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FORORD
Det er med glæde, Møn byråd i forening med frednings
styrelsen herved fremlægger denne registrant over huse i
Stege by inden for voldene.
Det er mit håb, at bogen må blive til glæde og gavn for
kommunens borgere.
Den vil for kommunens embedsmænd blive et værdifuldt
baggrundsmateriale, når der i fremtiden skal udarbejdes
bevarende lokalplaner.
Registranten er desuden et vigtigt supplement til den
eksisterende litteratur om Stege, og det er mit ønske, at
bogen vil åbne folks øjne for de særlige bygningsmæssige
kvaliteter i vor by og inspirere de nuværende og kommende
grundejere til at tage udstrakt hensyn til byens miljø ved
ombygninger og nybygninger.
Hother Nielsen,
borgmester.

INDLEDNING

Slege i måneskin. Maleri afJ. C. Dahl, 1815. (Bergen Billedgalleri). Del store hus midt i billedet er det Hageske pakhus, som blev opført i 1799 og nedrevet i 1896. Derimod synes
det to etager høje beboelseshus med gavlkvist ikke at have eksisteret, men må være tilføjet af Dahlfor at demonstrere den maleriske effekt med månelysets spejling i vinduerne

INDLEDNING
Danmark var allerede i middelalderen rig på byanlæg. En
række af dem havde kongelige borganlæg som værn, og
enkelte var i sig selv indføjede i befæstningerne med grave,
volde, palisader eller mure med byporte. Kun ét sted er et
sådant middelalderligt befæstningsanlæg overleveret i en
helhed. Det er i Stege med dens store, smukke og vel
bevarede voldanlæg med den enestående byport, Mølle
porten.
Den befæstede by med sin borg har været et vigtigt led i
landets forsvar allerede på Valdemarernes tid, og byens
beliggenhed på en spids mellem noret og bugten har været

af stor betydning for dens udvikling. Den har blomstret ved
sine fiskefangster, sild til Skånemarkederne, og ved sin
handel. Kystlinierne har bestemt byens struktur med en
langsgående hovedgade, handelsgaden hvorfra stræder og
slipper førte, og endnu fører, ned til det østvendte nor. Her
lå den naturskabte havn i læ, herfra udskibedes fangster og
andre handelsvarer og her udvikledes en bebyggelse på
smalle, langstrakte grunde, der endnu kan erkendes på
moderne matrikelkort.
Som alle andre af landets købstæder har Stege haft
blomstrende perioder og nedgangstider, og ingen verdslige
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INDLEDNING

bygninger, bortset fra byporten, overlevede fattigdom,
brande og krige gennem 1500- og 1600-årene, hvor især
svenskekrigene gav byen sit store knæk. Først fra 1700årenes midte vidner opførelsen afen række endnu bevarede
store købmandsgårde om, at Stege igen var en blomstrende
handelsby. Men først ved vort århundredes begyndelse
blev den grænse for byens udstrækning, der var sat ved
befæstningen, for trang, og villakvarterer skød op uden for
byens port på de tidligere markjorder. Den grænse er også
blevet den naturlige grænse for denne undersøgelse og
registrering af byens bygninger: Stege inden for Volden.
Den middelalderlige bystruktur, befæstningsværkerne,
byens landskabelige beliggenhed mellem hav og nor og en
række velbevarede købstadshuse danner tilsammen et ind
tagende bymiljø, der takket være en moderat, fornuftig
glidende udvikling ikke er forvansket eller ødelagt.
Stege kommune har ønsket at værne om dette bymiljø, og
det er med glæde, at fredningsstyrelsen er indgået i et
samarbejde med kommunen om udarbejdelse af en regi
strant over byens huse som et grundlag for det videre
bevarings- og planlægningsarbejde.
En gruppe med repræsentanter for kommunens politi
kere og embedsmænd, Møns Museum og for frednings
styrelsen har fulgt arbejdet, der blev udført af stud. mag.
Poul Tuxen og arkitekterne Bendt Friis og Leif TopsøeJensen, Jens Chr. Varmings tegnestue. Jens Chr. Varming
har virket som konsulent.
Byens historie er kort ridset op til forståelse for dens
udvikling. Et afsnit om bygningsdetaljer skaber klarhed
over de træk, der er særegne for Stege. Her kan hentes
støtte for husejere, håndværkere og arkitekter til at forstå de
for husene i bestemte perioder specielle stiltræk, der er så
væsentlige dele til opretholdelse af en helhed.
I selve registranten indledes de enkelte gadeafsnit af en
kort beskrivetse af selve gaden, dens navn og forløb.
Bygningerne er alle søgt afbildede, og hvor intet andet er
nævnt, er fotografierne optaget i forbindelse med registre
ringsarbejdet. Tegninger og kortbilag er udført af arkitek
terne. Beskrivelsen er kommenteret, ikke for at uddele ros
og ris, men for at yde støtte til en eventuel fremtidig
retablering af et godt hus, der har faet en urigtig istand
sættelse.
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Den historiske redegørelse til hvert hus er udarbejdet på
baggrund af en række periodiske brandtaksationer, som
foreligger helt tilbage til 1736. Da kun meget fa endnu
eksisterende, verdslige bygninger er fra før dette år, giver
brandtaksationerne et temmelig dækkende indtryk af den
nuværende bebyggelses historie. I visse tilfælde er der dog
tyet til mere specielle kilder, men det har ikke været
formålet med denne registrant at foretage egentlige lokal
historiske undersøgelser. Til hver ejendom er udarbejdet en
ejerliste, der indeholder navn og så vidt muligt også
erhverv for hver ejer siden opførelsen af den nu stående
bygning. Ejerne er medtaget i det omfang, de alligevel
fremgår af de bygningshistoriske kilder og af tingbøger med
realregistre siden 1850. Før denne tid har det i en del
tilfælde ikke været muligt at datere overtagelsen af et hus
præcist. Derfor forekommer i ejerlisterne betegnelsen f. eks.
»før 1811«, hvilket udtrykker, at året 1811 i det bearbejdede
arkivalske materiale er det tidligste, sikkert konstaterede
tidspunkt for et ejerskab. Det kan derfor ikke udelukkes, at
der forekommer huller i ejerlisterne i den forstand, at
enkelte, kortvarige ejerskaber ikke er medtaget. Da ejer
listerne således er meget afhængige af tinglyste adkomster,
kan f.eks. enkers eller arvingers utinglyste overtagelse afen
ejendom ofte ikke dateres præcist. Trods deres mulige
ufuldstændighed er ejerlisterne dog medtaget i registran
ten, da de giver et udmærket indtryk af, hvilke mennesker
der har sat sit præg på huset, og i hvilke sociale og
erhvervsmæssige forhold de har levet.
For husene har været rammer om andre menneskers
færden. De fortæller om deres liv og historie, og de bærer
præg heraf. Vor generation har en forpligtelse til at videre
give dette til de næste ved at bevare det væsentlige af Steges
bygningsmæssige kulturarv.
Fredningsstyrelsen vil gerne udtrykke en tak til husenes
ejere i forbindelse med registreringsarbejdet, til Møns
museum og Møn kommune for et frugtbart samarbejde og
endelig et håb om, at denne publikation vil være en
inspiration og hjælp til borgere og kommunalbestyrelse i
det fælles arbejde med bevaring af Stege.

Fredningsstyrelsen.

STEGES HISTORIE

Stege 1659. Kort udført af den svenske ingeniørofficer Erik Dahlberg. Kortet er så præcist og detaljeret, at det må være baseret på en opmåling. Mellem Stegeborgs ruin, hvis omrids
klartfremgår, og selve byen ses Ladegaardens bygninger. Detfremgår også, at.voldgraven var vandfyldt, men ikke stod i direkteforbindelse med havet.
(Efter Pufendorf)

STEGES HISTORIE
Møn vender front mod Østersøen. Klinten og Hjelm Bugt
indbyder ikke de søfarende. Det gør derimod øens ryg, som
i læ af Falster og Sjælland er præget af fligede indskæringer
ved Fanefjord, ved Spove, Koster og tidligere ved den
østmønske middelalderlige købstad Borre. Størst er dog og dybest skærer sig ind — det næsten timeglasformede
vandområde, der udgøres af den brede Stege bugt og det
smallere søagtige Stege nor, en fremragende naturhavn for
primitive fartøjer.

At den har haft betydning som sådan langt tilbage i
oldtiden fremgår af, at der i den dybe, smalle rende, som
skærer sig ind i det ellers fladbundede og lavvandede nor,
syd for Slotsnakken, nylig er fundet pælerester fra 300årene e.Kr. Det har nok drejet sig om en sejlspærring
til værn for et centrum inderst i noret imod søkrigerangreb
østfra. Tilsvarende spærringer fra samme tid kendes f.eks.
fra mundingen af Haderslev fjord og fra Odense, hvor
begrebet afspejles i landsbynavnet Stige.
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Den tidligste beretning om begivenheder, der kan knyt
tes til Stegeborg, findes i en krønikenotits for året 1247,
ifølge hvilken Erik Plovpenning havde ladet sin halvbroder,
hertug Knud af Blekinge, fængsle på en borg, der må have
været Stegeborg, og i dokumenterne fra en lidt senere
retssag mod Jacob Erlandsen kan man læse, at blandt
anklagerne var, at han i 1252 havde svigtet forsvaret ved
»Stikeborg«, skønt den lå i hans eget stift.
Det er muligt, at det anlæg - borg og by - der møder os i
det middelalderlige kildemateriale bl.a. under navnet
Stickæ eller Stike, som betyder i vandet nedrammede pæle,
med sit navn henviser til det forhistoriske forsvarsanlæg,
men måske er det udformningen af ældste middelalderborg
og måske senere spærringer i tilslutning til den, der har
bestemt dette navn.
Måske er det det navn, og i så fald er det første gang vi
møder det, der optræder i købstadslisten under Valdemars
Jordebog og tillige i listen over kongelev, som Stighsburgh,
så meget mere som vi ved fra et kongebrev fra 1268, at
kongen faktisk har haft jorder uden for Stege.
Med den strategisk gunstige beliggenhed, som skabtes
ved den naturlige havn, anlagdes på Valdemarernes tid en
befæstning med et mindre bysamfund udenfor, og med
mulighed for kontrol af sejladsen i Stege Bugt og i sundene,
bl.a. gennem Ulfsund til Vordingborg. Ved undersøgelser i
1976-77 viste det sig, at Slotsnakken var en delvis kunstig ø,
opbygget på en oprindelig sandbanke, hvorfra der i 1200årene var foretaget opfyldninger bl.a. med sand, som
fastholdtes af faskiner, og hvori der var en kraftig pilotering
med mange pæle og stolper. En kulstof 14-datering af
faskinegrenene peger på, at opfyldningen skete omkring
1220. Borgen blev således bygget på en ø - en i middelalde-

Stege Kirke.
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ren hensigtsmæssig og almindelig placering af et forsvars
anlæg.
Det ældste borganlæg, som blev påvist ved undersøgel
serne, var opført i 1260’erne, men eksistensen af et tidligere
anlæg f.eks. sydligere på Slotsnakken kan ikke udelukkes.

Stege Borg
Borgens tilstedeværelse har i de følgende århundreder
været afgørende også for topografien af den omliggende
bebyggelse. Det er rimeligt at antage, at den trafik, der er
kommet over den bro, der må have eksisteret over snævrin
gen, har været ført igennem borgen, der således også har
været afgørende for byens middelalderlige gadenet. Borgen
var i flere perioder i det 13. og 14. århundrede på skiftende
tyske hænder, men siden 1348 udelukkende i den danske
konges besiddelse.
Som de fleste middelalderlige befæstninger havde den en
ladegård, der var beliggende umiddelbart nord for borgen
som et væsentligt led i byens topografi.
Borgen gik til grunde under Grevens Fejde, hvor kongens
høvedsmand, Anders Bille, støttede Frederik I, og senere
Chr. Ill, men borgerne Grev Christopher og dermed
Christian II. I 1534, hvor høvedsmanden havde forladt
borgen, lykkedes det stegenserne at overliste den, hvorefter
de nedbrød den næsten til grunden. Byens ledende mænd
blev senere henrettet for denne handling. Borgen blev trods
planerne herom aldrig siden genopbygget. Dog kunne der
på Slotsnakken endnu i forrige århundrede ses enkelte
rester af den, og i Hages Gaard, Storegade 4, findes en
søjle, som menes at stamme fra borgen.

Stege by
Det er vanskeligt præcist at datere Steges oprindelse som
købstad. Måske har den eksisteret allerede i 1230’erne.
Som omtalt nævnes i kong Valdemars Jordebog i kongelevslisten (fortegnelsen over de kongemagten tilhørende
jorder), en »Stighsburgh« med tilliggende, og i listen over
købstæder en »Stigsburgh«, som skulle svare 2Ÿ2 mark i
skat til kongen. Man har tidligere sat disse to navne i
forbindelse med Stigs-Bjergby i Nordvestsjælland, men
denne optræder øjensynligt ikke ned gennem historien i
nogen anden sammenhæng som købstad. Det må derfor
være rimeligt at pege på Stege by og borg som købstaden og
kongelevet bag navnet »Stighsburgh«. I så fald har Stege
været betragtet som købstad allerede i 1250’erne, jordebogens tid. Stege må da have hørt til de mindre købstæder,
thi blandt de i alt 19 sjællandske og lolland-falsterske
købstæder betaler kun tre - Skibby, Slangerup og Hed
dinge — mindre end 2V2 mark i kongelig skat.
Et kongebrev fra Erik dipping den 14. maj 1268, kendt i
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en senere afskrift, stadfæster og bekræfter Stege bymænds
ret til at lade deres dyr og kreaturer græsse på kongens
jorder uden for Stege, en ret, som henvises til allerede at
have været dem givet af kong Valdemar Sejr.
De ældste, nu tabte, købstadsprivilegier må ligeledes
stamme fra 1200-årene, idet Christopher II i 1321 bekræf
ter de privilegier og friheder, »som de hafluer haft udi
forrige kongers thider«.

Stege kirke
Skt. Hans kirke er i sin nuværende skikkelse en gotisk kirke
fra 1400-årene og 1500-årenes begyndelse. Den blev hoved
restaureret i 1907-09 under ledelse af arkitekt H. B. Storck.
I denne kirke er der imidlertid betydelige rester af en
romansk munkestensbygning fra tidligt i 1200-årene. Til
dette romanske gudshus blev ganske få år efter opførelsen
føjet et mindre tårn med tvillingedelt afslutning af samme
art som Tveje-Merløse og Fjenneslev kirker. Disse to kirker
byggedes af medlemmer af Hvide-slægten. Et yngre med
lem af denne magtfulde æt var Jakob Sunesøn, der i en
årrække fra senest 1225 til sin død i 1246 sad som herre på
Møn, måske som en slags kongelig lensmand. I samtlige
dokumenter om frigivelsen af den af grev Henrik af Schwe
rin tilfangetagne danske konge, Valdemar Sejr, kaldes han
»Hr. Jakob af Møn«. Det er sandsynligt, at han har
medvirket ved den oprindelige kirkes opførelse eller i hvert
fald ved tårnets tilføjelse. En anden mønsk kirke med
tvillingetårn, Magleby, er ligeledes sat i forbindelse med
Hvide-slægten.
De øvrige gejstlige middelalderlige anlæg, en sognekirke,
der var viet til Skt. Gertrud, og som lå i den nordlige bydel
vest for Mølleporten, og muligvis et par kapeller og hospi
taler, som lå både i og uden for selve byen, vil også have
præget den ældre topografi i den senere middelalder.
Byens opståen
Borg og by er nogenlunde samtidige. Den borg, der i al fald
i begyndelsen af 1200-årene, samtidig med en række andre
borge i landet, anlagdes som værn for riget og til beskyttelse
af sildefiskeriet har antagelig givet anledning til en anlæg
gelse af byen. Denne har i al fald allerede på dette
tidspunkt haft et tilstrækkeligt befolkningsunderlag til at
fordre opførelsen af en kirkebygning og har som nævnt
senest i 1250’erne været en egentlig købstad.
Jakob Sunesøns rolle i denne sammmenhæng er ikke helt
klar, men tænker man sig ham som grundlæggeren af såvel
by som borg og kirke, kan man i Steges anlæggelse se en
interessant parallel til Kalundborgs, hvor Esbern Snare af
Hvide-slægten omkring 1170 anlagde såvel borg som by og
kirke.

Stege ca. 1677. Udarbejdet for Peder Hansen Resen til hans planlagte, men aldrig
trykte danske atlas. I grove træk genkendes byplanens struktur, men i detaljen

konstateres talrige fejl såvel hvad angår bebyggelsens udstrækning som dens karakter.
(Det kgl. Bibliotek)

Middelalderen
Ved Christoffer den Andens pantsætning af de danske
landsdele måtte alle stegenserne og de øvrige mønboere i
1326 underkaste sig de to mecklenburgske herrer, Henrik
og Johannes Werle. På et dertil oprettet hyldningsdoku
ment figurerede det eneste kendte eksemplar af Stege bys
oprindelige segl, som desværre i nyere tid er blevet ødelagt
(vignet s. 5).
Det var formentlig i forbindelse med krisen efter pantsæt
ningen, at stamperne til to andre mønske segl, nemlig
Møns herredssegl og Steges Skt. Knudsgildes segl, omhyg
geligt blev nedgravede på pladsen bag den nuværende
administrationsbygning, hvor de ved et tilfælde blev fundet
under gravning i 1968. (Titelvignet).
På grund af 1400-årenes sildeeventyr og den overordent
lig gode beliggenhed med fine besejlingsmuligheder fra
såvel de indre farvande mellem øerne som fra Øresund og
Østersøen, udviklede Stege sig hastigt. På det store silde
marked i Skanør lejede Stege i 1494 så mange som 149 af de
tilstedeværende i alt 434 danske boder, altså 34 pct., hvilket
var betydeligt mere end nogen anden dansk købstad. Et
stort og blomstrende fiskeri i forbindelse med et tilsvarende
handelsliv medførte en høj velstand og rigdom i måske
endnu større grad end det ellers var tilfældet for de danske
købstæder, som lukrerede på silden.
Igennem middelalderen udviklede bebyggelsen sig for
mentlig langs kystvejene Langgade og Storegade med
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andre kilder. En befæstning har selvfølgelig også eksisteret
imod fjorden, men dens karakter er ikke kendt.
Når købstaden blev befæstet i løbet af 1400-årene, kan
det have flere årsager. Måske havde Stege under intryk af
opblomstring og velstand nået en sådan befolkningsmæssig
størrelse, at borgen ikke længere kunne yde en tilstrækkelig
sikkerhed for borgerne over for tidens krigstrusler. Samti
dig kan der have været en interesse i at beskytte sig og sine
interesser mod oplandet, Møns vestre del.
Fæstningsværkerne beviste deres værdi allerede i 1510,
da lybekkerne, efter at have knust øens anden købstad,
Borre, stormede Stege, men blev slået tilbage. Også under
svenskekrigene værgede byen sig. Svenskerne kunne dog
ikke holdes ude, men besatte Stege to gange i 1658 og 1659.
I slutningen af 1600-årene blev bymuren nedbrudt og
dens materialer anvendt til nybygninger på Marienborg.

Stege. Håndtegnet kort u. å. (Kgl Bibi., Tholl 692). Kortets forbindelse med Resens
kort s. II er tydelig. Det indeholder de samme J'ejl som dette, men da det også har

enkelte korrekte detaljer, som

ikke er med hos Resen (f. eks. sprøjtehuset på torvet), må

det antages, at kortet er korrigeret, måske efter besøg på stedet

smalle, langstrakte grunde ned til noret og fjorden, hvor
man kunne have pramme og mindre både liggende til brug
i sildesæsonen. Denne udstykningsstruktur kan endnu er
kendes på moderne matrikelkort. I forbindelse med byens
blomstring er da formentlig Rådhusgade blevet anlagt som
endnu en adgangsvej til Torvet. På de store vænger mel
lem Langgade, Rådhusgade og Storegade blev drevet land
brug.
Bebyggelsens udstrækning kulminerede antagelig i de
gode tider i 1400-årene, og den blev da fastfrosset for de
følgende århundreder ved opførelsen af en omfattende
befæstning af byen.

Stege bys befästning
Fra omkring 1430 og århundredet igennem blev byen
efterhånden befæstet med en vandfyldt voldgrav, en vold,
der for en dels vedkommende har båret en bymur og tre
porttårne — ét over hver af byens indkørsler i Langgade,
Raadhusgade og Storegade.
Ved en udgravning i volden i 1966 nord for mølleporten
kunne man ganske vist ikke påvise bymuren på dette sted,
men både Dahlbergs og Resens kort viser samstemmende,
at der har været en bymur, og denne nævnes da også i flere
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Marked
1500-årenes stegensere levede af fiskeri, søfart eller handel
kombineret med landbrug inden for voldene eller på Steges
dengang fåtallige udenbys jorder.
Hvert år afholdtes der marked. Da havde omegnens
bønder såvel som fremmede handelsfolk af enhver art
adgang til at sælge deres varer, fortrinsvis heste og kreatu
rer, inden for byens mure. Det er uvist, hvornår stegenserne
fik denne markedsret, men da den af Christian den Anden
blev dem frataget, rejste der sig en proteststorm, som snart
resulterede i markedets genindførelse. Godt 300 år senere i 1856 — blev markedets ophør atter besluttet, men igen
måtte man omgående genindføre det. og således kunne
Gustav Wied omkring 1890 skrive sin charmerende og
livfuldt bidende novelle (Marked) om et marked i Stege
med såvel salg og spil i boder som gøgl, tant og fjas. Det
havde altsammen rødder i middelalderens marked, men
var i virkeligheden blevet overflødiggjort af den nye tids
ændrede handelsvilkår og -mønster.

Et århundredes elendighed — 1600-årene
Henimod slutningen af 1500-årene satte en nedgangsperi
ode ind, som med stigende virkning gennem hele detfølgende århundrede næsten skulle ødelægge Stege.
Det store sildeeventyr ophørte temmelig brat og dermed
en betydelig del af købstadens forudsætninger. Da silden
forsvandt, havde Stege ikke andre specialiteter at satse på,
ingen særegne materialer eller færdigheder, som kunne
videreføre et blomstrende handels- og købstadsliv. Så svage
var Steges muligheder, at end ikke købstaden Borres fald i
1510, som havde gjort hele Møn til Steges opland, kunne
redde byen.
Selvom Stege gennem det meste af 1500-årene rangerede
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højt blandt købstæderne med hensyn til skattemæssige og
militære ydelser, var nedgangen en kendsgerning. Af et
brev fra Frederik den Anden i 1582 fremgår, at Stege forhen
havde haft »500 vederhæftige, bosiddende og formuende
Borgere« - hvilket vel har svaret til 2-3.000 indbyggere men nu »vare de meget ringere og fast forarmede«, hvorfor
de fik eftergivet en del skatter.
Foruden ophør af sildefangsten medvirkede Christian
den Fjerdes krigsførelse til voldsomt at forstærke krisen for
landets købstæder generelt og for Stege i særdeleshed.
Samme konge gjorde dog på beboernes indtrængende
opfordring et behjertet forsøg på at ophjælpe den hensygnende by, da han i 1632 forærede Rødstens Mark af sit
krongods til byen, som straks udstykkede den og tildelte
hver enkelt byejendom en lod i marken i forhold til den
respektive ejendoms gadelængde. Til gengæld forlangte
kongen, at stegenserne fremover skulle bygge deres huse af
bindingsværk med brændte sten. Dette forsøg på at højne
bygningskvaliteten synes dog ikke at have båret frugt.
Krigene 1658-1660 mod Sverige gik hårdt ud over Stege.
Byen var som nævnt besat to gange, sidste gang i 1659 for
at hindre skibstransporter med proviant til det belejrede
København. Stege blev plyndret, og rådhuset, som lå midt i
Storegade umiddelbart øst for torvet, blev nedbrændt til
grunden.

Den svenske generalkvartermester, Erik Dahlberg, lod
foretage en opmåling og udfærdigede i 1659 det ældst
kendte kort over Stege (s. 9). Kortets kystangivelser kan
ikke jævnføres med nutidige forhold, da noret og fjorden
har aflejret meget materiale, og havnen siden er blevet
udbygget ved opfyldning. Kortet viser, at der endnu i 1659
var vand i voldgraven, og det giver et godt indtryk af den
tidligere borgs placering. Endvidere fremgår, at den nordre
del af Langgade og Raadhusgade ikke længere var bebyg
get, skønt en ejendomsfortegnelse fra 1632 viser, at den da
havde været det. Samstemmende hermed beretter en næs
ten samtidig kilde, præsten Hans Jensen Viborg, i 1679, at
»den Del af Byen, som vender mod Nord, er dels
nedreven af Fjenderne dels forfaldet ved Indbyggernes
Efterladenhed, saa at hvor der før stod skikkelige Bygnin
ger, der er nu enten Mark eller og en Hob af gamle Ruiner.
Svenskerne trak sig tilbage i 1660. Fire år senere pantsat
te Frederik den Tredje ved pantebrev af 14. april 1664 alt
sit krongods på Møn til den hollandske storkøbmand,
Gabriel Marselis (som også ejede og lagde navn til Marselisborg ved Århus), til dækning af ældre fordringer. Pant
sættelsen drejede sig udtrykkeligt ikke om købstaden, og
Stege synes ikke at have lidt væsentlig skade ved den.
I 1684 indløste Christian den Femte pantet, men året
efter lod han en betydelig del af sin hestgarde udstationere

Stege. Prospekt 1754. Kobberstik, derer udført til en planlagtfortsættelse af Thuras »Den danske Vitruvius«, men den blev aldrig udgivet. (Det kgl. Bibliotek)
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på Møn såvel som i Stege under ledelse af oberst Samuel
Christoffer von Piessen. 4 kompagnier, hvortil var knyttet i
alt ca. 1.500 personer, blev tvangsindkvarteret, en ikke
ubetydelig del af dem i Stege, og det betød en voldsom
belastning af et lille ø-samfund på nogle fa tusinde indbyg
gere.
Da hestgarden i 1697 atter forlod Møn, var Stege ru
ineret økonomisk og socialt, og byens administration brudt
fuldstændig sammen. Hermed var Steges store nedgangs
periode omsider bragt til ophør, og der indtrådte nu på det
reducerede niveau en fase af stagnation, som i lyset af
1600-årenes trængsler næsten tager sig ud som et opsving.
Steges genopretning omkring år 1700
Stege Ladegaard, som siden middelalderen havde været en
kongeligt ejet avlsgård til borgen og lå mellem denne og
selve byen (se Dahlbergs kort s. 9), blev nedlagt, og en del
af dens jorder uden for byen fordelt mellem 16 betydende
borgere i Stege, de såkaldte Sextenjorder. En anden del af
ladegårdsjorden blev tildelt byens officielle embeder for
atter at gøre disse attraktive. I forbindelse med hestgardens
afvikling på Møn fattede kongen den idé, at ø og by kunne
bringes på fode igen, samtidig med at marine og handels
flåde kunne styrkes, ved at gøre Møn til én stor sømandsko
loni. I lyset heraf opførtes på den nedlagte ladegårds
bygrund de såkaldte Baadsmandshuse, nu Storegades syd
side mellem Billedhuggerstræde og Rosengaardsstræde.
Husene bekostedes af staten og blev tilbudt tilflyttere billigt
til leje og med to års skattefrihed, mod at beboerne stod til
rådighed for søværn og handelsflåde. Det overordnede
formål hermed gik snart tabt, men endnu i 1800-årene var
der iblandt husrækkens beboere en overvægt af søfolk.
Den vejstrækning, nu Storegades vestlige del, der danne
des af Baadsmandshusene, »Steges Nyboder«, synes med
sit mærkeligt krogede og utraditionelle forløb snarere at
afspejle allerede given, hævdvunden rute mellem bygninger
på ladegården end en gennemtænkt og planlagt vej.
Navigationsskolen, nu Langgade 59, blev opført ud fra
samme idé om en sømandskoloni. Den ledende kraft i
opbygningen af den såvel som i reorganiseringen af Steges
skolevæsen i det hele taget var provst Morten Reenberg.
Han havde opkøbt vængerne og forærede det vestligste til
brug for navigationsskolens bygninger. Da han i 1709
forlod Stege for at blive tilknyttet Helligåndskirken i Kø
benhavn, sygnede navigationsskolen snart hen, og da den i
1737 havde stået tom i henved ti år, blev den indrettet til
tugt- og manufakturhus. Dette omdannedes i 1792 til Tugtog Forbedringshus for endelig i 1851 at blive indrettet til
sindssygeanstalt.
Var der således taget nogle initiativer til at ophjælpe den
14

slagne by, så truede igennem 1700-årene en række bybrande med atter at slå Stege omkuld.
Stege i brand
Det er en naturlig antagelse, at Stege med sin tætte
bebyggelse i lighed med vel nok alle andre danske købstæ
der gennem middelalderen med jævne mellemrum er blevet
hærget af bybrande afvekslende omfang, men derom haves
ingen sikre efterretninger.
I 1457 skal en brand, som nu kun kendes fra Viborgs
beretning mere end 200 år senere, have lagt størstedelen af
Stege i aske, hvorefter bygningerne i løbet af 30 år skal være
blevet genopbyggede af egetømmer, mur- og kridtsten og
med skifertag. Beretningen vidner om, at en by ned gennem
tiden har måttet leve med risikoen for, at kvarterer eller
hele bydele uden varsel og i løbet af få timer kunne blive
lagt øde af en ildebrand. Det var netop, hvad der skete
gentagne gange i 1700-årene.
Natten mellem den 7. og 8. juni 1740 - 3. pinsedag udbrød en brand på loftet af apoteket, og i løbet af
halvanden time var hele området fra nuværende Set.
Knudsstræde til Rosengaardsstræde nedbrændt. De strå
tækte bindingværkshuse modstod ikke ildens hastige fremtrængen, som yderligere blev støttet af en stærk norden
vind, og først de to afbrydelser i husrækken, som stræderne
udgjorde, var i stand til at hindre brandens videre ud
bredelse.
Rådhuset, som lå umiddelbart vest for apoteket, ned
brændte, hvorved en række dokumenter og protokoller,
som kunne have kastet lys over Steges middelalderhistorie,
gik tabt. Selv om kongen efter ansøgning støttede genop
bygningen med det dengang anselige beløb, 5.000 Rdl, som
var betydeligt mere end husenes vurdering, må brandens
virkninger have været vanskelige at komme over for en by,
som indtil la årtier forinden var blevet udmarvet i en sådan
grad, som Stege var det.
Men det skulle blive værre. Hos Anders Larsen Smed i
nuværende Storegade 60 opstod der ildebrand først på
eftermiddagen den 21. maj 1761. Ilden bredte sig til begge
sider, og da natten faldt på, var Storegades sydside fra nr.
58 til nr. 76 lagt i ruiner. I øst er ilden på naturlig måde
blevet standset af Set. Gertrudsstræde, men i vest er den
sikkert blevet standset ved hjælp af den tids brandbekæm
pelsesmetoder, der i højere grad end brandslukning med
vand bestod i ved nedrivning af ét eller flere fag bygning at
skabe et hul i husrækken til at bremse ildens videre
fremfærd.
Vestenvind er katastrofal, når der opstår ildebrand i den
vestre ende af en by, som det var tilfældet i Stege den 23.
maj 1774, 2. pinsedag, sidst på formiddagen under høj-
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messen. På ejendommen, nuværende Dybsbrostræde 20,
opstod ilden i et sidehus, hvor rytter Hans Zimmermand og
hustru boede til leje. Ilden hævdedes under brandretssagen
at stamme fra deres uforsigtige omgang med kogende olie,
men Zimmermands var øjensynligt ikke vellidte i Stege, og
vidneudsagnene blev taget med stor varsomhed, hvorefter

sagen aldrig opklaredes fuldt ud. Ilden greb hastigt om sig
og døde ikke ud førend næste dag, da Dybsbrostræde,
Langgade, Farverstræde, Torvets vestside, Dragestræde,
næsten hele Raadhusgade samt Storegades nordside fra nr.
43 til og med nr. 69 var lagt i aske. Hele den nordre del af
Stege var jævnet med jorden, og da der var tale om de
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Storegade set mod øslfra Torvet. Tegning, ca. 1850. Til højre ses det to etager høje apotek og det daværende rådhus med gavlkvist, nu Carøes Gaard. (Møns Museum)

tættest beboede og tættest bebyggede stræder, havde ilden
gjort næsten to tredjedele af befolkningen hjemløs.
Torvets nordside brændte ikke, som det fremgår af
brandkortet. Det må skyldes, at disse gårde lå lidt adskilte
fra den øvrige bebyggelse. Storegade 41 brændte efter alt at
dømme heller ikke, men kilderne er lidt uklare på dette
punkt. Endelig undgik to fritliggende huse på nuværende
Raadhusgade 39-43 branden, ligesom det helt isolerede og
af grundmur byggede Tugt- og Manufakturhus på nuvæ
rende Langgade 59 undgik at blive flammernes bytte.
En brand af et sådant omfang betød naturligvis en
mængde arbejde for byens håndværkere. Da der på den tid
i Stege fandtes syv snedkere, men blot én tømrer, blev der
tilkaldt en række tømrere fra København. Disse var imid
lertid lidt for smarte og entrerede med de brandlidte om
såvel tømrer- som snedkerarbejdet under genopbygningen.
Dette medførte en større strid mellem lavene, men ved
stiftamtmandens mellemkomst blev løsningen den natur
lige, at tømrerne kun måtte lave det egentlige tømrerarbej
de, nemlig stolpe-, bjælke- og tagkonstruktionerne, mens
snedkerne skulle udføre gulve, lofter, vindueskarme og
døre. Alle de nedbrændte huse og gårde blev herefter
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genopbygget takket være den i 1761 indførte obligatoriske
brandforsikring for købstæder samt nogle års kongeligt
bevilget frihed for visse skatter.
En i sammenligning med de tre foregående beskeden
bybrand fandt sted natten til den 25. juni 1784, da Store
gade 56-58 nedbrændte totalt; i vest standsedes ilden af Set.
Knudsstræde og i øst af en omgående nedbrydning af et par
fag af nabohuset, nuværende Storegade 60.
Det 18. århundredes fire større brande er indtegnede på
brandkortet s. 15. De er blot markerede med en randsigna
tur langs gadesiderne, da det ikke er muligt med sikkerhed
at konstatere, om alle side- og baghuse på brandhærgede
ejendomme er nedbrændte. Normalt må man dog regne
med, at det er tilfældet, og at rudera kun yderst sjældent
forekommer. Det fremgår af kortet, at med kun en meget
beskeden overlapning supplerer de fire brande hinanden i
en sådan grad, at en sammenligning med den daværende
bebyggelses omfang viser, at 70% af Steges bebyggede
gadelængder nedbrændte totalt - hvortil naturligvis kom
mer en række isolerede brande af enkelte bygninger og
ejendomme. I brandbeskyttelsesøjemed blev der efter hver
større brand indskærpet et forbud mod at tække husene
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med strå, men alligevel forekommer det helt op i 1800årene, dog i en lang periode på den måde, at gadesidens tag
var teglhængt, men gårdsidens stråtækt.

Fornyelse af købstadslivet
I 1700-årenes sidste fjerdedel begyndte ganske langsomt en
vækst i by- og handelslivet. Efterhånden dukkede flere og
flere kramboder op, og større og større købmandsgårde
byggedes omkring Torvet, langs Storegades østre halvdel
og ved havnen. Ved en vis sammenlægning af mindre

ejendomme til større købmandsgårde fandt en koncentra
tion sted, specielt omkring havnen og Torvet. I takt med
væksten i købstads- og handelsforholdene - som var generel
for vel nok alle landets købstæder - skete der en koncentra
tion af huse og gårde på færre og færre hænder. Tendensen
havde dog været klar allerede tidligere i 1700-årene, idet
der i det fattige bysamfund havde været enkelte familier af
købmænd såvel som håndværkere, der ved opkøb havde
samlet huse, som de udlejede til ringere stillede.

Stege 1800. Kort udarbejdetfor Generalvejkommissionen af oberst Ronner. (Rigsarkivet)
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Købmandsslægten Hage
Den mest fremtrædende familie i Steges købstadsliv var
købmandsslægten Hage. Den tidligste, sikkert konstaterede
af navnet i byen var byfoged Jens Hansen Hage (død 1677),
hvis sønnesøn, Jens Jensen Hage, omkring 1700 ejede en
købmandsgård på den nedlagte ladegårds jord, hvor nu
Hages Gaard ligger. Købmandsforretningen blev delt mel
lem arvinger og atter samlet, gik fallit i 1791, men kom
under Christoffer Friedenreich Hage på fode og var gen
nem 1800-årenes tre første kvartaler en blomstrende han
delsvirksomhed med kontakter af såvel forretningsmæssig
som familiemæssig art til adskillige store handelshuse i
Danmark såvel som i udlandet. I en lang periode af
1800-årene ejede C. Hage & Søn to gårde ved Mølleporten
(nuværende Storegade 75 og 88), en enkelt gård i Storegade
nær Torvet, nr. 40, Hages Gaard, det nuværende posthus’
ejendom samt det meste af havneområdet og Slotsnakken.
Desuden tilhørte flere mindre ejendomme i stræderne og
det store vænge mellem Langgade og Raadhusgade Hager
ne. Det er bemærkelsesværdigt, at handelshuset aldrig

Stege set Jra banken ved Nebøllegaard, 1860. (Litografi af H. C. Jensen)
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etablerede sig fast i nogle af de store, centralt opførte
købmandsgårde på Torvet.
Dér placerede sig igennem 1800-årene en lang række af
de øvrige købmænd i Stege, som f.eks. Ferd. Wolff i
Storegade 29-31, købmand H. Dan i Storegade 31, bagerfa
milien Keilov i Storegade 37, købmand Gottschalk i Store
gade 42, købmand Abraham Moses Wulff i Storegade
44-46 og købmand J. Berthelsen sammesteds. Endelig må i
denne forbindelse nævnes købmandsslægten Hans F.
Carøe, der gennem de sidste ca. 100 år har sat et betydeligt
præg på Stege Torv og havn, og endnu den dag i dag har en
købmandsgård, som ved sin opbygning og med sine mange
artede funktioner og forskelligartede vareudbud holder en
væsentlig side af købmandstraditionerne i hævd.

Byplanen og bebyggelsen i 1800-årene
Helt frem til midten af 1800-årene havde Stege - i lighed
med hovedparten af de øvrige danske købstæder - kunnet
klare sig med den i senmiddelalderen udstukne byplan.
Bebyggelsens omfang var i mellemtiden ikke blevet forøget,

STEGES HISTORIE

Siege seifra vest, ca. 1870. Antageligt del tidligstefoto af Stege. (Møns Museum)

men derimod betydeligt reduceret. Men omkring århund
redets midte fandt inden for voldanlægget flere udvidelser
af såvel naturlig som kunstig art sted.
I 1843 blev Søndersti og Nørresti udstukket og gjort
offentligt ejede. Deres etablering var en følge af, at kystlin
jen gennem de sidste århundreder efterhånden var rykket
ud.
Nørresti er i vort århundrede blevet bebygget med
boliger og de smalle, langstrakte grunde i flere tilfælde lagt
sammen til bredere ejendomme, men Søndersti har som
spadseresti bevaret karakteren af romantisk idyl, hvortil
også mange, smukke haver mellem Storegade og Noret
bidrager.
I samme forbindelse i 1843 blev stræderne fra Storegade
og Langgade ned til kysten opmålt, reguleret og gjort
offentligt ejede. Flere af dem havde sikkert gennem århund
reder eksisteret som uofficielle stier og smutveje.
e Slotsnakken og havnen havde siden omkring år 1700
været i købmandsslægten Hages eje, men blev i 1823 købt
af Stege købstad. Der fandt herefter en del opfyldning sted
til udvidelse af havneområdet, og kort efter midten af
forrige århundrede grundlagde skibsbygmester Vennike
det nuværende Stege Skibsværft på næsset ud i Noret. På
næsten samme sted — hvor Stegeborg havde ligget - lå
der tidligere et skibsbyggeri, som det fremgår af Stegeprospektet fra 1754 s. 13.
I 1852 anlagde magistraten en vej, nuværende Skole
gade, i det Friedenreichske vænge, som hidtil havde været
ejet af Den friedenreichske Fideicommis, stiftet i 1798 af

kaptajn Mouritz Friedenreich, Stege. Denne gade blev på
nordsiden umiddelbart efter anlæggelsen bebygget til bebo
else med langhuse beliggende gavl ved gavl, mens der på
sydsiden i 1890’erne blev opført to skoler og Haandværkerforeningens stiftelse.
I perioden ca. 1885-1925 blev de store, tidstypiske
villakvarterer opført på de to vænger mellem Langgade og
Møllebrøndstræde. I forbindelse med grundenes udstyk
ning blev Hages vej og Sofievej anlagt i 1893 og 1909 på det
tidligere Hageske vænge, som indtil da havde været an
vendt til landbrug.
Alle disse byudvidelser foregik inden for de i middelalde
ren fastlagte grænser, som befæstningen angav, men om
kring år 1900 blev grænserne for trange, og der påbegynd
tes et boligbyggeri på de tidligere købstadens markjorder,
hvor der nu ligger vidtstrakte villaområder.
Jævnsides med udvidelsen af boligbyggeriet i anden
halvdel af det 19. århundrede foregik i øvrigt et vist,
monumentalt nybyggeri, som hovedsageligt var iværksat af
kommunen og forårsaget af en ny tids ændrede behov.
Ved byens indgang, Storebro, opførtes i 1848 et toldkam
mer med købmandshuset C. Hage som bygherrre og H. S.
Nebelong som arkitekt. Det blev herefter udlejet til
toldvæsnet.
Den gamle rådstue, som siden slutningen af 1600-årene
havde ligget i Storegade 46, nuværende Carøes Gaard, blev
i 1854 afløst af et stort, moderne rådhus, som arkitekt M.
G. Bindesbøll opførte i dansk nyrenaissance. Huset er nu
politistation, Storegade 39.
19
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I 1862 byggede kommunen i nuværende Rådhusgade
38A et sygehus, og i 1892 byggedes det større amtssygehus
i Peblingerende. Dette sidstnævnte udvidedes kraftigt i
1926-27 og overflødiggjorde dermed det kommunale syge
hus, som da blev nedlagt.
Stege fik i 1866 sit første gasværk, som blev bygget i
Peblingerende. Det blev i 1884 kraftigt udvidet som en
direkte følge af opførelsen af sukkerfabrikken i Lendemarke, men blev i 1910 nedlagt og erstattet af et nyt
gasværk uden for byen.
Det første elektricitetsværk var privat og etableredes af
handelsfirmaet Hans F. Carøe i 1912 i et samtidigt opført
foderstofmagasin i Carøes Gaard. Samme år opførtes dog
det kommunale elektricitetsværk i Dragestræde 7, og snart
derefter blev bl.a. gadebelysningens gas erstattet af
elektricitet.
Postkontoret havde i adskillige år ført en omskiftelig
tilværelse afhængig af postmesterens bopæl, men i 1925
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blev det nuværende posthus i Storegade 1 bygget, og i 1953
blev det udvidet.
Imellem 1880 og 1910 ændrede Storegade totalt karak
ter. De fortrinsvist én etage høje huse - grundmurede eller
af bindingsværk - som stammede fra genopbygningen efter
brandene i 1700-årene, blev i ret vidt omfang nedrevet og
erstattet af de nuværende forretningsejendomme med bu
tikker af en mere eller mindre specialiseret karakter. I
modsætning til de tidligere købmandsgårde indrettedes
butik i underetagen og beboelse i de overliggende etager.

Stege i dag
Fra 1500- til begyndelsen af 1800-årene var Stege som
købstad det naturlige centrum for næsten al handel og
aktivitet på Møn. I 1968 blev alle de mønske kommuner
sluttet sammen til storkommunen, Møn Kommune, hvis
administration blev henlagt til Stege.

STEGES HISTORIE
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Stege 1896. De karakteristiske langstrakte, smalle grunde dominerer endnu bybilledet, men Jlere sammenlægninger er dog foretaget. I vængerne er udstykningen til villabebyggelseme
ifuld gang.

