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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
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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.
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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
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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
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HØNG & V. PEDERSENS MASKINFABRIK24 & 32
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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
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FISKERHUSENE28
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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
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3

HØJBYEN30
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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
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