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”Kågården”                                                                                                
Kågårdsvej 3, Hennetved                                                                                                          
5900  Rudkøbing 

 

Fredningsforslaget omfatter: 

Det firelængede gårdanlæg opført i 1945 med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede 
avlslænger samt den pigstensbelagte gårdsplads 

 

Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Borgergade 111,  1300  
København  K. 

Ejeren, Danmarks Naturfond er positivt indstillet. 
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Begrundelse for fredningsforslaget: 

Kågården er et ganske usædvanligt helstøbt, middelstort gårdanlæg opført i den enklest 
tænkelige, nærmest puritanske nyklassicisme, hvor fredningsværdierne primært beror på 
enkelhed, harmoni og symmetri. Alle bygninger er opført samtidigt (i 1945), og det nærmest 
”arketypiske” anlæg forstyrres fortsat hverken af ældre eller senere tilkomne bygninger. Også 
i det indre, såvel i stuehus som i udlænger, fremstår anlægget i alt væsentligt som ved 
opførelsen. 

Kågården er opført lige efter krigens slutning i en periode, hvor der blev opført meget lidt 
landbrugsbyggeri. Byggestilen peger klart tilbage imod førkrigstidens byggestil og er blandt 
de allersidste og mest stilrene gårdanlæg, som effektfuldt markerer sluttrinet f.s.v. angår den 
traditionelle danske bondegårds udvikling før industrilandbrugets totale dominans. 

En bygningsfredning af Kågården vil forekomme at være en logisk videreførelse af de 
seneste 20 års indsats for gennem en bygningsfredning at dokumentere den fynske 
bondegårds udvikling fra de ældste sulegårde henover de traditionelle bindingsværksgårde, 
de klassicistiske gårde og de historicistiske gårde. Således føjer den sig som en ”slutsten” 
naturligt ind i rækken af fredede fynske gårde, som er et meget vægtigt bidrag til forståelsen 
af vor landbrugshistorie.   

Hertil kommer at der kun er fredet et alarmerende lille antal landbrugsbygninger opført efter 
år 1900 (se separat herom senere), samt at denne periodes bygninger i disse år er under et 
kolossalt tryk, dels på grund af landbrugets strukturomlægning og dels på grund af et 
naturligt behov for udskiftning af tage, døre og vinduer i snart 100 år gamle bygninger. 

Ejeren, Danmarks Naturfond, finder, ganske som Landsforeningen, at det stilrene gårdanlæg 
med sin beliggenhed midt i et naturfredet område præget af strandenge, oldtidsminder, 
småskove og de karakteristiske langelandske ”hatbakker” udgør et unikt kulturmiljø, som bør 
bevares i sin nuværende form.  
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Kågården med kystlinjen 

 

Historisk baggrund: 

Kågården er anlagt som en afbyggergård under herregården Skovsgård.  I 1985 overgik 
Kågården og et par andre ejendomme sammen med Skovsgaard til Danmarks Naturfond som 
en testamentarisk gave fra Ellen Fuglede, hvis slægt i 1760 erhvervede Skovsgaard. Disse 
ejendommes jorder drives i dag af fonden som økologisk landbrug, og Kågårdens bygninger 
er udlejede til beboelse. 

 

Beskrivelse: 

Bygningsanlægget består af et fritliggende, sydvendt stuehus og et nord for beliggende, 
trelænget, sammenbygget avlsbygningsanlæg. Hele anlægget opført i 1945 efter en brand på 
tomten af det tidligere anlæg, der har haft næsten samme grundplan. 
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Luftfoto af Kågården 

Stuehuset: 

Det 8 fag lange stuehus er opmuret på et fundament af uregelmæssige, groft tilhuggede 
granitsten med fremhævede, hvidtede fuger. Murene fremstår pudsede og hvidkalkede.  

Stuehuset set fra gårdspladsen 
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Vinduerne er alle originale med kitfals, torammede, hvidmalede og med otte ruder i hver 
ramme. Mod gårdsiden to døre, som begge er enkeltfløjede døre med seks fyldinger 
(pyramidefyldinger) og øverst en rektangulær rude med krydssprosser. Foran dørene er der 
støbte trapper. Mod haven er der placeret en havedør i midterfaget. Havedøren er tofløjet, 
hvor glaspartierne er udformede som vinduerne, således at vinduernes underkant er i flugt 
med glaspartierne i dørfløjene, som forneden afsluttes med en fylding. Dørene har de 
originale messingdørgreb. Foran døren er en støbt trappe.   

Stuehuset set fra haveside 

Foroven afsluttes murene med en aftrappet, pudset og kalket gesims. 