( Gengivet med tilladelse af Matrikeldirektoratet)
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BYGNINGSHISTORISK
OVERSIGT
bindingsværk
Stege præges i dag af murede og pudsede facader, bag
hvilke store dele af byens huse stadig står i bindingsværk.
Det ældste bindingsværk findes antagelig i den gamle
præstegårds hovedbygning, Langgade 1, der blev gennem
gribende ombygget 1703. Genopbygningsperioden efter
den store brand i 1774 er særlig godt repræsenteret, og
husene er ligesom alle husene fra 1700-årene opført af
egebindingsværk med styrterumskonstruktion. Bjælkerne
er tappet gennem stolperne et stykke fra disses top, hvorved
et loftrum med ganske lave lodrette sider, det såkaldte
styrterum, opstår. Dette ses f.eks. på Kammerrådgården,
Storegade 35, opført 1773. De enkelte bindingsværksfag
opdeles af fyldtømmer. De vandrette tømmerstykker kaldes
løsholter. Oftest ses kun én, men der kan dog også fore-
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komme to løsholter i hvert fag. Dokker, d.v.s. korte,
lodrette stykker fyldtømmer, der underdeler fagene yder
ligere, er ikke registreret i Stege. De gennemstukne bjælke
tappe er ofte ret afskårne evt. med alFasede kanter som på
Kammerrådgården, men kan også være rundede som på
sidehuset til Storegade 42 fra 1740. Gennem bjælketappene
sidder gerne to synlige nagler og i midten af stolperne en
skjult. På gårdsiderne sidder mange steder lange krumskårne skalke endnu bevarede. At gadesiderne mangler
disse, skyldes utvivlsomt senere ombygninger. Et enkelt
sted på huset har udsmykningsarbejder ikke været helt
ualmindelige. Der kendes tre eksempler på udskårne port
overliggere, der beklageligvis ikke mere sidder på deres
rette plads. Indskriften oplyser almindeligvis om opfø
relsesår, bygherre og matrikelnummer. Tavlene var i det
ældste bindingsværk ofte af lerklining på fletværk af støjler
og vidier. Efter branden 1774 bliver det almindeligt med
murede tavl af brændte sten. Tavl, der ikke var udsat for
vind og vejr, kunne dog til langt op i 1800-årene være af
soltørrede lersten.

Skolegade 17, rekonstruktion aj langside og snit

Omkring 1800 opgives styrtrumskonstruktionen lang
somt, men endnu i 1824 opføres sidehuset til Rådhusgade
11 i denne gamle konstruktion. I den ny konstruktion, som
f. eks. findes i baghuset til Skolegade 17 fra 1866, ligger
bjælkerne oven på remmene og er kæmmet ned i disse,
d.v.s. at tømmerstykkerne ved udskæringer griber ind i og
fastholder hinanden. Spærene er i denne konstruktion
tappet ned i bjælkerne, og mellemrummet mellem tagskæg
og væg er lukket med et skråtstillet brædt, sugfjælen. De
enkelte bindingsværksfag opdeles af enkelte løsholter, og i
yderfagene kan desuden forekomme enkelte, lange skrå
bånd som f.eks. i første baghus til Store Kirkestræde 5 fra
1853. Tømmeret er overvejende af eg op til midt i 1800årene, hvorefter det langsomt bliver almindeligt med fyr.
Grunden til, at man forlader styrtrumskonstruktionen,
der giver et godt, brugbart loftsrum, hænger måske sam24

MURVÆRK

men med den mere og mere følelige mangel på tømmer. Til
et hus med en bestemt rumhøjde kræves kortere stolper i
den ny konstruktion end i styrtrumskonstruktionen.
Skal man bevare det eksisterende bindingsværk, er det af
afgørende betydning, at tømmeret holdes tørt og gennemluftet og altså ikke lukkes inde bag f.eks. puds eller
plasticmaling. Ved at kalke over tømmer og tavl, som man
har gjort gennem århundreder, fas en passende vand
afvisende overflade, der samtidig tillader væggen af afgive
evt. fugt.

Murværk
Mursten er i Steges almindelige borgerhuse blevet anvendt
fra omkring 1700-tallets midte, hvor man er begyndt at
udmure bindingsværkets tavl med brændte sten. Før havde
man enten anvendt lerklining eller udmuring med rå, d.v.s.
ubrændte, sten. Egentlige grundmurede borgerhuse blev
først almindelige efter år 1800. De ældste bevarede er
Hages gård fra ca. 1800 og Empiregården fra 1836. Disse
huse er formentlig opført af flensborgsten, som på denne tid
var udbredte her i landet. Flensborgstenen anvendtes til
efter midten af 1800-tallet, hvor den afløstes af den al
mindelige mursten.
I Stege har det også været almindeligt at benytte kridt
sten fra Møns Klint i murværket. Skifter af kridtsten ses i
det middelalderlige murværk på Sankt Hans kirke og
Mølleporten, men i det nyere grundmurede byggeri an
vendtes kridtblokkene kun på mindre fremtrædende steder:
i gavle, i forhuse og i pakhuse, staldbygninger og udhuse.

3. Profileret bræddegesims

4. Konsolbåren gesims

5. Sparenkopgesims

Flensborgsten

Normalsten, fabrikeret på Hegnede teglværk

I det meste af 1800-årene stod murværket overpudset
eller kalket. Som regel var fugerne såkaldte brændte fuger
trukket med et fugejern med en spinkel hulkel.
Imod slutningen af 1800-årene bliver det almindeligt at
opføre huse med murværk af blank mur af røde eller gule
sten. Sandsynligvis er mange af byens huse opført af sten
fra Hegnede teglværk, ligesom den her viste sten.

Hovedgesimser
Hovedgesimsen er facadens øverste afslutning og danner
overgang mellem den lodrette murflade og tagudhænget
eller tagrenden. Den enkleste form for gesims er udført på
den måde, at et eller flere skifter er kraget ud over
hinanden. Sådanne simple gesimser har altid været al
mindelige på mere beskedne, grundmurede huse. Det her
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viste eksempel (nr. 1) er fra Langgade nr. 35. På finere
borgerhuse blev der gjort mere ud af gesimsen. De fik i
stedet en profileret gesims, ofte udsmykket med sparren
kopper. Profilerede gesimser udførtes enten af form tegl eller
blev trukket i våd puds med en træskabelon. Fine eks
empler på trukne gesimser kan ses på apoteket (1820),
Empiregården (1836) og Hages gård. Eksempel 2 er et
mere anonymt, men typisk eksempel. Profilerede gesimser
udførtes også af træ. En sådan gesims findes f.eks. på Hotel
Møn (nr. 3). Fra omkring midten af forrige århundrede
findes nogle meget smukke, brede, konsolbårne gesimser
(nr. 4), f.eks. på pakhuset Søndersti 2 og på pakhuset i
gården til Storegade 43.
Omkring slutningen af forrige århundrede, da facader i
blank mur af røde sten kom på mode, blev det almindeligt
at udføre murede gesimser med f.eks. sparrenkopper (nr.
5), tandsnit eller savskifter. Ofte udførtes gesimserne så
ledes, at de indeholdt flere dekorationsled, f.eks. som i
Rådhusgade 27, hvor gesimsen både har tandsnit og sav
skifte (nr. 6).

Tagbe lægning
Gennem det meste af 1700-årene har byens huse over
vejende været stråtækte. Efter hver af de store brande er det
blevet indskærpet husejerne at belægge deres tag med tegl.
Det er imidlertid gået langsomt, for endnu langt ind i
1800-årene beskrives flere af husene i brandtaksationerne
som teglhængte mod gaden, men stråtækte mod gården.
Gennem det meste af 1800-årene og første del af dette
århundrede har det røde tegltag været langt det almindelig
ste, men er nu stærkt på retur til fordel for nyere tagbelæg
ninger af bølgeplader.
Den gammelkendte tagsten, vingeteglen, har et karak
teristisk profil med en kort vinge. I nyere tid er andre
tagsten kommet i anvendelse, bl.a. falstagsten. Ved for
nyelse af taget forlanges der i de fleste tilfælde tegl mod
gaden. Det har imidlertid i perioder været vanskeligt at fa
leveret almindelige danske vingetegl, og den erstattes der
for ofte af tagsten importeret fra Tyskland. Desværre er
disse sten (ligesom falstagsten) æstetisk mindre tilfreds
stillende og ofte også i farver så afvigende fra de danske
vingetegl, at de ikke bør foretrækkes. Desuden er flere af de
tyske fabrikater så store, at der ikke siden vil kunne
repareres med danske vingetegl, der hverken passer i
lægteafstand eller dækbredde.
Skorstenspiber
Skorstenspiber var et nødvendigt tilbehør til alle huse, og
de blev ofte ganske bevidst indarbejdet i husenes arkitek
tur, idet pibens størrelse, udsmykning og placering blev

26

Dansk vingetegl

Importeret vingetegl

Tagsten med vindue

Eksempler påfabrikationsmærker på vingetegl.
De to øverste erJra Lybæk, den nedersteformentlig

fra Egemsund

Storegade 35

Rådhusgade 33

Rådhusgade 14

SKORSTENSPIBER

nøje afstemt med helheden. Ældre skorstene til åbne ild
steder var brede og kraftige, da disse skorstene havde en
stor lysning. Sådanne skorstene findes i dag ikke mere i
Stege.
Ved komfurets udbredelse omkring midten af forrige
århundrede ændredes dimensionerne, således at skor
stenene nu blev smallere og højere. Sådanne skorstene er
stadig almindelige i Stege.
Skorstenen føres gennem taget med en sokkel, som
tagbelægningen er inddækket i, idet der enten findes en
muret eller hugget fals til tagstenene eller en udkragning af
soklen. Skorstenspibens hals (skaft) kan ofte være dekoreret
med et bånd. Øverst afsluttes piben af et fremkraget skifte,
der dels virker forstærkende, dels giver skorstenen et pynte
ligt udseende.
Datering af skorstenspiber er behæftet med stor usikker
hed, da piberne ofte er ommurede, idet syren i skorstens
røgen efterhånden nedbryder mørtlen. Det er sjældent at
linde skorstenspiber, der er mere end 100 år gamle.
De ældste skorstenspiber vi finder i Stege, sidder på den
gamle præstegård, Langgade 1, som præges af de fem
markante, høje og slanke, fint udformede piber. Da de er
murede af flensborgsten, er de sandsynligvis senest udført
omkring 1880. Også skorstenspiberne på Kammerrådgården, Storegade 35, er med deres nydelige bånd om
halsene usædvanlig fine.
De her viste skorstenspiber fra Rådhusgade 33 og
Rådhusgade 14, er mere anonyme, men typiske eksempler.
Skorstenen fra Rådhusgade 14 er fra 1913.
Mange skorstenspiber er i den senere tid forsvundet fra
tagene eller ommurede, så de nu fremtræder som store
klodser af bastant murværk. Hermed har husene mistet en
del af deres gammeldags ynde og er, fra et kulturhistorisk
synspunkt, blevet forringet.

Kviste
De ældste kviste i byen er ofte af den type, der kaldes
taskekviste. Et nydeligt eksempel på en sådan taskekvist ses
på Storegade 19. Flunkerne er afbindingsværk, og fronten
afsluttes af en sugfjæl. I flunkerne kan sidde et trekant
vindue som f. eks. i Rådhusgade 33, antagelig fra midten af
1800-årene.
Kviste med heltag forekommer også jævnligt. De har
gerne ret flade tage, listegesimser langs tagkanterne og tit
zinkklædte flunker. Et udmærket eksempel ses på Store
gade 19. I et enkelt tilfælde, Rådhusgade 3 fra 1876, er
fronten udsmykket med udskæringsarbejder. Hvor heltags
kvistens front er i flugt med husets facade, kaldes den en
gavlkvist. Et godt eksempel ses i Rådhusgade på det gamle
sprøjtehus fra 1859.

Storegade 19, mod gården

Storegade 19, mod Lille Kirkestræde

I den sidste del af 1800-årene bliver store heltagskviste
med kraftigt tagudhæng almindelige, ofte med udskårne
spærhoveder. Dette ses f.eks. på Storegade 76 fra 1888.
Kort efter 1900 fremkommer kviste med hvælvede tage som
f.eks. på Storegade 37, Møns Spare- og Låanekasse.

Porte
I ældre tid vär husenes portfløje ofte udformet med den
samme omhu som gadedørene. I Stege er næsten alle ældre
portfløje opbygget som beklædte revleporte, som består af
sammenfløjede, svære brædder og skrå revler eller ranker,
der hindrer porten i at sætte sig. Beklædningen,, som er
fæstnet til portens glatte yderside, kan have mange former.
Den kan bestå af profilerede brædder lagt på skrå i et
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sildebensmønster, en såkaldt flammeret port. En sådan
findes i Rådhusgade 2. Beklædningen kan illudere rammer
og fyldinger og fa porten til at ligne en rigtig fyldingsport
udefra.
De her viste tre eksempler er alle udført på denne måde.
Rådhusgade 20 er opført i 1774, men porten, eller i hvert
fald beklædningen, må være nyere. Over denne port er der
tillige firdelt overvindue. Porten fra Rådhusgade 18 er fra
1893, en tidstypisk port af en udformning, der er ret
almindelig i Stege. Den ualmindelig fine port fra Langgade
40 er fra 1895.
Et enkelt eksempel på en egentlig fyldingsport findes
også. Det er den meget fine port til apoteket, Storegade 44,
fra 1820.
Portenes beslag er kraftigt smedearbejde, ikke sjældent af
stor håndværksmæssig skønhed. Der er på revleportene
lange båndhængsler, såkaldte nothængsler eller gangjern,
der drejer på stabler (eller rumpestabler, d.v.s. stabler der
er forsynet med en flad, spydformet svans, som fastholdt
med en spiger danner støtte mod vægten af porten).
Den gående fløj har ofte almindeligt dørgreb og låsetøj.
Den faste fløj, kaldet den stående, fastholdes af svære
skudrigler, på større porte ofte med fjederpåvirkede faller
(skråt afskårne rigler), der kan smække og udløses med et
langt betjeningsgreb. Simplere lukkeanordninger findes
også, f.eks. drejelige træstænger, der kan vippes ud af en
not eller en bøjle ved det øvre anslag.
Enkelte steder er portrummene også lukkede mod gården
med portfløje, der dog er af langt simplere udformning end
portene ud mod gaden.

Yderdøre
De ældste yderdøre i Stege er udformet enten som revledøre
eller som fyldingsdøre. Revledøren er en simpelt konstrue
ret dør, der består af lodrette brædder, der på bagsiden er
sammenholdt med vandrette revler. Denne dørtype er som
regel udadgående, og den findes fortrinsvis i husenes
bagsider eller i udhuse.
Som gadedøre anvendes fyldingsdøre. Gadedøren er et
vigtigt led i husets facade, den er hovedindgang til huset og
har derfor ofte fået et repræsentativt og fint udseende.
Hoveddøren er som regel indadgående. I Stege er ingen
helt gamle yderdøre bevaret. En af de ældste (fra 1850)
finder vi i Rådhusgade 28. Det er en tofløjet fyldingsdør.
Den gående fløj er bredere end den stående, men for at gøre
døren symmetrisk har man anbragt en falsk slagliste på den
gående fløj. I hver fløj er fire ens, plane, affrisede fyldinger.
Over døren er et overvindue, der oprindelig har været
firedelt, som vist på tegningen.
28

Rådhusgade 20

Rådhusgade 18

Langgade 40

YDERDØRE

I Dybsbrostræde 24 findes en pæn dør fra sidste halvdel
af 1800-årene. Denne dør har facetfyldinger. I hver fløj er i
midten en stor fylding, inderst en mindre og øverst et
vindue med skrå sprosser. Over døren er et firedelt over
vindue.
En ualmindelig pæn og tidstypisk dør findes i Rådhus
gade 44 fra 1883. Døren har fyldinger i forskellige størrel
ser, dels plane, affrisede fyldinger, dels facetformede. En
lignende dør findes i bagsiden til Storegade 76.
Også efter år 1900 er der lavet udmærkede fyldingsdøre.
En sådan findes f.eks. i Rådhusgade 17 og i den gamle
dommerbolig på Lohmannsvej.
Der findes i dag ikke mange af de nævnte ældre typer
hoveddøre i Stege. De fleste er udskiftede, og ofte ses
tofløjede fyldingsdøre erstattet med brede hoveddøre med
sidevinduer. Sådanne udskiftninger er uheldige og kan
forsimple et ellers pænt og velproportioneret hus. Er hoved
døren så nedslidt, at den ikke kan repareres, bør den
udskiftes med en nøjagtig kopi af den originale dør.

Indvendige døre
Husene i Stege er gennemgående kun registreret udvendig,
men da der ind imellem har været mulighed for også at
registrere indenfor, vises her nogle eksempler på indven
dige døre.
Den ældste type døre, som vi finder, er fra efter branden i
1740. Det er store, barokke enfyldingsdøre med kasselåse.
Den her viste dør er fra Storegade 68 og har formentlig
været en udbredt type. I apoteket, Storegade 48, findes
nogle ualmindelig fine senbarokke døre. Det er trefyldings
døre med en lille fylding i midten. Dørene indfattes af fine,
knækkede gerichter, og findes både enfløjede og tofløjede.
Disse døre er formentlig ligeledes fra 1740. (Se tegning
s. 186.
En senere dørtype, der kendes fra huse der opførtes efter
branden i 1774, har rokokoopdeling med to fyldinger:
underst en mindre, eksempelvis kvadratisk, øverst en
større, rektangulær fylding. Døre med denne inddeling er
almindelig gennem en lang periode, i alt fald indtil omkring
1840-50, og de optræder ofte med forskellige profileringer,
der er typiske for de forskellige tidsrum. En sådan dør,
hængslet på bukkehornshængsler, kan ses på side 118
medens den viste dør, fra Dybsbrostræde 24, formentlig er
fra først i 1800-årene.
Omkring midten af 1800-årene bliver det almindeligt
med flere fyldinger i dørene. I Storegade 13 findes f.eks.
den her viste dør med en stor fylding i midten og mindre
fyldinger over og under.
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Bukkehomshængselfra Rådhusgade 18
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Eksempler på dørgreb og langskille
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Endelig findes en dørtype med mange fyldinger, skiftevis
spejlfyldinger og facetformede fyldinger. De facetformede
fyldinger er ofte ganske smalle. Den her viste dør er fra den
gamle præstegård i Langgade .
Vinduer
Dateringen af vinduer kan være vanskelig, da genanven
delse af hele vinduer eller dele af disse har været meget
almindelig. Ældre vinduer, hvor rammerne er udskiftet,
men hvor beslagene fra de ældre rammer er blevet gen
anvendt, er registreret flere steder. Profileringen af de
enkelte dele er derfor ofte den bedste hjælp til dateringen.
De ældste vinduer havde blysprosser, og i brandtaksatio
ner fra forrige århundrede omtales blyindfattede vinduer
ret mange steder, især mod gårdene og i udhusene. Der er
sandsynligvis ikke længere bevaret blyindfattede vinduer
på deres oprindelige plads, men på museet findes en enkelt
ramme fra et nu nedrevet hus i Storegade 67, sandsynligvis
opført efter branden 1774.
Fra de blyindfattede vinduer findes utvivlsomt gamle
poste bevarede. I den gamle præstegård, Langgade 1,
kunne postene med rundt profil indefter godt være fra
begyndelsen af 1700-årene, mens rammerne efter profile
ringen at dømme sandsynligvis er fra midten af 1700-årene.
Dette postprofil benyttes antagelig til efter branden i 1774
og findes f.eks. i Storegade 53 netop fra denne tid. Fra
sidste del af 1700-årene forekommer poste med hulkehl som
f.eks. i Kammerrådgården fra 1773. Nogenlunde samtidig
hermed optræder vinduer, hvor posten indefter har et fladt
led med et profil, ofte en trekvartstaf på hjørnerne. Dette
findes i Farvergade 6, opført ca. 1774.
I dag er rammerne almindeligvis hængslede på side
karmene, men vi ved andre steder fra, at man i gammel tid
ofte hængslede på posten. I Storegade 68 fra tidligst 1761
findes et vindue, hvor den ene ramme er hængslet på
posten. Den anden ramme har tilsyneladende ikke haft
tilsvarende hængsling og har måske været fast.
De ældre vinduer er smårudede frem til omkring 1800,
hvor forbedring af teknikken til fremstilling af vinduesglas
efterhånden gør større ruder almindelige. Det torammede
vindue far derved som regel tre ruder i hver ramme; i
begyndelsen er ruderne ofte i lavt format. Korspostvindu
erne får en rude i overrammerne og to i underrammerne.
Endelig begynder man i slutningen af 1800-årene at udføre
korspostvinduer uden sprosser som f.eks. i Rådhusgade 15
fra 1890. I en kort periode efter 1900 genoplives de opsprossede vinduer. Korspostvinduer kan f.eks. have opsprosning
i overrammerne som i Rådhusgade 10 fra 1905 eller i alle
fire rammer som i Møns Spare- og Laanekasse, Storegade
37, fra 1903.

Blyindfattet vinduefra Storegade 67, nu på museet

Storegade 68, post ca. 1760

Langgade l,ca. 1800
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Rådhusgade 20, ca. 1800

Storegade 73, ca. 1800
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BILLEDHUGGERSTRÆDE

REGISTRANT

Billedhuggerst rade

BILLEDHUGGERSTRÆDE
må være opstået — snarere end egentlig anlagt - omkring år 1700, da
Ladegaarden var blevet nedlagt, dens bygninger nedbrudte og arealet udstyk
ket til bebyggelse for bl.a. Baadsmandshusene i Storegade. Oprindeligt var
Billedhuggerstræde sikkert blot en sti ned til Noret, men efterhånden har den
udviklet sig til et egentligt stræde.
I 1843 konstaterede byrådet ved opmåling, at købmand Hage med sine
udbygninger og haveanlæg ca. 20 år tidligere havde indtaget en del af strædet
til sin ejendom, så det blot var 4 al bredt i stedet for de normalt 7 al. Hage
påberåbte sig en med tiden hævdvunden ret, og en planlagt retssag herom blev
tilsyneladende opgivet.
Billedhuggerstrædes navn kendes fra slutningen af 1700-årene og refererer til
billedhuggerfamilien Rasmus Hansen Reerslöf (undertiden kaldet Rasmus
Billedhugger) og søn Christoffer Reerslöf, der fra 1700-årenes midte til 1807
boede på hjørnet, nuværende Storegade 6-8.
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Drageslrade ca. 1915 (Foto: Sehested, Møns Museum)

DRAGESTRÆDE
kan med sikkerhed følges tilbage til den sene middelalder, hvor den i Steges
velmagtsdage kan være opstået eller anlagt som en udvidelse af bebyggelsen i
en ikke alt for stor afstand fra Torvet.
Omfanget af Dragestrædes bebyggelse er igennem de tidligste århundreder
vanskelig at konstatere, men det fremgår af Dahlbergs kort s. 9, at i 1600-årenes
midte var bebyggelsen særdeles spredt og sparsom, hvilket forhold ikke
ændredes væsentligt førend henimod midten af forrige århundrede. Ved folke
tællingen i 1787 var Dragestræde endda så ubetydeligt, at den blot betragtedes
som et appendix til henholdsvis Langgade og Rådhusgade.
Tidligere hed Dragestræde også Skadestræde, hvilket formentlig kan hen
føres til personnavnet Skade, der er forekommet i Stege helt tilbage til
middelalderen. Ved byrådsbeslutning den 11. september 1867 fik gaden
definitivt fastslået sit nuværende navn.

DRAGESTRÆDE 2, matr.nr. 129<z
Dragestrade 2. Ejere:

lods Ole Hansen Knudsens enke
væver Hans Knudsen
Carl Christian Christensen
købmand Jens P. Severin Balslev
Camilla Christine Hansen
fabrikant Carl Edv. E. Pardun
cigarfabrikant Axel V. Andersen
typograf Fr. Vilh. Jørgensen
J ohanne J ørgensen
Jenny Margr. Guldager Jensen
Jens Peter Larsen
arbejdsmand Egon Erling Schultz
fabriksarbejder Kirsten L. W. Nielsen

34

før 1827
1834
1891
1891
1899
1900
1910
1923
1947
1948
1961
1963
1973

Enetages bindingsværksforhus med gråt eternitbelagt heltag og lude mod
gården. Pudset facade, gulmalet over sort sokkel og afsluttet med gul bræddegesims. Hvidmalede, torammede vinduer med støbte, sortmalede sålbænke.
Listebeklædt, brunbejdset dør med smal rude. Gårdside, delvis skjult af luden,
med en bevaret egestolpe med gennemstukken bjælketap. Hvidkalket over mur
og tømmer.
Grundmuret lude delvis af kridtsten, hvidkalket over sort murfod og med
forskellige vinduer og en dør.
Bemærkninger: Forhus med udmærket hovedform. Lidt kedelig facade
udformning, hvor døren burde udskiftes med en traditionel, malet fyldingsdør.
Taget burde omlægges med tegl, og skorstenspibe burde retableres.

DRAGESTRÆDE

Dragestrade 2

Historie: Forhuset er som selvstændig beboelse fra tiden omkring 1820, men
det er meget sandsynligt, at det oprindelig har været et efter branden i 1774
opført sidehus til Rådhusgade 13, som er blevet udstykket herfra og ombygget
til beboelse. Huset var da fire fag langt, teglhængt og afbindingsværk, og dets
dybde var overalt, som det vestligste fag endnu er, men i 1852 tilbyggedes det
tre fag lange, kridtstensmurede udskud til gården.

DRAGESTRÆDE 4A, matr.nr. 130tz
Dragestrade 4A. Ejere:

Søren Spindt
Hemming Jensen
brændevinskarl Niels Madsen
daglejer Svend Pedersen
vægter C lemens Frederiksen
Mette Kirstine Frederiksen
Othilia Helene Frederiksen
arbejdsmand Jens Jensen
arbejdsmand Niels Lentz
gårdejer Emil Kornelius Møller
assistent Steen Soltau
Hemming Kristensen
arbejdsmand Ole H. Petersen

før 1774
1798
før 1801
1823
1861
1893
1912
1922
1961
1967
1973
1975
1978

Enetages forhus, .dels i grundmur dels i bindingsværk, med gråt eternitbelagt
heltag samt en skorstenspibe i kippen. Muret facade med sort sokkel og hvid
mur afsluttet med murét gesims. Tre grønmalede vinduer med trækrude over
en stor fast rude. Brunbejdset hoveddør med tremmeværk af træ. Vestgavl, som
facaden, dog med forskellige grønmalede vinduer. Bagsiden med rester af fem
fag egebindingsværk med gennemstukne bjælketappe. Hvidkalket over tømmer
og tavl.
Bemærkninger: Hus med god hovedform. Den lidt kedelige facade burde
have lodpost- og sprosseopdelte vinduer og burde have udskiftet hoveddøren
med en traditionel fyldingsdør. Huset ville vinde ved at fa tegl på taget med
opskalkning, som formentlig er fjernet ved oplægning af de store bølgeplader.
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Historie: Forhuset blev opført efter branden i 1774 som et fire fag langt,
teglhængt bindingsværkshus, indrettet til beboelse. I begyndelsen af dette
århundrede forlængedes det med ét fag mod vest med grundmuret gavl, og
senere grundmuredes facaden i sin helhed.

DRAGESTRÆDE 6, matr.nr. 13 k

Dragestræde 4a

Dragestræde 6. Ejere:

daglejer Johan Peder Jensen
Marie Kirstine Johansen
arbejdsmand Karl Marius Larsen
Marie Kirstine Larsen
arbejdsmand Jens Peter B. Jørgensen
Jens E. B. Jacobsen

1845
1910
1921
1932
1932
1944

Grundmuret énetages forhus i to brede fag, med rødt eternitbelagt heltag.
Facaden af blank mur i røde sten over grå, pudset sokkel. To énrudede
termovinduer med lystbejdset træværk. Grøn vinduesoverligger af træ og
sålbænk af brune klinker. Østgavl muret og gulmalet over sort murfod.
Gårdside som østgavl, dog er en egestolpe fra den tidligere bindingsværksvæg
bevaret.
Grundmuret udbygning i IV2 etage med paphalvtag, pudsede, gulmalede
mure over sort murfod.
Bemærkninger: Ved ombygning har huset faet et udseende, der er uden
ordentlig sammenhæng med den gade, det ligger i.
Historie: Forhuset blev opført i 1847 på en hidtil ubebygget grund, som var
blevet udstykket fra ejendommen Dragestræde 4. Det havde fire fag fyrre
bindingsværk med tegltag, men bemærkelsesværdigt er det, at man i det
nyopførte hus indsatte trævinduer tilligemed nogle formentlig ældre bly
vinduer, som dog snart efter atter udskiftedes med træsprossevinduer. I 1910
underkastedes huset en hovedreparation, i hvilken forbindelse facaden og
østgavlen grundmuredes, og i 1944 flyttedes hoveddøren fra facaden om på
husets bagside. Entréudbygningen på gårdsiden er dog først fra 1958.

DRAGESTRÆDE 7, matr.nr. 184å
Grundmuret forhus i én høj etage med teglhængt heltag og to høje skorstens
piber på facadens hjørner. Facade med grå, pudset sokkel og blank mur af røde

Dragestræde 7

Dragestræde 7. Ejere:

ingeniør Hans Henrik Hansen
Stege Kommune
Sydøstsjællands Elektricitets-Aktieselskab
Stege Badmintonklub
Anton Nielsen & Co. */s
( Koncentra Finans Ns)
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1912
1914
1949
1953
1971
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sten, afsluttet med muret hovedgesims. Hvidmalede, seksrammede, opsprossede
vinduer under rundbuede stik. Nyt indgangsparti af glas og plader og med
build-up-tag. De øvrige sider dels af røde dels af gule sten og med forskellige
vinduer.
Bemærkninger: Ganske godt og tidstypisk forhus, tydeligt udformet som
industrihus og med dette præg i behold, dog med skæmmende indgangsparti.
Historie: Bygningen blev opført i 1912 som elektricitetsværk. I 1926 under
kastedes den en større om- og tilbygning mod øst, og hele facaden fik sin
nuværende udformning, ved en skalmuring med røde sten af den oprindelige
facade. El-værket blev nedlagt i 1953, hvorefter bygningen husede Stege
Badmintonklub indtil 1971.

DRAGESTRÆDE 8, matr.nr. 132

Dragestræde 8

Dragestræde 8. Ejere:

tømrer Andreas Nørretranders
tjener Hans Jørgen Hansen
daglejer Jens Pedersen
Ane Troelsdatter
tømrer Lars Larsen
Kirstine Emilie Larsen
Lars Arent Petersen
Niels Peder Pedersen
bademester Jens Nielsen
Mary Elise Lundager
Astrid og Lissi Toftebjerg
Sten Gustavsen
landpost Tage G. Jensen

1847
(uklart)
1856
1874
1877
1881
1884
1888
1928
1960
1964
1972
1976

Grundmuret enetages forhus i fem fag med grå bølgeeternit på heltaget. Facade
med pudset, sort sokkel og blank mur af røde sten afsluttet med sparrenkopgesims. Torammede vinduer med hvælvede ruder og glaslister. Sålbænke af
sorte klinker. Fyldingsdør med rude øverst. Alt træværk malet blåt. Pudsede
gavle, røde over sort sokkel. I vest et torammet vindue malet hvidt og blåt.
Mod haven en pudset, rødmalet udbygning med forskellige blåmalede
vinduer og døre.
Bemærkninger: Hus med udmærket hovedform, der dog skæmmes af de
modeprægede vinduer, som burde udskiftes med traditionelle uden glasliste og
med plant glas. Hoveddøren burde udskiftes med en traditionel fyldingsdør, og
taget omlægges med tegl. Skorstenspibe mangler.
Historie: Forhuset blev opført i 1847 på en hidtil ubebygget grund, som var
blevet udstykket fra ejendommen Dragestræde 4. Det byggedes af fyrrebin
dingsværk i fem fag og indrettedes til bolig og tømrerværksted. I 1902
ombyggedes det og udvidedes til sin nuværende dybde, og i 1961 tilføjedes
køkkenindgangens vindfang.

DRAGESTRÆDE 9, matr.nr. 128

Dragestræde 9
Dragestræde 9. Ejere:

Jens Knudsen
Michael Pedersen
daglejer Mads Jensen
snedker P. Johansen
skomager Johan Jokum Nielsen
brolægger Christian Hansen
musiker H. J. Vennike Hansen'
Niels Frederik Jensen
arbejdsmand Frederik Jensen
arbejdsmand Hans Viggo Günther
garagemesterSvend H. Olsen

før 1774
1793
før 1801
før 1817
1866
1900
1914
1919
1920
1936
1948

Forhus i én etage dels afgrundmur dels afbindingsværk og med eternit på det i
øst afvalmede heltag. Facade inddelt i seks fag, pudset og gulmalet over en sort
sokkel og afsluttet med gul sugfjæl. Torammede termovinduer med sorte, støbte
sålbænke. Hoveddør med tremmer i træbeklædt indgangsparti. Alt træværk
brunbejdset. De øvrige sider pudsede og gule over en sort murfod. I gårdsiden
forskellige brunbejdsede døre og vinduer.
Bemærkninger: Hus med god hovedform. Facaden skæmmes af det for huset
fremmedartede indgangsparti og de sprosseløse termovinduer. Trist eternittag.
Skorstenspibe mangler.
Historie: Forhuset blev opført efter branden i 1774 som et fem fag langt,
teglhængt bindingsværkshus, men i 1805 udvidedes det med ét fag til de
nuværende seks fag. Det var oprindeligt indrettet til to beboelser, men
rummede i en periode efter 1830 tillige snedkerværksted.
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Dragestrade 10. Ejere:

snedker Lars Christiansen
daglejer Hans Madsen
Niels Nicolaisen
Jørgen Hansen Hein
daglejer Ole Hemmingsen
daglejer Ole Christensen
daglejer Rasmus Hansen
matros Johan Hansen Spurs enke
JensJensen Ersted
skrædder Carl Pedersen
gårdejer Hans Larsen
snedker Jens Peter Jensen
arbejdsmand Jens Pedersen
typograf H. Chr. Stammcrjohann
smed Christian Olsen
skrædder Andreas P. Johansen
skrædder Viggo Johansen
chauffør Egon Jensen
maskintekniker Erik S. Nurup

før 1774
1782
1803
1806
før 1811
før 1817
1827
før 1837
før 1847
før 1857
1871
1874
1877
1904
1914
1915
1934
1962
1975

DRAGESTRÆDE 10, matr.nr. 133
Grundmuret forhus i én etage med gråt eternitbelagt heltag. Facade med
pudset, sort sokkel og blank mur af røde sten afsluttet med muret gesims.
Termovinduer i teaktræ med brunmalede sålbænke og fladbuede stik. Østgavl
pudset og malet lilla over sort murfod. Torammede vinduer med to ruder i hver
ramme, hvide rammer i brunmalede karme.
Mod haven en grundmuret udbygning med fladt paphalvtag. Gul mur over
sort murfod. Torammede vinduer malet blå med hvide rammer.
Bemærkninger: Velproportioneret forhus, der dog burde have post- og
sprosseopdelte vinduer med malet træværk og burde have taget omlagt med
tegl. Skorstenspibe mangler.
Historie: Forhuset udgjorde oprindeligt sammen med Dragestræde 12 ét hus
på syv fag, som var opført efter branden i 1774 og blev opdelt i to ejendomme i
1803. Herefter var Dragestræde 10 et 3Vi fag langt bindingsværkshus med
tegltag, men omkring 1850 ombyggedes og udvidedes det med endnu ét fag af
bindingsværk til i alt 4V2 fag på en sådan måde, at de to østligste fag blev
dybere end de øvrige, hvilket endnu afspejler sig i de to forskellige taghældnin
ger på gårdsiden.
I 1908 grundmuredes gadesiden, og i 1941 tilføjedes i hele husets længde et
udskud på gårdsiden.

DRAGESTRÆDE 12, matr.nr. 134

Drages traide 12-10

Dragestrade 12. Ejere:

snedker Lars Christiansen
daglejer Hans Madsen
skrædder Mads Hansen
skibstømrer Jens Olsen Foged
arbejdsmand Christian Hansen
Mads Christoffersen
blikkenslager Andreas Borum
Niels Hansen
arbejdsmand Jens Peter Hemmingsen
Marie Dorthea Kirstine Hemmingsen
matros Marius Frede Hollænder
Edmund Johannes Hansen
Lydia B. K. Olsen

før 1774
1782
før 1817
1856
1877
1878
1886
1888
1893
1920
1930
1937
1941

Enetages torhus i fire fag med rødt eternitbelagt heltag og en skorstenspibe i
kippen. Facaden med grå, pudset sokkel og blank mur af røde sten afsluttet
med muret gesims. Tre brunmalede korspostvinduer med hvide rammer,
fladbuede stik og gråmalede sålbænke. Hoveddør af teaktræ med høj råglas
rude. Gårdsiden pudset, gulmalet over sort murfod og afsluttet med brun
sugfjæl. Forskellige blå vinduer.
Bemærkninger: Velproportioneret forhus, der passer godt i gadebilledet. En
almindelig, malet fyldingsdør ville være af bedre virkning i facaden end
teaktræsdøren. Huset ville vinde ved at fa tegl på taget.
Historie: Forhuset udgjorde oprindeligt sammen med Dragestræde 10 ét hus
på syv fag, som var opført efter branden i 1774 og blev opdelt i to ejendomme i
1803. Herefter var Dragestræde 12 blot 3Ÿ2 fag langt og af egebindingsværk
med tegltag, men i 1907 grundmuredes gadesiden i forbindelse med en
gennemgribende modernisering, der gav huset sin nuværende karakter.

DRAGESTRÆDE 14, matr.nr. 135
Dragestrade 14. Ejere:

amtsforvalter Mathias Smith
daglejer Lars Jacobsen
skrædder Jens Jacobsen
Johanne Kirstinejacobscn
buntmager Vilh. Jensen
gårdejer Niels Chr. Hansen
arbejdsmand Jens Peter Jacobsen
arbejdsmand Jens E. L. Chr. Jensen
arbejdsmand Aage Chr. Bjerrehus
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1764
1798
1845
1852
1884
1892
1893
1943
1947

Enetages forhus i fem fag med grundmurede langsider og bindingsværksgavle, eternitbelagt heltag med en skorstenspibe. Pudset, grå sokkel og blank
mur af røde sten afsluttet med muret sparrenkopgesims. Brunmalede korspost
vinduer med hvide rammer, lige stik og sålbænke af grå skifer. Hoveddør med
brunbejdset listebeklædning. Gårdsiden af ubehandlet gasbeton afsluttet med
brunbejdset bræddebeklædning, dog ses endnu de oprindelige egehjørnestolper
med gennemstukne bjælketappe. Forskellige brunbejdsede vinduer og en hvid
fyldingsdør.

DRAGESTRÆDE

Dragestræde 14 med porthammeren.

(Foto: Hugo Matthiessen, 1919. Nationalmuseet)

Dragestræde 14-16

Bemærkninger: Godt forhus som passer fint i gadebilledet. Huset ville vinde
ved få tegl på taget og udskiftet hoveddøren med traditionel, malet fyldingsdør.
Historie: Forhuset blev opført efter branden i 1774 som et otte fag langt,
teglhængt bindingsværkshus, indrettet til tofamiliebolig. Gadesiden blev
grundmuret omkring århundredskiftet.
Tidligere sad i husets murværk en porthammer med indskriften: »MS 1774
N° 117«, hvilket refererer til amtsforvalter Mathias Smith, der i 1774 lod sit hus
genopføre efter branden. N° 117 refererer til husets brandforsikringsnummer.

DRAGESTRÆDE 16, matr.nr. 136

Dragestræde 16. Ejere:

Jens Mathias Hansen
før 1774
Peter Hansen Himmengs
1777
daglejer Jens Knægt
før 1781
skrædder Christian Jensen
før 1811
snedker Carl Petersen
1847
arbejdsmand Carl Johannes Rasmussen
1938
sadelmager Peter Djørup
1942
Aksel Djørup m. fl.
1966
specialarbejder Bertel Djørup
1974

Forhus i én etage dels i grundmur dels i bindingsværk og med gråt, eternitbelagt heltag. Grundmuret facade inddelt i tre ulige store fag. Facade med grå,
pudset sokkel og blank mur af røde sten afsluttet med muret gesims. Store
termovinduer med brunbejdset træværk, fladbuede stik og støbte, grå sål
bænke. En lakeret fyldingsdør med vindue øverst. Gårdside i egebindingsværk
med gennemstukne bjælketappe og afsluttet med sugfjæl. Sort tømmer og røde
tavl. To brunbejdsede termovinduer. Spor efter dør i andet fag fra øst.
Bemærkninger: Forhus med udmærket hovedform. Trist facadeudformning,
som især misklædes af vinduernes store, uopdelte glasflader. Huset ville vinde
ved at få tegl på taget. Skorstenspibe mangler.
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Historie: Forhuset blev opført efter branden i 1774 som et fem fag langt,
teglhængt bindingsværkshus og indrettet til beboelse med port i to fag. Porten
sløjfedes dog i 1847 i forbindelse med en omfattende ombygning, hvorefter
huset indrettedes til beboelse og snedkerværksted. Facadens grundmuring
fandt formentlig sted omkring århundredskiftet.

DRAGESTRÆDE 18, matr.nr. 137
Enetages forhus i fem fag dels i grundmur dels i bindingsværk, teglhængt
valmtag med en skorstenspibe samt en kvist til gaden. Grundmuret facade med
sort, pudset sokkel og mur malet lysebrun afsluttet med hvidmalet gesims.
Torammede vinduer med hvide, støbte sålbænke. I vest en fyldingsdør med
råglasrude øverst. Alt træværk malet rødt. Til gaden en rødmalet kvist med
fladt tag, bræddegesims og trerammet vindue. Gårdsiden i fem fag egebindings
værk med gennemstukne bjælketappe og afsluttet med sugfjæl, alt gulkalket.
Forskellige brunmalede vinduer og en grå fyldingsdør med rude øverst.
Bemærkninger: Udmærket hus med god hovedform. Nydeligt tegltag.
Bygningshistorisk interessant gårdside.
Historie: Forhuset blev opført efter branden i 1774 som et fem fag langt,

Dragestræde 18

Dragestræde 18. Ejere:

Jacob Noldorph
daglejer Christian Mathiasen
matros Jens Olsen Vennike
postbud Peder Jørgensen
arbejdsmand Niels Nielsen
Gertha Margr. Nielsen
bager Ernst Viggo Frederiksen
arbejdsmand Niels Carl Rasmussen
arbejdsmand Harald H. E. Olsen
arbejdsmand Orla H. Olsen
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før 1774
før 1791
1827
1872
1874
1917
1932
1937
1942
1974

DYBSBROSTRÆDE

Dybsbrostræde. ca. 1905. Til venstre ses endnu den gamle præstegårds nordlænge J'ra ca. 1774 og porten ind til gården, hvor der på det tidspunkt var mejeri (Det kgl. Bibliotek)

teglhængt bindingsværkshus, indrettet til beboelse med port i to fag. Porten
sløjfedes omkring 1840, da huset indrettedes til tofamiliebolig. I 1877 grund
muredes gadesiden.

