsbyens centrale del.

Udkig til Musholm Bugt fra Reersø Kirke Reersø Havn med den yngre villabebyggelse samt øvrige moderne udvidelser i bagrunden

REERSØ

SCREENING AF KULTURMILJØER

KALUNDBORG KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Høng opstod som en landsby med kro samt ting- og arrest-
hus. Med anlæggelsen af jernbanen i slutningen af 1800-tallet 
og opførelsen af en station (1893) syd for landsbyen udviklede 
Høng sig hastigt som stationsby med handelsliv og offentlige 
funktioner som realskole, teknisk skole, posthus, bank og tele-
foncentral. Øst for banen ligger Vilhelm Pedersens Maskinfabrik 
fra begyndelsen af 1900-tallet. Fabrikken har haft en betydelig 
indflydelse på byens udvikling og arkitektoniske byggestil, med 
blandt andet gymnastiksal til arbejderne.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Byen udgør som en samlet helhed et komplekst kulturmiljø med 
mange velbevarede elementer, der på fin vis formidler udvik-
lingen fra landsby til stationsby. De mange karakteristiske byg-
ningselementer indeholder desuden stærke arkitektoniske kva-
liteter, både i form af landsbyens lave, tætte bebyggelse samt 
stationsbyens 2-3 etagers bebyggelse langs Hovedgaden og de 
store, funktionalistiske bygningsvolumener og ensartede arbej-
derboliger tilhørende Vilhelm Pedersens Maskinfabrik. 

BÆRENDE ELEMENTER
De bærende bevaringsværdiger knytter sig primært til bebyg-
gelsen langs Hovedgaden, ting- og arresthuset samt boligerne 
ved Tingvej og Skovvej samt Vilhelm Pedersens Maskinfabrik og 
arbejderboligerne langs Møllevej.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
De mange bygninger og fortællende elementer besidder gode 
muligheder for en udvikling af byens kulturelle aktiviteter, hvil-
ket kan være med til at understøtte Høng som en attraktiv er-
hvervs- og bosætningsby. 

BEMÆRKNINGER 
Det anbefales at sammenfatte de eksisterende afgrænsninger i 
Høng og arbejde med byen som et samlet kulturmiljø for at op-
retholde den stærke sammenhæng i byen. SAVE-registreringer 
kan anbefales.

Kommune:
Kategori:

Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:

Adgangsforhold: 

Kalundborg Kommune
Bymiljø - Stationsby, 
Industrimiljø - Fabriksanlæg
Ja
Høng Ting- og Arresthus 
Vilhelm Pedersens Maskinfabrik  
Stationsbyen Høng
Offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Bebyggelsen langs Hovedgaden varierer fra en høj stationsbebyggelse til en lavere, ældre 
bebyggelse.

Afgrænsningen omfatter det tidligere landsbymiljø med ting- og arresthus samt de om-
kringliggende skoler, stationsmiljøet og Vilhelm Pedersens Maskinfabrik.

Tinghuset3

Vilhelm Pedersen 
maksinfabrik

2
Stationen1

Afgrænsning

1

2

3

HØNG & V. PEDERSENS MASKINFABRIK24 & 32

SCREENING AF KULTURMILJØER

KALUNDBORG KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



Vilhelm Pedersens Maskinfabrik er et sammenhængende industriområde, som på fin vis er integreret i byen.

Høng Station ligger fortsat i kulturmiljøets sydlige udkant i forbindelse med jernbanen.  Høng Ting- og Arresthus ligger i forbindelse med landsbymiljøet omkring det centrale 
gadekær og Skovvej.

HØNG OG V. PEDERSENS MASKINFABRIK

SCREENING AF KULTURMILJØER

KALUNDBORG KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
I 1800-tallet var der stor boligmangel i Kalundborg. Over en pe-
riode på 70 år blev området syd for Højbyen udbygget med boli-
ger til de mange sømænd og fiskere, der ernærede sig ved fiske-
ri på havnen. I den forbindelse blev Fiskerhusene opført langs 
Strandstræde, Rosengade, Bag Slotsgraven og på Bautrupsvej i 
nærhed til det gamle fiskerleje, som nu er lystbådehavn. I 1877 
købte sømandsforeningen Enigheden de fleste grunde på den 
østlige side af Strandstræde og her opførte de sømandshjem og 
boliger til pensionerede søfolk, der ligesom de små fiskerhuse 
stadig opleves i kvarteret i dag. Fiskerkvarteret har bevaret sine 
smalle, tætbyggede gader og små, sammenhængende gadehu-
se samt bagvedliggende, lange grunde, hvor fiskerne havde nyt-
tehaver, oplags- og stejlepladser samt småværksteder.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Kulturmiljøets lille skala og tætte bebyggelse skaber en intim at-
mosfære, der sammen med den velbevarede struktur sikrer en 
høj grad af integritet. Dog er der flere steder sket udskiftning af 
tag og vinduer, som ikke harmonerer med helheden.

BÆRENDE ELEMENTER
Kulturmiljøets bærende elementer udgøres af det tætte, stem-
ningsfulde gadeforløb, den ydmyge arkitektur i fiskerhusene 
samt de lange, smalle haver bagtil.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Kvarteret har gode egenskaber for bosætning grundet de hygge-
lige gadeforløb og den centrale placering i Kalundborg.