De let opskalkede, halvvalmede tage er lagt med røde vingetegl. Mod gårdsiden er der midt i 
tagfladen et kvadratisk støbejernsvindue med krydssprosse. Midt på havefacadens tagflade er 
der en tofags taskekvist med originale sprossevinduer. De to skorstenspiber er placeret 
symmetrisk omkring stuehusets midterakse. Tagrenderne er af zink. Bortset fra en diskret 
udluftning gennem taget (i zink) fra køkkenet fremstår stuehuset i det ydre helt uforandret. 

Som i det ydre fremstår stuehuset i det indre bemærkelsesværdigt intakt. Bryggerset er for en 
del år siden opdelt, således at der yderst i stuehusets vestende imod gårdsiden er blevet 
etableret et badeværelse. Derudover er døråbningen mellem køkkenet og stuen udvidet, men 
ellers er rumdisponeringen helt intakt. 
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Mod gårdsiden (regnet fra øst) findes: værelse/soveværelse, entre med trappe til loft, 
spisekammer, køkken og bryggers/badeværelse. Mod havesiden (regnet fra øst): den fine 
stue, havestue (spisestue), dagligstue (soveværelse) og værelse (kammer). I loftsrummet er 
der værelser i begge gavle, to i vestenden og et i østenden. I køkkenet er der trappe ned til et 
lille kælderrum. 

 

Stueplan 

Alle rum har pudsede og hvidtede lofter, og gulvene er hvidskurede eller ferniserede 
trægulve. I køkkenet dog korkgulv og i bryggers cementgulv. Dørene er trefyldingsdøre, hvor 
øverste og nederste fylding er næsten kvadratisk og den midterste er rektangulær. Døren 
mellem havestuen og den fine stue er en tofløjet dør, men af samme type som de øvrige. Alle 
døre har éns profilerede gerichter. 

Sammenfattende må siges, at boligen er lys og højloftet, og præget af ro og enkelhed og 
fremstår i alt væsentligt som ved opførelsen i 1945.  

Driftslængerne generelt:  

Disse er alle opmurede på et støbt, sorttjæret fundament med hvidkalkede mure, som foroven 
er afsluttet med en gesims af samme type som på stuehuset. Tagene er halvvalmede og med 
røde vingetegl. Alle vinduer er nærmest kvadratiske støbejernsvinduer, men med svagt buet 
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overkant og malet med rød mønje. Døre, porte, luger og lemme er alle udført traditionelt som 
revledøre/porte i træ og rød/brunmalede. 

Plantegning over driftslængerne 

Vestlængen: består af de traditionelle tørve-/brænderum, lokum, vognport, huggehus, 
maskin- og depotrum. Disse er alle indvendigt hvidkalkede og med trælofter. Gulvene er ler- 
eller cementgulve. Længen fremstår uforandret siden opførelsen. Denne Længe er smallere 
end de to andre avlslænger. 

Nordlængen: I dennes vestende er der svinestald med tre båse med krybber og rensegang. 
Herefter kommer fodergang med loftslem, og hestestald med spiltove, kalvebås, og bås til 
søer og smågrise samt mælkerum ind imod gårdspladsen. Kostalden udgør den midterste del 
af længen med en fodergang langsgående i midten og med grebning og gange langs 
ydermurene. Mod øst foder- og roerum. Over stalden er der hø- og halmloft med loftslem 
midtvejs over fodergangen. Der er etableret to ventilationsskorstene gennem kippen.  

Østlængen: er opført som kornlade med portgennemkørsel til mark og gårdsplads. Det har 
været, og er stadig, ét stort rum. På et tidspunkt før 1985 blev gulvet sænket, og længen blev i 
en årrække anvendt til løsdriftsstald.  I dag er der kunstnerværksted i længen 
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Kågården set fra Nordøst 

 

Sammenfatning:  

De tre udlænger står i alt væsentligt stadig som ved opførelsen, såvel inde som ude. 
Østlængen bruges som kunstnerværksted, uden at dette har betinget indgreb i længen. De 
øvrige rum bruges som oplagsplads eller står ubenyttet hen.  

 

Bygningshistorie, oprindelighed og ændringer: 

Alle anlæggets bygninger er opført samtidigt (1945) og i enkel, nyklassicistiske stil og stort 
set uden ændringer såvel inde som ude.  

På trods af et større detektivarbejde er det ikke lykkedes med sikkerhed at finde frem til en 
arkitekt. De originale tegninger findes stadig på Skovsgård, og de er påtegnet af en ”Edv. 
Nielsen” – sandsynligvis en lokal bygmester/murermester.  

Etableringen af badeværelset i halvdelen af bryggerset, udvidelse af adgangen mellem 
køkken og stue, aftrækskanal gennem taget fra køkkenet samt sænkningen af gulvet i 
kornladen er de eneste ændringer. Dette er helt usædvanligt få og diskrete forandringer set i 
forhold til de fleste andre fredede bygningsanlæg. 
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Tegninger: 

 

Plantegning for det samlede anlægs stueetage  
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Stuehusets facade mod gård 

 

Stuehusets gavl mod vest 
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Tværsnit at stuehuset 

Loftsplan for stuehuset 

 



12 

 

Vedligeholdelsestilstand: 

Vedligeholdelsen er generelt god, men i løbet af en kortere årrække må tegltagene påregnes 
eftergået/udskiftede. 