DYBSBROSTRÆDE
var oprindeligt strædet ned til »Djufsbro« og kendes som Dyffsstredhe helt
tilbage til 1501. Strædet afsluttedes tidligere afen skibsbro og muligvis endda af
en skanse, som Resens kort s. 9 antyder. I vort århundrede forlængedes strædet
mod vest som følge af havnens opfyldning.
Dybsbrostræde har så langt tilbage, som kan konstateres, haft en særpræget
struktur, idet nordsiden har været temmelig tæt bebygget med beboelseshuse,
mens på sydsiden præstegården og dens avlsgård har vendt ryggen til strædet.
Dybenstræde, Dysbrosæde og Dystebrostræde er ældre navne for Dybsbro
stræde.
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Dybsbrostræde /. Ejere:

redaktør J. Kr. Jensen, Ingrid Tiirck
redaktør J. Kr. Jensen
Ingeborg Jensen
sekretær Grethe Funck Jensen
tømrer Niels Erik Petersen

1924
1950
1954
1959
1975

Dybsbroslræde 1

DYBSBROSTRÆDE 1, matr.nr. 5(M, se også Langgade 1

Dybsbrostræde 2. Ejere:

Claus Errebo
Hans Henrik Fuglsøe
daglejer Levin Pedersen
skomager Peder Levinsen
skomager H. Olsen
Niels H. Jørgensen
arbejdsmand Jørgen Pedersen
bådfører Hans Peder Larsen
Katrine Margr. Larsen m. 11.
arbejdsmand Johan Rasmus Nielsen
sygeplejerske Martha Fr. Larsen
arbejdsmand Aage R. Rasmussen

før 1774
før 1781
1796
1831
før 1857
1869
1873
1908
1918
1937
1942
1953

Mod gaden en mur af røde sten med tilbageliggende felter af kridtsten. En del
af muren danner facademur i et senere opført énetages, grundmuret hus med
teglhængt heltag og to høje skorstenspiber. I facaden opsprossede vinduer og en
dør, alt hvidmalet. De øvrige sider med kampestenssokkel og pudset gul mur.
Dog er gavltrekanterne af fyrrebindingsværk med brunt tømmer og gule tavl.
Opsprossede vinduer og døre med små ruder, alt hvidmalet.
Bemærkninger: Udmærket hus.
Historie: Huset er opført i 1936 og indbygget i den fra 1912 stående mur.
Denne mur blev rejst efter nedrivning af en nordlænge med port hørende til
hjørneejendommen, matr.nr. 50t/og 50r (se billede s. 41).

Dybsbrostræde 4. Ejere:

Arve Olsen
Hans Henrik Fuglsøe
daglejer Levin Pedersen
daglejer Jørgen Christensen
skibstømrer Jens Olsen
skomager Peter Hansen
arbejdsmand Christian Andersen
sømand Jens Christiansen
Martin Peter Sundby
maler Laurits Olsen
Johannes Rasmussen
Margrethe Kr. Rasmussen
vogter Otto Chr. Andersen
telefonist Lisa Petersen
chauffør Carl L. Jørgensen
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før 1774
før 1781

DYBSBROSTRÆDE 2-4, matr.nr. 33, 34

før 1811
før 1837
før 1847
1868
1902
1904
1942
1949
1952
1957
1967

Enetages forhus i fem fag med eternitbelagt heltag.. Grundmuret gadeside,
bagside dels af bindingsværk, dels af grundmur. Facade i blank mur af røde
sten over en grå, støbt sokkel og afsluttet af muret gesims. Hovedindgang i
husets midte med tilbagetrukket, brunbejdset dør. Brunbejdsede, étrammede
termovinduer med fladbuede stik. I tagfladen mod gaden en kvist med
eternittag, brune eternitflunker og et brunt trerammet vindue. Østgavlen er af
gasbeton. Bagsidens østligste del er i fire fag egebindingsværk med gennemstukne bjælketappe. Pudset og gråmalet. Den øvrige del af bagsiden grund-

1970

muret.
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Bemærkninger: Hus med god hovedform. Ved udskiftning af vinduer og
hoveddør er der sket indgreb i nogle af muråbningernes stik til skade for
facaden. I øvrigt savnes de fjernede vinduer med poste og almindelige rammer.
Facadens træværk og østgavlens gasbetonmur burde males. Huset ville også
vinde ved at få tegltag og få retableret en skorsten.
Historie: Forhuset opførtes efter branden 1774 som et teglhængt bindings
værkshus i syv fag hvoraf to fag var port. Tidligt i 1800-årene opdeltes det i to
selvstændige huse på hver 3 ¥2 fag. og omkring 1830 sløjfedes porten. Facadens
grundmuring fandt sted i 1915 og gårdsidens i 1920. Den nuværende østgavl af
gasbeton er fra 1968, som en følge af nedrivning på nabogrunden.
Dybsbrostræde 2-6

DYBSBROSTRÆDE 6, matr.nr. 35
Dybsbrostræde 6. Ejere:

skomager Niels Hansen
skrædder Hans Pedersen Spur
hjulmand Christen Hansen Spur
skrædder Bertel Lydiche
skrædderC. Ottesen
tømrer Niels Peter Karsen
arbejdsmand Jens Peter Hansen
skibstømrer Vilh.Johs. Jørgensen
arbejdsmand Aksel Olsen
arbejdsmand Jens Chr. Laursen

før 1774
1783
1831
før 1847
før 1857
1858
1873
1896
1935
1958

Grundmuret énetages forhus i tre fag med teglhængt heltag. Støbt sokkel med
kampesten. Facade i blank mur af røde sten afsluttet af muret gesims.
Torammede vinduer med et glas i hver ramme, hvide rammer i brune karme.
Tilbagetrukket hovedindgang med hvidmalet fyldingsdør med vinduer. Bag
siden grundmuret. Østgavlen er afbindingsværk.
Bemærkninger: Hus med god hovedform. Skorstenspiben mangler.
Historie: Forhuset blev opført efter branden i 1774 som et tre fag langt,
teglhængt bindingsværkshus. En ombygning og udvidelse til i alt fire fag fandt
formentlig sted i 1835 af hjulmand Christian Hansen Spur, således som en
indskrift »CHS 1835« i østgavlens tavl antyder. Facaden blev grundmuret og
fik sin nuværende udformning i 1941.

Dybsbrostræde 8. Ejere:

Christen Brydes enke
lods Christen Mads Bryde
lods C. G. Schmidt
Niels Jensen
brolægger Fr. Chr. Christoffersen
arbejdsmand Jørgen Andersen
Vilhelmine S. Andersen
maskinarbejder Jens K. L. Jensen
repræsentant Lars Peter Nielsen
Edith Larsen
Dybsbroslræde 8

før 1774
før 1811
1851
1873
1882
1889
1918
1925
1940
1958

DYBSBROSTRÆDE 8, matr.nr. 36
Forhus på tre fag med grundmuret gadeside i to etager, bindingsværksbagside i
én etage. Teglhængt heltag. Pudset, gulmalet facade over en tjæret murfod,
afsluttet af muret, pudset gesims. Store brunbejdsede termovinduer, i under
etagen med tophængte overrammer. Sorte klinkesålbænke. Hovedindgang med
brunbejdset dør med rude. Til hoveddøren tre svære granittrin. Bagsiden
stænkpudset, gulmalet over en tjæret sokkel og afsluttet af brunbejdset
bræddegesims.
Bemærkninger: Hus med god hovedform, men hårdhændet istandsat. Alt
træværk kunne med fordel males. Vinduer og hoveddør burde ved udskiftning
udformes med henholdsvis poste og almindelige rammer samt fyldinger. De
sortmalede gavle virker dominerende. Skorstenspiben mangler.
Historie: Forhuset blev opført efter branden i 1774 som et tre fag langt,
teglhængt bindingsværkshus og indrettet til beboelse. Gennem 1800-årenes
første halvdel blev det fag for fag udvidet ind mod gården til den nuværende
husdybde. En kvist over ét fag opførtes på gadesiden omkring 1850, men
allerede inden 1867 blev den udvidet og ombygget til en egentlig overetage, i
hvilken forbindelse gadesidens grundmuring fandt sted.

DYBSBROSTRÆDE 9, matr.nr. 50/>
Grundmuret villa i én etage med en stor, grundmuret gavlkvist på hver
langside samt en mindre tagkvist mod Havnestræde, alt med skiferdækket
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heltag. Mørkegrå, pudset sokkel, grå pudsede murflader, indfatninger, sål
bænke og kvaderpudsede hjørner. I syd karnap med zinktag. Rødmalede
vinduer i hele huset samt en lakeret, listebeklædt hoveddør.
Bemærkninger: Tidstypisk villa, der dog virker fremmed i gadebilledet.
Hoveddøren burde udskiftes med en fyldingsdør og vinduet i den lille kvist
have retableret post- og sprosseopdelingen.
Historie: Huset blev opført i 1902-03 på en grund, som var udstykket fra den
tidligere præstegårds ejendom.

DYBSBROSTRÆDE 10, matr.nr. 37
Dybsbrostræde 9

Dybsbrostræde 9. Ejere:

fiskehandler Niels Barnholdt Hansen
kaptajn Harald E. A. Rasmussen
elektriker Chr. S. Sørensen
mekaniker Børge Peter Piil
gårdejer Karl Nielsen
pølsemager Jens Richard Jensen
Ragnhild Marie Jensen
Nydia I nes Brasen, Hilda Brasen

1902
1916
1931
1940
1944
1947
1965
1980

Enetages forhus med teglhængt heltag med en skorstenspibe i kippen.
Grundmuret gadeside, bindingsværksbagside. Facade i blank mur af røde sten
over en tjæret sokkel og afsluttet af muret gesims med sparrenkopper.
Grønmalede to- og trerammede vinduer med tre glas i hver ramme. Fladbuede
stik og skifersålbænke. Mod øst gennemgående portrum, lukket af pæn
grønmålet, tofløjet beklædt revleport. Bagsiden har tjæret sokkel og er gulkalket
over tømmer, tavl og sugfjæl. Grønmalede torammede vinduer og pæn,
grønmålet revledør.
Bemærkninger: Stilfærdigt og godt hus med smukke vinduer og en god,

Dybsbrostræde 10

Dybsbrostræde 10. Ejere:

Jørgen Knudsen
skrædder Jørgen Pedersen
toldbetjent og skrædder Niels Brandt
Lars Peter Larsen
slagter Hans Jensen
arbejdsmand Peder Nielsen
ringer Valdemar Olsen
gårdejer Jens Peder Olsen
Valborg Johanne Olsen
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før
før
før
før
før

1781
1801
1811
1857
1865
1865
1918
1968
1970
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tofløjet port. Pæn og interessant bagside. God farveholdning. Skorstenspibe
med den rigtige udformning, svarende til husets stilfærdige arkitektur.
Historie: Forhuset blev sammen med Dybsbrostræde 12 opført efter branden
i 1774 som et beboelseshus afbindingsværk i ni fag hvoraf to fag port. Tidligt i
1800-årene frasolgtes de tre vestre fag, hvorefter Dybsbrostræde 10 var seks
spærfag lang og havde port i to fag, og umiddelbart efter blev den vestre del af
forhuset udvidet ind mod gården til den nuværende husdybde. Facadens
grundmuring fandt sted i 1918.

DYBSBROSTRÆDE 11, matr.nr. 51/»

Dybsbrostræde 11

Dybsbrostræde 11. Ejere:

fiskehandler Niels Barnholdt Hansen
Stege Havn
elektromekaniker Knud E. Pedersen

1911
1935
1959

Dybsbrostræde 12. Ejere:

Jørgen Knudsen
skrædder Jørgen Pedersen
daglejer Peder Pedersen Liseby
skomager Hans Jørgen Pedersen
tømrer Hans Jørgen Hansen
Ane Sophie Hansen
Hans Christian Jensen
Mette Stine Hemmingsen
Axel Muoritz Bjørck
maskinarbejder Axel H. Petersen
tagdækker Palle Madsen og
Bente Christensen
Peter Jensen og
Bente Skov Hemmingsen
Peter Jensen

Dybsbrostræde 12

før 1781
før 1801
før 1817
1851
1873
1897
1900
1901
1913
1952
1974
1976
1980

Grundmuret villa i én etage med udbygning i gården og stor kvist mod havnen,
alt med heltag belagt med falstagsten. Pudset, gråmalet sokkel og grønmålet
mur med mørkegrønne, kvaderpudsede hjørner og fladt, pudset bånd langs
tagkanter. Døre og vinduer henholdsvis brunmalede, hvidmalede og lyst
bejdsede.
Mod Havnestræde en grundmuret énetages bygning med eternitdækket
heltag, pudset, grønmålet mur over grå sokkel og afsluttet med hvidmalet
bræddegesims. Døre og vinduer hvidmalede.
Bemærkninger: Kvisten mod havnen er udført af fremmedartede materialer
og skæmmer huset. Træværket burde i det mindste males. Afstikkende farve
holdning.
Historie: Forhuset blev opført i 1911 på den nyanlagte havneplads.

DYBSBROSTRÆDE 12, matr.nr. 38
Grundmuret, toetages forhus i tre fag med eternitbelagt heltag. Facade i blank
mur af røde sten over en gråmalet sokkel. Muret etagebånd og gesims, begge
med tandsnit. Store termovinduer med brunbejdsede rammer, i underetagen
med tophængte overrammer. Fladbuede stik. Hovedindgang med brunbejdset
dør med rude. Bagsiden er af røde sten og afsluttet af muret
gesims. Torammede, grønne vinduer med tre glas i hver ramme. Fladbuede stik
og murede sålbænke.
Bemærkninger: Hus med god hovedform. Ved udskiftning af vinduer og
hoveddør burde udformningen ændres til vinduer med poste og almindelige
rammer, døren med fyldinger. Det ville klæde huset, om alt træværk var malet.
Taget burde belægges med tegl og skorstenspiben retableres.
Historie: Forhuset blev sammen med Dybsbrostræde 10 opført efter branden
i 1774 som ét beboelseshus af bindingsværk i ni fag. Tidligt i 1800-årene
udskiltes heraf de tre vestre fag som et selvstændigt hus, Dybsbrostræde 12.
Omkring 1850 påbyggedes gadesiden en kvistetage, og i 1897 og 1903
underkastedes huset henholdsvis en hovedreparation og ombygning i en sådan
grad, at der udover gavlene næppe er noget tilbage af den oprindelige bygning.
Herefter var huset grundmuret i to etager og indrettet til to beboelser - én i
hver etage.

DYBSBROSTRÆDE 14, matr.nr. 39
Enetages bindingsværkshus i seks fag med grønt, eternitbelagt heltag. Pudset,
lysegrå facade over en tjæret sokkel. Lysegråt sugfjæl. Brunbejdsede, étram45
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mede termovinduer med aluminiumssålbænke. Hovedindgang med bejdset,
listebeklædt dør. Bagsiden pudset og gulmalet over en tjæret sokkel. Vinduer
som til gaden.
Bemærkninger: Hus med god hovedform. Ved udskiftning af vinduer burde
udformningen ændres til opdelte vinduer med poste og almindelige rammer. En
fyldingsdør ville klæde huset. Taget burde belægges med tegl og skorstenspiben
retableres.
Historie: Forhuset blev sammen med Dybsbrostræde 16 opført efter branden
i 1774 som ét otte fag langt, teglhængt bindingsværkshus. Tidligt i 1800-årene
opdeltes dette i to selvstændige huse på hver fire fag, men ved tilkøb omkring
1830 og senere ombygning fik Dybsbrostræde 14 sin nuværende udstrækning på
seks fag. Gennem hele forrige århundrede og begyndelsen af dette rummede
huset to selvstændige beboelser.

DYBSBROSTRÆDE 16, matr.nr. 40
Dybsbrostræde 14

Dybsbrostræde 14. Ejere:

købmand Johannes Jensen Hage
Hans Enchebølle
Væver Niels Kjeldsen
bødker Niels Nicolajsen
væver Albert Madsen
skibstømrer Rasmus Olsen
daglejer H. H. Jocumsen
bådfører Rasmus Jensen
arbejdsmand J ens J ensen
Peter Vilhelm Nielsen
Frederikke Katr. Nielsen
Vilhelm Nielsen m. fl.
fabriksarbejder Henry Emil Ipscn

før 1774
1784
før 1811
1822
1826
før 1837
før 1857
før 1867
1867
1921
1925
1965
1966

Grundmuret, énetages forhus i tre fag med grønt, eternitbelagt heltag med en
skorstenspibe i kippen. I tagfladen en trerammet kvist med zinkheltag og
zinkflunker. Facaden har grønmålet murværk over en tjæret sokkel og afsluttes
af en hvidmalet, muret gesims med savskifte. Torammede vinduer med ét glas i
hver ramme, hvide rammer i brune karme. Listebeklædt hoveddør med rude.
Pudset, rødkalket bagside med tjæret murfod og grønt sugfjæl.
Bemærkninger: Pænt, velproportioneret hus med god farveholdning. Faca
den ville vinde, hvis hoveddøren blev malet og vinduerne fik retableret deres
sprosser. Taget burde belægges med tegl.
Historie: Forhuset blev sammen med Dybsbrostræde 14 opført efter branden
i 1774 som ét otte fag langt, teglhængt bindingsværkshus. Tidligt i 1800-årene
udskiltes Dybsbrostræde 16 som et selvstændigt hus på fire fag, der dog
omkring 1830 reduceredes til de nuværende tre fag. Husets grundmuring fandt
sted i 1919.

DYBSBROSTRÆDE 18, matr.nr. 41

Dybsbroslræde 16-18
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Grundmuret forhus på fire fag, mod gaden i to etager, mod gården i én etage.
Eternitbelagt heltag. Facade i blank mur af røde sten over en støbt sokkel.
Muret hovedgesims og muret etagebånd, begge med savskifte. I underetagen
store vinduer med tophængte overrammer, i overetagen torammede vinduer.
Hvide rammer i blå karme, blå sålbænke. Hovedindgang med ny, brunbejdset
hoveddør. Bagsiden er pudset og rødmalet, dels grundmuret, dels afbindings
værk. Blåmalet sugfjæl.
Bemærkninger: Hus med god hovedform. Overetagens vinduesrammer
burde ved udskiftning opdeles med to sprosser, underetagens vinduer burde
udformes i overensstemmelse med overetagens. Hoveddøren kunne med fordel
males. Nedløbsrøret er anbragt for dominerende midt på facaden. Huset savner
både tegltag og skorstenspibe.
Historie: Forhuset blev opført efter branden i 1774 som et énetages,
teglhængt bindingsværkshus i fem fag, hvoraf to fag var port. Omkring 1850
sløjfedes porten i forbindelse med en større ombygning, hvorunder en tagkvist
etableredes. Facadens grundmuring og gadesidens overetage er fra 1890.

DYBSBROSTRÆDE
Dybsbrostræde 16. Ejere:

købmand Johannes Jensen Hage
Hans Enchebølle
grøftegraver Hans Henrik Meintz
daglejer Jens Pedersen
skomager Johs L. Larsen
Peder Mathiessen
arbejdsmand Peder Larsen
arbejdsmand Carl Muoritz Bjørck
skipper P. M. J. Sørensen
chauffør Sigurd Hansen
Hanne M. Mogensen
lærer Erik Grand
arbejdsmand Axel V. Larsen

før 1774
1784
før 1817
1832
før 1857
1869
1872
1903
1921
1928
1935
1947
1948

Dybsbrostræde 18. Ejere:

Peder Mode
Hans Mode
brændevinskarl Jens Hansen
postbud Peder Jensen
skipper Hans Mikkelsen
Ane Marie Mikkelsen
skibsbygmester Jens Peter Johansen
havnefoged H. P. M. Höckendorf
Marie Kristine Höckendorf
maskinmester Ottar R. Hansen
mekaniker Sven Christian Ansbjerg
smed Erik jørgensen
bogholder Frederik Jensen
matros Egon Kiellberg Madsen
portør H. P. Winther Nielsen

før 1774
før 1791
før 1801
1833
1834
1876
1882
1916
1938
1946
1948
1948
1956
1956
1958
Dybsbrostræde 22-18

DYBSBROSTRÆDE 20, matr.nr. 42

Dybsbrostræde 20. Ejere :

Niels Christian Schade
før
Jens Nielsen
daglejer Lars Jensen
sadelmager Christian Pedersen
matros Anders Olsen
maskinarbejder Laurits Nielsen
slagter Jens Peter Olsen
arbejdsmand Peter ModstrupJ. Moestrup
arbejdsmand Adolf Kristian Gùstavsen
fisker Hans Peter Christensen
Nydia I nes Brasen
Margrethe Petersen

1774
1778
1784
1831
1841
1879
1897
1907
1938
1947
1965
1980

Grundmuret, énetages forhus med teglhængt heltag med en skorstenspibe i
kippen. Pudset, grønmålet facade over en gråmalet sokkel. Muret gesims.
Gulmalede, torammede vinduer med tophængte overrammer, fladbuede stik og
gråmalede sålbænke. Brunbejdset hoveddør med rude. Bagsiden har tjæret
murfod og grønmålet murværk. Korspostdelte vinduer.
Bemærkninger: Hus med god hovedform, men med trist facadeudformning.
Facaden ville vinde, hvis vinduerne fik retableret poste og sprosser og
hoveddøren blev malet.
Historie: Forhuset blev opført efter branden i 1774 som et fire fag langt,
teglhængt bindingsværkshus, indrettet til beboelse. I 1879 grundmuredes
facaden og senere også gårdsiden. Formodentlig var det i et sidehus på dette
sted, at branden i 1774 opstod.

Dybsbroslræde 22. Ejere:

bælgtræder Niels Christensen
daglejer Peder Madsen
rebslager Johan Broholm
bødker Peder Piil
Maren Kirstine Piil
bødker Peder Piil
Hulda Marie Piil
maskinarbejder Børge Peter Pi il
Herdis E. Nielsen
Erhardt J. P. Nielsen m. 11.
Alice L. J. Stolt

før 1774
før 1801
før 1811
1817
1869
1872
1932
1947
1956
1964
1964

DYBSBROSTRÆDE 22, matr.nr. 43
Grundmuret, enetages forhus i fire fag med rødt, eternitbelagt heltag. Tjæret
sokkel, pudset, gulmalet facade afsluttet af muret gesims. Grønmalede, to
rammede vinduer med ét glas i hver ramme. Skifersålbænke. Nyere, grønmålet
hoveddør med rød karm. Bagsiden har tjæret sokkel, gulmalet murværk og
muret gesims. Grønmalede, fladbuede, torammede vinduer med otte glas i hver
ramme og en pæn, grønmålet tofløjet fyldingsdør med facetfyldninger.
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Bemærkninger: Hus med god hovedform. Facaden ville vinde meget ved at få
vinduer som mod gården. Taget burde belægges med røde vingetegl og
skorstenspiben retableres.
Historie: Forhuset blev opført efter branden i 1774 som et fire fag langt,
teglhængt bindingsværkshus, med port i to fag og indrettet til beboelse.
I forbindelse med en større ombygning i 1830’erne blev porten sløjfet og
facaden grundmuret. Gårdsidens grundmuring fandt sted i 1931.

DYBSBROSTRÆDE 24, matr.nr. 44
Enetages bindingsværkshus i seks fag med teglhængt heltag med en skorstens
pibe i kippen. Pudset, tjæret sokkel, pudset, gulmalet facade, afsluttet af
gråmalet bræddegesims. Brunmalede, torammede vinduer med otte glas i hver
ramme. Hovedindgang med fin, tofløjet fyldingsdør med facetfyldinger, vinduer
med diagonalsprosser og firedelt overvindue. Til hovedindgangen en støbt

Dybsbroslræde 24

Dybsb rost reede 24. Ejere :

Rasmus Jacobsen Knags enke
Niels Brasen
skipper Søren Olsen
bådfører Lars Olsen
hestskærer Lars Pedersen
bager Hans Henrik Larsen
matros Anders Olsen Vennike
Ane D. Nørretranders
tømrer Henrik Hansen
tømrer Max. G. Hansen
specialarbejder Gunnar A. Bendtsen
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før
før
før
før

1774
1781
1791
1811
1822
før 1835
1835
1874
1906
1951
1951
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Dybsbroslræde 26

trappe på to trin. Grundmuret bagside i blank mur af gule sten over en
cementsokkel. Brunbejdsede termovinduer.
Bemærkninger: Hus med overordentlig smuk og karakterfuld facade. Gård
siden lever ikke op til forventningerne, men man glædes over de pæne vinduer
og den fine, tofløjede fyldingsdør i den lyse, lette facade mod gaden.
Historie: Huset blev opført efter branden i 1774 som et seks fag langt,
teglhængt bindingsværkshus og indrettet til beboelse. I 1786 forlængedes det
mod vest med tre fag til beboelse og senere også til bageri. Disse tre fag
udskiltes i 1835 som et selvstændigt hus. Gårdsiden blev grundmuret omkring
1950.

DYBSBROSTRÆDE 26, matr.nr. 45/>

Dybsbrostræde 26. Ejere:

Niels Brasen
skipper Søren Olsen
bådfører Lars Olsen
hestskærer Lars Pedersen
bager Hans Henrik Larsen
bådfører Johs. Olsen Vennike
bådførerne Carl L. og Chr. J. Vennike
Christiane Johansen
bager Carl Ejvind Olsen
vulkanisør Georg Chr. Preuss
snedker Hans Peter Jensen
Mathildejensen
Magnus Jensen m. fl.
renseriarbejder Erik Jensen

før 1781
før 1791
før 1811
1822
før 1835
1838
1884
1932
1933
1935
1940
1952
1954
1954

Grundmuret, énetages hjørnehus i tre fag med skråt afskåret hjørne. Teglhængt
heltag med en skorstenspibe i kippen. Facade og vestgavl i blank mur af røde
sten over en sokkel af kløvede kampesten. Muret hovedgesims med savskifte.
Hvidmalede, torammede vinduer med to glas i hver ramme og med hvid
malede, profilerede sålbænke i trukket puds. Fladbuede stik. Brunbejdset
hoveddør med rude. I vestgavlen og hjørnefaget muret etagebånd med
hvidmalet skifte. Øverst i gavlen et brunbejdset, étrammet termovindue.
Bemærkninger: Fint og morsomt lille hus, der gør sig godt i gadebilledet.
Huset vil vinde, hvis hoveddøren blev malet og vinduet øverst i vestgavlen fik
retableret lodpost og sprosser med den samme meget karakterfulde udform
ning, som ses i stueetagens vinduer. Pæn skorstenspibe.
Historie: Dette tre fag lange hus blev opført afbindingsværk i 1786 som en
forlængelse af Dybsbrostræde 24 og indrettet til beboelse, senere også til bageri.
I 1835 udskiltes det som selvstændigt hus. Facaden og vestgavlen blev
grundmurede 1887 og gårdsiden i 1921.
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Farversiræde, 1919. (Folo: Hugo Matthiessen. Nationalmuseet)

FARVERSTRÆDE
Farverstræde har formentlig eksisteret lige siden middelalderen som en smal
passage mellem Torvet og Langgade. Det fik først sit navn i 1700-årenes
begyndelse efter Farvergården - nuværende Storegade 33 - der helt indtil 1902
havde farveri i baghuset og i sidehuset langs strædet.

FARVERSTRÆDE 6, matr.nr. 184a + 121 b

Farverstræde 6. Ejere:

kordegn Hans Wensild
. avlsmand Hans Bruun
madam Mejer
kaptajn Carl Vilh. Kirchner
drejer Niels Henrik Grum
drejer Otto Frederik Grum
dyrlæge Zakarias Djurhuus
slagter Axel Fritz Didrichsen
Johannes Olsen
postbud Frank V. Olsen
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før
før
før
før

1774
1791
1811
1817
1847
1866
1911
1919
1944
1964

Enetages forhus i 13 fag bindingsværk med teglhængt heltag og to skorstens
piber. Mod gaden to taskekviste med tegltag, zinkklædte flunker og brunbejd
sede, torammede vinduer med otte ruder i hver ramme. Facaden har sort,
pudset sokkel af kampesten, væg af egebindingsværk med gennemstukne
bjælketappe og afsluttes med sugfjæl. Brunt tømmer og murede, hvide tavl.
Gråmalede korspostvinduer med to ruder i overrammerne og seks i under
rammerne. To granittrin op til grå- og grønmålet fyldingsdør med opsprosset
vindue. Gårdsiden er som facaden og har gråmalede, torammede vinduer med
otte ruder i hver ramme. En fyldingsdør malet grå og grøn.
Sidehus i én etage på 16 fag, dels af bindingsværk, dels af grundmur, med
teglhængt heltag, hvori en skorstenspibe samt en taskekvist med tofløjet, rød
revlelem. Kælder under en del af bygningen. Bindingsværket er af egetømmer
med gennemstukne bjælketappe, murede tavl og under tagskægget udskårne
skalke. Den grundmurede del afsluttes med muret hovedgesims. Hvid mur over
sort murfod og brunt tømmer. Vinduer og døre, dels brunmalede, dels lyst
bejdsede.
Bemærkninger: Meget nydelig og velproportioneret bebyggelse med god
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virkning i gadebilledet. De lyst bejdsede vinduer burde males. Bygnings
historisk interessant bebyggelse.
Historie: Forhuset blev tillige med det øst for liggende nabohus opført i 1774
efter branden som et 21 fag langt, teglhængt bindingsværkshus og indrettet til
beboelse med port i to fag. Omkring 1840 frasolgtes de otte østligste fag på en
sådan måde, at loftsrummet over porten fragik ejendommen, men ikke selve
portrummet. I begyndelsen underkastedes bygningen flere større hovedrepara
tioner, i hvilken forbindelse gadesidens kviste blev påbyggede i 1911 og 1913.
Sidehusets 10 søndre fag blev ligeledes opført i 1774 afbindingsværk og med
tegltag og indrettet til stald og kornlade. Omkring 1840 ombyggedes den
sydlige del af sidehuset til en beboelse i seks fag. En delvis grundmuring fandt
sted i 1911. Den nordlige del af sidehuset er grundmuret og sandsynligvis tilføjet
ved århundredeskiftet.

HAGESVEJ
Hele villakvarteret Hagesvej og Sofievej var oprindeligt ét vænge, Det hageske
Vænge, som siden 1700-årenes begyndelse havde været i Hageslægtens besid
delse. I 1892 besluttede byrådet efter ansøgning fra C. D. Hage at anlægge
Hagesvej i skellet, hvor der tidligere havde været en sti mellem Langgade og
Rådhusgade. Aret efter gav byrådet gaden dét navn, der erindrer om Steges
betydeligste købmandsslægt gennem de foregående to århundreder.

Hagesvej setfra Langgade. (Ældrefoto. Møns Museum)
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H AGES VEJ 1, matr.nr. 156/
Grundmuret énetages forhus i syv fag med teglhængt heltag og to skorstens
piber. Til gaden en kvist med fladt tag, zinkklædte flunker, bræddegesims og et
firerammet vindue. Alt træværk grønmålet. Pudset, sort sokkel og blank mur af
røde sten med muret, tandsnitprydet gesims langs tagkanterne og vandret over
gavlene. Fladbuede stik over murhullerne. Facaden med seks brunbejdsede
termovinduer med skifersålbænke. De øvrige sider med døre og vinduer dels
grønmalede dels brunbejdsede.
Bemærkninger: Pænt og velproportioneret hus, der ville vinde ved at fa postog sprosseopdelte vinduer samt en traditionel fyldingsdør i nordgavlen.
Historie: Huset blev opført i 1894.

Hagesvej I

Hagesvej 1. Ejere:

murerne H. H. L. A. Tiirck og
P. C. Mikkelsen
murer P. C. Mikkelsen
Gerda Mikkelsen
bogbinder Erik Böckmann Mikkelsen
barber Helge Nielsen

1893
1910
1935
1949
1950

HAGES VEJ 2, matr.nr. 156^
Grundmuret énetages, vinkelbygget villa med teglhængt heltag med en
skorstenspibe i kippen. Sokkel og mur af gule sten med bånd af røde sten og
afsluttet med brunmalet bræddegesims. Hvidmalede vinduer med murede
sålbænke og forskellige, buede stik. Hoveddør beklædt med teaktræslister og
med overvindue.
Bemærkninger: God villa, der dog med fordel kunne fa udskiftet hoveddøren
med en traditionel, malet fyldingsdør.
Historie: Huset blev opført i 1893.

HAGESVEJ 3, matr.nr. 156/2

Hagesvej 2

Hagesvej 2. Ejere:

agent Hans Jacob Holst
maskinarbejder Carl A. E. N. Harpsøe
gårdejer Bent Knudsen

1893
1930
1970

Grundmuret énetages forhus med teglhængt heltag og en skorstenspibe i
kippen. Sokkel af granitsten. Blank mur af gule sten med markeringer i røde
sten af bl.a. bånd, gesims og stik. Vinduer malet hvide og grønne, mens døren
har brunbejdset listebeklædning.
Bemærkninger: Udmærket hus.
Historie: Huset blev opført i 1896.

Hagesvej 3

HAGESVEJ 4, matr.nr. 156/
Toetages, grundmuret beboelseshus med fladt, skiferdækket valmtag og to
skorstenspiber i kippen. Åbent sydøsthjørne med veranda ud for begge etager.
Sokkel af granitkvadre. Blank mur af gule sten med bånd og hovedgesims af
røde og gule sten. Vinduer malet røde og hvide.
Bemærkninger: Velbevaret, tidstypisk hus.
Historie: Huset blev opført i 1896.
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Hagesvej 3, Ejere:

tømrer Jens Peter Petersen
arrestforvarer Mathias E. W. Rasmussen
slagter J. P. Olsen
fabrikant Ejnar Sigvald Knudsen
blikkenslager Poul Olsen
Emmy Marie Olsen
blikkenslager Flemming R. Olsen

1896
1899
1907
1926
1954
1956
1971

Hagesvej 4. Ejere:

Sofie Møller
Jensigne Møller
AnnaJohanne Skov
politifuldmægtig Anders Larsen Krustrup
boghandler Erik Vagn Krustrup
chauffør Svend Aage Nielsen
Edmund Rasmussen
Stig Sønderby Christensen m. fl.

1895
1936
1937
1937
1951
1954
1955
1980

HAGES VEJ 5, matr.nr. 156^
Hagesvej 5

Hagesvej5. Ejere:

gæstgiver F. C. Bekkers enke
Elise Charlotte Bekker
Sofus Christian Hansen
kommuneassistent Carsten Overgaard

1898
1902
1917
1979

Énetages, grundmuret forhus med gavlkvist til gaden og med teglhængt
heltag. Sokkel af granitsten. Blank mur af røde sten med bånd og dekorative
detaljer af gule sten og afsluttet med muret hovedgesims med sparrenkopper af
gule sten. Vinduer malet hvide og grønne samt bejdset brune.
Bemærkninger: Huset skæmmes af de post- og sprosseløse vinduer samt af den
manglende skorstenspibe.
Historie: Huset blev opført i 1898.

HAGES VEJ 6, matr.nr. 1 56tzz
Hagesvej 6. Ejere:

murer Johannes Nik. Scheuer
forpagter Jens Peter Jensen
Karen A. Jensen
Odd-Fellow logen Tolerantia

1896

1962

Grundmuret, toetages gavlhus med svungen gavlkam mod vejen, heltag med
grå falssten og en skorstenspibe i kippen. På facadegavlen en toetages karnap
med støb^ hvidmalet betonskelet, tavl af rødt mønstermurværk og zinktag.
Huset har grå, pudset sokkel, blank mur af røde sten med gråt, støbt
vinduesbånd og buefrise i hovedgesimshøjde. Gavlen og en langside prydet

53

HAGESVEJ

med vindues- og cirkelblændinger. Hoveddør og vinduer med forskellige
buestik og med dels grønmålet dels lystbejdset træværk.
Bemærkninger: Tidstypisk og velbygget, dog noget dominerende hus. Træ
værket burde males.
Historie: Huset blev opført år 1900.

HAGES VEJ 7, matr.nr. 156#
Grundmuret forhus i én etage med heltag belagt med falstagsten og med to
slanke skorstenspiber i kippen. Pudset, grå sokkel og blank mur af røde sten
afsluttet med muret, tandsnitsprydet gesims langs tagkanterne. I facaden seks
hvidmalede korspostvinduer med fladbuede stik og skifersålbænke samt en
grønmålet, tofløjet fyldingsdør med rude øverst.
Bemærkninger: Særdeles godt og velproportioneret hus med gode, tids
typiske detaljer. Pænt, hvidmalet stakit.
Historie: Huset blev opført i 1899.

Hagesvej 6

HAGES VEJ 8, matr.nr. 156aa
Grundmuret, toetages villa med skiferdækket heltag med udhæng og med en
skorstenspibe i kippen. På gavlen mod vejen en toetages karnap med støbt,
pudset betonskelet, tavl af rødt murværk og zinktag. Sokkel af granitkvadre,
blank mur af røde sten med pudsede bånd. Under gavlens udhæng udsmykning
i træ. En tofløjet fyldingsdør og grønne vinduer med forskellige buestik,
pudsede chambranler og spejl.
Bemærkninger: Noget dominerende, tidstypisk hus.
Historie: Huset blev opført i 1900.

Hagesvej 7-9

Hagesvej 7. Ejere:

bødker Mads Christian Jørgensen
Caroline Amalie Jørgensen
bødker Sv. E. Jørgensen

1899
1946
1957

Hagesvej8. Ejere:

tømrer Carl Christian Hansen
Ane Stine Hansen
bygmester Gustav Nielsen
Else Barner Nielsen
bygmester Knud Tejsner Madsen
Jens Piil
Freddy Ove Harpsøe
Tage Hansen
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1899
1918
1920
1958
1963
1974
1978
1981
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Hagesvej 9. Ejere:

arbejdsmand Peter S. Christensen
Anna Chr» Math. Petr. Christensen
Karl Julius Jakobsen
Henriette Karolinejakobsen
Alf Larsen

1896
1921
1941
1969
1979

Hagesvej 11. Ejere:

arbejdsmand Anders Christian Jensen
Karen Kirstine Jensen
værkfører H. C. V. Jensen
Jørgine Marie Jørgensen
mekaniker Jan Larsen
mekaniker Svend Erik Jacobsen
arbejdsmand Klaus Larsen

1895
1925
1942
1966
1971
1972
1976

Hagesvej 11-13

HAGESVEJ 9, matr.nr. 156ø
Grundmuret forhus i én etage med teglhængt heltag og en skorstenspibe i
kippen. Blank mur i røde sten afsluttet med muret hovedgesims. Facade med
korspostvinduer med fladbuede stik og en fyldingsdør med opsprosset vindue,
alt træværk malet brunt og hvidt.
Bemærkninger: Udmærket hus der passer godt i gadebilledet. Pænt, hvid
malet stakit.
Historie: Huset er opført i 1896.

HAGESVEJ 11, matr.nr. 156A
Hagesvej 12. Ejere:

fyrbøder Johan Fr. Knudsen
herreekviperingshdl. Herman E. Knudsen
Hansigne Rasmussen
telegrafarbejder Gert Andersen
bankbetjent Aage P. Petersen
Hagesvej 12

1902
1946
1952
1957
1959

Énetages, grundmuret forhus i tre fag med teglhængt heltag. Til gaden en
taskekvist med et brun- og hvidmalet vindue. Facade med pudset, grå sokkel,
blank mur af røde sten, afsluttet med muret gesims. Torammede vinduer med
tre ruder i hver ramme og fladbuede stik samt profilerede sålbænke. Hvid
malede rammer og brunmalede karme og sålbænke.
Bemærkninger: Udmærket hus. Skorstenspibe mangler.
Historie: Huset blev opført i 1895.

HAGESVEJ 12, matr.nr. 156ø
Grundmuret, énetages forhus i fire fag med grå cementsten på heltaget. Mod
gaden en heltagskvist med cementsten, brunmalet, bræddeklædt front med et
brunmalet termovindue. Sokkel af granitsten, blank mur af røde sten afsluttet
med uret gesims langs tagkanterne. Mod gaden fire termovinduer brun-
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Hagesvej 13. Ejere:

arbejdsmand Jørgen Jacobsen
Ane Kathrinejacobsen
skomager Axel Willy Poulsen
Hilda Poulsen
chauffør Sv. Aa. Andersen

1893
1926
1972

1973

bejdsede og hvidmalede med skifersålbænke og fladbuede stik. I vestgavlen en
lakeret dør og et torammet vindue.
Bemærkninger: Huset ville vinde ved at fa malede post- og sprosseopdelte
vinduer.
Historie: Huset blev opført i 1902.

HAGESVEJ 13, matr.nr. 156^
Grundmuret, énetages forhus med eternitdækket heltag og udbygning mod
gaden. Hovedhuset har pudset, grå sokkel og blank mur af røde sten afsluttet
med muret gesims. Facade med brunmalede, torammede vinduer med flad
buede stik og brunmalede sålbænke.
Tilbygningen mod gaden i én etage grundmur med fladt paptag, pudset, grå
sokkel og blank mur af røde sten. Grønmålet dør og sort vindue.
Bemærkninger: Udmærket hus, der dog mangler skorstenspibe. Ville vinde
ved at få fjernet tilbygningen mod gaden.
Historie: Huset blev opført i 1893 og udbygningen til butik tilføjet i 1938.

HAGESVEJ 14, matr.nr. 156af

Hagesvej 14

Hagesvej 14. Ejere:

Anders Peter Andersen
Ole Nielsen
Johannes E. J. H. Hansen Krauw
Anna Marie Hansen

1904
1915
1951
1966

Grundmuret, énetages forhus med heltag belagt med falstagsten og en
skorstenspibe i kippen. Mod gaden en grundmuret gavlkvist i røde sten med
muret gesims langs tagkanterne og falstagsten på heltaget. Et termovindue i
lystbejdset træværk. Huset har grå, pudset sokkel og blank mur af røde sten
med pudsede, rødmalede bånd, alt afsluttet med muret gesims. Enrudede
termovinduer med lystbejdset træværk. I østgavlen en dør med råglasrude, dels
bejdset, dels gulmalet.
Bemærkninger: Huset burde have post- og sprosseopdelte vinduer samt en
traditionel fyldingsdør.
Historie: Huset blev opført i 1904.

HAGESVEJ 16, matr.nr. 156æå

Hagesvej 16. Ejere:

typograf Fr. Chr. Christoffersen
Anna Christoffersen
maler Elmer Weiss Christoffersen
Helene Kirstine Rasmussen

1906
1915
I960
I960

Hagesvej 18. Ejere:

brygger Jens Danielsen
1906
postbud Harald V. R. S. Balslev
1913
Anders Andersen
1915
»Danske Landbrugeres Andelsselsk. Frejr« 1919
landpost Hans Vilh. Andersen
1929
Gerda Margrethe Andersen
1946
Helga Johanne Petersen
1965
Tommy Handryziak Petersen
1978
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Grundmuret, énetages forhus med heltag belagt med falstagsten og en skor
stenspibe i kippen. Pudset, grå sokkel og blank mur af røde sten afsluttet med
muret gesims langs tagkanterne. Facaden med to brunmalede korspostvinduer
med seks rammer, alt i pudsede, hvide indfatninger. I vestgavlen en lakeret
fyldingsdør med over- og sidevindue samt et brunmalet, torammet vindue med
tre ruder i hver ramme.
Bemærkninger: Tidstypisk og intakt forhus.
Historie: Huset blev opført i 1906.

HAGES VEJ 18, matr.nr. 156øz
Grundmuret, énetages forhus med gavlkvist mod gaden, alt med heltag belagt
med falstagsten. Huset har grå, pudset sokkel og blank mur af røde sten
afsluttet med gesims langs tagkanterne. Facaden med fire lakerede og hvid
malede vinduer med skifersålbænke og fladbuede stik. Gavlkvisten har mur
som resten af huset og et grønmålet, seksrammet vindue. I de øvrige sider er
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vinduerne hvidmalede, grønmalede eller lystbejdsede. I østgavlen et grønmålet,
åbent bislag med papheltag foran en lystbejdset dør.
Enetages, grundmuret sidehus med pandeplader på taget, blank mur af
røde sten og grønmalede vinduer.
Bemærkninger: Udmærket tidstypisk forhus, der dog ville vinde ved at fa
vinduer med mindre ruder og en traditionel fyldingsdør. Alt træværk burde
males. Pænt bislag.
Historie: Huset blev opført i 1906.

Hagesvej 18-16

HAVNESTRÆDE
er anlagt i 1843 i sammenhæng med spadserestien Nørresati, da strandlinien
til fjorden ved såvel kunstig opfyldning som naturlig aflejring var rykket ud.
Efterhånden blev der omkring strædet ved yderligere opfyldning dannet en
havneplads, der bebyggedes med huse tilknyttet Havnevæsenet.

