
 

 

FREDNINGS- OG BEVARINGSUDVALGET 

 

 

Slagelse Kommune 

Center for Miljø, Plan og Teknik 

Dahlsvej 3, 4220 Korsør 

Att.: Dannie Møller Vestergaard 

 

Sorø den 16. januar 2023 

 

Vedr. anmodning om tilladelse til nedrivning af to udlænger til Gerdrup. J.nr. MVE.P1604. 

 

Idet vi af Skælskør Bevaringsforening er blevet gjort opmærksom på den verserende sag om 

fjernelse af to af de tre udlænger til herregården Gerdrup, ønsker vi hermed at fremkomme med 

følgende bemærkninger i sagen. 

 

Som Slagelse Kommune selv skriver på minkultur.slagelse.dk, ”(danner) sydkysten ved Skælskør 

og Smålandsfarvandet et næsten sammenhængende herregårdslandskab med Espe, Gerdrup, 

Basnæs, Borreby og Holsteinborg og deres store fredede arealer. Herregårdene har haft stor 

betydning både lokalt og nationalt og råder over store herlighedsværdier i form af historiske 

bygninger, parker, anlæg, kulturmiljøer og gode historier.” Så sandt som skrevet! 

 

I denne perlerække indgår Gerdrup bygningsmæssigt som det yngste led med et velbevaret anlæg 

fra 1860’ernes begyndelse i bedste, historicistiske stil, men det er samtidigt helt ufortjent det 

svageste led, fordi det ikke som de andre herregårde er beskyttet gennem bygningsfredning. Ved 

den af Skælskør i 1993 gennemførte SAVE-vurdering blev anlægget dog registreret som meget 

bevaringsværdigt med udlængerne placeret i kategori 3, tæt på at være fredningsværdigt, ja, måske 

fredningsværdigt? 

 

I vor optik vil nedrivninger af to af avlsgårdens tre længer være en katastrofe for stedets 

arkitektoniske greb så vel som for de kulturhistoriske fortælleværdier, som et sådant anlæg 

rummer. Indgrebet vil være et stort bygningskulturelt tab, ikke kun for lokalområdet, men 

også set i et større, nationalt perspektiv. 

 

Beplantning til afløsning af de påtænkt nedrevne bygninger, som foreslået af ejer, er ikke på nogen 

måde en god løsning, men vil kun være et meget lille plaster på et meget stort sår. 

 

På den baggrund må vi naturligvis tage afstand fra planerne om nedrivning. I stedet bør der 

gennem forhandlinger mellem kommune og ejere, gerne med bistand fra eksterne fagfolk, findes 

udveje for en for alle parter tilfredsstillende løsning. Vi stiller gerne vores ekspertise til rådighed. 

 

 



 

 

 

s. 2 

 

 

I nedrivningsansøgningen anføres, at ejer har undersøgt forskellige muligheder for bevaring, bl.a. 

ved henvendelse til fonde; det er særdeles prisværdigt! Det oplyses dog ikke, hvilke fonde der er 

tale om. Tænk hvis ikke alle muligheder i den retning er blevet udnyttet til bunds?! 

 

 

Med venlige hilsener 

            p.u.v.                      

 
Helge Torm, 

formand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