 

Planforhold m.v.: 

Ejendommen er noteret som landbrugsejendom. Jordtilliggendet drives som økologisk 
landbrug sammen med Skovsgård Gods. Det samlede areal, som er knap 400 hektarer er 
underkastet naturfredning 

Kågårdens bygninger er ikke omfattet af lokalplan med bevaringsbestemmelser.  

 

 

Kommuneatlas:  Der er udarbejdet kommuneatlas for Langelands kommune, men 
”Kågården” er ikke medtaget, da den er opført i 1945 (kommuneatlasregistreringen går kun 
til 1940) 
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Identifikation: 

Adresse:   Kågårdsvej 3, Hennetved, 5900  Rudkøbing 

Matrikelnummer:   Matr. nr.:    10 a  Hennetved, Lindelse Sogn 

Ejendomsnummer:  4772 

Kommune:   Langelands Kommune 

Ejerforhold: Danmarks Naturfond, Kågårdsvej 12, 5900                                    
Rudkøbing.                                                                                         

Gårdens bygninger med have og nærmeste 
omgivelser er udlejet. 

 

 

 

Kontaktpersoner:  Ella Maria Bisschop-Larsen                                                               
Danmarks Naturfredningsforening,                            
Masnedøgade 20,   København  Ø 

   tlf.: 39 17 40 00  

Administrator Lars L. Johansen, Skovsgård Gods, 
Kågårdsvej 12, 5900  Rudkøbing 

tlf:  62 57 14 15  / mob.: 21 79 92 28  
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Kort:

Luftfot af Kågården fra Google 

Kort over sydlige del af Langeland fra Google 
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Redegørelse for fredning af gårde opført efter år 1900 i Danmark: 

Temagennemgangene over landbrugsbygninger opført efter 1850 har været summariske og f. 
eks. slet ikke omhandlet Danmark øst for Storebælt. Kommuneatlasgennemgang er stort set 
kun foretaget i købstadskommuner (før kommunalreformen) med 4-5 undtagelser.  

Landsforeningen har et overordentligt grundigt kendskab til omfanget af bevaringsværdige 
landbygninger (præstegårde, proprietærgårde, almindelige gårde, husmandssteder og 
landhuse) fra perioden efter år 1900. Vi kan konstatere, at denne bygningsmasse indenfor de 
sidste 10-15 år med få undtagelser har fået udskiftet tag og vinduer i en uheldig retning, hvad 
der i meget høj grad er gået ud over disse bygningers bevaringsværdier. På landsplan er der 
kun ganske få gårdanlæg opført efter år 1900, som ud fra de herskende fredningskriterier vil 
være fredningsemner, og ejernes holdninger er gennem de seneste par årtier blevet markant 
mere negative end tidligere. Men hensyn til statshusmandsbrugene er situationen endnu 
værre. 

Da komplette fredningsværdige anlæg således er uhyre sjældne, finder Landsforeningen at 
det stærkt bør overvejes at frede enkeltbygninger af disse kategorier for at eksempler af dette 
fine byggeri vil kunne sikres for eftertiden. 

Der er i alt fredet 7 landejendomme opført efter år 1900 (større gårde, præstegårde, 
almindelige gårde, møllegårde, husmandssteder og landhuse). Denne bygningskategori er 
således markant underrepræsenteret på fredningslisten, hvor nedennævnte ejendomme 
optræder: 
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Dorf Møllegård, Dronninglund (fredet 1999). Stuehus i bedre byggeskik opført 1925. 
Udlænger og møllebygninger ældre. 

 

Gerding Præstegård, Skørping (fredet 1988). Stuehus opført i ”forløber” for  bedre 
byggeskik i 1911. Den eneste stadigt eksisterende udlænge er fra 1860.   
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Husmandssted i Skovbølling, Christiansfeld (fredet 2006). Husmandssted i lokal byggeskik 
opført 1934.  

 

Kerte Præstegård, Årup (fredet 1979) Stuehus fra 1915 (ark. Hjalmar Kjær). Sidelænger 
væsentligt ældre. 
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Målegården, Kerteminde (fredet 2003). Husmandssted opført 1943 (ark. Knud Lehn 
Petersen). 

 

Skerningegård,  VesterSkerninge (fredet 2001).Stuehus opført i bedre byggeskik/nybarok 
1916. Udlængerne er bindingsværksbygninger fra 
1700’tallet
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Snedinge Møllevej 5, Bøgelunde (fredet 2007). Trelænget gårdanlæg i bedre byggeskik 
opført 
1927.

 

 