HAVNESTRÆDE 8, matr.nr. 55, se også Store Kirkestræde 3

Havnestræde 8. Ejere:

vognmand Axel kanstrup
Vilhelmine E. Kanstrup
forretn.best. Axel Kanstrup
Else Kanstrup

1885

1929
1934

Grundmuret, énetages forhus med teglhængt heltag med en skorstenspibe i
kippen. Pudset facade med rødmalet mur afsluttet med muret gesims. Tre
hvidmalede vinduer med skifersålbænke. De øvrige sider som facaden. I
sydgavlen en tofløjet, brunmalet dør med rude øverst.
Bemærkninger: Huset ville vinde ved at fa korspostdelte vinduer.
Historie: Huset blev opført i 1891 som en grundmuret og teglhængt smedje
på ejendommen Store Kirkestræde 3, men allerede i 1899 ombyggedes den til
selvstændig beboelse.

HAVNESTRÆDE 12, se Provstestræde 4

LANGGADE
er en af Steges ældste gader og har middelaldergadens karakteristiske, svagt
krogede forløb. Muligvis har den eksisteret som en kystvej forud for Stegeborgs
og Stege bys anlæggelse i 1200-årenes begyndelse. Den nævnes første gang som
Langestræde i Stege bys bog i 1418.
I Steges velmagtsdage i middelalderens slutning var Langgade bebygget
langs begge sider helt ud til volden, hvor den afsluttedes af en byport, men
omkring 1600-årenes midte er denne bebyggelse helt forsvundet, som det
blandt andet fremgår af Dahlbergs kort s. 9 fra 1659. På den herved opståede
byggetomt på vestre side opførtes i 1703-05 Navigationsskolen, mens den østre
side var åben helt indtil villabebyggelsen blev etableret omkring sidste
århundredskifte.
Sin øvrige, nuværende karakter af tæt bebyggelse med langhuse sammen57
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Langgade set mod nord, ca. 1890. (Foto: Det Kgl. Bibliotek)

byggede gavl ved gavl fik Langgade ved genopbygningen efter den store
bybrand i 1774.
I den ene ende lå kirken og i den anden Navigationsskolen - og imellem disse
betydningsfulde bygninger i Langgades topografi, boede i en lang periode i
1700- og 1800-årene den fattigste del af Steges befolkning.

LANGGADE 1, tidligere præstegård, matr.nr. 5(k, fredet,
se også Dybsbrostræde 1
Trefløjet anlæg med énetages hovedbygning mod kirkepladsen, dels i grund
mur, dels i bindingsværk med teglhængt valmtag med tre slanke skorstenspiber.
Facaden mod kirken grundmuret, inddelt i 11 vinduesfag og et dørfag. Pudset,
sorttjæret sokkel og gulkalket mur afsluttet med hvidkalket, muret hoved
gesims. Hvidmalede korspostvinduer med to ruder i underrammerne. En
tofløjet hoveddør af lakeret egetræ med indfatning af hvidmalet træ udformet
som flade ioniske søjler bærende en profileret fordakning. Gårdsiden er dels i
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Langgade 1A. Ejere:

provst Morten Reenberg
provst Jørgen Hulbech
provst Nie. Jæger
provst Rasmus Paludan
provst Johs. Chr. Fricdcnreich
provst Laurits Gram
provst Jacob Johan Lund
provst Jørgen Stauning
provst Gerlev Christian Krog
provst, senere biskop i Ribe, Tage Müller
provst Daniel Peter Smith
Anna Helene Smith
telegrafbestyrer N. P. L. Petersen
Juliane Sofie Carøe
Hans F. Carøe
redaktør Hans Jørgen Jensen
redaktør J. Kr. Jensen, Ingrid Türck
redaktør J. Kr. Jensen
Ingeborg Jensen
lærer Preben Frederiksen
Käthe Hansen

1693
1709
1737
1740
1743
1759
1775
1799
1815
1830
1834
1871
1877
1911
1916
1924
1924
1950
1954
1963
1972

otte fag egebindingsværk med gennemstukne bjælketappe, dels i grundmur og
afsluttet af muret gesims. Sorttjæret, pudset sokkel, gulkalket murværk og tavl,
brunmalet tømmer. Forskellige hvidmalede vinduer, en grønmålet revledør og
en umalet, tofløjet revledør. Mod vest en lille udbygning. Vestgavl i fire ulige
store fag egebindingsværk som gårdsiden. Hvidmalede vinduer og en tofløjet
dør med opsprosset vindue. Østgavl i fire ulige store bindingsværksfag, dels af
eg og dels af fyr, med farver som gårdsiden. Hvide vinduer og en grønmålet,
tofløjet dør med overvindue.
Mod Langgade, sammenbygget med hovedfløjen, en bindingsværkslænge i
10 fag egebindingsværk med gennemstukne bjælketappe, teglhængt heltag og to
skorstenspiber i kippen. Mod Langgade sorttjæret, pudset sokkel, brunmalet
tømmer og gulkalkede tavl. Hvidmalede, torammede vinduer med seks ruder i
hver ramme. Granitten op til grønmålet fyldingsdør. Gårdsiden som siden mod
Langgade, dog er vinduerne delvis med tre ruder i hver ramme. Nordgavl dels i
fyr og dels i egebindingsværk, ellers som de øvrige sider.
Sammenbygget med hovedhuset en længe i vest på en etage med teglhængt
heltag og en skorstenspibe. Både mod gård og have en teglhængt taskekvist
med hvidmalet, torammet, opsprosset vindue. Huset er i seks fag egebindings
værk med gennemstukne bjælketappe og farver som de øvrige bindingsværks
huse. Forskellige hvidmalede døre og vinduer. Mod gården en teglhængt
udbygning af fyrrebindingsværk med farver som de øvrige bindingsværks
bygninger. En grønmålet fyldingsdør. Mod haven en teglhængt udbygning af
fyrrebindingsværk som de øvrige bindingsværksbygninger.
Bemærkninger: Overordentlig fint og bygningshistorisk interessant trefløjet
anlæg. Man bør nøje vogte over de mange gode bygningsdetaljer, således at
anlægget ikke forringes ved unødvendige og urimelige udskiftninger. Det
tidligere så fine gårdsrum er i dag skæmmet med beplantning og stakit.

Langgade 1
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Historie: St. Hans Kirkens præstegård har senest fra 1540 og frem til 1884
ligget på dette sted. Herefter var der en tid bl.a. telegrafstation og mejeri på
ejendommen, og i 1914-1958 havde Møns Museum til huse her.
Provst M. Reenberg ombyggede omkring 1700 den gamle præstegård i en
sådan grad, at der for størstedelens vedkommende var tale om en genopførelse.
Herefter var præstegården et firelænget anlæg som residens med en trelænget
avlsgård umiddelbart vest herfor. Forhuset mod kirkepladsen rummer som
måske den eneste af de nuværende bygninger dele af det reenbergske byggeri.
Det blev opført i 1697-99 afbindingsværk i 20 fag og indrettet til bibliotek og
gæsterum. Ved bybranden i 1774 blev bygningen en del beskadiget, men atter
genopbygget og samtidig indrettet til egentlig beboelse. Facaden blev grund
muret i 1854. Omkring 1800 er den nuværende grundmurede facade mod
kirkepladsen opført.
Sidelængen mod Langgade blev opført efter branden i 1774 som et 10 fag
langt, teglhængt bindingsværkshus og indrettet til beboelse.
Den vestre sidelænge er en rest af det 13 fag lange, teglhængte bindingsværks
hus, som blev opført efter branden i 1774 og indrettet til beboelse i de seks
søndre fag, men stald og port i de øvrige fag. I 1912 reduceredes sidelængen til
sin nuværende længde, og i 1924 blev den restaureret, i hvilken forbindelse
udskuddet afbindingsværk blev tilføjet bygningen.
Den nordlige del, Dybsbrostræde 1, matr.nr. 5(M, har indtil for lå år siden
hørt til grunden.
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LANGGADE 4, matr.nr. 117

Langgade 4. Ejere:

degnenken Mad. Holst
degn Niels Holst
gårdejer Rasmus Andersen
klokker Rasmus Paludan Holmboe
toldbetjent Mathias Rammen
skipper Rasmus Mogensen
skipperJ. P. Rasmussen
detailhandler Erasmus J. Thomsen
drager Johan Pukkendal
Niels Nielsen
karetmager Jørgen Jørgensen
Karen Marie jørgensen
glarmester Alfred Fjelleråd
glarmester Benny T. Aa. Jensen
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før 1774
før 1781
1796
før 1811
1829
før 1847
før 1867
1875
1887
1907
1912
1948
1953
1978

Enetages forhus, syv fag, dels af grundmur, dels af bindingsværk. Teglhængt
halvvalmet heltag med en skorstenspibe. Skråt afskåret nordvesthjørne. Facade
med grå, pudset sokkel og blank mur af røde sten afsluttet med muret gesims.
Brunbejdsede termovinduer med fladbuede stik og listebeklædning under de to
nordligste, resten med gråmalede sålbænke. Granittrin op til lakeret hoveddør
med råglasruder. Det skrå hjørne har sokkel, mur og gesims som facadens og
har forretningsdør af glas og aluminium. Nordgavl af røde sten over grå, pudset
sokkel og afsluttet under halvvalmen med muret gesims. Vinduer som faca
dens. Sydgavl med gesims under halvvalm, alt skuret og gulmalet. Gårdside
dels afgrundmur i gule sten over grå, pudset sokkel og dels af egebindingsværk,
gulmalet over tømmer, tavl og sokkel. Brunbejdsede termovinduer.
Mod Farverstræde lille mellembygning i én etage med fladt paptag, gulmalet
mur og blåmalede vinduer og døre.
Sidehus mod Farverstræde i IV2 etage med fladt paptag. Underetagen
grundmuret med gulmalet mur over grå, pudset sokkel og afsluttet med gul
sugfjæl. Blåmalede vinduer og en tofløjet port.

LANGGADE

Langgade 4

Langgade 5. Ejere:

Jørgen Tommerup
Anders J ørgensen
skomager Jens Andersen Piber
kornmåler Niels Pedersen
skrædder Magnus Schmidt
smed Hans Peder Hansen
daglejer Mads Jensen
smed Hans Peder Hansen
Ludvig Christensen
sømand Axel Christensen
skipper Hans Chr. Christensen
Hilma Marie Christensen
arbejdsmand Evald Bertel Larsen
Langgade 5

før 1774
1775
1793
før 1811
før 1817
før 1857
1857
1877
1883
1911
1917
1941
1953

Bemærkninger: Godt og velproportioneret forhus med pænt tegltag. Uhel
dige døre samt sprosse- og postløse vinduer. Huset mod Farverstræde ville som
forhuset vinde ved at få sprosse- og postopdelte vinduer samt teglhængt heltag.
Historie: Forhuset blev opført efter branden i 1774 som et ni fag langt,
teglhængt bindingsværkshus, der anvendtes som degnebolig. I 1829 ophørte
tilknytningen til kirken, og huset ombyggedes til to beboelser og forlængedes
mod syd med ét fag med den grundmurede endnu stående gavl til de
nuværende i alt 10 fag. Karetmager J. Jørgensen lod i 1918 facaden og
nordgavlen grundmure.
Det grundmurede sidehus med facade ud mod Farverstræde blev opført i
1913 med bræddebeklædt mansardtag og indrettet til værksted af karet
mageren.

LANGGADE 5, matr.nr. 29
Grundmuret énetages forhus med eternitbelagt heltag med mindre hældning til
gården end til gaden. Facade i blank mur af røde sten afsluttet af muret gesims
med tandsnit. Uregelmæssig vinduesinddeling, brunbejdsede termovinduer
med tophængte overrammer og sortmalede klinkesålbænke. Sydgavlen pudset
og malet rød, hovedindgang med brunbejdset dør i gavlen. Bagsiden dels af
gasbeton, dels afgrundmur.
Bemærkninger: Husets skæve tagprofil virker uharmonisk, da gavlen danner
facade mod Dybsbrostræde.
Historie: Forhusets tre nordre fag blev opført efter branden i 1774 som en del
af et otte fag langt, teglhængt bindingsværkshus, der strakte sig helt ned til
hjørnet af Dybsbrostræde. Omkring 1820 udskiltes de nævnte tre fag som et
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Langgade 6. Ejere:

Ole Hansen
Anders Poulsen
snedker Jens Olsen Lund
snedker Hans Olsen
melhandler Christian Madsen
bogbinder Thorvald Heick
Valborg Emilie Heick
skomager Hans G. Hintze
havneassistent Jens Peter Andersen
Ella Kirstine Andersen
Carl Erik Christensen

før 1781
1783
1796
1829
1843
1881
1904
1910
1925
1935
1957

selvstændigt hus, der ved grundmuring af facaden i 1911 og gårdsiden i 1921 fik
sin nuværende karakter. De fem søndre fag af det oprindelige hus, tidligere
Langgade 3, blev nedbrudt i 1968, hvorefter Langgade 5 forlængedes med en
tilbygning mod syd til sin nuværende størrelse.

LANGGADE 6, matr.nr. 118
Grundmuret, énetages forhus i fire fag med gråt eternitbelagt heltag, afvalmet
mod syd. Pudset, gråmalet facade med sort sokkel. Profilerede vinduesbånd og
hovedgesims, trukket i puds. Tre termovinduer med sålbænke af brune klinker.
Støbt trappe op til listebeklædt hoveddør med råglasrude. Alt træværk
brunbejdset. Pudset sydgavl, gråmalet over sort sokkel og afsluttet med pudset
gesims under halvvalmen. Et brun- og et grønbejdset vindue. Gårdsiden delvis
skjult af tilbygninger, pudset og gråmalet.
Bemærkninger: Pænt forhus, der passer godt i gadebilledet, dog med uheldige
sprosse- og postløse vinduer samt en hoveddør, der med fordel kunne udskiftes
med en fyldingsdør. Huset ville vinde ved at fa tegl på taget og fa retableret
skorstenspiben.
Kistorie: Forud for branden i 1774 lå på dette sted, Langgade 6-10, et forhus
mod Farverstræde og et sidehus mod Langgade. Efter branden i 1774 vendtes
forhuset mod Langgade og opførtes i 15 fag bindingsværk, indrettet til beboelse
i de sydligste ti fag, men til stald, lo og lade i de øvrige fem fag. I 1847 frasolgtes
Langgade 6 som et selvstændigt beboelseshus i fire fag, hvis sydgavl og gårdside
fa år efter blev grundmuret. I forbindelse med en større istandsættelse senest i
1925 omsattes gadesiden i grundmur.

LANGGADE 7A, matr.nr. 28
Grundmuret, énetages forhus i tre fag med teglhængt heltag. Facade i blank
mur af røde sten over en gråmalet sokkel. Muret hovedgesims. Brunbejdsede,

Langgade 18-6

Langgade 7A. Ejere :

før
Johannes Tögstrup
før
skoleholder Søren Jacob Præstø
før
bager Friedrich Frigast
før
daglejer Peder Larsen
gårdmand Svend Jensen og Jens Pedersen
før
daglejer Mads Jensen
smed Hans Peder Hansen
avlsbruger Niels Jørgen Larsen
Julius Martin Jørgensen
Martin Sundby og Aksel Olsen
Martin Sundby
Ulla Gerda Sundby
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1774
1791
1811
1817
1826
1847
1857
1879
1937
1939
1940
1964

Langgade 18-6. (Foto: C. A. Jensen, 1921)

Langgade 7B. Ejere:

amtsforvalter Mathias Smith
fisker Jørgen Rasmussen
skrædder Bertel Lydiche
smed Hans Christensen
smed Hans Peder Hansen
avlsbruger Niels Jørgen Larsen
Julius Martin Jørgensen
farvehandler Jens Chr. Jensen
chauffør Wenzel Holger Sørensen
tapetserer Gert A. Jensen

før 1781
1783
før 1811
1837
1857
1879
1937
1942
1955
1972

trerammede termovinduer med skifersålbænke. Hovedindgang med teaktræs
dør med små facetfyldninger. Sydgavl i bindingsværk. Bagside af røde sten over
en grå, pudset sokkel og med muret gesims. Nye termovinduer. I tagfladen mod
gaden en brunmalet kvist med fladt tag og et trerammet vindue.
Bemærkninger: Hus med god hovedform. Facaden ville vinde, hvis hoveddør
og vinduer blev malet.
Historie: Huset opførtes efter branden i 1774 som et fire fag langt bindings
værkshus svarende til de nuværende to vinduesfag. I 1870’erne blev det ved
tilkøb sammenlagt med det nord for liggende hus på seks fag, hvis to sydligste
fag var portgennemkørsel. Denne sløjfedes formodentlig i 1930’erne og deltes i
to forstuer med hver sin hoveddør i forbindelse med grundmuring af facaderne
mod Langgade.

LANGGADE 7B, matr.nr. 27/>
Grundmuret, énetages forhus i tre fag med teglhængt heltag. Facade i blank
mur af røde sten over en cementsokkel. Muret hovedgesims. Trerammede
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vinduer med ét glas i hver ramme, hvide rammer i røde karme. Skifersålbænke.
Hovedindgang med rød- og hvidmalet fyldingsdør med opsprosset vindue.
Bagsiden gulkalket, delvis skjult af sidehus.
Bemærkninger: Hus med gode hovedproportioner.
Historie: Forhuset opførtes efter branden i 1774 som et seks fag langt
teglhængt bindingsværkshus og indrettedes til beboelse og port i de to sydligste
fag. I 1870’erne blev huset ved tilkøb sammenlagt med Langgade 7 a. Huset fik
sin nuværende karakter i 1930’erne, da det udskiltes fra nabohuset, porten
sløjfedes og deltes i to forstuer med hver sin hoveddør i forbindelse med en
grundmuring af facaderne mod Langgade.

Langgade 7A,B-9

LANGGADE 8, matr.nr. 119

Langgade 8. Ejere:

Ole Hansen
Anders Poulsen
snedker Jens Ole Lund
snedker Hans Olsen
Christine Olsen
snedker, postkontrahent A. Utke
Annette Cerine Utke
maler Carl Ferd. Olsen
garver Gilbert Holger Olsen
Ellen Marie Fr. Olsen

før 1781
1783
1796
1829
1860
1880
1909
1911
1950
1980

Grundmuret forhus i én etage. Heltag med rød eternit og en skorstenspibe i
kippen. Facade inddelt i fire vinduesfag og et dørfag, pudset, brun sokkel, blank
mur af røde sten og muret hovedgesims. Brunmalede vinduer med fladbuede
stik og støbte, brunmalede cementsålbænke. Støbt betontrappe op til hoveddør
med råglasruder, hvidmalet dørfløj i brun karm. Gårdside pudset, gulmalet
over sort murfod og afsluttet med gul sugfjæl. Vinduer som facadens. Nyere
brunbejdset fyldingsdør med råglasrude.
Bemærkninger: Udmærket hus, der passer godt i gadebilledet. Huset ville
vinde ved at få tegl på taget og få udskiftet de sprosse- og lodpostløse vinduer
samt den uheldige, tilbagetrukne hoveddør.
Historie: Forud for branden i 1774 lå på dette sted, Langgade 6-10, et forhus
mod Farverstræde og et sidehus mod Langgade. Efter branden i 1774 vendes
forhuset mod Langgade og opføres i 15 fag bindingsværk, teglhængt og
indrettet til beboelse i de sydligste 10 fag, men til stald, lo og lade i de øvrige
fem fag. I 1847 frasolgtes Langgade 6 og i 1855 Langgade 10, hvorefter
Langgade 8 var et selvstændigt hus i syv fag indrettet til beboelse og
snedkerværksted. I 1926 omsattes facaden i grundmur, og hovedindgangsdøren
flytttedes fra mellemste fag til sit nuværende sted.

LANGGADE 9, matr.nr. 26a

Langgade 9. Ejere:

postmester Niels Boysen
smed Iver Iversen
Frederik og Andreas Iversen
skipper Hans H. Houmann
skipper Rasmus H. Houmann
skomager J. C. Hintze
vægter J. J. Gottfredscn
tømrer V. Gotfredsen
Helene Gotfredsen
tømrer Vald. Gotfredsen m. 11.
arbejdsmand Martin Jensen
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r
1800

1829

Grundmuret, énetages forhus i fire fag med eternitbelagt heltag. Facade i blank
mur af røde sten over en støbt sokkel. Muret gesims. Trerammede vinduer med
ét glas i hver ramme, hvide rammer i røde karme. Klinkesålbæn
ke. Ny, bejdset hoveddør med rude. Bagsiden dels rød- dels grønmålet med tre
étrammede termovinduer. Bindingsværksrester i bagsiden.
Bemærkninger: Hus med god hovedform. Huset ville vinde, hvis hoveddøren
blev malet. Taget burde belægges med tegl og skorstenspiben retableres.
Historie: Forhuset blev opført efter branden i 1774 som et seks fag langt,
teglhængt bindingsværkshus. Det var oprindelig ca. 6 m dybt - som endnu det
sydligste fag - men omkring 1830 udvides de fem nordre fag til den nuværende
husdybde. Facaden fik sin nuværende karakter ved grundmuringen i 1946.

før 1867

[g??

LANGGADE 10, matr.nr. 120

1928
1932
1940

Grundmuret forhus i én etage med gråt, eternitbelagt heltag og én skorstenpibe
i kippen. Til gaden en kvist med fladt tag og et trefagsvindue, brunmalet

LANGGADE

Langgade 10. Ejere:

Ole Hansen
Anders Poulsen
snedker Jens Olsen Lund
snedker Hans Olsen
bødker Peder K. Piil
bødker, tømrer Vilh. Piil
gartner Niels Viktor Jensen
Karen Johanne Jensen

før 1781
1783
1796
1829
1855
1888
1934
1973

træværk. Facaden i blank mur af røde sten over en grå, pudset sokkel og
afsluttet med muret gesims. Et lystbejdset, torammet termovindue. Støbt
trappe op til en brunmalet dør med smalle ruder. Gårdsiden i blank mur af
røde sten afsluttet med muret hovedgesims. Blåmalede vinduer og en brunbejdset dør.
Bemærkninger: Forhuset har ved ombygning helt mistet sin karakter.
Historie: Forud for branden i 1774 lå på dette sted, Langgade 6-10, et forhus
mod Farverstræde og et sidehus mod Langgade. Efter branden i 1774 vendes
forhuset mod Langgade og opføres i 15 fag bindingsværk, teglhængt og
indrettet til beboelse i de sydligste 10 fag, men til stald, lo og lade i de øvrige
fem fag. I 1855 frasolgtes Langgade 10 som et selvstændigt hus i 4 fag, der var
blevet ombygget til beboelse. Gårdsiden blev grundmuret i 1902, men facaden
først i 1941, i hvilken forbindelse de traditionelle vinduer blev udskiftet med de
nuværende.

LANGGADE 11, matr.nr. 25

Langgade 11

Langgade 11. Ejere:

Hendrich Mode
Jens Rasmussen
Magnus Schmidt
toldbetjent Fr. Frellsen
kaptajn A. C. Dahl
skipper Hans Houmann
Ane Bolette Houmann
skipper Christoffer Hemmingsen
murer Peder Nielsen
blikkenslager Christian A. Døør
maskinmester Cark Theisen
bogholder Benny Gert Jensen
Flemming Ortmann Hansen

før 1774
1783
1784
1808
før 1837
1837
1888
1892
1892
1906
1924
1969
1974

LANGGADE 12, matr.nr. 12U

før 1774
1803
før 1837
1841
før 1857
før 1867
1870
1889
1892
1918
1946
1949
1954
1960
1965
1973

Enetages forhus, dels i bindingsværk, dels i grundmur med eternitbelagt
heltag og én skorstenspibe i kippen. Gulmalet, overpudset bindingsværksfacade
over en høj, sort sokkel, afsluttet med brunbejdset sugfjæl. Fire korspostdelte
termovinduer samt støbt trappe op til en listebeklædt hoveddør med side
vindue. Alt træværk brunbejdset. Gårdsiden dels i egebindingsværk dels i
grundmur. Alt rødmalet over sort murfod. Døre og vinduer malet hvide og
brune.
Bemærkninger: Godt hus med pæn hovedform. Ville vinde ved at fa
vinduerne malede samt tegl på taget. Uheldig tilbagetrækning af hoveddøren.
Historie: Forhuset blev sammen med Langgade 14 opført efter branden i
1774 som én bygning på 16 fag-af bindingsværk med tegltag. I 1803 blev
Langgade 12 frasolgt som et selvstændigt hus i otte fag, hvoraf to fag var port. I
1841 reduceredes huset med endnu to fag og har siden da haft seks fag uden
port.

Langgade 12. Ejere:

snedker Christian Borch (Borg)
glarmester Friedrich Ladhoff
glarmester, maler H. W. LadhofT
skomager Niels Peter Nielsen
skomager F. Jessen
høker P. Jessens enke
høker, vejopsynsmand Mikkelsens enke
maler Emil Jensen
Petra Nielsen
arbejdsmand Jens Peter Rasmussen
gartner Aksel Oskar Pettersson
Ester Alexa Pettersson
landpost Kurt Larsen
chauffør Erik Bechmann
skomager Johannes Kristiansen
hjemmehjælper Ane Valborg Hansen

Grundmuret, énetages forhus med teglhængt, opskalket heltag. Stænkpudset,
gulmalet facade inddelt i fire vinduesfag samt ét portfag. Tjæret sokkel og
stænkpudset, profileret gesims. Torammede, brunbejdsede vinduer med to glas
i hver ramme. Skifersålbænke, der bæres af fremkraget skifte. Mod nord en
tofløjet, tjæret revleport efter en tidligere portgennemkørsel. Begge gavle i
bindingsværk. I tagfladen mod gaden to kviste med brunmalede, trerammede
vinduer. Bagsiden pudset og gulmalet over en tjæret murfod og med nye,
brunbejdsede termovinduer.
Bemærkninger: Hus med god hovedform, dog med dominerende kviste mod
gaden. Huset ville vinde, hvis vinduerne blev malet og skorstenspiben retable
ret. Facadens stænkpuds er uheldig.
Historie: Forhuset blev opført efter branden i 1774 som et syv fag langt,
teglhængt bindingsværkshus. I 1892 blev langsiderne grundmurede, mens
gavlene fortsat er afbindingsværk.
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LANGGADE 13, matr.nr. 24a

Langgade 13

Langgade 13. Ejere:

Niels Boesen
organist Christian Brandt
før
kaptajn Lauritz Fog
før
skipper Lars Hansen
slagter Ludvig Olsen
Kirsten Jørgensen
vognmand Peder V. Jensen
avlsbruger Emil Olsen
vognmand Carl Otto Hansen
murer Jens Ove Hansen
maskinarbejder Poul Henning Rasmussen

1769
1795
1817
1837
1860
1873
1875
1906
1939
1970
1975

Enetages forhus i otte fag samt et portfag mod syd. Heltag belagt med
moccategl. Grundmuret facade, stænkpudset og hvidmalet, over en tjæret
sokkel. Muret, hvidmalet gesims med blokskifter. Brunmalede, torammede
vinduer med tre glas i hver ramme og murede, sorte sålbænke. Hovedindgang
med to granittrin og pæn, tofløjet brun- og hvidmalet fyldingsdør med ruder.
Portgennemkørslen lukkes af tofløjet, brunmalet revleport. I tagfladen mod
gaden en kvist med zinktag, fmérflunker og grønmalede vinduer. På bagsiden
er den sydligste del af huset smallere og af bindingsværk, pudset og gulmalet
over en tjæret sokkel. Den nordlige del af grundmur, gulmalet over en tjæret
sokkel og forhøjet med én etage, der er beklædt med bejdsede finérplader.
Nord i gården et énetages bindingsværkssidehus i ni fag fyrrebindingsværk
med teglhængt heltag. Stænkpudsede, gulmalede murflader over en tjæret
sokkel. Gulmalet sugfjæl. Grønmalede revledøre og revleport og grønmalede
smårudede vinduer. Østgavlen har tjæret tømmer.
Vest i gården et énetages baghus, dels af grundmur, dels af fyrrebindings
værk, otte bjælkefag langt med teglhængt heltag. De fem sydligste fag dybere
mod gården. Stænkpudsede, gulmalede murflader over en tjæret sokkel.
Grønmalede revleporte og et grønmålet jernvindue.
Bemærkninger: Forhus med god hovedform og med pæn hoveddør og pæne
vinduer. Facadens stænkpuds ødelægger murværkets struktur. Huset ville
vinde, hvis taget blev belagt med røde vingetegl. Pænt gårdsrum.
Historie: Forhuset opførtes efter branden i 1774 som et ti fag langt, teglhængt
bindingsværkshus med port i to fag. Omkring 1860 fandt en grundmuring af
facaden sted, og tagkvisten ud mod gaden etableredes i 1939. Gårdsidens fire
nordre fag blev i 1978 påbygget en overetage. Sidehuset blev opført i 1886 som
et ni fag langt, teglhængt bindingsværkshus og indrettet til vognhus, karlekam
mer og hestestald. Det otte fag lange baghus blev bygget efter branden i 1774 af
bindingsværk med tegltag og anvendt til stald og lo.

LANGGADE 14, matr.nr. 122

Langgade 14. Ejere:

snedker Christian Borch (Borg)
smed Andreas Nicolaisen Giør
snedker Jens Olsen Lund
snedker Hans Olsen
glarmester, maler H. W. LadholT
maler Emil Jensen
maler Fr. Vilh. Petersen Nymann
ølhandler August Fr. Lindsten
ølhandler Hans Ejnar Nielsson
ølkusk Peter Aksel Jensen
vognmand Villy B. P. Jensen
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før 1774
1803
før 1811
1832
1833
1872
1890
1930
1941
1946
1966

Grundmuret, énetages forhus med kælder samt teglhængt heltag. Facade i fem
vinduesfag samt et portfag. Mod gaden pudset, grå sokkel og blank mur af røde
sten afsluttet med hvid, muret sparrenkopgesims. Nye, grønbejdsede, korspost
delte termovinduer med fladbuede stik og skifersålbænke. Grønmålet, beklædt
revleport med to fløje og fladbuede stik. Gårdsiden som facaden dog med
gesims i blank mur. Torammede kældervinduer. I stueetagen korspostvinduer,
dels traditionelle dels med termoruder. En fyldingsdør med overvindue.
Grønmalede døre og vinduer.
Baghus i 12 fag bindingsværk, dels med tegl dels med eternit på heltaget.
Tømmer dels af eg dels af fyr og med enkelte, endnu bevarede, gennemstukne
bjælketappe. Muret nordgavl. Støbt, grå sokkel, rødmalet tømmer og gule tavl.
Forskellige grønmalede vinduer og døre.
Bemærkninger: Godt og intakt forhus. Vinduerne burde males og skorstens
pibe retableres. Pæn port. Godt baghus, vigtigt for gårdsrummet. Der burde
lægges tegl på hele taget.
Historie: Forhuset blev opført sammen med Langgade 12 efter branden i
1774 som én bygning i 16 fag bindingsværk og med tegltag. I 1803 frasolgtes

LANGGADE

Langgade 18-14

Langgade 12, og Langgade 14 havde herefter otte fag iberegnet en port i to fag.
I 1841 udvidedes forhuset ved tilkøb med endnu to fag fra nabohuset. Facaden
blev grundmuret i 1920, senere også gårdsiden.
Omkring 1800 blev baghuset opført som et fem fag langt, teglhængt
bindingsværkshus, der indrettedes til stald, lo og lade. Det forlængedes i 1834
og 1837 til først otte, dernæst 12 fag, og maler- og glarmester H. W. LadhofTlod
indrette værksted. Baghuset er siden 1968 blevet gennemgribende modernise
ret.

LANGGADE 15, matr.nr. 23r

Langgade 15. Ejere:

Christian Hjort
provstinde Lund
kapellan Peder Ranum
kaptajn Lauritz Fog
maler Tobias Jensen Tiaden
garver Andreas Peder Jensen
garver Anton Laurits Jensen
garver Alfred Peter Jensen
Willy Micho Jensen
Kaj Jensen

før 1774
1793
før 1811
før 1817
1831
1851
1885
1937
1950
1979

Bindingsværksforhus på én etage i 11 fag med teglhængt heltag med to
skorstenspiber i kippen. Pudset, tjæret sokkel og pudset, rødmaler facade
afsluttet af hvid sugfjæl. I husets nordligste del er butiksindretning med stort
vindue, hvorover et udhæng af bølgeplader. I husets midte er hovedindgang
med grønmålet fyldingsdør med rude og overvindue samt tre stentrin. På hver
side af hovedindgangen to grønmalede korspostvinduer med to glas i de
nederste rammer. Mod syd en portgennemkørsel, der lukkes af en nyere,
grønmålet, tofløjet fyldingsport. Bagsiden har kampestenssokkel, rødmalet
egebindingsværk med gennemstukne bjælketappe og gulkalkede tavl. Forskel
lige vinduer, bl.a. et fint, korspostdelt vindue med fire glas i de øverste rammer,
seks i de nederste.
Bemærkninger: Bygningshistorisk interessant hus, som med sit lange,
ubrudte tegltag er vigtigt i gadebilledet. Facaden ville vinde, hvis udhænget
over butiksvinduet blev fjernet. Man glædes over de pæne korspostvinduer og
over de to pæne skorstenspiber.
Historie: Forhuset blev opført efter branden i 1774 som et 11 fag langt,
teglhængt bindingsværkshus med port i to fag. 1 1920 indrettedes en butik i
husets nordre ende. I sidehuset har der i en længere periode været garveri.
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Langgade 18. Ejere:

LANGGADE 16, matr.nr. 123

ølhandler Hans Christian Nielsen
(køber i 1913 også tidl. Langgade 16)

vognmand Herman Nielsen
rentier Hans Christian Nielsen
mejeribestyrer Peder Thygesen
mekaniker Chr. Ivan Nissen
depotejer Carl Helmuth Pedersen
Bodil Doris Breitenstein (Pedersen)
Svend Gleerup
tagdækker Ronald Gleerup

1928
1938
1939
1947
1956
1959
1964
1976

Grundmuret, énetages forhus med kælder samt heltag belagt med cement
tagsten. Tre skorstenspiber i kippen. Mod gaden to mindre tagkviste på hver side
af en stor gavlkvist over et forlæg med port i den symmetriske facades akse.
Pudset, blåmalet sokkel, blank mur af røde sten afsluttet med grå, profileret
hovedgesims trukket i puds. I kælderetagen grønmalede, torammede vinduer. I
stueetagen nye, grønbejdsede, korspostdelte termovinduer, dels med fire, dels
med seks rammer, fladbuede stik og skifersålbænke. Gavlkvisten har gesims og
mur som facaden og et grønmålet, torammet vindue med tre ruder i hver
ramme. De to tagkviste i nordre ende er velbevarede med hvælvede tage og
vinduer som i gavlkvisten. Gårdsiden som facaden dog afsluttet med muret
gesims. En grønmålet fyldingsdør med overvindue samt grønbejdsede vinduer
som i facaden.
Bemærkninger: Godt og tidstypisk hus med pæne tagkviste mod nord.
Beklageligvis er porten gjort bredere ved borthugning af murværk. De bejdsede
vinduer burde males.
Historie: Efter branden i 1774 opførtes på dette sted et otte fag langt
beboelseshus, som allerede i 1783 blev udvidet med fem fag stald og lo til i alt 13
fag, hvoraf de to mellemste var en portgennemkørsel. Tilsyneladende blev
husets nordlige del — svarende til nu to vinduesfag - i 1904 nedbrudt, hvorefter
den nordlige del af den nuværende, grundmurede bygning med cementtagsten
blev opført. Resten af det oprindelige hus blev antagelig først nedrevet 1913,
hvorefter den søndre del af det nuværende hus tillige med porten og gavlkvisten
blev bygget og indrettet til beboelse.

Langgade 15-19
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Langgade 1-19 (Foto: Hugo Matthiessen. Nationalmuseet)

LANGGADE 17-19, matr.nr. 21Z>
Bindingsværksforhus på én etage i 14 fag med teglhængt heltag med en
skorstenspibe i kippen. Pudset, gulmalet facade over en tjæret sokkel og
afsluttet af tjæret sugfjæl. Hovedindgang mod nord med brunmalet fyldingsdør
med rude og overvindue. Dernæst fire étrammede termovinduer med brunbejd
sede rammer og med klinkesålbænke. Mod syd butiksindretning med to store
vinduer, hvorimellem en brunbejdset butiksdør med rude. I husets sydligste fag
en indmuret ovnplade med Christian d. 7.s kronede monogram. I tagfladen
mod gaden en kvist med rødmalet front med et torammet vindue med tre glas i
hver ramme. Bagside af egebindingsværk med gennemstukne bjælketappe.
Gulmalede tavl, tjæret tømmer og tjæret sokkel. I bagsiden brunmalede,
torammede vinduer med to glas i hver ramme samt et nyt étrammet termovindue. I tagfladen mod gården en kvist med fladt tag og et brunmalet,
seksrammet vindue samt en kvist af rødmalede jernplader.
Bindingsværksbaghus på én etage i seks fag af egebindingsværk med
gennemstukne bjælketappe. Teglhængt heltag med en skorstenspibe. Tjæret
sokkel, rødmalet tømmer, gulmalede tavl. Brunmalede, torammede vinduer
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PorlhammerJ'ra Langgade 17-19

med tre glas i hver ramme samt en brunmalet fyldingsdør med vindue. Mod
nord bræddeklædt, tjæret gavltrekant.
I forlængelse af ovennævnte hus mod nord et bindingsværkshus på én etage i
tre fag af egebindingsværk med gennemstukne bjælketappe. Teglhængt heltag.
Tjæret sokkel, gulmalede tavl, tømmeret dels rødmalet, dels tjæret. Brunmalede, forskellige vinduer samt en rødmalet revleport.
Bemærkninger: Forhuset er med sit lange, ubrudte tegltag vigtigt i gade
billedet. Facaden skæmmes af den hårde overpudsning, af store butiksvinduer
og af étrammede, brunbejdsede termovinduer, der end ikke passer i størrelsen.
Indtil for nylig har den her viste porthammer med årstal og initialer siddet i
facaden, men er nu brutalt savet ud afbindingsværket, hvor den retteligt hører
til. Bygningshistorisk interessant hus.
Historie: Toldcontrolleur Hans Krey og hustru Anna Marie Horn opførte
huset i 1774, således som den tidligere nævnte, nu fjernede, porthammer
beretter. Huset var af bindingsværk, 14 fag langt og med teglhængt heltag.
Omkring 1800 opdel tes det i to, selvstændige, syv fag lange beboelseshuse, der
hver havde en port. I begyndelsen af vort århundrede indrettedes en butik i den
Langgade 17-25

Langgade 19. Ejere:

tolder Hans Krei
kordegn Peder Selmer
skomager Poul Hansen Skade
skomager Peder Jensen
Edward Hinckeldej
skipper Hans Larsen
viktualiehandler Niels Chr. Nielsen
politibetjent Mathias H. Kristensen
magasin formand H. Larsen
gæstgiver P. Christensen
murer Tiirck
snedker Frederik Olsen
værkfører Leif A. E. Jensen
Vagn Larsen

før
før
før
før
før

1774
1801
1801
1817
1837
1866
1909
1911
1918
1922
1924
1928
1976
1981

Tidl. Langgade 17. Ejere:

Christlieb Stahl
skrædder Mads Johansen
skipper Ole Sørensen
pastor Falkenskjold
skrædder Lars Pedersen
skipper Søren Peder Hansen
faktor Kristjan J. P. Selberg
cykelsmedjens P. Hemmingsen
Hans Peter Hemmingsen
garver Alfred Jensen
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før 1811
før 1817
før 1847
1870
1872
1874
1900
1918
1932
1936

LANGGADE

nordre del af huset og senere også i den søndre. Huset er nu atter sammenlagt
til én ejendom.
Det lille, nordlige baghus i tre fag er en del afen 10 fag lang, teglhængt staldog ladebygning afbindingsværk, som opførtes efter branden i 1774. Det blev
senere indrettet til hønsehus og udhus.
Det sydlige baghus i seks fag er formentlig opført omkring 1840 afbindings
værk med tegltag og indrettet til beboelse. Det indeholder muligvis dele af en
tidligere staldbygning, som med 10 fag var opført i 1774.
Den fire fag lange, grundmurede bygning midt i gården blev opført i 1871 og
indrettet til køkken og pigekammer.

LANGGADE 20, matr.nr. 125
Forhus i én etage dels i grundmur dels i bindingsværk og med sort, eternitbelagt heltag. Pudset facade i fem fag, med sort sokkel, gulmalet mur og hvid,
muret gesims. Fire termovinduer med støbte, hvidmalede sålbænke. Granit
trin op til hoveddør med råglasrude. Alt træværk brunbejdset. Gårdsiden i
fem fag egebindingsværk med gennemstukne bjælketappe. Sort sokkel og
gulmalet tømmer og tavl. Torammede, brunbejdsede termovinduer. En grøn
målet og en lyst lakeret dør.
Bemærkninger: Hus med hovedform, der passer fint i gadebilledet. Huset
ville vinde ved at fa tegl på taget og fa retableret skorstenspiben. Vinduer burde
udskiftes med lodpost- og sprossedelte vinduer, og træværket burde males.

Langgade 22-20

Langgade 20. Ejere:

Ole Rasmussen Lund
Niels Pedersen
skipper Søren Olsen
daglejer Lars Nielsen Bille
Peder Mogensen
gårdejer Johannes Skov
slagter Johan Brochhorst
hestskærer Lars Pedersen
skibstømrer Rasmus Olsen Foged
skibstømrer Carl Rasmussen
gårdejer Jens Nielsen
murer Jens Peter Jensen
chauffør Vilhelm Jensen
Elisabeth Marie Jensen
Gudrun K. E. Madsen

før 1774
1783
1789
1791
før 1811
før 1811
1822
1831
før 1857
1860
1872
1873
1930
1953
1965

LANGGADE
Langgade 21. Ejere:

JensJensen
Hans Hansen Myrthu
arbejdsmand Christian S. Johansen
Clara Johanne Johansen
Margit Frimann
købmand Viggo P. S. Balslev

19?8
1923

Historie: Huset blev opført efter branden i 1774 i fem fag bindingsværk med
tegltag. Eet havde oprindelig en port i to fag, men blev i 1860 ombygget til en
tofamiliebeboelse, hvorved porten sløjfedes.

1938
1963
1963

LANGGADE 21, matr.nr. 20æ
Grundmuret hus på én etage i tre fag med rødt eternitbelagt heltag. Kælder
under en del af huset. Pudset, tjæret sokkel. Facade i blank mur af røde sten,
afsluttet af muret gesims med tandsnit. Hvidmalede, seksrammede korspost
vinduer med fladbuede stik og skifersålbænke. Hovedindgang mod nord med
hvidmalet fyldingsdør med opsprosset vindue. Bagsiden af røde sten over en
pudset, gråmalet sokkel og med muret gesims.
Bemærkninger: Pænt hus med intakt, tidstypisk facade, som ville vinde, hvis
taget blev belagt med tegl.
Historie: Huset er opført i 1912. Tidligere lå på dette sted et fire fag langt
hus, som sammen med det nordre nabohus var opført som én bygning efter
branden i 1774.

LANGGADE 22, matr.nr. 126

Langgade 22. Ejere:

bødker Nicolai Olsen
skomager Nielsjohansen
skomager Jens Anthon Nielsen
skomager Alfred Nielsen
Ulla Kristine Nielsen
Edith Sørensen
Jørgen R. Kurth

1769
før 1811
1847
1887
1934
1977
1978

Skomager Alfred Nielsen og hustru ved deres hus,
Langgade 22

Grundmuret forhus i én etage med eternitbelagt heltag og en skorstenspibe i
kippen. Mod gaden en kvist med fladt tag og firerammet vindue malet dels
hvidt, dels rødt. Facaden inddelt i fire vinduesfag samt et portfag i nord. Pudset,
sort sokkel og blank mur af røde sten afsluttet med muret gesims. Hvidmalede
korspostvinduer med to ruder i underrammerne, fladbuede stik og profilerede,
sortmalede sålbænke. Grønmålet, tofløjet beklædt revleport. Gårdsiden i
egebindingsværk med taphuller efter gennemstukne bjælker og afsluttet med
sugfjæl. Alt brunmalet over sort, påmalet sokkel med syldsten. Rødmalede,
torammede vinduer med tre ruder i hver ramme. I gårdsidens tagflade en lille
kvist med front af rødmalede brædder og et torammet, hvidt vindue.
Baghus i én etage med teglhængt heltag og en gulkalket skorstenspibe.
Langsiderne af grundmur og afsluttet med sugfjæl, gavlene af blandet fyrre- og
egebindingsværk. Alle sider brunmalede over sort murfod. Torammede vinduer
med tre ruder i hver ramme og en fyldingsdør, alt træværk rødmalet.
Bemærkninger: Velproportioneret forhus med ualmindelig pæn og intakt
facade. Huset ville vinde ved at få tegl på taget og fa udskiftet den lidt
dominerende kvist til gaden. Bygningshistorisk interessant gårdside. Pænt
baghus.
Historie: Forhuset blev opført efter branden i 1774 som et teglhængt, seks
fags bindingsværkshus indrettet til beboelse i fire fag og med port i to fag.
Facaden blev grundmuret i 1887.
Baghuset blev antagelig opført omkring år 1800 som en tre fag lang lo- og
staldbygning. Ved en større ombygning i 1877 blev huset forhøjet og langsider
ne grundmurede, og det indrettedes til en selvstændig beboelse.