BEMÆRKNINGER 
Fiskerhusene har potentiale for at danne et bindeled mellem den 
nye havnepark og Højbyen, og det anbefales derfor at undersø-
ge muligheder for at udvikle området som en gennemgående 
kulturrute for fodgængere for at aktivere fiskerkvarteret såvel 
som Højbyen. Fiskerhusene har i dag en lukket karakter og kan 
med fordel åbnes op og blive mere inviterende.

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

Kalundborg Kommune
Bymiljø - Boligkvarter
Ja
Fiskerhusene
Delvist offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

I Strandstræde ligger de små fiskerhuse tæt og kun det gamle sømandshjem til højre 
overstiger en etage

Kulturmiljøafgrænsningen omfatter fiskerhusene i Strandstræde, Rosengade, Bag Slotsgra-
ven og på Bautrupsvej, som tilsammen omkranser de tilhørende, lange haver.

Sømandshjemmet3

Bautrupsvej2
Strandstræde1

Afgrænsning

1

2

3

FISKERHUSENE28

SCREENING AF KULTURMILJØER

KALUNDBORG KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



Fiskerhusenes forskellige farver giver en arkitektonisk variation i kulturmiljøet og kommer tydeligst til udtryk langs Bag Slotsgraven.

Rosengade har fået sit navn, fordi forhaverne førhen rummede mange rosenbede. I dag er 
forhaverne dog bebygget med garager og skure, som svækker helheden.

Bautrupsvej består af en smal grussti, som giver adgang til havnen og dobbelthusene på 
vejen. Højbyen med den femtårnede kirke ses i baggrunden.

FISKERHUSENE

SCREENING AF KULTURMILJØER

KALUNDBORG KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Kalundborgs Højby blev grundlagt af Esbern Snare omkring år 
1170 på et bakkedrag, hvis topografi stadig afgrænser bydelen. 
Byen fik købstadsrettigheder i 1200-tallet og blev en vigtig han-
delsby med forbindelse til Jylland. Den karakteristiske, femtår-
nede kirke indtager en central plads i kulturmiljøet og omgives 
af Højbyens mange middelalderhuse, som ligger i det oprindeli-
ge gadenet. Middelalderhusene omfatter Præstegadehuset, den 
gamle latinskole, Bispegården og Kalundborgs gamle rådhus. 

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Højbyen udgør med den tætte, velbevarede bystruktur et sjæl-
dent intakt købstadsmiljø med en høj koncentration af middelal-
der- og renæssancehuse, der har store arkitektoniske kvaliteter. 
Kulturmiljøet formidler en vigtig del af middelalderhistorien og 
rummer dermed kulturhistoriske værdier på nationalt plan.

BÆRENDE ELEMENTER
Højbyens bærende værdier knytter sig til det middelalderlige 
gadenet med den ikoniske, femtårnede kirke og de unikke mid-
delalderhuse, som omfatter nogle af de ældste beboelseshuse i 
Danmark. Hertil kommer det gennemførte, brolagte gadeforløb 
og parterret foran kirken.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Kulturmiljøet har særligt høje egenskaber inden for turisme og 
kultur, som kan aktiveres ved at lade Højbyen indgå som en del 
af forbindelsen mellem det nye havneområde, Strandstræde, 
Slotsgade, Klostertorvet og Lindegade. I den forbindelse kan 
Højbyens torv danne en fin ramme for f.eks. caféer og restau-
ranter.

BEMÆRKNINGER 
Højbyen er udpeget som kulturarvsareal af national betydning 
og rummer 13 fredede bygninger. Den er omfattet af lokalplan 
nr. 47 med bevarende bestemmelser og flere kommuneplanram-
mer. Det anbefales at udvikle en fælles turismestrategi for Høj-
byen, midtbyen og den nye havnepark.

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

Kalundborg Kommune
Bymiljø - Købstad
Ja 
Højbyen
Offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Vor Frue Kirke med de fem tårne har en central plads i Højbyen, hvor den omgives af 
middelalder- og renæssancehuse.

Afgrænsningen omfatter Højbyen med Adelgade, Præstegade, Munkesøgade, Torvet samt 
ruinerne af Kalundborg Slot og Vestborgen.

Præstegadehuset3

Torvet2
Vor Frue Kirke1

Afgrænsning

1 2

3

HØJBYEN30

SCREENING AF KULTURMILJØER

KALUNDBORG KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



Til højre ses Præstegade 23, et gotisk stenhus fra slutningen af 1400-tallet, som regnes for et af de ældste beboelseshuse i Danmark. Til venstre ses den gamle kirkelade, der har været 
anvendt som latinskole og i dag er sognehus.

Lindegården, en stor adelsgård fra 1500-tallet, danner afslutningen på Adelgade og rum-
mer i dag Kalundborg Museum.

Torvet fungerer i dag som parkeringsplads, men kan danne ramme om et restaurant- og 
caféliv med udendørs servering.

HØJBYEN

SCREENING AF KULTURMILJØER

KALUNDBORG KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 
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