
Beskrivelse af kulturmijø   
315 - 2 Landsbyen Kisserup  
Beskrivelse Den sluttede landsby rummer mange træk fra tiden før udskiftningen, de fleste (10-11) af byens ret 

store gårde (13 i 1682) er blevet liggende omkring den grønne forte med gadekæret og bybrønden, 
kun ganske få gårde er udflyttet. Småhuse udfylder pladsen mellem gårdene, der omtrent ligger i to 
rækker hhv. øst og vest for forten. Mange bindingsværksbygninger, nogle med meget gamle træk. 

Bærende 
elementer 

- landsbyens struktur med det gamle vejnet og den centrale forte  
- kransen af "overvejende" firelængede gårde 
- de små husmands- og landarbejderhuse, hvoraf nogle er sammenbyggede, inden for kransen af 
store gårde 
- den åbne forte med gadekæret og bybrønden 

Eksist. 
bevaringtiltag 

 

Trusler/sårbarhed - større ændringer i vej- og strædeforløb 
- bebyggelse på den tilbageværende del af forten 
- udtørring eller opfyldning af gadekær 
- nedrivning eller om-, til- og nybygning af og ved huse og gårde, der ikke er i harmoni med den 
eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse 
- nybyggeri i udkanten, der slører den relativt skarpe grænse mod det omgivende agerland 

 
 
 
 

 

 

 

Foto: Kort: De sorte tal på 
kortet viser numre på 
fotografierne og hvor 
fotografierne er taget fra. 
Stort billede  

 



 

Foto: 1.Kisserups store, 
grønne forte med gadekær med 
række af mindre huse i 
bindingsværk på nordsiden, 
hvor de udfylder pladsen efter 
udflyttede gårde, fra syd 
Stort billede  

 

Foto: 2.Et af de fine små 
landarbejderhuse nord for 
gadekæret og længere mod 
nordvest den yderste gård, fra 
sydøst 
Stort billede  

 

Foto: 3.Vinkelhus på nordsiden 
af forten, fra syd 
Stort billede  

 

Foto: 4.Den næstnordligste 
gård i den østlige gårdrække, 
fra nordvest 
Stort billede  



 

Foto: 5.De tætliggende gårde i 
den østlige gårdrække, fra syd 
Stort billede  

 

Foto: 6.Den sydøstligste gård i 
den østlige gårdrække, fra vest 
Stort billede  

 

Foto: 7.Kisserups tidligere 
skole i den sydlige udkant af 
byen, fra sydvest 
Stort billede  

 

Foto: 8.De tilbageværende 
bindingsværkslænger af 
tidligere firelænget gård sydligst 
i byen, fra øst 
Stort billede  



 

Foto: 9.Den tidligere smedie og 
smedens hus i byens vestlige 
udkant ved Højlystvej, fra øst 
Stort billede  

 

Foto: 10.Den sydligste gård i 
den vestlige gårdrække, fra øst 
Stort billede  

 

Foto: 11.Også i den vestlige 
gårdrække ligger de midterste 
gårde tæt op ad hinanden med 
kun en smal gyde imellem 
længerne, fra øst 
Stort billede  

 

Foto: 12.En række af delvis 
sammenbyggede 
landarbejderboliger ligger i 
kanten af forten sydvest for 
gadekæret, fra vest 
Stort billede  



 

Foto: 13.Lille landarbejderbolig 
i bindingsværk i husrækken 
midt i byen, fra syd 
Stort billede  

 

Foto: 14.Kampestenslænge i 
den næstnordligste gård i den 
vestlige gårdrække samt 
grundmuret stuehus i 
nabogården, fra øst 
Stort billede  

 

Foto: 15.Kisserups 
velbevarede forte med 
gadekær og rekonstrueret 
brønd samt den omgivende 
bebyggelse mod vest og nord, 
fra sydøst 
Stort billede  

 

Foto: 16.Den nord-syd-gående 
landsbygade (Kisserupvej) 
gennem Kisserup, fra syd 
Stort billede  

 
 