LANGGADE 23, matr.nr. 20/>
Grundmuret, toetages forhus i tre fag med eternitbelagt heltag. Murflader i
blank mur af røde sten over en tjæret sokkel. Kordonbånd med savskifte og
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Langgade 23. Ejere:

mægler C. Dan
drager Anders P. Nielsen
Vægter Ove Petersen
Helga Petersen
arbejdsmand Thorvald Laursen
arbejdsmand Erwin Rasmussen

1872
1896
1945
1950
1958
1960

muret hovedgesims med sparrenkopper. Nye, brunbejdsede, étrammede termo
vinduer og sorte skifersålbænke. Hovedindgang med brunbejdset dør med
overvindue og sidevindue. Bagsidens murværk er malet mørkerødt over en
tjæret sokkel. Vinduer som til gaden.
Bemærkninger: Hus med god hovedform. Vinduerne mangler lodposte og
sprosser, og de burde males. En traditionel, tofløjet fyldingsdør ville passe
bedre til facaden end den nuværende dør. Taget burde belægges med tegl og
skorstenspiben retableres.
Historie: Efter branden i 1774 opførtes på dette sted et fire fag langt
bindingsværkshus, som sammen med Langgade 21 udgjorde én ejendom. I
1872 frasolgtes Langgade 23 og blev nedrevet, hvorefter det nuværende hus
blev bygget og indrettet til beboelse med to lejligheder - én på hver etage.
Gårdsidens tagkvist er fra 1919.

LANGGADE 24, matr.nr. 127
Grundmuret hjørnehus i én etage med sort eternitdækket valmtag med en
skorstenspibe i kippen. Skråt afskåret nordvesthjørne. Gadesiderne har pudset,
sort sokkel og grønmålet mur af flensborgsten og afsluttes med hvidmalet,
profileret gesims trukket i puds. Brundbejdsede termovinduer med støbte, sorte
sålbænke. I det sydligste fag mod Langgade et nyt indgangsparti med siderude,
alt i lyst træ. Gårdsiden som de øvrige sider.
Bemærkninger: Godt og velproportioneret hjørnehus, der dog misklædes af

Langgade 24, Asylel. (Foto ca. 1880. Møns Museum)

Langgade 24

Langgade 24. Ejere:

Stege Asylselskab
Stege Kommune
arbejdsmand Kristian Nielsen
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de post- og sprosseløse vinduer. Ved udskiftning af hoveddøren ville en malet
fyldingsdør være at foretrække. Tegltaget burde retableres.
Historie: Huset blev opført i 1865 til børneasyl. Tidligere lå på dette sted et
seks fag langt bindingsværkshus, som var opført efter branden i 1774.

LANGGADE 25, matr.nr. 19/>
Enetages bindingsværksforhus i fem fag samt et portfag mod syd. Eternitbelagt heltag med en kvist i tagfladen mod gaden. Grundmuret facade i blank
mur af røde sten over en tjæret sokkel og afsluttet af muret gesims med
savskifte. Torammede vinduer med tophængte overrammer, blå- og brunmalede. Fladbuede stik og skifersålbænke. Mod gaden lukkes portgennem
kørslen af en tofløjet revleport beklædt med brunbejdsede lister. Pænt portrum
af tjæret bindingsværk med gulmalede tavl. I bagsiden tjæret bindingsværk,
gulmalede tavl og tjæret kampestenssokkel. Blåmalet sugfjæl. Nyere, blåmalede
vinduer og nyere dør med ruder.
Nord i gården et énetages sidehus på fire fag med teglhængt heltag med en
skorstenspibe i kippen. Gårdsiden og vestgavlen grundmurede, bagsiden i fire
fag egebindingsværk med gennemstukne bjælketappe. Gårdsiden har gulmalet
murværk over en høj, tjæret sokkel og afsluttes af hvidmalet, muret gesims.

Langgade 25, sidehus

Langgade 25. Ejere:

før
Hans Fabian
før
prokurator Birkholdt
skibstømrer Poul Nielsen
skomager og avlsbruger Christoffer Poulsen
før
dennes enke
avlsbruger Hans Peder Poulsen
avlsbruger Emil Olsen
avlsbruger Peder Vilh. Jensen
Johanna Petersen
Emmy Knudsen
entreprenør Charles Andersson
murer Anker Harald Kofoed
Marie Anna Kofoed
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1774
1791
1798
1823
1837
1850
1899
1902
1908
1943
1944
1945
1979
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Blåmalede vinduer med skifersålbænke. Indgang med ualmindeligt pænt bislag
af blåmalede brædder og med paplagt heltag. En blåmalet revledør, hvortil en
trætrappe med tre trin. Bagsiden gulmalet over tavl, tømmer og sokkel.
Lille kælder under huset.
Vest i gården et grundmuret énetages baghus på otte spærfag med teglhængt
heltag. Portgennemkørsel i husets midte. Tjæret sokkel, gulmalede murflader,
hvidmalet, muret hovedgesims. Mod gården to tjærede revleporte med fine
beslag. Taget hævet over portgennemkørslen mod gården. Mod haven en tjæret
revleport samt to rundbuede, blåmalede støbejernsvinduer.
Bemærkninger: Forhus med god hovedform. Facaden ville vinde, hvis
vinduerne fik retableret lodposte og sprosser, og hvis taget blev belagt med tegl.
Portfløjenes bejdsede listebeklædning burde fjernes. Skorstenspiben mangler.
Ualmindelig pænt sidehus med god farveholdning og med et morsomt og fint
lille bislag. Nydeligt brolagt gårdsrum.
Historie: Forhuset blev opført efter branden i 1774 som et syv fag langt,
teglhængt bindingsværkshus, indrettet til beboelse og med portgennemkørsel.
I skomager og avlsbruger Christoffer Poulsens ejerskab installeredes ølbryg
ningsudstyr i under- og loftetage. Forhuset er i flere perioder blevet gjort dybere
i sin fulde længde og fik i 1924 grundmuret facaden. Sidehuset blev opført efter
branden i 1774 som et tre fag langt, teglhængt bindingsværkshus, indrettet til
beboelse. Omkring 1820 forlængede Christoffer Poulsen det til fem fag og
indrettede ølbryggeri. Sidehuset blev gennemgribende ombygget i 1902 og 1924
og derefter indrettet til beboelse. Baghuset opførtes i 1899 som stald, lo og lade
til afløsning for en tidligere, mindre staldbygning.

Langgade 25

LANGGADE 26, matr.nr. 138æ

Langgade 26. Ejere:

Rasmus Röed
væver Rasmus Augustesen
skomager Johannes Nielsen
Johanne Marie Johansen (Poulsen)
postkontrahent Peter Petersen
Hemming Aksel Jørgensen
R. J. Andsager
Jens Andreas Laursen
murer H. H. L. A. Türck
købmand Viggo P. S. Balslev
Aksel E. Christensen
Pernille B. Rasmussen, Fl. Nielsen

før 1774
før 1801
1839
1884
1910
1914
1917
1918
1920
1940
1946
1980

Enetages hjørnehus, dels i grundmur, dels i egebindingsværk. Teglhængt
valmtag. Mod gaden en stor taskekvist og en mindre tagkvist. Facaderne har
sortmalet tømmer og sokkel, gulmalet mur og afsluttes med hvidmalet sugfjæl.
Forskellige døre og vinduer, dels brunbejdsede dels grønmalede. Taskekvisten
har tegltag, zinkklædte flunker og rød- og gulmalet front med grønmalede,
trerammede vinduer. Den lille tagkvist har fladt paptag og grønmålet vindue.
Gårdside i bindingsværk med gennemstukne bjælketappe, sort murfod, hvid
kalket tømmer, tavl og sugfjæl. Forskellige vinduer, en revledør og en fyldings
dør med overvindue, alt grønmålet.
Sammenbygget med forhuset en grundmuret sidebygning mod Dragestræde i
én etage med teglhængt halvtag, afvalmet mod syd. Gulkalkede mure over sort
murfod og afsluttet med hvid, muret hovedgesims. Grønmalede, torammede
vinduer med tre ruder i hver ramme.
Bemærkninger: Fin og velproportioneret hjørnebebyggelse med god virkning
i gadebilledet. Huset skæmmes dog af de store termovinduer med manglende
poste og sprosser af den noget dominerende taskekvist. Skorstenspiberne
mangler.
Historie: Forhuset blev opført efter branden i 1774 som et 12 fag langt,
teglhængt bindingsværkshus, der indrettedes til stald, port i to fag og beboelse.
I 1884 reduceredes huset til de nuværende 11 fag ved salg af det nordligste til
nabohuset, Langgade 28. I 1888 underkastedes det en gennemgribende om
bygning, hvorunder porten flyttedes, til de to nordligste fag, hvilket en lille
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LANGGADE

Langgade 28-26

Langgade 34-26, 1919. (Foto: Hugo Matthiessen. Nationalmuseet)

opskalkning på gårdsiden endnu vidner om. Denne port indrettedes i 1920 til
en endnu eksisterende butik. Sidehuset langs Dragestræde er opført senest i
1888 som udvidelse til den søndre beboelseslejlighed og blev beklageligvis
nedrevet sommeren 1980.

LANGGADE 27, matr.nr. 18ø

Langgade 27-29

Langgade 27. Ejere:

Hans og Peder Nöhr
væver Anders Hansen og Peder Nöhr
væver Anders Hansen og Niels Nöhr
væver Anders Hansen
daglejer Peder Hansen
Bodil Andersdatter
arbejdsmand Lars Madsen
Kirstine Madsen
høker Lars Peder Jørgensen
Ludvig Larsen og Mette Larsen
former Peter Chr. V. Marcussen
skrædder Carl Jørgen Christiansen
skomager Christian Christensen
Agnes K. Kristiane Kristensen
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før 1774
1784
1798
1800
1823
1861
1872
1874
1888
1903
1905
1931
1944
1981

Énetages bindingsværksforhus i fire fag med teglhængt heltag og en skorstens
pibe i den vestlige tagflade. Pudset, brunmalet sokkel. Pudset, gulmalet facade,
afsluttet af gulmalet sugfjæl. Brunmalede, torammede vinduer med tophængte
overrammer og med murede, pudsede sålbænke. Hovedindgang mod nord med
brunmalet fyldingsdør med rude. Bagsiden beklædt med brunbejdsede finérplader.
Bemærkninger: Hus med god hovedform, men med trist facadeudformning.
Vinduerne mangler lodposte og sprosser.
Historie: Dette fire fag lange hus blev opført efter branden i 1774 og udgjorde
sammen med Langgade 29 én ejendom, indtil en adskillelse i to selvstændige
beboelseshuse fandt sted i 1800. Det blev bygget afbindingsværk med tegltag.
I forbindelse med en ombygning i 1970’erne blev hoveddøren flyttet fra et
mellemfag til sin nuværende placering i det nordligste fag.

LANGGADE 28, matr.nr. 139
Grundmuret énetages forhus med kælder, teglhængt heltag med to skorstenspi
ber samt en kvist til gaden. Facaden inddelt i fem ulige store fag. Pudset, grå
sokkel og blank mur af røde sten afsluttet med muret gesims. Vinduer dels med
to, dels med tre rammer, fladbuede stik og skifersålbænke. Fyldingsdør med

LANGGADE

ruder og overvindue. Grønt træværk. Til gaden en kvist med fladt tag,
grønbejdset bræddegesims og grønmålet, trefags vindue med tre ruder i hver
ramme. Gårdsiden som facaden.
Bemærkninger: Udmærket og tidstypisk hus.
Historie: Forhuset blev opført i 1928. Tidligere lå på dette sted et otte fag
langt bindingsværkshus, som var opført efter branden i 1774 og en overgang
indrettet til to selvstændige beboelser.

Langgade 28. Ejere:

rentier Frederik Nielsen
elektriker Alf Andersen
Agnes Johanne Andersen

LANGGADE 29, matr.nr. 17/>

Langgade 29. Ejere:

Hans og Peder Nöhr
væver Anders Hansen og Peder Nöhr
væver Anders Hansen og Niels Nöhr
daglejer Hemming Jensen
drejer Claus Hansen
tømrer A. Nørretrandcrs
Andreas Hansen
Thora Amalie Hansen
arbejdsmand Sigfred R. Petersen
arbejdsmand Johannes Rasmussen
Mathilde Olivia Rasmussen
Johannes Hilding Didcriksen

før 1774
1784
1798
1800
før 1847
1852
1892
1918
1929
1936
1964
1968

LANGGADE 30, matr.nr. 140

Langgade 30. Ejere:

slagter Hans Isachsen
Hans Hansen Fixen
slagter Hemming Hansen Fixen
skrædder Niels Jensen
daglejer Hans Hcndrich Meintz
arbejdsmand Jørgen Pedersen
høker Lars Pedersen
tømrer Lars Peter Lund
arbejdsmand Fr. Vilh. Nielsen
Anna Christine Nielsen
murer Anker Harald Kofoed
arbejdsmand Charles Hjort

Langgade 36-30

Grundmuret forhus, mod gaden på én etage, mod gården på to etager, med
rødt, eternitbelagt heltag. Facade i blank mur af røde sten over en cementsok
kel. Muret, aftrappet gesims. I facaden to torammede, grønbejdsede vinduer
med tre glas i hver ramme samt et énrammet vindue med tre glas. Ny hoveddør
med opsprosset vindue. I bagsiden udskud af gasbeton, overetagen
beklædt med brunbejdsede brædder, hvori der er store termovinduer.
Bemærkninger: Huset ville vinde, hvis vinduer og hoveddør blev malet og
taget belagt med tegl.
Historie: Huset blev opført efter branden i 1774 som et fire fag langt,
teglhængt bindingsværkshus, der sammen med Langgade 27 udgjorde én
ejendom, indtil en adskillelse i to selvstændige beboelseshuse fandt sted i 1800.
På ejendommen var en overgang omkring midten af forrige århundrede tillige
tømrerværksted. Huset har gennemgået nogle større ombygninger - senest i
1971 - hvor det har faet sin nuværende karakter, og er blevet udvidet med en
fire meter dyb tilbygning på gårdsiden.

før 1774
før 1791
før 1801
1829
1832
1845
1860
1874
1876
1909
1943
1944

Forhus i én etage dels af grundmur, dels af bindingsværk. Rødt, eternitbelagt
heltag. Til gaden en zinkklædt kvist med fladt tag og grønmålet, trerammet
vindue. Facaden inddelt i fire fag med indgang i syd. Pudset og gulmalet over
sort sokkel og afsluttet med hvidmalet sugfjæl. Torudede, grønmalede vinduer
med støbte, gule sålbænke. Enfløjet, grønmålet fyldingsdør med ruder øverst.
Gårdsiden delvis i egebindingsværk. Sort murfod, gulmalet tømmer og tavl,
hvidmalet sugfjæl. Forskellige grønmalede vinduer og en hvidmalet fyldingsdør
med rude.
Bemærkninger: Godt og velproportioneret forhus, der dog skæmmes af de
sprosse- og lodpostløse vinduer og af den noget dominerende kvist. Huset ville
vinde ved at fa retableret skorstenspiben og omlagt taget med tegl.
Historie: Forhuset blev tillige med Langgade 32-36 opført efter branden i
1774 som en teglhængt bygning i 14 fag bindingsværk og indrettet til såvel
beboelse som stald og lade. I 1845 udskiltes Langgade 30 som en selvstændig
beboelse i fire fag.

LANGGADE 31, matr.nr. 16a
Grundmuret énetages forhus i fem fag med opskalket, eternitbelagt heltag.
Facade i blank mur af røde sten over en muret sokkel og afsluttet af muret
gesims med savskifte og sparrenkoppper. Torammede, brunbejdsede vinduer
med smalle, tophængte overrammer. Fladbuede stik og sorte skifersålbænke.
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LANGGADE
Langgade 31. Ejere:

sergiant Christian Fuglsøc
gårdmand Niels Pedersen
købmand Peder Nielsen
Jens Rasmussen
Hendrich Caspersen
Mette Jørgensdatter
Mette Christoflersdatter
matros Jacob Hansen
arbejdsmand Peder Larsen
skibstømrer Johs. P. Høyer
dennes enke Anna Høyer
snedker J. P. H. Høyer m. fl.
Erik Garfield Kofoed

før
før
før
før

før

1763
1795
1801
1811
1817
1827
1828
1847
1863
1907
1956
1963
1963

Langgade 31-35

Hovedindgang med brunbejdset, listebeklædt, tofløjet dør med overvindue.
Bagside af gasbeton, gulmalet over en tjæret murfod og afsluttet af hvidmalet
sugfjæl. I bagsiden rester af egebindingsværk med gennemstukne bjælketappe.
Bemærkninger: Hus med gode hovedproportioner. Taget burde belægges
med tegl og skorstenspiben retableres. Facadens hoveddør og vinduerne, som
mangler lodposte og sprosser, kan med fordel males.
. Historie: Forhuset blev tilligemed Langgade 33 opført efter branden i 1774
som ét bindingsværkshus på 10 fag, der i 1813 blev opdelt i to selvstændige, fem
fag lange beboelseshuse. Herved blev den to fag lange port delt med ét fag til
hvert hus. Omkring 1830 sløjfedes porten, og forhuset, Langgade 31, ombygge
des til en tofamiliebolig. Facadens grundmuring fandt sted i 1919.

LANGGADE 32, matr.nr. 141
Langgade 32. Ejere:
(Før 1845: se under Langgade 30)

skrædder Hans Jensen
Stege Fattigvæsen
Dorthea Hansen
sadelmager Hans Ottesen
arbejdsmand Hjalmar Sørensen
murer Børge Hemmingsen
tilskærer Asger Knudsen
maler Jens Christian Petersen
Birthe Vibeke Boesen Hansen
Jan Kjær og Karin Nielsen
Kirsten Margrethe Schmidt
Kirsten Hansen
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1845
før 1857
1877
1884
1920
1962
1963
1968
1970
1977
1979
1981

Grundmuret, énetages forhus i tre fag med teglhængt heltag og til gården en
lude med eternittag. Facade med pudset, sort sokkel og grønmålet mur afsluttet
med murét gesims. Brunbejdsede vinduer med sortmalede, støbte sålbænke.
Listebeklædt hoveddør med smal rude. I gårdsidens tagflade en kvist med fladt
tag og énrudet vindue i fronten. Luden mod gården med pudset, rødmalet mur
og hvidmalet og brunbejdset træværk.
Bemærkninger: Udmærket og velproportioneret forhus, der dog skæmmes af
de lodpost- og sprosseløse vinduer. Hoveddøren kunne med fordel udskiftes
med en malet, traditionel fyldingsdør.
Historie: Forhuset blev tillige med Langgade 30, 34 og 36 opført efter

LANGGADE
Langgade 33. Ejere:

sergiant Christian Fuglsøe
gårdmand Niels Pedersen
købmand Peder Nielsen
Jens Rasmussen
daglejer Niels Schou
møller Hans Hansen
murer Niels Andersen
enke Ane Catrine Andersen
købmand Fred. Vilh. Blichfeld
arbejdsmand Hans Peter Hansen
slagter Chr. Emil Estrup
arbejdsmand Christian Jacobsen
Henriette E. M. Jacobsen
kontorchefSvend Haldager

1763
1795
før 1801
før 1811
1823
(uklart)
1834
1871
1873
1877
1920
1921
1966
1980

branden i 1774 som en teglhængt bygning i 14 fag bindingsværk indrettet til
såvel beboelse som stald og lade. I 1845 udskiltes Langgade 32 som et
selvstændigt beboelseshus i tre fag, hvis langsider blev grundmurede i 1920.

LANGGADE 33, matr.nr 15
Forhus på én etage i fem fag med teglhængt heltag med en skorstenspibe i
kippen. Grundmuret gadeside, bindingsværksbagside. Facaden har pudset,
blåmalet sokkel og gulmalet murværk afsluttet af muret, hvidmalet gesims.
Torammede vinduer med tophængte overrammer, hvide rammer i blå karme.
Fladbuede stik og murede, gråmalede sålbænke. Hovedindgang i husets
midtakse med blåmalet fyldingsdør med overvindue. Bindingsværksbagside,
pudset, gulmalet over tavl og tømmer. Sugfjæl af umalede brædder.
Bemærkninger: Pænt hus med god hovedform. Vinduerne mangler lodposte
og sprosser. Pæn skorstenspibe.
Historie: Forhuset blev tilligemed Langgade 31 opført efter branden i 1774
som ét 10 fag langt bindingsværkshus, der i 1813 opdeltes i de to, selvstændige
huse hver på fem fag, hvorved en port i to fag blev delt med ét fag til hvert hus.
Omkring 1830 sløjfedes porten, og huset ombyggedes til to beboelser. De to
nordligste fags tagværk og gavlen nedbrændte fuldstændigt i 1851, men blev
genopbygget nøjagtigt som før. Facadens grundmuring fandt sted i 1883.

IANGGADE 34, matr.nr. 142

Langgade 34. Ejere :

slagter Hans Isachscn
Hans Hansen Fixen
slagter Hemming Hansen Fixen
daglejer Christen Olsen
murer Niels Peter Christensen
købmand Rasmus L. Brønderslev
Elisabeth Hansen
Anna Christiane Brønderslev
Hemming Chr. Hansen Brix
arbejdsmand Hans Christian Bendtscn
fisker Erik F. Gustavsen

før
før
før
før

1774
1791
1801
1837
1874
1882
1891
1892
1902
1912
1952

Forhus i to etager mod gaden og én til gården, dels i grundmur, dels i bindings
værk og med eternitbelagt heltag samt en skorstenspibe i kippen. Facade ind
delt i tre fag, pudset og malet lysegrøn, dog med mørkegrøn sokkel, kordonbånd
og bræddegesims. Brunbejdsede termovinduer og lystbejdset hoveddør med rude
og overvindue. Gårdsiden delvis i bindingsværk med sort murfod, gulmalet
mur og grønmålet tømmer og sugfjæl.
Bemærkninger: Huset virker med sine to etager noget fremmed i gadebilledet
og skæmmes af de post- og sprosseløse vinduer. Træværket burde males.
Historie: Forhuset blev tillige med Langgade 30, 32 og 36 opført efter
branden i 1774 som én bygning i 14 fag bindingsværk med tegltag og indrettet
til såvel beboelse som stald og lade. Omkring 1830 udskiltes Langgade 34 som
et selvstændigt beboelseshus i tre fag. Gadesiden blev grundmuret i 1882, og
der påbyggedes en overetage af bindingsværk.

IANGGADE 35, matr.nr. 14
Langgade 35. Ejere:

amtsforvalter Mathias Schmit
rokkedrejer Hans Henrik Fuglsøe
kokkepige Mette Fuglsøe
hovskærer Hans Peter Johansen
politibetjent Ole Christensen
avlsbruger Peter S. Havbroe Olsen
maskinbygger J. N. Jensen
tømrer H. P. Hansen
Florentine Lovise Hansen
havneassistent Svend Man
sygehjælper Vagn F. T. Jensen

før 1781
1796
før 1801
før 1811
1825
før 1847
før 1855
1863
1908
1935
1964

Grundmuret, énetages forhus med rødt, eternitbelagt heltag. Gadesiden inddelt
i fem vinduesfag samt et portfag. Facadens murværk er malet lysegrønt over en
høj, tjæret sokkel og afsluttes af profileret gesims trukket i puds. Umalede,
étrammede termovinduer med sorte klinkesålbænke. Brunmalet, tofløjet revle
port med revledør. Nordgavlen hvidmalet over en tjæret sokkel og med fire
svære murankre. Bagsiden pudset og hvidmalet over en tjæret kampestenssok
kel. Forskellige vinduer med hvide rammer i røde karme. I tagfladen mod
gården en kvist med smårudet, trerammet vindue. Lille kælder under huset.
Bemærkninger: Hus med god hovedform, men med trist og karakterløs
facade, der ville vinde, hvis vinduerne fik retableret poste og sprossser. Ved
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LANGGADE
Langgade 36. Ejere:

slagter Hans Isachsen
Hans Hansen Fixen
slagter Hemming Hansen Fixen
vægter Jørgen Rasmussen Hovedskov
murer Niels Andersen Pedersen
brænderibestyrer Niels Hansen
styrmand Hans Jørgens Nielsen
arbejdsmand Niels Pedersen
smedjens Fr. Ludvig Larsen
Lars Peter Hansen
Johannes Henrik Enevoldsen
skrædder Carl Jørgen Christiansen
Ane Marie Hansen
typograf Aage Alfred Hansen
arbejdsmand Bendt G. Pedersen
Karén I. E. Møller

før 1774
før 1781
før 1801
1801
1848
1851
1872
1878
1897
1904
1910
1922
1931
1939
1970
1978

Langgade 37. Ejere:
(nordlige del)

Jens Petersen
skipper Claus Christensen
vognmand Lars Hansen
Mette Margr. Hansen
smed Marius Larsen
smedjens Fr. Larsen,
PeterHansenBillem.fi.
fabrikant Peter Hansen Bille
handelsmand Anton Johansen
matros Børge R. Broholm
FredeJensen

ca. 1774
1785
1840
1873
1876

1918
1933
1943
1970
1974

(sydlige del indtil sammenlægning)

skomager Lars Hansen Röed
før 1774
møllersvend, senere vognm. Lars Hansen
1820

Langgade 37-39
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maling af facaden bør vælges mindre afstikkende farve. Taget burde belægges
med tegl. Skorstenspiben mangler.
Historie: På dette sted opførtes efter branden i 1774 et syv fag langt
bindingsværkshus, som imidlertid brændte i 1851 i en sådan grad, at skaden af
brandsynet blev ansat til 37/42. Med en vis genanvendelse af uskadte
materialer blev det nuværende hus derefter bygget — ligeledes i syv fag - med
grundmuret facade, men med gårdside af bindingsværk. Det indrettedes til
beboelse, port og smedje, men i 1893 ombyggedes smedjen til en beboelse, og
gårdsidens tagkvist blev opsat.

LANGGADE 36, matr.nr. 143
Grundmuret, énetages forhus i fire fag med sort, eternitdækket heltag og en
grundmuret gavlkvist mod gården. Facade med pudset, sort sokkel, blank
mur af røde sten og afsluttet med muret gesims. Brunbejdsede termovinduer
med fladbuede stik og klinkesålbænke. Brun hoveddør med listebeklædning og
smal rude. Mod gården blank mur af røde sten og afsluttet med muret gesims.
Brune døre og vinduer.
Bemærkninger: Forhus med god hovedform. Man savner dog post- og
sprosseopdelte vinduer. Huset burde have tegl på taget og have retableret sin
skorstenspibe. Hoveddøren kunne med fordel udskiftes med en traditionel
fyldingsdør.
Historie: Forhuset blev tillige med Langgade 30-34 opført efter branden i
1774 som én bygning i 14 fag bindingsværk med tegltag og indrettet til såvel
beboelse som stald og lade. I 1801 udskiltes Langgade 36 som et selvstændigt
beboelseshus i fire fag med port, som sløjfedes i 1848, og der indrettedes endnu
en bolig i huset. Facaden blev grundmuret i 1889 og gårdsiden senest i 1910 i
forbindelse med gavlkvistens påbygning.

LANGGADE 37-39, matr.nr. 10a
Grunden er bebygget med to forhuse. Mod syd et grundmuret, énetages forhus
i fire fag med eternitbelagt heltag. Rødmalet facade, gråmalet, pudset sokkel og
muret gesims. Blåmalede korspostvinduer, dels med fire rammer, dels med seks
rammer. Gråmalede cementsålbænke. Hovedindgang med blåmalet fyldings
dør med overvindue. Sydgavlen pudset og rødmalet over en tjæret sokkel.
Bagsiden pudset og gulmalet med nye étrammede vinduer.
I forlængelse af ovennævnte hus mod nord et grundmuret, énetages forhus i
to store vinduesfag med gråt eternitbelagt heltag. Facade med gråmalet, pudset
sokkel, rødmalet murværk og muret gesims. Blåmalede, trerammede vinduer
med tre glas i hver ramme. Gråmalede sålbænke. Bagsiden gulmalet over en
tjæret, pudset sokkel. Blåmalede vinduer.
Bemærkninger: Huse med gode hovedformer. Tegltage og skorstenspiber
burde retableres.
Historie: Det sydligste forhus blev opført efter branden i 1774 som et
teglhængt bindingsværkshus i otte fag, heraf to fag port. Huset blev igennem
1800-årene gjort dybere i flere omgange og underkastedes i 1919 en gennemgri
bende hovedreparation, der gav facaden sit nuværende udseende. I samme
forbindelse blev porten nedlagt, og den åbne indkørsel etableret.

LANGGADE

Det nordlige forhus blev tilligemed den sydlige halvdel af Langgade 41 opført
efter branden i 1774 som ét hus af bindingsværk med tegltag på gadesiden, men
stråtag på gårdsiden. I 1795 udskiltes det fra Langgade 37. I den forbindelse
underkastedes det en hovedreparation og fik facaden grundmuret.

LANGGADE 38, matr.nr. 144

Langgade 38-36

Langgade 38. Ejere:

Johan Kiöl
Hans de Place
Christen Jørgensen
Nielsjensen
Jens Lassen
skrædder Peder Andersen
skomager Christoffer Poulsen
mølleforpagter Johannes Bick
tømrer Søren Harpsøe
krydstolder Niels AarslefTJensen
murer Niels Johan Amoroc
høker J. C. C. Harpsøe
detailhandler Knud z\. Andersen
Ole P. Jacobsen Hollænder
lods Jens Johan Frederiksen
købmand Hjalmar A. Mortensen
Sigrid Dorthea Mortensen
Else Ruth Mygind

før 1774
1776
før 1781
1791
1793
før 1801
før 1811
før 1837
1840
1853
1888
1889
1918
1920
1922
1925
1953
1976

(Nordre hushalvdel, lidi. matr.nr. 145):

tømrer Jens Harpsøe
Stege Fattigvæsen
snedker Gotlieb Harpsøe
høker L. C. C. Harpsøe

1840
før 1857
1871
1885

Grundmuret énetages forhus i syv fag med rødt eternitbelagt heltag og en
skorstenspibe i kippen. Facade med pudset, gråmalet sokkel, blank mur af
røde sten og afslutttet med muret hovedgesims. Brunbejdsede termovinduer
med fladbuede stik og sålbænke af brune klinker. En brunmalet fyldingsdør
med overvindue. Gårdsidens mur som facademuren, blot rødmalet på den
nordre del. Døre og vinduer dels brunbejdsede, dels blå- og rødmalede.
Enetages baghus i otte fag bindingsværk med heltag, dels teglhængt, dels
belagt med pandeplader og med en skorstenspibe i kippen. Under bygningen
en lille kælder. Gårdsiden har rødmalet mur og sokkel, mens tømmeret er sort.
Torammede vinduer med tre ruder i hver ramme og to revledøre, alt blåmalet.
Haveside som gårdsiden, dog gul over tømmer og mur, mens dør og vinduer er
rødmalede.
Bemærkninger: Forhus med god hovedform. Huset misklædes af de sprosseog postløse vinduer. Det triste eternittag burde udskiftes med tegl.
Pænt baghus, der ville vinde ved at få tegl på hele taget.
Historie: Forhuset blev opført efter branden i 1774 som et otte fag langt,
teglhængt bindingsværkshus med port i to fag. I 1840 delte de to brødre og
tømrermestre Harpsøe huset imellem sig med en fire fag lang beboelse til hver.
I forbindelse med denne ombygning sløjfedes porten. 1885 indrettedes en butik
i den nordre beboelse, og da de to husdele i 1893 atter blev sammenlagt til
nuværende Langgade 38, underkastedes hele huset en modernisering, hvor
under facaden tilligemed en del af gårdsiden blev grundmuret.
De to tømrermestre opførte i 1840 baghuset som et otte fag langt, teglhængt
bindingsværkshus og indrettede det til to tømrerværksteder på hver fire fag.
Omkring 1860 blev huset ombygget til to beboelser.

LANGGADE 40, matr.nr. 146

Langgade 40. Ejere:

skomager Jens Nielsen
skomager Lars Jensen
brændevinskarl Niels Jørgen Andersen
brygger Knud Jensen
murer H. H. L. A. Tiirck
Maren Kirstine Tiirck
hønseriejer Niels P. Bech Rasmussen
Inge Margr. Bech Rasmussen
Helge Olsen
rentier Hans Peter Nielsen

før 1774
før 1811
1847
1877
1905
1946
1956
1967
1974
1978

Grundmuret forhus i én etage med rødt, eternitbelagt heltag og en skorstens
pibe i kippen. Mod gaden en rødmalet, zinkklædt kvist med heltag og et
trerammet vindue med tre ruder i hver ramme. Brunmalet sokkel, rødmalet
facademur med en pilaster i nord og et let fremspringende portfag i syd. Muret
hovedgesims. Brunbejdsede termovinduer med fladbuede stik og skifersålbænke.
Tofløjet, gråmalet revleport med udsmykket beklædning og kurvehanksbuet
stik. Forhusets gårdside dækkes af en grundmuret, rødmalet udbygning, dels
med eternittag, dels med paptag.
Bemærkninger: Godt forhus med nydelig port. Huset skæmmes af de
lodpost- og sprosseløse vinduer samt af det triste eternittag. Det er en
misforståelse, når facaden, der har været tænkt stående i blank mur, nu er
rødmalet.
Historie: Forhuset blev opført efter branden i 1774 som et syv fag langt,
teglhængt bindingsværkshus med port i to fag, men det er senere blevet
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Langøade 41. Ejere:

Jens Petersen
før 1781
Claus Christensen og Rasmus Jacobsen
1785
matros Lars Andersen
1795
skomager Niels Larsen
1832
Karen Larsen
1871
Karen Kathrine Hemmingsen
1873
brygger Lars Rasmussen
(uklart)
dennes enke
før 1883
skomager U. G. Nielsen
1891
tømrerj. V. C. J. Harpsøe
1908
Langgade 43. Ejere:

Lars Frederiksen
snedker Asmus Larsen
daglejerjørgen Larsen Bille
avlsbruger Peder Pedersen Bille
skipper Hemmingsen
bogholder Johan Peter Hemmingsen
tømrerj. V. C.J. Harpsøe
Marriet V. Harpsøe
Mogens Harpsøe

før 1774
1777
1784
før 1817
1837
1891
1942
1964
1979

BriggerJensens Gaard, Langgade 40, ca. 1889. (Foto: Møns Museum)

ombygget i en sådan grad, at der ud over gavlene ikke er meget bevaret af det
oprindelige hus. I 1847 ombyggedes det til tofamiliebolig, og kort efter tilføjedes
den endnu stående udbygning.
En omfattende ombygning, der blandt andet medførte en grundmuring af
langsiderne og etablering af gadesidens tagkvist, fandt sted i 1895.

LANGGADE 41-43, matr.nr. 8c

Langgade 41-43
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Grundmuret, seks fag langt forhus med sort, eternitbelagt heltag med en
skorstenspibe. Mod gaden én etage, mod gården to etager. Facaden har pudset,
grønmålet sokkel, murværket er malet lysegråt og afsluttes af muret gesims med
sparrenkopper. I facadens nordligste del vandrette bånd med savskifter ud for
vinduernes over- og underkanter. Grønbejdsede korspostvinduer med grønma
lede, murede sålbænke. To grønbejdsede hoveddøre med smårudede vinduer.
Bagsiden grå, stænkpudset over støbt sokkel og med nye, grønbejdsede vinduer.
Bemærkninger: Hus med god hovedform, men med dårlig farveholdning og
uheldig tagbelægning. Vinduer og døre burde males og taget belægges med
tegl.
Historie: Huset blev opført efter branden i 1774 som to selvstændige
bindingsværkshuse med heltag, mod gaden teglhængt, mod gården stråtækt.
Omkring 1860 grundmuredes den søndre halvdels gårdside og i 1882 dens
gadeside. Overetagen mod gården blev opført i 1899. Husets nordre halvdel fik
i 1875 grundmuret facaden, og i 1919 opførtes på gårdsiden en tagkvist, som i
1950 udvidedes til en egentlig overetage.

LANGGADE
Langgade 42. Ejere:

murer Andreas Andersen
Anna Cathrine Marie Andersen
arbejdsmand Hans Jacob Madsen
Evodia Madsen
Elin Tove Gøthler
Bente Wiinholt Foght
Poul Preben Kamph
Susanne Rasmussen

1848
1893
1934
1968
1969
1973
1978
1980

LANGGADE 42, matr.nr. 147
Grundmuret, énetages forhus i fire fag med rødt, eternitdækket heltag og en
skorstenspibe i kippen. Kælder under huset. Facaden med rødmalet, kvader
pudset sokkel og gulmalet, pudset mur, som afsluttes med gul, profileret gesims
trukket i puds. Brunbejdsede termovinduer med rødmalede sålbænke. Muret
indfatning omkring rødmalet, tilbagetrukket fyldingsdør. Gårdside med pud
set, rød sokkel og skuret, gulkalket mur af flensborgsten, afsluttet med muret
hovedgesims. Rød- og hvidmalede vinduer samt en tofløjet, umalet fyldingsdør.
Bemærkninger: Forhus med god hovedform. De lodpost- og sprosseløse
vinduer burde udskiftes og hoveddøren trækkes frem i facaden. Huset ville
vinde ved at fa tegl på taget.
Historie: Efter fuldstændig nedrivning af et brøstfældigt bindingsværkshus
fra 1774 blev forhuset opført i 1848 som et fem bjælkefag langt, grundmuret og
teglhængt beboelseshus. Sin nuværende karakter fik facaden dog først i 1948, da
hoveddøren og trappen blev trukket ind i huset og indgangspartiets indfatning
opmuret.

LANGGADE 44, matr.nr. 148
Enetages forhus dels i grundmur dels i bindingsværk med rødt, eternitdækket
heltag. Kælder under en del af bygningen. Grundmuret facade i fem fag med
hoveddør i midten. Gråmalet, sprøjtepudset sokkel, blåmalet, glatpudset mur
afsluttet med hvid, profileret gesims trukket i puds. Torammede termovinduer
med tre ruder i hver ramme og med pudsede, mørkeblå sålbænke. Granittrin op
til ny, tilbagetrukket hoveddør med tremmer. Dør og vinduer lyst bejdsede.
Gårdside i syv fag egebindingsværk med sort sokkel og hvidmalet tømmer, tavl
og sugfjæl. Dør og vinduer brunbejdsede.

Langgade 44. Ejere:

købmand Joseph Gottschalk
købmand V. C. Nielsen
vejassistent Georg L. Thejsen
Ottilia Helene Thejsen
barber Charles Chr. Nielsen
Karen Kristine Hemmingsen
Karl Alfred Hemmingsen
Finn Arp
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Langgade 46-44

Langgade 45-47

Langgade 45. Ejere:

snedker Christen Madsen
skipper Hans Pedersen
kusk Anders Pedersens enke
matros Johannes Poulsen
bøssemager Poulsen
drager Hans V. P. Hansen
snedker Johs. Peter Høyer
Carl Otto og Erling Høyer
mekaniker Bendt Lange Rasmussen
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ca. 1774
før 1817
1826
før 1837
(uklart)
1929
1936
1972
1973

Enetages baghus i syv fag egebindingsværk med sort sokkel og hvidkalket
tømmer, tavl og sugfjæl. Grønmalede vinduer og døre.
Bemærkninger: Stilfærdigt og ganske pænt hus der passer i gadebilledet.
Hoveddøren burde erstattes af en traditionel fyldingsdør og trækkes frem i
facaden til sit oprindelige sted. Træværket burde males. Huset ville vinde ved at
fa tegl på taget og fa retableret skorstenspiberne.
Godt baghus.
Historie: Efter fuldstændig nedrivning af et tre fag langt, brøstfældigt
bindingsværkshus fra 1774 blev det nuværende forhus opført i 1848 som et
grundmuret og teglhængt beboelseshus i syv fag med gårdside afbindingsværk.
Huset blev indrettet til tofamiliebolig med hoveddør og gang midt i huset. På
dette sted fandtes før 1848, ud over det gamle trefagshus, den eneste større
åbning i det ellers kompakte gadebillede (se også Langgade 46). Her var
indkørsel til de bagved liggende marker og haver.
Baghuset blev ligeledes opført 1848 i syv fag afbindingsværk med grundmu
rede gavle og tegltag. Det blev blandt andet indrettet til to folkekamre og to
brændselshuse.

LANGGADE 45, matr.nr. la
Grundmuret, toetages forhus med paplagt heltag med en skorstenspibe. Facade
i blank mur af røde sten over en cementsokkel. I underetagen et trerammet

LANGGADE

vindue, i overetagen to torammede vinduer. Hvide rammer i brune karme,
sorte klinkesålbænke. Hovedindgang med teaktræsdør med ruder.
Bemærkninger: Ved hårdhændet ombygning har huset helt mistet sin
oprindelige karakter og afviger nu fra gadens øvrige bebyggelse.
Historie: Forhuset blev opført efter branden i 1774 som et fire fag langt
bindingsværkshus med heltag med tegl på gadesiden, strå på gårdsiden. I 1883
blev facaden grundmuret, i 1945 grundmuredes gårdsiden, som samtidig
forøgedes med en overetage. I 1951 fandt endnu en omfattende ombygning
sted, idet facaden blev nedbrudt til underkanten af vinduerne, og den sidste rest
af det oprindelige tagværk fjernet, hvorefter husets facade opmuredes i sin
nuværende skikkelse i to etagers højde.

LANGGADE 46, matr.nr. 149

Skomager Larsen medfamilie ved deres hus
i Langgade 46, ca. 1902. (Foto: Møns Museum)

Langgade 46. Ejere:

skomager Hendrik Larsen
skipper Ole P. J. Hollænder
tømrer Oskar Arentoft
arbejdsmand Alfred Richardt Larsen
August Carl Johansen

1855
1905
1920
1965
1980

Forhus i én etage med heltag og to skorstenspiber i kippen. Taget dækket med
eternit til gaden og tegl til gården. Kælder under en del af bygningen.
Grundmuret facade med to vinduer til hver side for en midtstillet port. Pudset
og grønmålet mur over sort sokkel, afsluttet med profileret gesims trukket i
puds. Torammede vinduer med tre ruder i hver ramme og støbte sålbænke. En
tofløjet revleport med overvindue. Træværk og sålbænke malet blå. Til gaden
en kvist med papdækket heltag, og i fronten et korspostvindue med seks
rammer, alt malet blåt. Gårdsiden i fem fag egebindingsværk med sugfjæl. Sort
sokkel og tømmer samt hvidkalkede tavl. Dør og vinduer blåmalede. I
gårdsidens tagflade en bindingsværkskvist med fladt eternittag, med front i
plan med underetagens væg og med trerammede vinduer. Alt malet som
underetagen.
Bemærkninger: Ganske pænt hus, der passer i gadebilledet, men som
misklædes af det triste eternittag. Pæn, intakt facade.
Historie: Forhuset blev opført i 1859 som en tofamiliebeboelse på seks fag
med en tofags port i midten. Gadesiden og gavlene blev grundmurede, mens
gårdsiden, som fik en kvist over to fag, rejstes af bindingsværk. Gadesidens
tagkvist etableredes i 1919. På dette sted lå før 1858 et fire fag langt
bindingsværkshus fra 1774, som dog ikke har udfyldt hele ejendommens
gadelængde.

LANGGADE 47, matr.nr. 6a

Langgade 47. Ejere:

Jens Mathias Hansen
Christen Poulsen
avlsbruger Peder Mathisen
avlsbruger Otte Olsen
avlsbruger Peder Nielsen
enke Bolette Nielsen
skomager Niels P. Jørgensen
Jensigne Jørgensen m. 11.
cykelhandler Carl Jørgensen
Metha Catr. Jørgensen
Inge Margrethe Hermansen

før 1774
1774
1790
før 1817
1849
1893
1902
1929
1943
1963
1973

Grundmuret, toetages forhus i fire store vinduesfag med fladt, paplagt heltag
med to skorstenspiber. Murflader af røde sten over en støbt sokkel. Grøn
bejdsede, étrammede termovinduer. Tilbagetrukket hovedindgang med brun
malet fyldingsdør med ruder.
Syd i gården et énetages sidehus af egebindingsværk. Teglhængt heltag.
Tjæret kampestenssokkel, gulkalkede tavl og tømmer. Smårudede én- og
toramrrtede vinduer, hvidmalede rammer i brune karme. En brunmalet revledør.
Bemærkninger: Forhuset afviger fra gadens øvrige bebyggelse. Pittoreskt
sidehus.
Historie: Efter branden i 1774 opførtes her et syv fag langt bindingsværks
forhus, der blev nedrevet i 1944, hvorefter det nuværende forhus blev opført.
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Sidehuset er antagelig opført omkring 1840 som et to fag langt bindings
værkshus med tegltag og indrettet til udhus. I 1869 udvidedes det til sin
nuværende størrelse og indrettedes til en selvstændig beboelse.

LANGGADE 48, matr.nr. 150
Grundmuret, enetages forhus i tre fag med gråt, eternitbelagt heltag og
udbygning i gården. Facade med sort, pudset sokkel, blank mur af røde sten og
afsluttet med muret gesims. Under fladbuede stik torammede vinduer med tre
ruder i hver ramme og hoveddør med råglasrude. Grønmålet træværk.
Grundmuret udbygning på gårdsiden, pudset og gulmalet over sort murfod og
med grønmalede vinduer og døre.
Enetages baghus i fire fag egebindingsværk med rødt, eternitbelagt heltag
og en skorstenspibe i kippen. Over en sort sokkel er tømmeret rødmalet og
tavlene gule, mens døre og vinduer er grønne.
Bemærkninger: Godt forhus med pæne, intakte vinduer. Taget burde
belægges med tegl og skorstenspiben burde retableres.
Pænt baghus.
Historie: Forhuset blev opført efter branden i 1774 som et tre fag langt
bindingsværkshus med såvel tegltag som stråtag, men er i flere tempi blevet
ombygget i en sådan grad, at der næppe er noget bevaret af det oprindelige hus.
I 1913 underkastedes det en større hovedreparation, hvorunder gårdsiden blev
grundmuret, og allerede i 1919 moderniseredes det atter, idet gavle og facade
Langgade 52-48

Langgade 48. Ejere:

skomager Lars Jensen
Niels Hemmingsen
daglejer Jørgen Hansen
væver Peder Hansen
arbejdsmand Hans Jørgen Pedersen
Kirsten Christine Hansen
fyrbøder Lauritz Olufjenscn
chauffør Henry Jensen
Thora Elisabeth Jensen
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før 1781
1800
før 1817
(uklart)
1867
1908
1919
1931
1969

LANGGADE
Langgade 49. Ejere:

Jørgen Hansen Schade
Anders Jacobsen
Lars Andersen
hattemager Hans J. Hemmingsen
Johan Augustsen
væver Rasmus Augustsen
vægter Jens Hemmingsen
Edvard Hansen
gårdmand Chr. Christensen Strandskov
arbejdsmand Hans Rasmussen
brødkusk Rasmus Nielsen
arbejdsmand Knud Emil Ipsen

før 1774
før 1791
1797
1798
før 1811
1823
før 1847
1866
1871
1885
1925
1949

blev grundmurede. Baghuset kaldes i en beskrivelse fra 1913 »ca. 17 år
gammel«, og må således være opført omkring 1896 som et teglhængt bindings
værkshus på fire fag, indrettet til værelse og udhus.

LANGGADE 49, matr.nr. 5a
Grundmuret, énetages forhus i tre fag med eternitbelagt heltag med en
skorstenspibe i kippen. Tjæret sokkel, gråmalet facade, brunmalet, muret
gesims med blokskifter. To brunmalede, torammede vinduer med fladbuede
stik og klinkesålbænke. Hovedindgang med ny, brunbejdset dør med rude.
I tagfladen mod gaden en kvist med zinkheltag, rødmalede flunker og finérfront
med et étrammet termovindue. Bagsiden skjult af nyere, listebeklædt udskud.
Bemærkninger: Ganske pænt hus, der ville vinde, hvis vinduerne fik retable
ret sprosserne og hoveddøren blev udskiftet med en traditionel fyldingsdør.
Taget burde ved udskiftning belægges med tegl, og kvisten burde udformes
rimeligere, evt. mindre og med sidehængte rammer.
Historie: Dettte hus udgjorde oprindeligt sammen med de sydligste 2Ÿ2 fag af
Langgade 51 et i alt fem fag langt hus, der opførtes efter branden i 1774. Det
var af bindingsværk og havde tegltag ud mod gaden, men stråtag ind mod
gården. I 1800-årenes begyndelse udskiltes den nordre hushalvdel, hvorefter
Langgade 49 blot havde 2V2 fag. Tagets gårdside blev teglhængt omkring 1840,
ogi 1871 blev huset grundmuret i sin helhed.

LANGGADE 50, matr.nr. 15k
Enetages forhus, dels i bindingsværk, dels i grundmur med teglhængt heltag og
en kvist til gården. Port i den nordlige ende. Pudset facade, gråmalet sokkel og
gulmalet mur afsluttet med hvid sugfjæl. Fire torammede, rødmalede vinduer

Langgade 49-53 '

Langgade 50. Ejere:

købmand Johannes Jensen Hage
Hans Henrik Schou
daglejer Peder Olsen
Karen Larsen
vægter Hans Peter Jensen
bagerkusk Peder Madsen
Niels Peter Ghr. Nielsen
Valdemar Olsen
gæstgiver Hans Chr. Petersen
blikkenslager Jens Peter Petersen
Betty Marie Petersen

før 1774
før 1781
før 1817
1871
1873
1892
1906
1907
1910
1931
1971
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med tre ruder i hver ramme. Portfløjene har beklædning af brunbejdsede
profilbrædder. Gårdsiden dels som facaden, dels i blank mur af røde sten
afsluttet med muret hovedgesims. Vinduer dels brunmalede, dels lakerede.
Porthullet lukket med lakerede brædder. Kvisten mod gården har fladt heltag,
zinkklædte flunker og et grønmålet, trerammet vindue med tre ruder i hver
ramme.
Bemærkninger: Overordentlig nydeligt forhus med pæne, intakte vinduer og
pænt tag. Huset ville vinde ved at fa fjernet beklædningen på porten og fa
skorstenspiben retableret. Istandsættelser bør udføres med nænsomhed og med
respekt for husets gode, tilbageblevne detaljer.
Historie: Forhuset blev opført efter branden i 1774 i syv fag bindingsværk
med port og med heltag belagt med tegl til gaden og strå til gården. Omkring
1830 blev det ombygget til tofamiliebolig, og det har antagelig senest fra dette
tidspunkt haft en hovedindgang, hvor der nu er et »hul« i vinduesrækken.
I 1918 indrettedes den ene bolig til restauration af gæstgiver H. C. Petersen,
men den blev senere atter nedlagt, og facadeindgangen sløjfet.

LANGGADE 51, matr.nr. 4r

Langgade 51. Ejere:

Jørgen Hansen Schade
Anders Jacobsen
Lars Andersen
hattemager HansJ. Hemmingsen
skomager Lars Jensen
Arent Møller
præsteenke Paludan
skipper Lars Madsen
restauratør Rasmus J.J.Juul
Mariejørgensen
lods Jens J. Frederiksen
restauratør Herman Leopold Dam
Frederiksen m. fl.
arbejdsmand Bernhard Jørgensen
tobakshandler Børge Jørgensen
maskintekniker Michael Funck Jensen

før 1774
før 1791
1797
1798
før 1811
før 1817
1824
før 1837
1872
1875
1891

1943
1945
1967
1973

Grundmuret, énetages forhus i fem fag samt et portfag mod nord. Eternitbelagt
heltag med en skorstenspibe i kippen. Tjæret sokkel, pudset, lyserød facade,
afsluttet af hvidmalet gesims. Blåmalede, torammede vinduer med tre glas i
hver ramme. Hovedindgang med to granittrin og blåmalet fyldingsdør med
rude. Portgennemkørsel mod nord med tofløjet, brunmalet revleport. Bagsiden
er malet lyserød over en tjæret murfod og afsluttes, dels af en hvidmalet, muret
hovedgesims, dels af et rødmalet sugfjæl. Blåmalede, torammede vinduer med
tophængte overrammer. I tagfladen mod gården en stor, eternitbeklædt
taskekvist med paptag og blåmalede vinduer.
Bemærkninger: Ganske pænt og karakterfuldt hus med gode vinduer.
Tegltaget burde retableres.
Historie: Bygningens 2 Vi sydligste fag udgjorde oprindeligt sammen med
Langgade 49 et fem fag langt hus, der opførtes efter branden i 1774. Det var af
bindingsværk og havde tegltag ud mod gaden, men stråtag ind mod gården. I
1800-årenes begyndelse udskiltes Langgade 51 med 2 Vi fag som en lille,
selvstændig beboelse. En større om- og tilbygning fandt sted omkring 1840, idet
huset forlængedes mod nord til i alt fire fag og samtidigt gjordes ca. IV2 m
dybere ind mod gården. Allerede ca. 10 år senere grundmuredes facaden, og
huset udvidedes med endnu fire grundmurede fag mod nord til sin nuværende
udstrækning på i alt otte bjælkefag.

Langgade 52. Ejere:

LANGGADE 52, matr.nr. 152

købmand Johannes Jensen Hage
før 1774
købmand Christoffer Friedenreich Hage
1792
gæstgiver Gerhard Chr. Tiedemand
1846
politibetjent Niels Jensen
før 1857
arbejdsmand Mads Pedersen
1869
Kirstine Pedersen
1903
kusk Carl Herman Fjcllerad
1916
Antoinette E. Fjcllerad
1941
arbejdsmand Hans Peter Laurits Larsen
1949
Erik Rasmussen
1970

Forhus i én etage, dels i bindingsværk, dels i grundmur og med rødt, eternit
belagt heltag. Facaden inddelt i tre fag, pudset og gulmalet over sort murfod og
afsluttet med gråmalet sugfjæl. To énrudede vinduer malet brune og blå.
Hoveddør med overvindue og brunbejdset træværk. Gårdsiden delvis i egebin
dingsværk med gennemstukne bjælketappe. Sort murfod, gulmalet tømmer og
murværk. Brunmalet sugfjæl og brunbejdsede vinduer.
Bemærkninger: Forhus med god hovedform, men med kedelig facadeudform-
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ning. Vinduerne mangler poste og sprosser. Taget burde belægges med tegl og
skorstenspiben burde retableres.
Historie: Forhuset blev opført efter branden i 1774 som en del af et otte fag
langt bindingsværkshus, der havde tegltag ud mod gaden, men stråtag ind mod
gården. I 1846 udskiltes Langgade 52 som et selvstændigt trefags hus, hvis tag
samtidigt blev teglhængt i sin helhed.

LANGGADE 53, matr.nr. 3*

Langgade 54-52

Grundmuret, énetages forhus i fire fag med opskalket, eternitbelagt heltag.
Kælder under en del af huset. Facaden er pudset og malet lysegrå over en
mørkegrå sokkel og afsluttes af en hvidmalet, profileret gesims. Korspostdelte
vinduer af umalet træ. Nordgavlen er opført i kridtsten, pudset og gråmalet,
den synlige del af sydgavlen er i blank mur af gule sten. Bagsiden er pudset og
gråmalet, med vinduer ligesom til gaden samt en ny, brunbejdset fyldingsdør
med vindue og overvindue. I tagfladen mod gaden en kvist med eternitbeklædte
flunker og eternitheltag og et torammet vindue med to glas i hver ramme.
Bemærkninger: Pænt og velproportioneret hus, der ville vinde, hvis vinduer
ne fik retableret deres sprosser og blev malet, og hvis taget blev belagt med røde
vingetegl. Skorstenspiben mangler.
Historie: På en hidtil ubebygget grund, som var blevet udstykket fra
naboejendommen, Langgade 51, opførtes forhuset i tiden omkring 1850 som et
beboelseshus. Det var fire fag langt og grundmuret med såvel mur- som
kridtsten, mens taget var teglhængt.
Langgade 53

Langgade 53. Ejere:

skipper N. C. Friis
skrædder Frederik Jensen
skibsbygger Christian Hansen
købmand Ludvig Brønderslev
Elisabeth Brønderslev
Carl Heinrich Brønderslev
Stege Kommune
murer H. H. L. A. Tiirck
Carl Vilh. R. Agergaard
maler Sigfred Olsen
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Langgade 54 A. Ejere :

drejer Claus Hansen
politibetjent Niels Jensen
vejassistent Jørgen Mikkelsen
slagter Søren Olsen
vejassistent Caspeller
Møns Spare- og Laanebank
kusk Johannes Fryhiing Larsen
murer Hans Peder Pedersen
tilskærer Frederik Oluf Olsen
Jytte Pedersen (Engholm)

1846
1847
før 1857
1867
1872
(uklart)
1889
1897
1942
1962

Langgade 55Jdrhus mod Peblingerenden
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Forhus i to etager til gaden, én etage til gården, overvejende afgrundmur, dog
med bindingsværk mod gården samt teglhængt heltag. Facaden i to etager,
inddelt i tre vinduesfag samt et portfag i syd. Pudset og grønmålet gadeside
med brun sokkel og hvidmalet hovedgesims. Korspostvinduer med grønmalede, støbte sålbænke. Revleport med dør. Alt træværk brunmalet. Skurede
og gulmalede gavle af flensborgsten. Gårdsiden dels i én, dels i to etager,
pudset og gulmalet over sort murfod og afsluttet med gul sugfjæl. Brunmalede,
torammede vinduer med tre ruder i hver ramme. I taget en lille taskekvist med
tegltag og brunmalet, torammet vindue.
På gårdsiden en trappebygning med teglhængt halvtag og ellers som
forhusets gårdside.
Enetages baghus med teglhængt heltag og en skorstenspibe. Pudset og
gulmalet over sort murfod. Brunmalede vinduer og døre.
Bemærkninger: Pænt forhus, der dog med sine to etager virker noget
dominerende. Skorstenspibe mangler. Nydeligt gårdsrum, der afsluttes af pænt
baghus.
Historie: Forhuset blev opført i 1846 i to etager til gaden og én etage til
gården med grundmuret facade og gavle, mens gårdsiden tilligemed trappe
huset var af bindingsværk. Det blev indrettet til to, selvstændige beboelser, én i
hver etage. Tidligere lå på dette sted et fem fag langt bindingsværkshus, der
sammen med Langgade 52 var opført efter branden i 1774 som en bygning på i
alt otte fag. Muligvis indgår dele af dette hus i det endnu stående forhus.
Baghuset blev opført 1846 i bindingsværk med tegltag, indrettet til stald og
brændehus. Det ombyggedes i 1877 til selvstændig beboelse.

LANGGADE 55, matr.nr. 2d

Langgade 55A -55B. Ejere :

Stege Købstad
murer H. H. L. A. Tiirck
murer Marius Hansen
Jenny A. J. Hansen
Anna G. Holm

LANGGADE 54, matr.nr. 153

1866
1911
1924
1967
1978

Mod Langgade et grundmuret, énetages forhus med eternitbelagt heltag.
Murflader i blankmur af røde sten over en granitsokkel. Muret, aftrappet
gesims. I facaden et trerammet, grønt vindue med muret sålbænk. Brunbejdset,
listebeklædt hoveddør. I gavlene gesimser langs tagfladerne samt grønmalede
vinduer med murede sålbænke.
Mod Peblingerende et grundmuret, énetages forhus med teglhængt heltag
med en skorstenspibe i kippen og en trerammet kvist i tagfladen mod gaden.
Murflader i blank mur af røde sten over en støbt sokkel. I facaden er indmuret
fire, korsformede ribbesten. Murede gesimser. Grønmalede, trerammede vin
duer med cementsålbænke. Tilbagetrukket, bejdset hovedindgang.
Mod Langgade og Peblingerende en énetages hjørnebygning med skråt
afskåret hjørne. Fladt tag med en skorstenspibe. Murflader i blank mur af røde
sten afsluttet af muret brystning med hvidmalede blændinger. Cementsokkel.
Mod Peblingerende og i det skråt afskårne hjørne butiksvinduer samt en
tilskoddet dør. Mod Langgade et grønt, torammet vindue med tre glas i hver
ramme.
Historie: Forhuset mod Langgade blev opført i 1866 i tilknytning til
Gasværket og var indtil 1910 bolig for gasværksmesteren. Hjørnehuset blev
bygget i 1933 som butik. Forhuset mod Peblingerende opførtes i 1944 efter
tegning af bygmester J. Jensen.

LANGGADE
Langgade 56. Ejere:

købmand Johannes Jensen Hage
før 1774
købmand Christoffer Friedenreich Hage
1792
daglejer Morten Haderslev
før 1817
Stege Fattigvæsen
1871
redder Anders Martin Pedersen
1950
arbejdsmand Henry' V. Nielsen
1959
Poul Rasmussen
1963

LANGGADE 56, matr.nr. 154
Grundmuret forhus i én etage med gråt, eternitbelagt heltag. Facade inddelt i
fem fag med hoveddør i midten. Pudset, sort sokkel, gulmalet mur og gesims.
Brunmalede, torammede vinduer med en rude i hver ramme. Brunbejdset
hoveddør. Gårdside i fem ulige store fag med sokkel, mur og gesims som
facaden. Brunbejdsede vinduer og dør.
Bemærkninger: Forhus med god hovedform. Vinduerne mangler sprosser.
Hoveddøren burde være en traditionel fyldingsdør. Det ville klæde huset at fa
tegl på taget og fa skorstenspiben retableret.
Historie: Forhuset blev sammen med Langgade 58 opført efter branden i
1774 som et 10 fag langt bindingsværkshus med tegltag ud mod gaden, men
med stråtag ind mod gården. Kort før 1817 udskiltes de fem sydligste fag,
Langgade 56, og ombyggedes til en tofamiliebolig. Først omkring 1850 blev
taget teglhængt i sin helhed, men den gennemgribende hovedistandsættelse,
som gav huset sin nuværende skikkelse og karakter, fandt sted i 1889, efter at
ejendommen i en temmelig forfalden stand var overtaget af Stege Fattigvæsen.

LANGGADE 57, Amtssygehuset, matr.nr. \b

Langgade 57

Langgade 57-59A. Ejere :

Staten
Præstø Amts Commune
Storstrøms Amtskommune

1701
1883
1970

Mod Langgade et grundmuret, toetages forhus med kælder og teglhængt
heltag. Blank mur af røde sten med pilastre på hjørnerne og afsluttet med grå,
støbt hovedgesims. Korspostvinduer med hvide rammer og brune karme.
Syd for forhuset en mindre énetages hjørnebygning med fladt tag, grå, pudset
sokkel og blank mur af røde sten.
Langs Peblingerende og sammenbygget med både forhus og hjørnehus en
grundmuret bygning, dels i én, dels i to etager med skiferdækket valmtag.
Sokkel og mur af røde sten. Korspostvinduer med lige stik og skifersålbænke.
Hvide rammer i brune karme.
Bemærkninger: Ganske pæn hospitalsbebyggelse.
Historie: Forhuset ud mod Langgade er opført i 1943 efter tegning af arkitekt
Johannes Tidemand-Dal. Huset med facade mod Peblingerende er opført i to
tempi. De to fløjbygninger blev bygget i 1891-92 efter tegning af arkitekt V.
Friederichsen og indrettet til henholdsvis sygehus og epidemihus. Mellem
bygningen med de to fremspringende, to etager høje afsnit blev bygget til
udvidelse af sygehuset i 1927 efter tegning af arkitekt Johannes Tidemand-Dal.

LANGGADE 58, matr.nr. 155
Forhus i én etage med heltag dækket med teglstensattrapper af grusbeklædte
metalplader. Stor kvist til gårdsiden. Facade i fem fag med indgang i
midten. Pudset, gulmalet mur over sort sokkel og afsluttet med grønbejdset
sugfjæl. Fire grønbejdsede termovinduer og en brunbejdset dør med side
rude. Nordgavl af flensborgsten, rødmalet over sort sokkel. Gårdsiden i ege
bindingsværk med afskårne bjælketappe, alt malet gult over sort murfod.
Et blåt vindue.
Bemærkninger: I sin hovedform et pænt forhus, der dog ved misforstået
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ombygning helt har mistet sin oprindelige karakter. I det mindste burde
træværket males og den kedelige tagbeklædnige udskiftes med tegl.
Historie: Forhuset blev sammen med Langgade 56 opført efter branden i
1774 som et 10 fag langt bindingsværkshus med tegltag ud mod gaden, men
stråtag ind mod gården. Kort før 1817 udskiltes de fem nordligste fag,
Langgade 58, og ombyggedes til en tofamiliebolig. Først omkring 1850 blev
taget teglhængt i sin helhed, og i 1879 grundmuredes facaden og gavlene, mens
gårdsiden fortsat er af bindingsværk.

LANGGADE 59, matr.nr. \a, fredet
Amtssygehuset

Langgade 58. Ejere:

før 1774
købmand Johannes Jensen Hage
1792
købmand Christoffer Friedenreich Hage
før 1857
daglejer H. J. Levinsen
1870
matros Vilhelm Hansen
1898
Ane Marie Hansen
1907
smed Hans Petersen
1933
arbejdsmand Morten Peter Mortensen
1939
bager Ernfred Nielsen
1942
murer Arthur Larsen
1960
repræsentant Hans Chr. Olsen
bankassistent Benny Gert Jensen
1962
1963
trafikkontrollør Frede Nielsen

Firefløjet anlæg omkring en lukket gård med et grundmuret, toetages forhus på
13 vinduesfag med teglhængt heltag og tre skorstenspiber. Symmetrisk opbyg
get facade omkring hoveddør og gavlkvist. Sort, pudset sokkel og gul pudset
mur afsluttet med hvid, pudset gesims. Sortmalede murankre. Hvidmalede,
torammede vinduer med tre ruder i hver ramme, fladbuet afslutning øverst og
skifersålbænke. Granittrappe op til tofløjet, blåmalet fyldingsdør med hvid
malet overvindue og karm. Over døren en sandstensplade med F. IV’s kronede
spejlmonogram og teksten: Dominus mihi adiutor anno 1703. Den grund
murede gavlkvist er på et fag og har mur og gesims som facaden samt et
hvidmalet, torammet vindue med to ruder i hver ramme. De øvrige sider er
pudsede og gulmalede med hvide vinduer og gesimser.
Ved hver gavl en nyere indgangs- og trappebygning, dels i blank mur af gule
sten og dels med gule plader. Fladt tag.
Sammenbygget med forhuset og trappehus i syd et énetages grundmuret
sidehus med kælder og med teglhængt heltag. Dels blank mur af gule sten, dels
gulmalede murflader, alt afsluttet med muret hovedgesims. Opsprossede

Plejehjemmet i Langgade. (Ældrefoto. Møns Museum)

Navigationsskolen.
Den af Rentekammeret approberede tegning, 1703.
(Foto: Landsarkivetfor Sjælland)

92

LANGGADE

korspostvinduer med hvidmalede rammer i brune karme. Sidebygning i nord
svarende til den i syd.
Sammenbygget med de to sidehuse og som den sidste fløj i det firefløjede
anlæg ligger et grundmuret, toetages hus med gulmalet, pudset mur afsluttet
med hvidmalet gesims. Vinduer som i de øvrige bygninger.
Bemærkninger: Godt, markant og bygningshistorisk interessant forhus. I de
senere år har huset desværre ændret karakter bl.a. ved en hård og kedelig
pudsning og ved indsætning af vinduer med brede sprosser og indadgående
rammer. I det ellers pæne firefløjede anlæg virker trappebygningerne nord og
syd for forhuset afstikkende både hvad materialer og udformning angår.
Historie: Forhuset blev opført i 1703-05 på Frederik IV’s initiativ efter en
tegning, som var udfærdiget på generalbygmesterens kontor i København, og
det indrettedes til Navigationsskole. Huset var oprindelig kun syv vinduesfag
langt med fladt tag og balustrade over det midterste fag, således som det
fremgår af den originale, approberede tegning. I 1750 forlængedes huset - som i
mellemtiden var blevet indrettet til Tugt- og Manufakturhus - med tre
vinduesfags tilbygning i hver ende til sin nuværende længde. Huset — og
ejendommen i det hele taget - har siden 1851 været plejehjem for sindssyge.
De to tilføjede hjørnebygninger ved forhusets gavle er fra 1970. Det søndre
sidehus blev bygget i 1795 som et ti fag langt, grundmuret og teglhængt hus og
indrettet til værelser for indsatte og port i de to midterste fag.
Det nordre sidehus blev opført i 1920.
Et tidligere baghus nedbrændte totalt i 1872, hvorefter det nuværende blev
opført i 1874 i én etage og indrettet til materielhus, kamre m.v. I 1931 blev det
forhøjet med én etage og forlænget fra sin oprindelige længde på 28 m til de
nuværende 49 m.

Langgade 59

LANGGADE 60, matr.nr. 156ør
Langgade 60

Langgade 60, Ejere:

tømrer Jens Peter Petersen
Johan Frederik Selch Madsen
kontorassistent Yrsa Lucie Selch-Madsen

1914
1914
1946

Villa med gavlkvist mod gaden over et forlæg i husets ene ende, alt i grundmur
med sortglaserede teglsten på heltaget samt en skorstenspibe i kippen. Grå,
pudset sokkel og blank mur af røde sten afsluttet med muret gesims. Hvid
malede vinduer med skifersålbænke.
Bemærkninger: Tidstypisk villa.
Historie: Huset er opført i 1914.

LANGGADE 62, matr.nr. 156^

Langgade 62. Ejere:

tømrer Jens Peter Petersen
tømrer Johan Hemming Jensen
maler Hans Albert Christensen
slagter Erik Andersen
Ella Johanne Andersen
fisker Bent Johannes Andersen

19)2
1926
J930
1960
1969

Enetages forhus i fyrrebindingsværk med heltag belagt med grå cementsten.
Sort, pudset sokkel, brunmalet fyrretømmer og gulmalede tavl. Torammede,
grønbejdsede termovinduer. Brunbejdset hoveddør.
Bemærkninger: Hus med udmærket hovedform. Uheldige termovinduer,
hvor i det mindste træværket burde males. Skorstenspibe mangler.
Historie: Huset er opført i 1912 afbindingsværk udmuret med cementsten.
Det var oprindelig baghus til Sophievej 12 med tømrerværksted og kontor, men
blev i 1919 indrettet til beboelse og i 1925 udstykket som en selvstændig
ejendom.
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LANGGADE 64, matr.nr. 156æø
Grundmuret, énetages villa med teglhængt valmtag og en skorstenspibe i
kippen. Pudset murværk, gråmalet sokkel, hvidmalet mur afsluttet med
profileret gesims trukket i puds. Mod gaden en tresidet karnap med zinktag og
mur som det øvrige hus. Hele huset har brunbejdsede vinduer med klinkesålbænke. Brunbejdset, listebeklædt hoveddør med overvindue.
Bemærkninger: Det brunbejdsede træværk burde males.
Historie: Huset opført 1927 efter tegning af bygmester J. Jensen.
Langgade 64-62

LANGGADE 66, matr.nr. 156a

Langgade 64. Ejere:

maskinmester Ejner Christian Larsen
urmager Isak Sidenius Jensen
gårdejer Niels Hansen
mejerist ?\ge Herluf Madsen
Mary Pouline Madsen

1927
1937
1947
1968
1976

Langgade 66. Ejere:

fiskeeksportør N. Barnholdt Hansen
1929
herreekviperingshdl. Sv. Barnholdt Hansen 1953
portør Henry Jørgensen
1954

Grundmuret villa i én etage med stor kvist over et forlæg i vest. Villaen har
valmtag, kvisten mansardtag og halvvalm, alt belagt med brunglaserede
teglsten. Pudset, grå sokkel, blank mur af røde sten afsluttet af profileret, gul
gesims trukket i puds. Brunbejdsede døre og vinduer.
Bemærknigner: Udmærket villa, hvor de oprindelige vinduer og døre er
udskiftet med diverse modeprægede løsninger, der har svækket helheden
betydeligt.
Historie: Huset opført 1928 efter tegning af bygmester H. P. Winther.

LILLE KIRKESTRÆDE
Lille Kirkestræde, Møns Folkeblads bygning 1889.
(Møns Museum)

Lille Kirkestræde udgjorde oprindeligt sammen med Store Kirkestræde og
Storegade en åben, trekantet plads, som først lidt ind i 1700-årene blev
bebygget. Lille Kirkestrædes nordside tilhørte kirken, men sydsiden blev
bebygget med en række små lejeboliger, som i begyndelsen af 1800-årene
overgik til byens fattigkasse, hvorfor strædet en overgang hed Fattigstræde. Ved
kommunalbestyrelsesbeslutning den 11. september 1978 fik strædet sit nuvæ
rende navn.

LILLE KIRKESTRÆDE 2, matr.nr. 105
Toetages, grundmuret forhus i fem fag med kælder og teglhængt heltag med en
skorstenspibe. Både mod gård og gade en lang taskekvist med afvalmet paptag.
Facaden med pudset, sort sokkel og gul mur afsluttet med bloktandskifte.
Torammede kældervinduer. I de øvrige etager korspostvinduer med to ruder i
underrammerne og med pudsede, brune sålbænke. I øst er en tidligere
rundbuet portåbning blændet af et indgangsparti med dør og sideruder. Alt
træværk brunmalet. Taskekvisten mod gaden har pudsede, gule dunker og front
og brunmalede, torammede vinduer med tre ruder i hver ramme. De øvrige
sider gulmalede og med brune vinduer og døre.
Bemærkninger: Godt og velproportioneret hus, dog med dominerende
taskekviste. Huset ville vinde ved at få retableret porten.
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Lille Kirkestræde 2. Ejere:

kirurg Harald Vilh. Mackcprang
redaktør Hans Jørgen Jensen
redaktør Jens Kr. Jensen og Ingrid Tiirck
redaktør Ole Funck

1838
1882
1899
1950

Lille Kirkestræde 2

Historie: Det grundmurede, to etager høje hus blev opført i 1848, men kan
måske rumme dele af et ældre bindingsværkshus, som indtil 1832 havde været
kirkens kordegnebolig. I 1917 blev kvistetagen bygget, og der indrettedes
telefoncentral i huset.

LOHMANNSVEJ

Lohmannsvej8. Ejere:

borgmester Rosenørn
byfoged- og byskriverembedet i
Stege købstad og Møns Herred
godsejer Carl Peter Scavenius

1906

1912
1974

synes oprindeligt anlagt som en sti omkring 1850, da hele voldområdet blev
omdannet til parkanlæg. I 1905 blev den ved byrådsbeslutning gjort til en
officielt ejet vej.
Vejen hed tidligere Lillevold, men fik omkring århundredskiftet sit nu
værende navn efter redaktør, bogtrykker J. Chr. Lohmann, som i 1852 havde
startet »Møns Avis« og i-øvrigt i en årrække havde været formand for
Håndværkerforeningen og medlem af byrådet.

Lohmannsvej 8

LOHMANNSVEJ 8, matr.nr. 251b
Grundmuret, énetages villa med halvvalmet heltag med røde, glaserede tegl og
med to skorstenspiber i kippen. Gråmalet sokkel og gulmalede, pudsede
murflader, hvidmalet hovedgesims med sparrenkopper. Hvidmalede, småru
dede vinduer med sålbænke af glaserede, røde vingetegl. Hovedindgang med
grønmålet fyldingsdør, hvorover knægtbåret udhæng. Mod haven fremsprin
gende midtparti med halvafvalmet gavlkvist.
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Mod vest et grundmuret, énetages sidehus med teglhængt heltag med en
skorstenspibe i kippen. Pudsede, gulmalede murflader afsluttet af hvidmalet
hovedgesims med sparrenkoppér. Fremspringende hjørneafslutninger. I den
østlige langside hovedindgang med fin, grønmålet, tofløjet fyldingsdør. På hver
side af denne et lille hvidmalet vindue med tre glas. I den vestlige langside tre
hvidmalede korspostvinduer. I begge gavle hvidmalede gesimser langs tagfla
derne og hvidmalede, smårudede vinduer.
Bemærkninger: Velproportioneret, pæn bebyggelse. Det vestlige sidehus er
et godt eksempel på neoklassicistisk arkitektur. Hovedhusets haveside mis
klædes af vinduer, der mangler poste og sprosser.
Historie: Hovedhuset blev opført i 1906 til beboelse af daværende borgmester
Rosenørn. I perioden 1912-1973 tilhørte ejendommen byfoged- og byskriverembedet og anvendtes som dommerbolig og -kontor.
Sidehuset opførtes i 1919.

Lohmannsvej 8, sidehus

MØLLEBRØNDSTRÆDE
Møllebrøndstræde kendes som Nørrestræde helt tilbage til 1560, og det har i
Steges velmagtsdage formentlig været væsentligt mere udbygget end senere.
Den yderste del af strædet kaldtes omkring midten af forrige århundrede
Voldstræde,-hvilket navn stadfæstedes i 1867, men fa år senere fik gaden sit
nuværende navn, Møllebrøndstræde. Det er uvist, hvilken Møllebrønd navnet
sigter til.

Møllebrøndstræde 1. Ejere:

Stege Kommune

1876, 1934 og 1960

MØLLEBRØNDSTRÆDE 1, matr.nr. 231a
Skolen
Mod Skolegade et grundmuret, toetages forhus med gavlkvist på midten, alt
med teglhængt heltag. Grå, pudset sokkel og pudset, rødmalet mur afsluttet
med profileret hovedgesims trukket i puds. Brunmalede vinduer med seks
hvidmalede rammer og grå, pudsede indfatninger. Tofløjede døre med råglasMøllebrøndstræde 3-9, hvor nu skolebygningerne ligger. (Foto ca. I960. Møns Museum)
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ruder øverst, træværket malet gult og brunt. Skolekomplekset består i øvrigt af
én-, to- og treetagers bygninger omkring en skolegård. Bygningerne er dels af
røde sten, dels pudsede og rødmalede, alle med heltag belagt med pap, eternit
eller røde tegl. Vinduer og døre hvidmalede, brunmalede eller bejdsede.
Bemærkninger: Skolekomplekset falder med sin størrelse helt uden for
bykernens øvrige bebyggelse.
Historie: Forhuset mod Skolegade er opført i 1935 som skole efter tegning af
arkitekt Johannes Tidemand-Dal. Gymnastiksalsbygningen på hjørnet af
Skolegade og Møllebrøndstræde er ligeledes opført i 1935. De øvrige skole
bygninger er tillige med pedelboligen mod syd i Møllebrøndstræde opført i
perioden 1959-64.
Tidligere lå på dette sted i Skolegade en friskole, som var opført i 1890 efter
tegning af arkitekt Frederik Wilsbech, mens der langs Møllebrøndstræde
tidligere lå en række beboelseshuse fra 1700-årene.

Møllebrøndstræde 1

MØLLEBRØNDSTRÆDE 2-4, matr.nr. 246a

Mølleb røndst ræde 2. Ejere :

Grundmuret, treetages forhus i fire store fag med teglhængt heltag med en
skorstenspibe i kippen. Underetagen har butiksindretning med store vinduer
samt portgennemkørsel mod syd. Den øvrige del af facaden i blank mur af røde
sten og afsluttet af muret gesims. Hvidmalede, trerammede vinduer med ind
fatninger af gule teglsten. I facaden fire altaner med hvidmalet jernrækværk.
Bagside i blank mur af gule sten.
Bemærkninger: Huset virker voldsomt i gadebilledet.
Historie: Huset blev opført i 1937 efter tegning af arkitekterne H. C.
Friis-Jensen og Agge Madsen og indrettet til butikker i stueetagen og beboelse i
1. og 2. etage. Tidligere lå på dette sted to mindre bindingsværkshuse fra
1700-årenes midte og en korn tørringsbygning fra 1915.

snedker Hermann Hansen
1937
ingeniør Einar Skov Hansen
1948
renseriejer Peter Marius Højgaard Andersen 1950

MØLLEBRØNDSTRÆDE 6, matr.nr. 242

Møllebrøndstræde 6-2

Møllebrøndstræde 6. Ejere:

Lars Christiansen
Christoffer Larsen
snedker Lars Larsen og
væver Niels Nielsen
snedker Lars Larsen
snedker Hans G. Hintze Larsen
fuldmægtig J. H. Puttfercken
skomager Lars Jensen
daglejer Lars Hansen Urtemand
jernstøber J. H. Schmidt
landpost Jacob Hansen
kusk Christian Christensen
Anna Johanne Christensen
arbejdsmand Kjeld Børge Hansen

før 1761
før 1781

før 1801
før 1801
1819
1829
før 1837
1868
1877
1891
1903
1911
1953

Grundmuret, énetages forhus i fire fag med rødt, eternitbelagt heltag med en
skorstenspibe i kippen. Tjæret sokkel, pudset, gulmalet facade afsluttet af bred
hovedgesims. Torammede vinduer med tre glas i hver ramme, hvide rammer i
røde karme. Pudsede, gråmalede sålbænke. Hovedindgang med pæn, rødmalet
fyldingsdør med smårudet vindue med hvide sprosser. Bagsiden gulmalet med
brunmalede, étrammede vinduer.
Bemærkninger: Pænt, velproportioneret hus. Taget burde belægges med tegl.
Historie: Møllebrøndstræde 6-8 blev opført i 1700-årenes midte som et syv
fag langt, teglhængt bindingsværkshus og indrettet til beboelse. Huset blev
omkring 1791 opdelt i to selvstændige beboelseshuse. Møllebrøndstræde 6 blev
omkring 1813 tilbygget et stråtækt udskud, der indrettedes til snedkerværksted.
Facaden er grundmuret først i dette århundrede.

MØLLEBRØNDSTRÆDE 8, matr.nr. 24U
Enetages forhus i tre fag med sort eternitbelagt heltag med en skorstenspibe i
kippen. Grundmuret, rødmalet facade med blåmalet sokkel og muret gesims.
To, umalede, torammede vinduer med tre glas i hver ramme. Blåmalede
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Møllebrøndstræde 8. Ejere:

Lars Christiansen
Christoffer Larsen
snedker Lars Larsen og
væver Niels Nielsen
væver Niels Nielsen
købmand F. Holst
kammerråd J. H. Puttfercken
brolægger Carl Jensen Sundby
Maren Kirstine Sundby
snedker Carl August Sundby
arbejdsmand Ditlev Jensen
arbejdsmand Alfred Bendt Bendtsen
Egon Jensen
Inga Elise Lassen
Elisabeth Kiærbye

før 1761
før 1781
før 1801
før 1801
før 1857
1868
1875
1890
1895
1942
1942
1976
1978
1979

Møllebrøndstræde 10-6

klinkesålbænke. Hovedingang med pæn, blåmalet fyldingsdør med vindue.
I tagfladen mod gaden en finérbeklædt kvist med et torammet vindue.
Bemærkninger: Pænt hus, der ville vinde, hvis kvisten og vinduerne blev
malet. Taget burde belægges med tegl. Man glædes over, at den pæne
fyldingsdør er bevaret.
Historie: Møllebrøndstræde 6-8 blev opført i 1700-årenes midte som et syv
fag langt, teglhængt bindingsværkshus og indrettet til beboelse. Huset blev
omkring 1791 opdelt i to selvstændige beboelseshuse. Møllebrøndstræde 8 blev
først i 1800-tallet udvidet på gårdsiden med et stråtækt udskud, hvorved det fik
sin nuværende husdybde. Facaden blev grundmuret omkring 1850 og resten af
bygningen formentlig i 1918.

MØLLEBRØNDSTRÆDE 10, matr.nr. 240

Møllebrøndstræde 10. Ejere:

Mads Jensen
murer Christian Gotlieb Kyhns
murer Niels Adolf Madsen
murer Chr. Vilh. Madsen
snedker Carl August Sundby
arbejdsmand Ditlev Jensen
arbejdsmand Carl Larsen
Grethe Hansen
pølsemager Per Uffe Hansen
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før 1758
1792
før 1811
1847
1892
1942
1943
1954
1975

Enetages forhus med gråt, eternitbelagt heltag med en skorstenspibe i kippen.
Grundmuret gadeside inddelt i syv fag samt et portfag mod nord. Tjæret,
pudset sokkel og pudset, rødmalet facade med muret, rød- og hvidmalet
tandsnitsgesims. Fire blåmalede, torammede vinduer med to glas i hver
ramme. Mod syd to store, étrammede vinduer. Imellem dem en blænding med
farvede glassten. Sorte klinkesålbænke og fladbuede stik. Portrummet lukkes af
en firefløjet fyldingsport, rød-, hvid- og blåmalet og med smårudede vinduer.
Nordgavl i kridtsten, rødmalet. Bagside i ti fag egebindingsværk med gennemstukne bjælketappe. Tjæret sokkel og tømmer, rødmalede tavl. Blåmalede,
torammede vinduer med ét glas i hver ramme.
Bemærkninger: Hus med god hovedform. Facaden ville vinde, hvis de to
sydligste vinduer fik hævet brystningerne og fik retableret lodposte og sprosser.
De farvede glassten i blændingen er uheldige. Taget burde belægges med tegl.
Morsom og pæn fyldingsport.
Historie: Forhuset blev formentlig opført omkring 1770 som et ni fag langt
bindingsværkshus med tegltag ud mod gaden, men stråtag ind mod gården.
Omkring 1800 ombyggedes det til et ti fag langt hus med port i to fag, og

MØLLEBRØNDSTRÆDE
Møllebrøndstræde 12A. Ejere:

handelsagent Holger G. Nielsen
Juliane M. Nielsen
Rigmor D. Hougton Larsen m. 11.
Erik Houghton Larsen m. 11.
MønKommune

1899
1942
1963
1968
1976

Møllebrøndstræde 12A

omkring 1830 grundmuredes nordgavlen. Facadens grundmuring fandt sted
omkring 1850. Huset var oprindeligt indrettet til beboelse. I 1882 etableredes
desuden en butik, der i 1918 ombyggedes til restauration.

MØLLEBRØNDSTRÆDE 12A, matr.nr. 253æ

Møllebrøndstræde 12B

Møllebrøndstræde 12B. Ejere:

Juliane Nielsen
Møns Folkebibliotek

1942
1957

Grundmuret, énetages rødstensvilla med skiferlagt heltag med en skorstenspibe
i kippen. Grønmalede vindskeder. Buede, grønmalede, seksrammede korspost
vinduer med skifersålbænke. Hovedindgang med grønmålet, tofløjet fyldings
dør, hvortil en granittrappe med smedejernsgelænder. I gavlen mod Mølle
brøndstræde to grønmalede, smårudede vinduer.
Bemærkninger: Pænt, velbevaret og tidstypisk hus.
Historie: Huset blev opført i 1900 og var oprindelig indrettet til beboelse.

MØLLEBRØNDSTRÆDE 12B, matr.nr. 253z
Møllebrøndstræde 13

Biblioteket
Grundmuret, korsformet bygningsanlæg på én etage med teglhængte, afvalmede
heltage. Murflader i blank mur af røde sten over en støbt sokkel. Hvidmalede
spærhoveder. I facaden store, hvidmalede vinduer med tophængte overrammer.
Hovedindgang i tværfløjens vestgavl med glasparti i hvidmalede rammer.
Historie: Biblioteket blev opført i 1955.

MØLLEBRØNDSTRÆDE 13, matr.nr. 191 a
Grundmuret, énetages hus med brunt, eternitbelagt heltag med en stor kvist i
tagfladen mod nord. Rødmalede murflader over en tjæret sokkel. I gavlen mod
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Møllebrøndstræde 13. Ejere:

landpost Jens Chr. Petersen
konditor J. Høyer
vognmand Karl Otto Hansen
Marie Hansen
regnskabsfører J. V. Andersen
chauffør Kaj Sommer
Kathe Martinek Langholz
murer Finn Moestrup Andersen
sagfører Jørgen Nørreslet
Mary Johanne Brandt

1892
1918
1926
1933
1953
1953
1975
1976
1976
1980

gaden et hvidmalet, torammet, smårudet vindue med hvidmalede skodder.
Hovedindgang med en hvidmalet dør med vindue. I gavltrekanten et etrammet, smårudet vindue med skodder.
Bemærkninger: Ved ombygning, opsætning af skodder og kvist er husets
oprindelige karakter som et almindeligt, nøgternt byggeri blevet stærkt tilsløret.
Historie: Huset blev opført i 1894 som et grundmuret, 6 fag langt baghus til
Skolegade 27 og indrettet til vognport og stald. I 1938 blev det ombygget til
beboelse og udskilt som en selvstændig ejendom.

MØLLEBRØNDSTRÆDE 14, matr.nr. 253i?
Grundmuret, énetages villa i fire fag med teglhængt, halvvalmet heltag med en
skorstenspibe i kippen. Pudset, tjæret sokkel og pudsede, gulmalede murflader
med pudsede gesimser. I facaden fire, hvidmalede korspostvinduer med fire
glas i de øverste, ét glas i de nederste rammer. Hovedindgang i nordgavlen med
brunbejdset, listebeklædt hoveddør.
Bemærkninger: Pænt, tidstypisk hus med god farveholdning. Den bejdsede
hoveddør burde males.
Historie: Huset blev opført i 1910.

Møllebrøndstræde 14

MØLLEBRØNDSTRÆDE 15, matr.nr. 191 b

Møllebrøndstræde 14. Ejere:

Holger C. Nielsen
kæmner Hans Hansen
Emilie Hansen
Stege Kommune
Møn Kommune

1899
1930
1934
1956
1968

Møllebrøndstræde 15. Ejere:

tømrer Rasmus Larsen
Karl Marius Larsen

Møllebrøndstræde 15

1889
1965

Grundmuret, énetages forhus med teglhængt heltag og en skorstenspibe i
kippen. Murflader i blank mur af røde sten over en cementsokkel. Muret
gesims, i gavlene med savskifter. To- og trerammede vinduer med et glas i hver
ramme. Hvide rammer i brune karme. Murede sålbænke. Hovedindgang i
husets midte med bejdset, listebeklædt dør med muret indfatning. Øverst i
sydgavlen et pænt, torammet vindue med tre glas i hver ramme, fladbuet stik
og muret sålbænk.
Bemærkninger: Hus med god hovedform, dog har facaden mistet sin
oprindelige karakter ved anvendelse af triste, nye, store vinduer, murede
sålbænke og muret indfatning omkring hoveddøren.
Historie: Huset blev opført i 1889 som et syv fag langt, grundmuret og
teglhængt sidehus til Skolegade 27 og var indrettet til beboelse og tømrer
værksted. I 1893 udskiltes det som en selvstændig ejendom og indrettedes i sin
helhed til beboelse.

MØLLEBRØNDSTRÆDE 16, matr.nr. 253/
Grundmuret, énetages villa i fire fag med teglhængt, halvvalmet heltag med
en skorstenspibe i kippen. Murflader i blank mur af gule sten over en høj,
pudset sokkel. Muret hovedgesims og gesimser under valmene, begge med
sparrenkopper. I facaden fire hvidmalede, smårudede, tofløjede døre med
grønmalede skodder med fyldinger. Hovedindgang i nordgavlen med lakeret
fyldingsdør med hvidmalet, todelt overvindue. Omkring hoveddøren lisener,
hvorover fordakning. I begge tagflader en lille, torammet kvist med zinkflunker, zinkheltag og hvidmalede, smårudede vinduer.
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Møllebrøndstræde 16. Ejere:

portier Poul A. Andersen

1930

Møllebrøndstræde 16

Bemærkninger: Overordentlig pænt, velproportioneret og tidstypisk hus, der
er et fint eksempel på neoklassicistisk arkitektur.
Historie: Huset blev opført i 1931 efter tegning af arkitekt Claudius Hansen.

MØLLEBRØNDSTRÆDE 17, matr.nr. 187
Vilhelmine Hages Stiftelse
Grundmuret, toetages hus i seks fag med teglhængt heltag med en skorstens
pibe i kippen. Murflader i blank mur af gule sten over en sokkel af kløvet granit.
Muret hovedgesims med savskifte. Facaden er inddelt i to dele aflisener, over
Møllebrøndstræde 17
Møllebrøndstræde 17A. Ejere:

godsejer A. Hage
Antoinette Hage
»Familien Hages legat«

1863
1872
1895

Møllebrøndstræde 17, klostret 1910 (Møns Museum)
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hver del en lille fronton med et rundt vindue og med murede gesimser med
savskifter langs tagfladerne. Grønmalede, torammede vinduer med otte glas i
hver ramme. Sandstenssålbænke. I facaden inskription med smedejernsbogsta
ver, på den sydligste del står: »Vilhelmine Hages Stiftelse«, på den nordlige del:
»Oprettet 1865 af konsul P. A. A. Hage og hustru«. Gavlene har lisener i
hjørnerne, murede gesimser i etageadskillelserne og langs tagfladerne. I bag
siden to grønmalede fyldingsdøre, hvortil granittrapper med smedejerns
gelændere. Forskellige, grønmalede, smårudede vinduer.
Bemærkninger: Godt, tidstypisk hus med pæn, intakt facade. Den nordlige
skorstenspibe burde retableres.
Historie: Huset blev opført i 1863 af Alfred Hage som en stiftelse med otte
lejligheder for enker og ugifte.

Møllebrøndstræde 19

Møllebrøndstræde 19. Ejere:

Niels Chr. Jensen
murer Christian Pedersen
Christoffer Johansen
ølkusk Christoffer Petersen
Jens Peter Andersen
Johanne Larsen
vejmand Carlo Chr. Rasmussen
Bodil V. Rasmussen
maler Erik Kjeld Rasmussen

1876
1884
1891
1893
1920
1923
1937
1945
1953

MØLLEBRØNDSTRÆDE 19, matr.nr. 185r
Grundmuret, énetages hus i fire fag med eternitbelagt heltag med en skorstens
pibe. Tjæret sokkel, murflader i blank mur af røde, flammede sten. Hvidmalet,
muret hovedgesims med savskifte og sparrenkopper. Pudsede, lysegrønne
hjørneafslutninger. Torammede vinduer med tre glas i hver ramme, lysegrønne
rammer i mørkegrønne karme. Vinduerne delvis påmalede. Fladbuede stik,
hvorover hvidmalede savskifter. Under vinduerne pudsede, grønmalede blæn
dinger med rustikpudsede felter. I nordgavlen et torammet vindue samt et
hvidmalet stik med savskifte efter en tidligere dør. I gavltrekanten et rundt
vindue med hvidmalet, muret indfatning med savskifte. I begge gavle hvid
malede gesimser med savskifter langs tagfladerne.
Bemærkninger: Pænt og morsomt hus med gode detaljer. Taget burde
belægges med tegl.
Historie: Huset blev opført i 1884.

Møllebrøndstræde 21

MØLLEBRØNDSTRÆDE 21, matr.nr. 185#?
Møllebrøndstræde 21. Ejere:

Oluf Th. Ferd. Christensen
Martha Margrethe Christensen

Møllebrønds træde 23

1892
1949

Grundmuret, énetages hus på tre fag med rødt, eternitbelagt heltag. Murflader
i blank mur af røde, flammede sten over en tjæret, pudset sokkel. Muret gesims.
Hovedindgang i den østlige langside med blåmalet fyldingsdør. Mod haven
torammede vinduer med tre glas i hver ramme. Hvide rammer i røde karme,
fladbuede stik og rødmalede, murede sålbænke.
Bemærkninger: Velproportioneret lille hus med godt murværk i flammede
sten. Fin haveside med pæne, oprindelige vinduer. Huset ville vinde, hvis taget
blev belagt med tegl og skorstenspiben blev retableret.
Historie: Huset blev opført 1892.

MØLLEBRØNDSTRÆDE 23, matr.nr. 185/
Grundmuret, énetages hus på fem fag med rødt, eternitbelagt heltag med
tjærede vindskeder. Tjæret sokkel, hvidmalede murflader, muret hovedgesims
med sparrenkopper. Brunbejdsede termovinduer med tophængte overrammer
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Mølleb rendst ræde 23. Ejere :

Niels Chr. Jensen
tømrer Jens Peter Petersen
arbejdsmand Chr. Vilh. Nielsen
pladsformand Niels Nielsen
arbejdsmand Robert R. Askløf
arbejdsmand Thorvald Laursen

1876
1884
1884
1922
1959
1963

og fladbuede stik. Hovedindgang i husets midte med brunbejdset, listebeklædt
dør.
Bemærkninger: Hus med god hovedform. Ved ufølsom ombygning har huset
imidlertid mistet sin oprindelige karakter. Taget burde belægges med tegl og
skorstenspiben retableres. Vinduerne mangler poste og sprosser.
Historie: Huset blev opført i 1884.

MØLLEBRØNDSTRÆDE 25, matr.nr. 185/
Grundmuret, énetages hus med eternitbelagt heltag. Murflader i blank mur af
røde, flammede sten over en støbt sokkel. Muret hovedgesims med sparrenkop
per. Brunmalede, étrammede termovinduer med fladbuede stik og pudsede,
brunmalede sålbænke. Mod gaden hvidmalet jalousibeklædning omkring et
vindue. Hovedindgang med brunmalet, listebeklædt dør.
Bemærkninger: Hus med god hovedform og pænt, flammet murværk.
Tegltag og skorstenspibe burde retableres. Vinduerne mangler lodposte og
sprosser. Jalousiskodderne, der ikke kan bruges til noget, burde fjernes.
Historie: Huset blev opført i 1885.

Møllebrøndstræde 25

Mølleb rendsl ræde 25. Ejere :

Niels Chr. Jensen
arbejdsmand Niels Peter J. J. Moestrup
Karen Kistinc Moestrup
forpagter, fisker Leo F. Kjærgaard
Ebba M. Bregendahl Nielsen
Nikoline M. Kamp
Henry Larsen
Elith Nielsen

1876
1885

[926
1945
1946
1963
1980

Møllebrøndstræde 27. Ejere:

Dansk Arbejdsmand- og
Specialarbejderforbund

Grundmuret énfamiliehus med fladt, eternitbelagt heltag. Støbt sokkel, murflader af røde sten, brunbejdsede, étrammede termovinduer og brunbejdset dør
med tremmeværk.
Historie: Hust er opført i 1961 af Dansk Arbejdsmandsforbund til kontrol.
bygning.

MØLLEBRØNDSTRÆDE 29, matr.nr. 185a
1961

Møllebrøndstræde 29. Ejere:

Niels Chr. Jensen
arrestforvarer Niels Peter Vilnes
tømrer Charles Fr. Jacobsen
Viktoria Jacobsen
traktorfører Niels A. Jensen
fabriksarbejder Peder H. Bendtzcn
Bent Frimand

MØLLEBRØNDSTRÆDE 27, matr.nr. 185A

1876
1914
1916
1954
1964
1965
1979

Enetages forhus med eternitbelagt heltag med to skorstenspiber i kippen.
Pudsede, rødmalede murflader, tjæret murfod. Mod vest pudset, profileret
hovedgesims, mod øst hovedgesims af træ. Mod gaden forskellige blåmalede
vinduer med støbte, blå sålbænke. En blåmalet fyldingsdør med hvide stafferin
ger og smårudet vindue. Mod haven fire blå trefagsvinduer med tre glas i hver
ramme og med blåmalede skoddeimitationer. Østgavlen i bindingsværk, pudset
og rødmalet over en tjæret murfod.
Bemærkninger: Hus med ganske pæn hovedform. Taget burde belægges med
teglHistorie: Huset blev opført i 1876 som et ti fag langt, teglhængt bindings
værkshus og indrettet til én beboelse i fire fag og lo og lade i seks fag. I 1885
ombyggedes lo- og ladeafdelingen til beboelse.

PEBLINGERENDE
Peblingerende kan tidligst konstateres i 1484 som en grøft fra Langgade ned til
stranden. Da den senere udtørrede, benyttedes den som offentlig sti, hvilket
fremgår af Dalbergs kort fra 1659. Peblingerende blev først bebygget i 1866, da
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Steges gasværk blev opført på sydsiden. Gasværket blev nédlagt i 1910, og
ejendommen i sin helhed solgt til murermester H. H. L. A. Türck, der i årene
1912-18 opførte Peblingerende nr. 1, 3 og 5 på udstykkede parceller. Peblinge
rendes nordside var ubebygget, indtil hospitalet opførtes i 1891-92.

PEBLINGERENDE 1-3, matr.nr. 2c, 2b
Peblingerende 1-7

Peblingerende 1. Ejere:

murer H. H. L. A. Türck
skrædder Lauritz Smedegaard
Anna Johanne Smedegaard
Hjørdis Irene Christiansen

1911
1918
1951
1959

Peblingerende 3. Ejere:

murer H. H. L. A. Türck
Hans J ørgen J acobsen
Henrik Fr. Aug. Türck
Ola Svensson LöflT
elektriker Sv. Aug. Broholm
Johanne Broholm
Preben Thorning Christensen

1911
1918
1930
1933
1963
1971
1973

Grundmuret, énetages dobbeltvilla med mansardtag med tegl på den nederste
del af taget, skifer på den øverste del. Soklen dels tjæret, dels gråmalet. Pudsede
murflader malet i gule farver. Profileret gesims trukket i puds. Nye, brunbejd
sede hoveddøre med ruder. Et korspostvindue med brune rammer i hvide
karme samt et stort, brunbejdset termovindue. Omkring vinduer og døre er
hvidmalede, pudsede indfatninger. I mansardetagen to kviste.
Bemærkninger: Huset ville vinde, hvis den vestlige del af huset fik vinduer
som den østlige del. Den vestlige kvist burde males og skorstenspiberne
retableres. Hoveddørene burde være traditionelle fyldingsdøre og kan med
fordel males.
Historie: Huset blev opført i 1912 af H. H. L. A. Türck. Opdelt i to
ejendomme i 1918.

PEBLINGERENDE 5, matr.nr. 2f
Peblingerende 5. Ejere:

murer H. H. L. A. Türck
Jens Christian Jensen
H. M. A. Larsen
Laura M. Larsen
tømrer Max G. Hansen

1911
1918
1925
1927
1931

Grundmuret, énetages villa med gavlen mod gaden. Teglhængt mansardtag.
Rødmalet sokkel og pudsede, gulmalede murflader afsluttet af pudsede,
rødmalede gesimser langs tagfladerne. Mod gaden korspostvinduer med brune
rammer i hvide karme. Øverst i gavlen et torammet vindue. Pudsede,
rødmalede sålbænke. Hovedindgang med brunbejdset, listebeklædt dør.
Bemærkninger: Huset ville vinde ved en mere afdæmpet farveholdning.
Historie: Huset opførtes i 1916 af H. H. L. A. Türck.

PEBLINGERENDE 7, matr.nr. 2g
Peblingerende 7. Ejere:

murer H. H. L. A. Türck
købmand Ernst E. Lang
entreprenør Ch. Andersson
lærer Asger K. Jacobsen
lærer Kaj Christiansen
boghandler E. Serritzlew-Petersen
Peblingerende 7

1911
1919
1924
1956
1960
1963

Grundmuret, énetages villa med afvalmet heltag belagt med røde, glaserede
teglsten. En skorstenspibe i kippen. Murflader i blank mur af røde sten over en
sokkel af kløvet granit. Grønmalede bræddegesimser. Hvidmalede, smårudede
korspostvinduer med murede sålbænke. Hovedindgang i nordgavlen med pæn,
grønmålet fyldingsdør med et vindue. I nordgavlen et hvidmalet, rundt,
smårudet vindue. I tagfladerne kviste med fladt tag og smårudede vinduer.
Mod syd en grundmuret verandaudbygning med afvalmet, teglhængt tag,
opført i ét med det øvrige hus.
Bemærkninger: Velproportioneret, pænt og tidstypisk hus. Man glædes over,
at de pæne, oprindelige vinduer er intakte.
Historie: Huset blev opført i 1925.

PROVSTESTRÆDE
Provstestræde synes at have sin oprindelse i en beskeden smøge langs kirke
gårdsmuren, således som det fornemmes på Dahlbergs kort s. 9 fra 1659,
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Provstestræde, 1919 (Foto: Hugo Matthiessen, Nationalmuseet)

hvor man ser strædets særprægede, skrå forløb ud for nr. 2. Ligesom i dag hed
strædet oprindeligt Provs tes træde, men i en periode fra begyndelsen af vort
århundrede indtil 1973 hed det Skolestræde.

PROVSTESTRÆDE 2, matr.nr. 52Z>, fredet

Provstestræde 2. Ejere:

Stege Latinskole
Stege Fattigskole
provst Gerlev Christian Krog
skipper Fr. Blixencrone Collin
slagter Hans Christian Olsen
lærer Carl Jepsen
frk. Ingeborg Ravnkilde
Carl Vilhelm Rossing
Fr. Guldberg
møbelhandler Fr. Vilh. Prior
Ane Sofie Prior
møbelhandler Egon Frithjof Hemmingsen
Ruth E. G. Hemmingsen
møbelhandler Gunnar Andersen
smed Jørgen V. Nielsen
forretningsdrivende Annie Jæger

1701
1819
1851
1870
1878
1907
1913
1917
1920
1929
1941
1955
1962
1967
1972

Enetages langhus i otte fag bindingsværk, med teglhængt heltag og to
skorstenspiber. Sydsiden mod Provstestræde har sort, pudset sokkel, rødmalet
egetømmer og sugfjæl samt gulmalede tavl. Brunbejdsede, trerammede vinduer
med tre ruder i hver ramme. Nordsiden pudset, gulmalet over en sort sokkel og
afsluttet med brunmalet sugfjæl. Dør og vindue i lystbejdset træ.
Sammenbygget med langhuset og med gavlen mod Provstestræde ligget et
énetages tværhus, dels i grundmur, dels i bindingsværk. Teglhængt heltag med
en skorstenspibe. Den grundmurede del er af munkesten, delvis pudset,
gulmalet og afsluttet med muret gesims på langsiderne. Hele det nordligste fag
og gavltrekanten mod syd er afbindingsværk, dels fyr, dels eg. Rødt tømmer og
gulmalede tavl. Torammede vinduer med seks ruder i hver ramme.
Vestligt på grunden et énetages bindingsværkshus med teglhængt heltag og
en skorstenspibe. Skråt afskåret sydgavl. Sorttjæret, pudset sokkel, rødmalet
ege- og fyrretømmer samt gule tavl, afsluttet med rød sugfjæl.
Bemærkninger: Pæne og velproportionerede bygninger med nydelige tegl
tage. Særlig fint er det lille vesthus med den skrå gavl. Skønt bygningerne er
fredede, er der for nogle år siden isat uheldige, brunbejdsede vinduer. Disse
burde i det mindste males.
Historie: Det øst-vest-vendte forhus blev opført i 1825 afbindingsværk i otte
fag med tegltag. Det indrettedes til beboelse.
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Provstestræde 2. (Foto: Hugo Matthiessen, 1919. Nationalmuseet)

Provstestræde 4. Ejere:

slagter Hans Christian Olsen
avlsbruger Oluf Peter Olsen
købmand P.Johs. Jensen
Møns Tømmerhandel I/S
Odense Ægforretning Ns
»Matr. nr. 52a af Stege Bygrunde ApS«
Finn Møller Jensen
Erik Feldby

1870
1879
1881
1892
1903
1975
1976
1978

Det nord-syd-vendte tværhus rummer - som det formentlig eneste i Stege - i
sit murværk dele af en middelalderlig bygning, muligvis fra 1400-årene. Det
grundmurede hus var oprindeligt otte fag langt, men blev omkring 1815
reduceret til seks fag med gavle delvis afbindingsværk. Huset har sikkert siden
middelalderen været latinskole, men omdannedes i 1701 til fattigskole. Siden
1825 har der i en periode været malerværksted og senere hestestald i bygningen,
men i 1878 blev det i forbindelse med tilføjelsen af det nordre bindingsværksfag
ombygget til beboelse. Det vestligste baghus blev opført omkring 1830 af
bindingsværk med skrå gavl og indrettet til småkreaturer.

PROVSTESTRÆDE 4 / HAVNESTRÆDE 12, matr.nr. 52a
Mod Havnestræde et grundmuret, énetages forhus med teglhængt heltag og en
skorstenspibe i kippen. I tagfladen mod Havnestræde to kviste med zink på
flunker og heltag samt et korspostvindue med seks opsprossede rammer.
Rødmalet træværk. Facaden har sorttjæret sokkel og gulkalket mur afsluttet
med muret gesims. Fire torammede vinduer med otte ruder i hver ramme. Tre
støbte trin op til en fyldingsdør med små ruder. Alt træværk rødmalet. De
øvrige sider med samme farver og forskellige rødmalede vinduer.
Mod Provstestræde, sammenbygget med forhuset, et grundmuret, toetages
forhus med fladt paphalvtag. Mur som forhuset. Torammede vinduer, dels med
otte, dels med seks ruder i hver ramme. Mod gaden en fyldingsdør og en
tofløjet, beklædt revleport. Alt træværk rødmalet.
Nord i gården, sammenbygget med forhuset, et grundmuret énetages sidehus
med teglhængt heltag og en skorstenspibe. Mod gården en kvist med teglhængt
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heltag og tofløjet revlelem. Gul mur over sort murfod, afsluttet med gul
hovedgesims. Port, døre og vinduer rødmalede.
Bemærkninger: Ganske pænt forhus og sidehus i nord, mens længen mod
Provstestræde med sine to etager og ensidig taghældning ikke passer særlig godt
i gadebilledet.
Historie: Forhus mod Havnestræde og sidehus i nord blev opført 1871 som
kornmagasin. I 1907 ombyggedes det til ægpakkeri. Længen mod Provste
stræde blev tilføjet 1928.

ROSENGÅRDSSTRÆDE
Rosengårdsstræde synes oprindeligt at have været en sti, der på naturlig måde
var opstået i skellet mellem ladegårdens jorder og købstadens bebyggede
område, således som det kan ses på Dahlbergs kort fra 1659. Da ladegården
blev nedlagt i 1696, og Storegades vestlige del blev anlagt, bibeholdt man stien
som en passage ned til Noret. I løbet af 1700-årene blev den gjort bredere for

Rosengårdssiræde, 1919. (Foto: Hugo Matlhiessen. Nationalmuseet)
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endelig i 1843 at blive reguleret til sin nuværende bredde og forløb. Strædet hed
indtil 1967 Hattemagerstræde efter en Poul Jensen Hattemager, som boede i et
bådsmandshus på nuværende Storegade 32’s grund. I 1867 ændredes navnet til
Lille Strandstræde, og endelig i 1967 fik det sit nuværende navn efter købmand
M. Rosengaard, der fra 1892 til 1931 ejede strædets vestside, matrjir. 85.

ROSENGÅRDSSTRÆDE 2-4, matr.nr. 85
Se Storegade 32.

ROSENGÅRDSSTRÆDE 3, matr.nr. 86<Z

Rosengårdsstræde 3. Ejere:

Næstved Tidende Ns

1974

Grundmuret, énetages forhus med teglhængt heltag. Støbt sokkel, murflader af
gule sten. Store vinduespartier, hvorunder eternitbeklædning. Tilbagetrukket,
grønbejdset indgangsparti.
Historie: Huset er opført i 1974.

Rådhusgade set op mod Torvet, ca. 1900. (Foto: Det kgl. Bibliotek)
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Sprøjtehuset, 1919. (b'oto: Hugo Matthiessen. Nationalmuseet)

RÅDHUSGADE

Rådhusgade (Sprøjtehus). Ejere:

Stege Købstads og
Møns Herreds Jurisdiktion
Stege Købstad
Rådhusgade, sprøjtehuset

1851
1870

Rådhusgade kendes helt tilbage til middelalderen som en formentlig fuldt
udbygget gade, men i 1500- og 1600-årene blev bebyggelsen ved forfald reduceret
betydeligt, således at der i grundtakster og opmålinger i 1700-årene kan tales
om flere øde byggesteder. I forbindelse med Steges befæstning i middelalderens
slutning etableredes for enden af Rådhusgade en byport, som først i 1700-årene
blev nedbrudt.
Rådhusgade hed oprindeligt Skammestræde, hvilket indeholdt det oldnor
diske ord Skamm, der betyder »kort«. Navnet Skammestræde skal altså ses som
et modstykke til det samtidige Langestræde. I 1700-årene ændredes gadenavnet
umærkeligt til det meningsløse Skammelstræde, men ved byrådsbeslutning den
11. september 1867 omdøbtes gaden til Raadstuestræde og senere trinvist via
Rådhusstræde til det nuværende Rådhusgade.

RÅDHUSGADE uden nr., matr.nr. 179
Grundmuret forhus i én etage med teglhængt heltag og en kvist til gaden. Sort,
pudset sokkel, gulmalet mur med vandrette bånd af savskifte og et rundt, muret
hul i hver ende. Øverst muret, hvid hovedgesims med trappefrise. Mod gaden
en tofløjet skydeport med to små ruder i hver fløj. Gul gavlkvist med teglhængt
tag °g afsluttet med hvid gesims med frise. I fronten årstallet 1859 i brune
jernbogstaver og en brun revlerem med rundbuet afslutning.
Bemærkninger: Markant og velproportioneret hus med nydelig kvist. God
farveholdning. Huset er et eksempel på, at selv små, offentlige byggeopgaver
blev udført med den største omhu. Det kan derfor i særlig grad beklages, at
huset, der stadig er i offentlig eje, har fået underetagen spoleret af det store
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porthul. Det burde være en indlysende opgave at få de to oprindelige,
rundbuede porte retableret.
Historie: Bygningen blev opført 1859 som sprøjtehus og afløste en ældre
bygning, der lå på Torvet. De oprindelige porte blev i 1927 sløjfet og erstattet af
den nuværende, store port.

RÅDHUSGADE 1, matr.nr. 178

Rådhusgade 1-3

Rådhusgade 1. Ejere:

Hans Henrik Larsen
Henrik Pedersen
daglejer Lars Nielsen
slagter Anders Jørgensen
bager Frederik Frigast
madam Engel Cathrine Zimmer
jomfru Marie Zimmer
mølleforpagter Johs. Beck
skomager Jens Nielsen Kanstrup
tøffelmager Anders Nielsen
tøffelmager N. J. Hemmingsen
mekaniker Anders H. A. Hemmingsen
Poul L. O. Hemmingsen

før
før
før
før
før

1774
1791
1791
1811
1817
1823
før 1837
før 1847
1854
1878
1892
1941
1972

RÅDHUSGADE 2
Se Storegade 41.

RÅDHUSGADE 3, matr.nr. 177

Rådhusgade 3. Ejere:

Hans Kiøge
daglejer Hans Pedersen
tømrer J acob Jensen
Jochum Møller
Frederikke Louise Møller
købmand A. P. Wulff
lærer Martin Ph. P. Wulff
snedker Jørgen Fr. Wulff
Augusta Vilhelmine Wulff
Ane Marie Nielsen
Marius Rasmussen
værkstedsleder Emil J. R. Nielsen

Grundmuret forhus i én etage med eternitbelagt valmtag og en skorstenspibe i
gårdsidens tagflade. Facade med sokkel af kløvet granit, herover blank mur
af røde sten og afsluttet med muret gesims. Et umalet firfagsvindue samt
en tilbagetrukket, brun hoveddør. Gårdsiden som facaden, blot gulmalet og
med forskellige, brune vinduer. Sydgavlen, der er pudset og gulmalet, har to
rødmalede vinduer.
Bemærkninger: Hus med god hovedform, men med kedelig facadeudform
ning. Taget burde omlægges med tegl.
Historie: Huset blev opført efter branden i 1774 som et fire fag langt,
teglhængt bindingsværkshus. Det var oprindeligt indrettet udelukkende til
beboelse, men tøffelmager N. J. Hemmingsen etablerede i 1892 en butik i de to
sydligste fag med indgang i husets mellemste fag, i hvilken forbindelse
grundmuringen af begge langsider fandt sted. Facaden fik sin nuværende
karakter i 1950, da cykelsmed A. Hemmingsen flyttede hoveddøren til sin
nuværende plads og udskiftede vinduerne.

før 1774
1793
før 1811
før 1817
før 1827
1854
1856
1874
1890
1899
1939
1969

Grundmuret, enetages forhus i tre fag med teglhængt heltag og en kvist til
gaden. Pudset facade med brunmalet sokkel, gulmalet mur og gesims. Toram
mede vinduer med to ruder i hver ramme, malet hvide og brune. En lakeret,
listebeklædt dør med rude. I gadesidens tagflade en kvist med zink på tag og
flunker. Trekantfronton udsmykket med træskærerarbejder, herunder et
trerammet vindue med tre ruder i hver ramme. Kvisten malet rødbrun og
vinduesrammerne hvide. Gårdsiden pudset og gulmalet med dør og vindue
malet brune.
Bemærkninger: Stilfærdigt og pænt forhus med ganske fin kvist. Det ville
klæde huset at få udskiftet hoveddøren med en traditionel fyldingsdør og få
retableret skorstenspiben.
Historie: Huset blev opført efter branden i 1774 som et tre fag langt,
teglhængt bindingsværkshus, der var indrettet til beboelse. I 1854 grundmure
des facaden og sydgavlen, og i 1876 blev gadesidens tagkvist opsat.

Rådhusgade 4. Ejere:

gæstgiver R. B. Christensen m. fl.
købmand Sophus V. Jensenius
mølleejer A. Schade
bygmester H. P. Winther
maler Valdemar Brasen
værkfører Leif A. E. Jensen
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1921
1923
1976

Grundmuret, toetages forhus i seks fag med teglhængt heltag og to skorstenspiber i kippen. Gråmalet, rustikpudset sokkel, facade i blank mur af røde sten
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med etagebånd af profilsten og sulskifte, der danner tandsnit. Muret hoved
gesims med konsoller, der dannes af parvis skråtstillede sten i et standerskifte.
Hvidmalede, korspostdelte vinduer med et glas i hver ramme. Murede
sålbænke. Blændinger under overetagens vinduer. Portgennemkørsel i husets
sydligste fag, lukket af en grønmålet, beklædt, tofløjet revleport. I tagfladen to
kviste med fladt tag, zinkflunker og hvidmalede, tredelte vinduer.
Bemærkninger: Tidstypisk hus.
Historie: Efter branden 1774 opførtes her et énetages bindingsværkshus på
syv fag, indrettet til kostald og lo. Dette hus nedbrændte i 1891, hvorefter det
nuværende hus blev opført.
Rådhusgade 4

RÅDHUSGADE 5, matr.nr. 176
Rådhusgade 5. Ejere:

Peder Piil
daglejer Christen Jacobsen
hjulmand Jens Hemmingsen
daglejer Mads Nielsen
købmand Magnus Chr. Schrøder
Bodil Kirstine Pedersdatter
høker Lars Peter Jørgensen
landpost P. Jørgensen
marskandiser Carl Petersen
Bodil Stine Petersen
rentier Niels Peter Baandhøj
købmand Marius Nielsen
Johanne Nielsen
Søren H. Espersen
syerske N. J. Espersen

før 1774
før 1781
1795
1799
1822
1871
1874
1874
1889
1892
1925
1934
1939
1956
1970

Grundmuret, énetages forhus i fire fag med rødt eternitbelagt heltag, en stor
gavlkvist til gaden og en skorstenspibe i kippen. Facade i blank mur af røde sten
over grå, pudset sokkel. Enrudede vinduer med skoddelignende plader ved
siderne og en fyldingsdør med overvindue, alt træværk malet blåt. Gavlkvisten
har eternitbelagt heltag og er afbindingsværk med blåmalet tømmer og murede
tavl af røde sten. Blåmalede, torammede vinduer med tre ruder i hver ramme.
Muret, rødmalet gårdside afsluttet med sugfjæl. Torammede vinduer med tre
ruder i hver ramme samt to fyldingsdøre, alt træværk malet blåt. I gårdsidens
tagflade to kviste, den ene med fladt heltag og firerammet vindue, den anden,
en taskekvist med eternittag, muret front og opsprosset vindue.
Enetages baghus med eternitbelagt heltag. Huset dels i egebindingsværk
med gennemstukne bjælketappe og dels i grundmur. Rødmalede vægge og
blåmalede vinduer og døre.
Bemærkninger: Forhus med god hovedform, dog med noget dominerende
gavlkvist. Huset skæmmes af de kedelige, skoddelignende plader og det triste
eternittag.
Godt baghus.
Historie: Forhuset blev sammen med Rådhusgade 7 opført efter den store
brand 1774 som et syv fag langt, teglhængt bindingsværkshus. I 1795 blev
Rådhusgade 5 udskilt som et selvstændigt hus i fire fag, hvoraf de to var port.
Denne sløjfede købmand M. C. Schrøder omkring 1830 og indrettede i stedet en
købmandshandel. Husets langsider blev grundmurede ved en ombygning i
1899, i hvilken forbindelse gadesidens gavlkvist af bindingværk blev opsat
tilligemed gårdsidens tagkvist.

RÅDHUSGADE 6, matr.nr. 220
Rådhusgade 3-11

Storegade 45 og Rådhusgade 6. Ejere:

Laura Marie Kanstrup
grosserer Adley Kanstrup
Spare- og Laanekassen f. Landboere
(Bikuben på Møn)

1897
1932
1964

Grundmuret, treetages forhus med fladt tag. Facade af cementsten og beton.
Underetagen består af en stor portgennemkørsel. De øvrige etager terras
serende, med betonbrystninger og store vinduespartier.
Bemærkninger: Huset bryder afgørende med den byggemåde, der præger
Stege. Bygninger af denne art må for en hver pris undgås i det gamle byområde,
hvis tanken om byens bevaring skal have nogen mening.
Historie: Huset blev opført i 1968. Tidligere lå på dette sted - og Rådhus
gade 8 - et ni fag langt beboelseshus af bindingsværk, som var opført efter
branden i 1774.
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7. Ejere:
Peder Piil
daglejer Christen Jacobsen
drejer Jacob P. Christensen
drejer N. J. Steffensen
drejer Christen Jacobsen
tømrerjens Nielsen
Sidse Marie Christiansen
chauffør Niels Peter Mortensen
repræsentant Jens Marius Jensen
fiskehandler Gunnar M. Andersen
former Richardt Jeppesen
Gudrun Jeppesen
handelsmand Chr. Nielsen
skibskaptajn Bjarne Sørensen
Peder Hvidtfeld Bend tsen
gårdejer Emil Møller
Viggo Emil Bendtsen
Jørgine Marie Jørgensen
Anna Margr. Berthelsen
Rådhusgade

før 1774
før 1781
før 1811
før 1817
1851
1874
1891
1924
1943
1945
1954
1956
1957
1957
1962
1969
1972
1978
1980

RÅDHUSGADE 7, matr.nr. 175
Grundmuret, énetages forhus i tre fag med teglhængt heltag, en kvist til gaden
og en skorstenspibe i kippen. Facade med pudset, grå sokkel, mur af røde sten
afsluttet med muret gesims. Torammede vinduer med to ruder i hver ramme,
brunmalede med hvide rammer. Fladbuede stik og murede sålbænke. To støbte
trin til lakeret, listebeklædt dør med opsprosset vindue. Hvidmalede karme.
Mod gaden en zinkklædt kvist med fladt heltag og et trerammet vindue
med tre ruder i hver ramme. Hvidmalet træværk. Gårdsiden pudset og
gulmalet over sort murfod. Lystbejdsede termovinduer og et bislag af gulmale
de brædder med paphalvtag.
Bemærkninger: Hus med god hovedform og pæn kvist. Hoveddøren burde
udskiftes med en traditionel fyldingsdør.
Historie: Forhuset blev sammen med Rådhusgade 5 opført efter branden i
1774 som et syv fag langt, teglhængt bindingsværkshus. I 1795 frasolgtes de fire
søndre fag, hvorefter Rådhusgade 7 var et selvstændigt hus på tre fags længde.
I 1896 etableredes gadesidens tagkvist, og huset fik sin nuværende karakter i
1924, da langsiderne grundmuredes.

RÅDHUSGADE 8, matr.nr. 220

Rådhusgade 4-12

Rådhusgade 8. Ejere:

skomager Jens Peter Hansen
vognmand Axel E. Hansen
Spare- og Laanekassen
for Landboere på Møen
(Bikuben på Møn)

1900
1941

1957

RÅDHUSGADE 9, matr.nr. 174

Rådhusgade 9. Ejere:

Jens Joensen Franch
før
Mad. Lundager
Carl Vilh. Mouritzen
før
væver Lars Poulsen Fjellerad
før
købmand iNiels Kjær
skrædder Frederik Stampe
skrædder Peter Hansen
Mette Kirstine Hansen
Anne Sophie Camille Hansen
arrestforvarer Christian Rickardt Petersen
cigarhandler, postbud Henrik N. Brasen
Albert Brasen
chauffør Kurt H. Nielsen
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Grundmuret, énetages forhus i to fag samt et portfag. Skiferlagt mansardtag,
hvori to kviste med fladbuet tag. Facade i blank mur af røde sten over en grå,
pudset sokkel. Muret gesims med sparrenkopper. Enrammede, brunbejdsede
termovinduer med klinkesålbænke. Portgennemkørslen tilmuret, blændingen
pudset og gulmalet.
Bemærkninger: Ved ombygning har huset fået en meget trist facade.
Vinduerne bør have retableret lodposte og sprosser, men især burde portgen
nemkørslen genåbnes.
Historie: Huset blev opført i 1914 som et grundmuret hus med port.
Tidligere lå på dette sted et bindingsværkshus i ni fag, som også omfattede
Rådhusgade 6, og som var opført efter branden i 1774.

1774
1794
1811
1817
1822
1826
1842
1897
1911
1918
1941
1963
1978

Grundmuret forhus i én etage med teglhængt heltag med gavlkvist til gade og
gård samt en skorstenspibe i kippem Facade med pudset, sort sokkel, blank
mur af røde sten og afsluttet med muret gesims. Forskellige vinduer og døre, dels
brunmalede dels lakerede. Mod gaden en grundmuret gavlkvist med teglhængt
heltag og et vindue. Gårdsiden som facaden blot i gule sten og ligeledes med en
grundmuret gavlkvist.
Baghus i fire fag bindingsværk, dels eg dels fyr og med rødt eternittag. Sort
sokkel og tømmer, gule tavl. Blåmalede vinduer og døre.
Bemærkninger: Lidt kedeligt forhus med dominerende gavlkvist. Udmærket
baghus.
Historie: Forhuset blev opført efter branden i 1774 som et seks fag langt,
teglhængt bindingsværkshus med port i to fag. I 1924 fandt en grundmuring af
gårdsiden sted. Den gennemgribende ombygning, som gav huset dets nuvæ-
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rende karakter, foregik i 1950, da cigarhandler H. Brasen lod facaden ommure i
forbindelse med opførelsen af gavlkvistene og lod en cigarhandel indrette i
husets søndre ende.
Baghuset blev opført inden for tidsrummet 1811-17, men kan muligvis
indeholde dele af et tidligere udhus fra 1774. Det indrettedes til selvstændig
beboelse og brændehus.

RÅDHUSGADE 10, matr.nr. 214

Rådhusgade 10. (Ældre foto. Møns Museum)

Rådhusgade 10. Ejere:

arrestforvarer Niels Peter Nielsen
handelsagent Gustav Jensen
Hedvig Karoline Petra Jensen
Flemming Olsen
Jens Nerup Hansen

1905
1908
1919
1968
1980

Grundmuret, toetages forhus i fire fag med teglhængt heltag med stor,
firerammet kvist i tagfladen mod gaden. Tjæret, rustikpudset sokkel. Facaden
er pudset og gulmalet, kvaderfuget i underetagen og med etagebånd og
profileret hovedgesims trukket i puds. Grønmalede, korspostdelte vinduer med
fire glas i de øverste, ét glas i de nederste rammer. Sortmalede, murede
sålbænke. Hovedindgang med pæn, grønmålet fyldingsdør med vindue og
overvindue. Bagsiden har tjæret murfod, gulmalet murværk og muret gesims.
Forskellige, fladbuede, grønmalede vinduer.
Enetages baghus af egebindingsværk i seks fag med teglhængt heltag med
en skorstenspibe. Huset er pudset og gulmalet over tavl og tømmer og har
tjæret, pudset sokkel og tjæret sugfjæl. Grønmalede, torammede vinduer med
tre glas i hver ramme samt en grøn revledør med et fint klinkefald.
Bemærkninger: Pænt, tidstypisk forhus med god farveholdning. Uheldig og
dominerende kvist i tagfladen mod gaden.
Interessant, men forfaldent baghus.
Historie: Efter branden i 1774 opførtes på dette sted et seks fag langt,
teglhængt bindingsværkshus, som nedbrændte totalt i 1847. Derpå byggedes et
to etager højt bindingsværkshus, som senere atter blev nedbrudt, hvorefter det
nuværende hus opførtes i 1905.
Baghuset er efter alt at dømme opført i tidsrummet 1811-17, men indeholder
muligvis rester af et tidligere baghus fra 1774. Det var fire fag langt og indrettet
til stald og lo, men allerede omkring 1820 blev det ombygget til værksted af
tømrermester Chr. Hansen. Omkring 1830 forlængede han det til seks fag og
indrettede to beboelser deri.

RÅDHUSGADE 11, matr.nr. 173

Rådhusgade 11A. Ejere:

købmand Johannes Jensen Hage
kaptajn Mouritz Friedenreich
skrædder Hans Peter Rostrup
Carl Vilhelm Mouritzen
kæmner Johan Alex. Leimann
auditør, by- og herredsskriver
Ulrich Christian Dan
kæmner Hans Jørgen Tiedemann
høker Rasmus Peter Olsen
produkthandler Johs. Chr. Olsen
Karoline Erika Olsen
gartner Svend P. Jørgensen

før 1774
1792
1798
før 1801
før 1811

1823
1841
1892
1937
1961
1964

Forhus i én etage, dels af bindingsværk, dels af grundmur med eternitdækket
heltag og to skorstenspiber. I nord skråt afskåret hjørne og halvvalm. Mod
Rådhusgade pudset og gulmalet facade med sort sokkel og afsluttet med hvid,
profileret hovedgesims trukket i puds. Brune korspostvinduer med én rude pr.
ramme. Hvide, pudsede sålbænke. Hoveddør af teaktræ med høj, smal rude.
Nordgavlen med det skrå hjørne deles af et hvidt, pudset bånd i højde med
hovedgesimsen. Under båndet fremtræder gavlen som facaden, mens der over
båndet er blank mur af røde sten. Muret gesims ved tagkanterne. Forskellige,
brune vinduer. Gårdsiden pudset og gulmalet over sort sokkel. Termovinduer
og en dør med smalle ruder, alt brunbejdset. Mod gården et grønmålet bislag af
brædder med zinkdækket halvtag.
Sidehus i én etage, dels af grundmur, dels af bindingsværk og med eternit
dækket heltag samt en skorstenspibe. Langside mod Dragestræde pudset og
gulmalet over sort sokkel og afsluttet med hvid sugfjæl. Brunmalede, toram113
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w.

Rådhusgade 11

Rådhusgade 12

mede vinduer med tre ruder i hver ramme og en tilbagetrukket, lakeret
hoveddør med høje, smalle ruder. Gårdsiden af delvis synligt egebindingsværk
med gennemstukne bjælketappe, pudset og gulmalet over sort murfod. Brune
døre og vinduer. Vestgavl ligeledes af gulmalet, overpudset egebindingsværk.
Bemærkninger: Fin og velproportioneret hjørnebebyggelse med god virkning
i gadebilledet. Hoveddørene burde udskiftes med traditionelle, malede fyl
dingsdøre. Tilbagetrækningen af døren mod Dragestræde er uheldig. Tagene
burde lægges om med tegl.
Historie: Forhuset ud mod Rådhusgade blev opført efter branden i 1774
som et ni fag langt, teglhængt bindingsværkshus og indrettet til to boliger,
hvoraf den ene dog senere blev nedlagt. I dette århundredes begyndelse fandt
en delvis grundmuring sted, i hvilken forbindelse det nordøstre hjørne fik sin
nuværende, skrå afskæring.
Sidehuset med facade ud mod Dragestræde blev opført i 1824 som et otte fag
langt, teglhængt bindingsværkshus, indrettet til stald, lo, lade og brændehus.
Omkring 1840 ombyggedes stalden til beboelse, og kort efter udvidedes huset
med ét fag til de nuværende ni fag. Senere indrettedes i laden endnu en
beboelse.

RÅDHUSGADE 12, matr.nr. 213
Enetages forhus med grundmuret gadeside og bindingsværksbagside. Eternitbelagt heltag med en kvist i tagfladen mod gaden. Facaden, der er inddelt i fire
vinduesfag samt et portfag, er pudset og malet hvid over en grå, pudset sokkel
og afsluttes af en profileret gesims trukket i puds. Grønmalede, torammede
vinduer med tophængte overrammer. Bagside i fem fag egebindingsværk,
gulkalket over tavl, tømmer og sugfjæl. Tjæret sokkel. Grønmalede, torammede
vinduer med tre glas i hver ramme.
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Rådhusgade 12. Ejere:

Mads Brydes enke og Christian Schade
Christian Schade og Johan Thiis
Christian Schade og Hendrich Pedersen
avlsbruger Peder Hendrichsen
købmand Johan Ferd. Wolff
tømrer Fr. Fliedner
sodavandsfabrikant Johan Fr.Petersen
slagter Chr. Emil Estrup
Fanny Fr. Estrup
maler Laurits Olsen
Stege bys og landsogns sygekasse
Aase Brøndfort

før 1774
1783
før 1791
før 1811
før 1837
1870
1904
1912
1934
1949
1955
1973

Bemærkninger: Hus med god hovedform. Ved fremtidig udskiftning af
vinduer bør disse udformes med korspost og almindelige rammer. Taget
burde belægges med tegl og skorstenspiben retableres. Pæn og intakt bagside,
der dog skæmmes af en nyere skorsten.
Historie: Forhuset blev opført efter branden i 1774 som et syv fag langt,
teglhængt bindingsværkshus og var indtil 1873 disponeret som to, selvstændige
huse på henholdsvis fire og tre fag, regnet fra nord. Huset havde oprindelig den
dybde, som porten endnu har. I 1847 blev den søndre del udvidet til sin
nuværende dybde i forbindelse med en gennemgribende ombygning. I 1873
udvidedes også den nordre del, og samme år grundmuredes hele husets facade.

RÅDHUSGADE 13, matr.nr. 172
Énetages hjørnehus med lille kælder, teglhængt valmtag samt to skorstens
piber i kippen. Skråt sydøsthjørne. Grundmurede gadesider med pudset, grå
sokkel og blank mur af røde sten afsluttet med muret gesims med savskifte. Dels
korspostvinduer dels énrudede forretningsvinduer, alle med fladbuede stik og
skifersålbænke. Mod Rådhusgade en forretningsdør med stor rude. Alt træ
værk malet grønt. Mod Dragestræde en brunbejdset dør med rude. Gårdsiden
i egebindingsværk med gennemstukne bjælketappe, gulkalket over tavl og
tømmer. Opsprossede vinduer med én og to rammer samt en revledør, alt malet
blåt.
Mod Dragestræde, sammenbygget med forhuset, et énetages sidehus med
eternitbelagt heltag. Gadeside med pudset, grå sokkel og blank mur af røde sten
afsluttet med muret gesims. Grønmalede, torammede vinduer med tre ruder i
hver ramme og skifersålbænke. Tofløjet port med brunbejdset listebeklædning.

Rådhusgade 13-15

Rådhusgade 13. Ejere:

Ole Jacobsen
Hans Knudsen
matros Ole Hansen Knudsen
væver Lars Poulsen Fjellerad
maler H. C. Jørgensen
Marie Jørgensen
købmand Jens Peter Sev. Balslev
købmand Rudolf K. Sev. Balslev

før 1774
1777
1804
1822
1852
1885
1894
1941

(De tre nordligstefag, ca. 1830-1858):

skomager Peter Jensen
skrædder Ole Nielsen
maler H. C. Jørgensen

før 1837
før 1847
1858
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Gårdside dels i grundmur dels i bindingsværk, gulkalket over sort murfod. To
blåmalede døre.
Bemærkninger: Godt og intakt forhus med nydeligt tag og pæne skorstens
piber. Man glædes over den bevarede butiksfacade, der respekterer husets
fagdeling. Døren mod Dragestræde burde males. Bygningshistorisk interessant
gårdside.
Pænt sidehus, der dog burde have udskiftet tagbeklædningen med tegl. Den
bejdsede port kan med fordel males.
Historie: Forhuset blev opført efter branden i 1774 som et seks fag langt,
teglhængt bindingsværkshus, men omkring 1830 blev det opdelt i to selvstæn
dige huse på hver tre fag. I tiden omkring 1900 blev facaden grundmuret, og
der indrettedes en butik i den nordre del.
Sidehuset med facade mod Dragestræde synes at være blevet opført omkring
1820, men kan dog indeholde dele af et tidligere sidehus. Facaden blev
grundmuret omkring 1900.
Rådhusgade 16-14

RÅDHUSGADE 14, matr.nr. 212

Rådhusgade 14. Ejere:

købmand Jens P. Severin Balslev
barber Aksel Chr. Sev. Balslev
købmand Rudolf K. Sev. Balslev

1897
1941

1967

Grundmuret, énetages forhus i fire vinduesfag samt et portfag. Teglhængt
heltag med en skorstenspibe i kippen. To grønmalede kviste i tagfladen mod
gaden. Pudset, gulmalet facade over en tjæret sokkel og afsluttet af hvidmalet,
profileret gesims trukket i puds. Grønmalede, korspostdelte vinduer med ét glas
i hver ramme og med skifersålbænke, der bæres af hvidmalede, fremkragede
murskifter. I det nordligste fag en portgennemkørsel med kurvehankbuet stik
og pæn, tofløjet, grønmålet fyldingsport. Bagsiden pudset, gulkalket. Tjæret
murfod og hvidmalet, muret gesims. Brunmalede, torammede vinduer med tre
glas i hver ramme samt pænt, blågrønt bræddebislag med paplagt heltag.
Gavle i bindingsværk.
Bemærkninger: Smukt, velproportioneret hus med intakt facade og god
farveholdning.
Historie: Huset beskrives som opført i 1913, men i alt fald gavlene stammer
fra det tidligere bindingsværkshus, som var opført efter branden i 1774.

RÅDHUSGADE 15, matr.nr. 171

Rådhusgade 15. Ejere:

tømrer Herman Schultze
Hans Petersen
musikdirektør Hans Math. Petersen
maskinmester Gustav H. Michelsen
Bendt Lund Nielsen
sparekasseassistent Steen Soltau
konstabel Allan Aa. Mortensen
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1884
1890
1904
1937
1966
1976
1977

Grundmuret, énetages forhus med heltag og en gulkalket skorstenspibe i
kippen. Til gaden tegltag og to kviste, til gårdsiden eternitbelagt tag og en lang
taskekvist. Facade i seks fag og et portfag. Pudset, sort sokkel og gulmalet mur
afsluttet med muret, gul hovedgesims med to savskifter. Korspostvinduer med
én rude i hver ramme og sorte, støbte sålbænke. To granittrin op til en
fyldingsdør med ruder. Tofløjet, beklædt revleport på pinolhængsler. Træ
værket dels brunmalet, dels lakeret. Tagkvistene mod gaden har fladt heltag,
gulmalede, zinkklædte flunker og brunbejdset front med énrudet vindue.
Gårdsidens murværk er rødmalet og har blåmalede vinduer med én rude i hver
ramme. En lang, træbeklædt kvist med paptag og torammede vinduer.
Træværket dels brunbejdset, dels blåmalet.
Grundmuret baghus i én etage med teglhængt heltag og to skorstenspiber i
kippen. Pudset mur, rødmalet over en sort murfod mod gården, gul mod haven.
Profileret, hvidmalet gesims. Blåmalede vinduer og døre.
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Bemærkninger: Godt og velproportioneret forhus med intakt facade. Pæn
port og nydelig skorstenspibe. De ellers pæne kviste til gaden ville vinde ved at
fa fjernet listebeklædningen og få retableret post- og sprosseopdelte, malede
vinduer.
Udmærket baghus, der er vigtigt for gårdsrummet.
Historie: Efter nedrivning af et otte fag langt bindingsværkshus, som var
opført efter branden i 1774 og indrettet til beboelse og butik, blev det
nuværende forhus opført i 1884 som et grundmuret, teglhængt beboelseshus
med gennemkørselsport og kvist. I 1915 sløjfedes denne kvist, og de to
nuværende opsattes. Gårdsidens overbygning er fra 1943.
Baghuset er i sin nuværende skikkelse som beboelseshus fra 1915, men
indeholder dele af en ældre staldbygning fra før 1800.

RÅDHUSGADE 16, matr.nr. 211

Rådhusgade 16. Ejere:

Rasmus Kjeldsen
daglejer Michael Nielsen
daglejer Peder Frederiksen
daglejer Rasmus Jespersen
Stege Fattigvæsen
Amalie H. Scharff
murer Johs. Nie. Scheuer
mekaniker Niels P. Nielsen
postbud Reinholdt Weiss
bankassistent Kirsten Pedersen
Kristine B. Kristensen

før 1774
før 1791
1822
1847
1871
1878
1893
1916
1939
1972
1972

Grundmuret, énetages forhus i tre fag med sort, opskalket, eternitbelagt heltag.
Facade i blank mur af røde sten med muret sokkel og muret gesims med
savskifte og tandsnit. Torammede vinduer med to glas i hver ramme, hvide
rammer i grønne karme. Skifersålbænke og fladbuede stik. Pæn hovedindgang
med grønmålet fyldingsdør med vindue med hvidmalede, skrå sprosser.
I tagfladen mod gaden en kvist med fladt tag, zinkflunker og et trerammet
vindue. Bagsiden har grønmålet murværk og sokkel, muret gesims og hvid- og
grønmalede vinduer.
Bemærkninger: Velproportioneret og pænt lille hus med god farveholdning.
Taget burde belægges med tegl. Skorstenspibe mangler.
Historie: Huset blev opført efter branden i 1774 som et tre fag langt,
teglhængt bindingsværkshus og indrettet til beboelse. Facaden grundmuredes i
1917.

i
i

RÄDHUSGADE 17, matr.nr. 170

HoveddørJ'ra Rådhusgade 17

Rådhusgade 17. Ejere:

Morten Zyrach
snedker Jens Olsen Lund
Feldbereder Jochum Scharff
snedker Ludvig F. Lindhard
murer Ferd. Emil Jørgensen
Vilhelmine Sofie Jørgensen
kontorassistent Anna-Lise Jensen
bager Hans Petersen
Elith Jørgensen
Tanas Mircevski

1763
før 1791
før 1801
1846
1887
1923
1967
1970
1974
1980

Grundmuret, énetages forhus i tre fag med eternitbelagt heltag og en kvist til
gaden. Facade med pudset, sort sokkel og blank mur af røde sten. Enrudede
termovinduer med sort træværk. En lakeret fyldingsdør med ruder øverst.
Gadesidens kvist har eternittag og énrudet vindue. Gårdside af hvidmalet
gasbeton.
Enetages baghus i fire fag med eternitbelagt heltag og udbygning i gården.
Huset dels af grundmur dels af egebindingsværk, hvidmalet mod gården og
gulkalket mod haven. Blå vinduer og døre.
Bemærkninger: Forhuset har kun bevaret sin gode hovedform og har ved
ombygning mistet sin tidligere karakter. Pæn hoveddør.
Historie: Efter branden i 1774 opførtes et fire fag langt, teglhængt bindings
værkshus til beboelse. Ved flere og omfattende ombygninger i nyere tid har det
helt ændret karakter og fået sin nuværende udformning.
Baghuset blev opført efter branden i 1774 som et teglhængt bindingsværks
hus og indrettet til stald og kornlade. Det var oprindeligt to fag langt, men blev
kort efter 1800 udvidet med endnu to fag. Omkring 1850 lod snedkermester
Ludvig Linhard baghuset indrette til snedkerværksted.
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RÅDHUSGADE 18, matr.nr. 210

Rådhusgade 18

Rådhusgade 18. Ejere:

Ole Frederiksen
skomager Anders Olsen
avlsbruger Jens Didrichsen
avlsbruger Peder Nielsen Scharff
Amalie H. Scharff
murer Johs. Nie. Scheuer
cigarhandler Niels Peder Enevoldsen
mekaniker Frode H. Kjær
Ellen Margrethe Hoick
Poul Verner Nielsen

før 1781
før 1801
før 1811
1838
1864
1893
1917
1956
1966
1966

Grundmuret, énetages forhus med teglhængt heltag. Facade i blank mur af
røde sten med pudset, gråmalet sokkel og gulmalet, profileret hovedgesims
trukket i puds. Bejdsede, torammede, tophængte vinduer med otte glas i hver
ramme. Skifersålbænke. Under vinduerne blændinger med rudemønster af
mursten i højt relief. Portgennemkørsel mod syd, mod gaden lukkes af pæn,
blåmalet, tofløjet beklædt revleport. Bagside af røde sten over en pudset, grå
sokkel. Brunbejdsede, torammede vinduer med tre glas i hver ramme og med
brunmalede, pudsede, profilerede sålbænke. Bindingsværksgavle.
Bemærkninger: Hus med god hovedform. Trods gode intentioner om at
isætte korrekte vinduer er dette ikke lykkedes. Vinduerne burde være side
hængte, det høje format burde være delt af krydsposte i fire rammer, evt. med
spinkle sprosser. Facaden ville vinde, hvis vinduerne blev malet. Skorstens
piben mangler.
Historie: Huset blev opført efter branden i 1774 som et otte fag langt,
teglhængt bindingsværkshus og indrettet til beboelse og med port i to fag.
I 1893 fandt en større ombygning sted, og facaden og gårdsiden blev grund
murede.

Rådhusgade 17-19

RÅDHUSGADE 19, matr.nr. 169
Grundmuret forhus i én etage med rødt, eternitbelagt heltag. Til gaden en kvist
med zink på heltag og flunker, torammet vindue og brunbejdset træværk.
Facade i tre fag samt port i nord. Pudset, sort sokkel, refendfuget, gulmalet mur
afsluttet med profileret, hvidmalet hovedgesims trukket i puds. Enrudede
vinduer, hoveddør med tremmer, brunbejdset. Brunmalet tofløjet revleport.
Pudset gårdside med sort sokkel og gulmalet mur og gesims. Vinduer som
facadens. En træbeklædt taskekvist med gråt eternittag og torammet vindue.
Enetages baghus, dels i grundmur, dels i bindingsværk med gråt eternit
belagt heltag. Gårdside i blank mur af røde sten over sort murfod og afsluttet
med muret gesims. Haveside hvidkalket og afsluttet med gesims. Brune
vinduer og døre, dels malede, dels bejdsede. Gulkalket nordgavl af bindings
værk.
Bemærkninger: Forhus med god hovedform. Huset ville vinde ved at få postog sprosseopdelte vinduer, en traditionel fyldingsdør og alt træværk malet. Ved
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Rådhusgade 19. Ejere:

Johan Mitz
Jørgen Mohr
Isach Johnasscn Baagøe
Hans Grothe
avlsmand John Pedersen
smed Mads Madsen
daglejer Hans Larsen
sadelmager Rasmus Iversen
høker Lars Peter Jørgensen
snedker Niels David Chr. Møller
bager Ferd. Andersen
bager Lars Peter Petersen
bager Hans Chr. Vilh. Petersen

før 1774
1778
før 1791
1792
1800
før 1811
1821
1849
1873
1887
1902
1934
1952

en kommende udskiftning af eternittaget burde tegl foretrækkes. Skorstenspibe
mangler.
Udmærket baghus.
Historie: Efter branden i 1774 blev forhuset opført som et syv fag langt,
teglhængt bindingsværkshus med port i to fag og indrettet til beboelse. I 1906
fandt en større ombygning sted, hvorunder langsiderne grundmuredes, og der
indrettedes en butik.
Baghuset blev ligeledes opført efter branden i 1774 som et seks fag langt,
teglhængt bindingsværkshus og indrettet til stald og lo. Bager F. Andersen lod i
1920 langsiderne grundmure og forhøje, og han indrettede baghuset til bageri.

RÅDHUSGADE 20, matr.nr. 209

Rådhusgade 20

Rådhusgade 20. Ejere:

postmester Nis Boysen
bager Johannes Keilov
sadelmager Jørgen Christiansen
daglejer Anders Larsen Platou
matros Gert Michelsen
tømrer H. J. Rasmussen
maler V. Surland
maler. Albert A. A. Surland
maler Hermann Brasen
Hilda Marie Brasen
Tage Enggaard Pedersen

før 1781
før 1791
1794
før 1801
før 1847
før 1857
1865
1917
1938
1973
1980

Rådhusgade 21. Ejere:

Hans Hansen
Hans Jørgensen
avlsmand Rasmus Olsen
avlsmand Ole Hemmingsen
daglejer Steifen Hansen Brønderslev
slagter Ole Hemmingsen
slagter Jens Peter Olsen
slagter H. J. Brochhorst
Elise Brochhorst
høker Rasmus Pedersen
Mette Marie Pedersen
købmand Martin Nielsen
slagter Erik Andersen
slagter Kaj Ferdinand
Finn T. Nielsen

før 1774
1777
1791
før 1811
før 1817
1823
før 1837
1852
1875
1886
1918
1919
1943
1958
1980

Enetages bindingsværksforhus i tre fag samt et portfag. Teglhængt heltag med
en skorstenspibe i kippen og trefløjet kvist i tagfladen mod gaden. Pudset,
gulmalet facade over en pudset, brunmalet sokkel og afsluttet af hvidmalet
bræddegesims. Torammede vinduer med tre glas i hver ramme, røde rammer i
brune karme. Brunmalede, profilerede træsålbænke. Omkring vinduerne bru
ne, profilerede træindfatninger. Mod nord portgennemkørsel, der mod gaden
lukkes af pæn, tofløjet, beklædt revleport, der er malet rød, gul og hvid.
Bagsiden er i egebindingsværk. Gråmalet sokkel og tømmer, lyserøde tavl og
sugfjæl. Fra gården nedgang til en lille kælder.
Bemærkninger: Fint og meget velbevaret lille hus med gode og interessante
detaljer.
Historie: Forhuset blev sammen med Rådhusgade 22 opført efter branden i
1774 som ét ni fag langt, teglhængt bindingsværkshus, der omkring 1800
opdeltes i de to, lige store, selvstændige huse. Rådhusgade 20 underkastedes i
1847 en større ombygning, hvorunder der etableredes en port i husets
nordligste to fag.

RÅDHUSGADE 21, matr.nr. 168
Grundmuret, énetages forhus med lude til gården og sort, eternitbelagt heltag.
Facaden er nederst beklædt med sorte fliser og er ellers afblank mur i røde sten
og afsluttet med muret gesims. To vinduer, det ene brunmalet med tre hvide
rammer, det andet brunbejdset med fire rammer. I syd en tofløjet revleport
beklædt med brunbejdsede lister. I murværket ses spor afen nu blændet dør og
et forretningsvindue. I tagfladen mod gaden en kvist med zink på heltag og
flunker samt et torammet vindue med tre ruder i hver ramme. Træværket malet
brunt og hvidt. Gårdsiden som facaden.
Bemærkninger: Forhus med god hovedform og pæn kvist, men med kedelig
facadeudformning. Træværket burde males og taget omlægges med tegl.
Skorstenspibe mangler.
Historie: Forhuset blev opført efter branden i 1774 som et otte fag langt,
teglhængt bindingsværkshus og indrettet til beboelse med port i to fag. Den
nuværende udbygning på gårdsiden byggedes i 1878, og der indrettedes butik i
forhuset. Husets langsider grundmuredes i 1943, og huset fik den butiksfacade,
som endnu kan anes.

119

RÂDHL’SGADE

RÅDHUSGADE 22, matr.nr. 208

Rådhusgade 24-22

Rådhusgade 22. Ejere:

postmester Nis Boysen
bager Johannes Keilov
sadelmager Jørgen Christiansen
murer Johan Steffen
brændevinskarl Niels Andersen
skomager Niels Jacobsen
vognmand Carl M. Nielsen
sadelmager Jens Peter Djørup
proppeskærer Ole Andersen
snedker, landpost Carl Jensen
fiskehandler Fr. Aug. Jacobsen
Møns Bank Ns
kontorassistent Edel Bagge Jæger

før 1781
før 1791
1794
før 1811
1827
før 1837
1865
1872
1900
1907
1939
1969
1970

Rådhusgade 24. Ejere:

murer Niels Jørgensen
skomager Morten Hansen
skomager Hans Mortensen
kammerråd J. H. Puttfercken
garver N. P. Schack
landpost Peter Jørgensen
Karen Marie Knudsen
karetmager Jens Peter Hansen
smed Fr. V. Thomsen
Sidse Marie Thomsen
Carla Thomsen
chauffør Svend Aa. Nielsen

Rådhusgade 21-25
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før 1781
før 1811
1829
1853
1877
1883
1893
1900
1908
1939
1945
1955

Grundmuret, toetages forhus med fladt, eternitbelagt heltag. Facade i blank
mur af røde sten med pudset, tjæret sokkel og muret gesims. Hvidmalede to- og
firerammede vinduer. Bejdset hoveddør med rude og tremmer. Bagsiden
stænkpudset og blåmalet over en tjæret murfod. Blåmalet bræddegesims.
Forskellige blå- og hvidmalede vinduer.
Bemærkninger: Ved ombygning har huset mistet sin oprindelige karakter og
virker nu temmelig bastant mellem de énetages huse.
Historie: Forhuset blev sammen med Rådhusgade 20 opført efter branden i
1774 som et ni fag langt, teglhængt bindingsværkshus, indrettet til beboelse.
Omkring 1800 opdeltes huset i to, lige store, selvstændige huse. Rådhusgade
22 ombyggedes i 1847, idet der blev etableret en port i to fag og en kvist til
gaden over to fag. Sin nuværende udformning fik huset i 1940, da det blev
grundmuret og fik påbygget overetage.

RÅDHUSGADE 24, matr.nr. 207
Grundmuret, énetages forhus med gråt, eternitbelagt heltag. Facade af røde
teglsten over en støbt sokkel og afsluttet af brunbejdset finérgesims. Etrammede, bejdsede termovinduer. Portgennemkørsel mod nord, lukket af
tofløjet, bejdset port.
Bemærkninger: Ved hårdhændet ombygning har huset faet en gold og trist
facade.
Historie: Huset blev opført efter branden i 1774 som et otte fag langt,
teglhængt bindingsværkshus. Omkring midten af 1800-årene øgedes husdyb
den på gårdsidens sydligste fire fag til den nuværende størrelse. Gårdsiden blev
grundmuret i begyndelsen af dette århundrede, facaden grundmuredes i
forbindelse med en ombygning i 1975.

RÅDHUSGADE 25, matr.nr. 166
Enetages forhus med teglhængt heltag og en kvist til gaden samt en lude til
gården. Bygningen er dels i bindingsværk dels i grundmur. Facaden pudset,
gulmalet over sort sokkel og afsluttet med gul sugfjæl. Enrammede vinduer med
brunbejdset træværk. I syd en gennemkørselsport med to portfløje af lakerede
profilbrædder. Kvisten til gaden har fladt zinktag, træbeklædning på front og
flunker samt et énrudet vindue, alt træværk brunbejdset. På gårdsiden en lude
af mur og bindingsværk, gul over sort murfod og afsluttet med sugfjæl.
Forskellige, brune vinduer. Indgangsparti af brædder med listebeklædt dør og
fladt tag.
Baghus i én etage dels af bindingsværk dels af grundmur med teglhængt
heltag og en skorstenspibe. Haveside med blank mur af røde sten, mens resten
er delvis pudset og gulmalet over sort murfod. Brunbejdsede vinduer, døre og
portfløje.
Bemærkninger: Forhus med god hovedform og pænt tegltag. Husets facade
har ved ombygning faet sin nuværende, triste udformning, umalede post- og
sprosseløse vinduer og klodset udformet kvist. Skorstenspibe mangler.

rådhusgade:
Rådhusgade 25. Ejere:
(Søndre del, lidi. Rådhusgade 23)

Jørgen Andersen
daglejer Frederik Christiansen
daglejer J. Knudsen
Stege Fattigvæsen
vægter Jens Peter Hansen

før 1774
før 1801
før 1847
1871
1907

(Nordre del, lidi. Rådhusgade 25)

Anders J ørgensen
Lars Nielsen
daglejer Jens Rasmussen
snedker Chr. A. Nørretrandcrs
skomager Jens Nielsen
vægter Jens Peter Hansen
skrædder Carl Jørgen Christiansen
arbejdsmand Anders Peter Hansen
Carl Andreas Andersen
chauffør Fritz G. Hemmingsen

1770
1783
1792
før 1817
1844
1907
1918
1921
1942
1947

Pænt og velproportioneret baghus, der er vigtigt for gårdsrummet.
Historie: Forhusets to søndre fag var ved opførelsen i 1774 et selvstændigt
beboelseshus af bindingsværk med tegltag. De forfaldt imidlertid op gennem
forrige århundrede, kom i Fattigkassens besiddelse og blev derfor i 1908-09
hovedrestaurerede og lagt sammen med de nordre tre fag til nuværende
Rådhusgade 25. Disse tre nordfag var ligeledes opført efter branden i 1774 og af
bindingsværk med teglhængt heltag. I 1854 blev de udvidet med ca. 1,5 m i
dybden. Forhusets facade fik sin nuværende karakter i henholdsvis 1955, da
porten blev etableret, og i 1961, da hovedindgangsdøren i husets nordligste fag
sløjfedes.

RÅDHUSGADE 26, matr.nr. 206ö
Grundmuret, énetages forhus med sort, eternitbelagt heltag med en skorstens
pibe. I tagfladen en stor kvist med fladt tag og store termovinduer. Facade af
røde sten over en pudset, gulmalet sokkel. Butiksindretning med store vinduer,
hvorover et skråt bånd med skiltning. Portgennemkørsel mod syd med tofløjet,
brunbejdset port.
Bemærkninger: Huset afviger fra gadens øvrige bebyggelse, især er den
dominerende kvist uheldig, men også butiksindretningen med store vinduer og
det skrå bånd er helt fremmed for gaden.
Historie: På dette sted opførtes efter branden i 1774 et otte fag langt,
teglhængt bindingsværkshus, som indrettedes til beboelse med port i to fag. Det
blev grundmuret i 1887, men fik sin nuværende udformning i 1965 ved en så
gennemgribende ombygning, at der snarere er tale om en nyopførelse.

RÅDHUSGADE 27, matr.nr. 165

Rådhusgade 26

Rådhusgade 26. Ejere:

snedker Christian Borch (Borg)
skomager Ib Olufsen
daglejer Christen Christoffersen
skomager Christoffer Christensen
vægter Lars Hemmingsen
brygger C. Jørgensen
Peder Madsen
murer Johs. Nie. Scheuer
dyrlæge Ludvig Emil Iversen
snedker Niels Rasmussen
snedker Edvard Wad
Karen Wad
møbelhandler Lars E. Andreasen

før 1761
1799
før 1811
1829
før 1847
før 1867
1869
1874
1887
1897
1939
1940
1972

Grundmuret forhus i to etager til gaden og én etage til gården med teglhængt
heltag og en skorstenspibe i kippen. Facaden i tre fag med grå, pudset sokkel,
blank mur af gule sten og kordonbånd, vinduesbånd og hovedgesims, alle grå,
profilerede og trukne i puds. Brunbejdsede termovinduer med fladbuede stik og
skifersålbænke. Granittrin op til teaktræsdør med rude og overvindue. Muret
og blåmalet gårdside afsluttet med muret gesims. Et stort, brunbejdset vindue.
Grundmuret, énetages baghus med teglhængt heltag. Sort sokkel og blåmalet
mur afsluttet med muret gesims. Døre og vinduer malet røde og blå.
Bemærkninger: Udmærket forhus, der dog med sine to etager til gaden virker
lidt dominerende i gadebilledet. Dette understreges af termovinduernes store
gab, hvor opdelte vinduer ville virke formildende. Pænt lille baghus.
Historie: Forhuset blev opført i 1882 som et grundmuret og teglhængt hus
med to etager til gaden, men kun én til gården, således som det endnu er
tilfældet. Tidligere lå på dette std et tre fag langt bindingsværkshus, som var
opført efter branden i 1774.
Baghuset er opført i 1920.

Rådhusgade27. Ejere:

krydsassistent Niels J. P. Johansen
Anna Christine Hansen
Anders Petersen
dampskibsfører N. F. P. O. J. Stolt
Margrethe Kristine Nielsen
Knud Lorenzen
bager Sv. Aa. Jensen

1881
1913
1917
1918
1940
1950
1954

RÅDHUSGADE 28 - 28A, matr.nr. 205«
Grundmuret, énetages forhus i otte fag med eternitbelagt, opskalket heltag.
Facaden har gulmalet murværk over en tjæret sokkel og afsluttes af profileret
gesims, trukket i puds. Grønmalede, torammede vinduer med tre glas i hver
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ramme og med sortmalede, støbte sålbænke. To hovedindgange, begge med tre
granittrin, smedejernsrækværk og med fine, tofløjede fyldingsdøre med vinduer
og overvinduer. Nordgavlen og bagsiden er gulmalede og har vinduer som mod
gaden.
Mod Skolegade et grundmuret, toetages forhus med stort skiferbelagt,
halvvalmet heltag med to skorstenspiber i kippen. Murflader i blank mur af
røde sten, afsluttet af murede gesimser. I facaden to fremspringende tårne, hver
med en hovedindgang med tofløjet, blå-, hvid- og rødmalet dør med rundbuede
overvinduer. Hvidmalede korspostvinduer, dels firerammede, dels seksrammede. Fladbuede stik og skifersålbænke, der bæres af fremkragede skifer. I
facadens midte er en inskription med smedejernsbogstaver: »18 Haandværkerforeningen Stiftelse 96«.
Bemærkninger: Mod Rådhusgade et godt forhus med fine proportioner og
pæn intakt facade. Taget bør belægges med røde vingetegl, og skorstenspiben
bør retableres. Mod Skolegade et intakt, tidstypisk forhus, der dog virker
fremmedartet i gadebilledet.
Historie: Forhuset mod Rådhusgade blev opført i 1855 på en hidtil ubebyg
get grund. Huset rummede seks lejligheder til trængende medlemmer af Stege
borgerlige Understøttelsesforening og senere Håndværkerforeningen.
Forhuset mod Skolegade opførtes i 1896.

Rådhusgade 28

RÅDHUSGADE 29, matr.nr. 164
Rådhusgade 28. (Forhus mod Skolegade)

Enetages forhus i tre fag dels i grundmur dels i bindingsværk med teglhængt
heltag, en skorstenspibe i kippen samt en kvist til gaden. Facade med sorttjæret

Rådhusgade 28A. Ejere:

Stege borgerlige Understøttelsesforening
Stege Haand værkerforening

1855
1873

Rådhusgade 29. Ejere:

daglejer Jens Madsen
Peter Henrichsen
daglejer Rasmus Mortensen
tømrer, hjulmand Niels Jensen
tømrer Jens Nielsen
arbejdsmand Jens Peter Jensen
chauffør Edmund Jensen
Johanne Oline Marie Andersen
Fr. Valdemar Ahlmann
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før 1774
1793
1798
før 1811
1864
1900
1938
1950
1956

Rådhusgade 25-33
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sokkel og pudset, gulmalet mur, afsluttet med profileret, gul sugfjæl. Brunmalede, torammede vinduer med tre ruder i hver ramme. Mod gaden en kvist
med zink på det flade heltag og flunkerne. I fronten et trerammet vindue med
tre ruder i hver ramme, brunmalet træværk. Gårdside er i tre fag egebindings
værk med gennemstukne bjælketappe. Sort murfod, tømmer og tavl gulkalkede.
Dør og vinduer brunmalede.
Enetages baghus i tre fag egebindingsværk og med teglhængt heltag. Sort
murfod og gulkalket tømmer og tavl. Gårdside med en rød revledør mellem to
brunmalede, torammede vinduer med seks ruder i hver ramme.
Bemærkninger: Godt og meget intakt forhus med nydeligt tag og bevaret
skorstenspibe. Pæne vinduer i facaden. Bygningshistorisk interessant gårdside.
Overordentlig nydeligt baghus, der kun mangler at fa retableret skorstens
piben for at være helt intakt.
Historie: Forhuset blev opført efter branden i 1774 som et tre fag langt,
teglhængt bindingsværkshus.
Baghuset blev opført omkring 1830 og indrettet til tømrerværksted. I 1873
ombyggedes det til en selvstændig beboelse.

Rådhusgade 29, baghus

RÅDHUSGADE 30, matr.nr. 204

Rådhusgade 30A. Ejere:

tømrer F. Fliedner og murer F. Jensen
by- og herredsfuldm. J. P. Jacobsen m. fl.
købmand Peter Marius Jensen
købmand Axel Andersen
købmand Egon V. Jørgensen

Rådhusgade 30. (Forhus mod Skolegade)

1857
1912
1919
1924
1977

Grundmuret toetages hjørnehus i syv fag mod Rådhusgade, fire fag mod
Skolegade samt et skråt afskåret hjørnefag. Teglhængt, opskalket heltag med to
skorstenspiber i kippen. Facaden i blank mur af røde sten over en pudset,
lysegrå sokkel. Hovedgesims med tandsnit, vinduesbånd og etagebånd, alt
hvidmalet, profileret og trukket i puds. Blåmalede, korspostdelte vinduer med
ét glas i hver ramme. Omkring hjørnefaget er butiksindretning, i hjørnefaget
indgang til butikken samt brunbejdset listebeklædning. Bagsiden er i blank
mur af røde sten og afsluttet af muret gesims. Grønmalede to- og trerammede
vinduer med tre glas i hver ramme.
Øst for ovennævnte hus er, mod Skolegade, et grundmuret, toetages forhus i
fem fag med teglhængt heltag med en skorstenspibe i kippen. Facade i blank
mur af røde sten over en lysegrå, pudset sokkel og afsluttet af en hvidmalet,
muret hovedgesims. Blåmalede, korspostdelte vinduer med ét glas i hver
ramme. Støbte sålbænke. I husets midtakse en bejdset hoveddør med side
vindue og overvindue. Bagsiden er i blank mur af røde sten over en rustik
pudset sokkel. Muret gesims af gule sten. Torammede vinduer med tre glas i
hver ramme, dels grønmalede, dels brunbejdsede.
Nord for førstnævnte hus er, mod Rådhusgade, et énetages forhus i to store
vinduesfag (fem spærfag) med teglhængt heltag med en skorstenspibe i kippen.
Facade i blank mur af røde flensborgsten over en gråmalet, pudset sokkel og
afsluttet af hvidmalet, muret gesims. Blåmalede, torammede vinduer med tre
glas i hver ramme. Den øvrige del af huset er rødmalet og har tjæret
kampestenssokkel. I bagsiden og sydgavlen er blåmalede revledøre og forskel
lige, blåmalede, smårudede vinduer. I nordgavlen kleint fyrrebindingsværk.
Bemærkninger: Pænt, intakt og tidstypisk hjørnehus. Facaden ville vinde,
hvis den bejdsede listebeklædning i hjørnefaget blev fjernet og butiksskiltningen
blev dæmpet. Overordentlig pænt trapperum med fine dekorationer. Forhuset
øst for hjørnehuset, mod Skolegade, er et godt hus med fine proportioner og
usædvanlig smukt murværk. Huset har pæne, intakte vinduer, men en ny,
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Rådhusgade 30 (ÆldreJolo, Aløns Museum)

skæmmende hoveddør, der i det mindste burde males. Den vestlige skorstens
pibe mangler og bør retableres. Forhuset nord for hjørnehuset, mod Rådhus
gade, er et morsomt og pænt lille hus med gode detaljer og god farveholdning.
Historie: Hjørnehuset blev opført i 1858 på en hidtil ubebygget grund. 11919
indrettedes en butik i stueetagen.
Forhuset mod Skolegade blev opført i 1857.
Forhuset nord for hjørnehuset mod Rådhusgade blev opført i 1858 med
grundmuret facade og gavle og gårdside af bindingsværk. Det indrettedes til
brændehus, vaskehus og pigekammer.

RÅDHUSGADE 31, matr.nr. 163a

Rådhusgade 31. Ejere:

før 1758
Hendrich Christensen
daglejer Niels Jørgensen
1785
før 1811
snedker Lars Peter Asmussen
organist, toldbetjent Jochum Lindhardt
1821
før 1847
murer Ferdinand Lindhardt
1857
glarmester Jens Andreasen
1895
Ane Kathrine Petersen
1925
Ida Valborg Andreasen
salgsinspektør Helmer Andreasen
1963
1963
fru Emma Jensen
gårdejer Knud Keldborg m. fl.
1972
1973
gårdejer Emil Kornelius Møller
1975
mekaniker Lars Nik. Spohr
1979
Peter Steno Hansen
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Forhus i tre fag bindingsværk, to etager til gaden og én til gården. Teglhængt
heltag med en skorstenspibe i kippen samt en kvist til gården. Pudset brunmalet
sokkel, gråmalet bindingsværksfacade med pudsede lisener, kordonbånd og
brunmalet sugfjæl. Torammede vinduer med tre ruder i hver ramme. En
fyldingsdør med rude og overvindue. Dør og vinduer brunmalede. Bagside
under ombygning, dog ses endnu en egestolpe i syd fra den oprindelige
bindingsværksvæg. I gårdsidens tagflade en teglhængt taskekvist med gule
flunker og hvid front. Brunt, torammet vindue med to ruder i hver ramme.
Bemærkninger: Godt, lille hus med nydelig facade og pæne vinduer.
Historie: På den samlede ejendom, Rådhusgade 31-33, opførtes efter
branden i 1774 et fire fag langt, teglhængt bindingsværkshus, der allerede i
1785 blev udvidet til seks fag og indrettet til to beboelser. Murermester
Ferdinand Lindhard forlængede i 1847 huset til otte fag, som han i 1882 opdelte
i to adskilte og ulige store huse, som det ses i dag. Det søndre, Rådhusgade 31,
blev straks efter adskillelsen forhøjet med én etage, ligesom der indrettedes
butik. Denne sløjfedes dog atter, senest i 1920.
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Rådhusgade 33. Ejere:

Hendrich Christensen
før 1758
daglejer Niels Johansen
1785
snedker Lars Peter Asmussen
før 1811
organist, toldbetjent Jochum Lindhardt
1821
murer Ferdinand Lindhard
før 1847
glarmester Jens Andreasen
1857
skomager Peter Adolf Nielsen
1883
murer Hans Jørgen Hoick
1912
Emmy Nikoline Hoick
1950
skoleinspektør,
borgmester Hans Peter Aage Hoick
1957
Ingeborg Mathilde Hansen
1958
Dagmar Emilie Jensen
1965
bager Hans Christian Petersen
1971
Erik Nybro Christensen
1974
Bente Schou Iversen
1978
Randi Nielsen
1979

RÅDHUSGADE 33, matr.nr. 163A
Enetages forhus med teglhængt heltag og en lude til gården. Mod gaden en
taskekvist og i kippen en skorstenspibe. Pudset facade, rødmalet over sort
sokkel og afsluttet med rød bræddegesims. Torammede, blåmalede vinduer
med tre ruder i hver ramme. Brunbejdset hoveddør med glasparti ved siden.
Teglhængt taskekvist afbindingsværk, overpudset og gul. I fronten torammede
vinduer med tre ruder i hver ramme og i nordflunken et trekantet vindue. Alle
vinduer brunmalede. I gårdsiden en fyldingsdør med bræddebeklædning
omkring, alt brunmalet.
Luden mod gården er i fire fag egebindingsværk med grå, pudset sokkel, sort
tømmer og rødmalede tavl og sugfjæl. Dør og vinduer brunbejdsede.
Enetages baghus, dels af bindingsværk, dels af grundmur og med eternitdækket heltag. Gårdsiden i fire fag bindingsværk med grå sokkel, sort tømmer
og røde tavl. Havesiden grundmuret med grå sokkel og gul mur med gesims.
Døre og vinduer malet, dels blå, dels brune.
Bemærkninger: Godt og velproportioneret forhus med pæne vinduer i
facaden. Indgangspartiet kunne med fordel udskiftes med en traditionel
fyldingsdør. Pæn skorstenspibe. Særdeles god taskekvist med morsomt tre
kantet vindue i nordflunken.
Historie: På den samlede ejendom, Rådhusgade 31-33, opførtes efter bran-

Rådhusgade 31-33
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den i 1774 et fire fag langt, teglhængt bindingsværkshus, der allerede i 1785 blev
udvidet til seks fag og indrettet til to beboelser. Murermester Ferdinand
Lindhard forlængede i 1847 huset til otte fag og opsatte taskekvisten. I 1882
opdeltes bygningen i to adskilte og ulige store huse, som det ses i dag.
I 1916 etableredes en butik.
Baghuset blev opført i 1858 af glarmester J. Andreasen som et fire fag langt,
teglhængt bindingsværkshus, indrettet til glarmesterværksted og en mindre
beboelse. Den vestre grundmuredes i 1916.

RÅDHUSGADE 34, matr.nr. 1896

Rådhusgade 36-34

Rådhusgade 34. Ejere:

tømrer Jens Peter Petersen
skrædder Peter Jensen
Carl Chr. Jensen
arbejdsmand Peter Rudolf Biiel
gårdejer Emil Kornelius Møller
elektrikerJensJ. Nielsen

1886
1887
1891
1930
1975
1978

Grundmuret, énetages forhus med eternitbelagt heltag, hvori en trerammet,
finérbeklædt kvist mod gaden. Facade i blank mur af røde sten over en grå
cementsokkel og afsluttet af en muret gesims. I gadesiden et stort, brunbejdset,
firerammet vindue med tre glas i hver ramme samt hovedindgang med
teaktræsdør. Sydgavl i blank mur af røde sten og med brunbejdsede vindskeder.
Bagsiden gulkalket over en tjæret sokkel.
Bemærkninger: Hus med god hovedform, men med uharmonisk facadeud
formning. Huset ville vinde, hvis træværket blev malet og taget belagt med tegl.
Skorstenspiben mangler.
Historie: Huset blev opført i 1886.

RÅDHUSGADE 35-37, matr.nr. 161
Énetages forhus med teglhængt heltag med taskekviste og skorstenspibe mod
haven. Mellem fremspringende murpiller består langsiderne af plader med
lister og med bånd af termovinduer. Alt malet gråt og blåt.
Bemærkninger: Trods klare forsøg på at bygge et tilpasset hus, falder
bygningen med sit specielle facaderelief ud af sammenhængen med omgivel
serne og virker nærmest afstikkende på grund af sin dominerende størrelse.
Historie: Huset blev opført i 1962 for Stege Kommune. På dette sted lå
tidligere et bindingsværkshus i seks fag, Rådhusgade 35, som var opført i 1844,
og et noget ældre bindingsværkshus i fem fag, som var opført i 1758-60 og efter
alt at dømme havde undgået den store bybrand i 1774.

Rådhusgade 35-41

Rådhusgade 37. Ejere:

Stege Kommune

1901 og 1959

Rådhusgade 36. Ejere:

fotograf Baldur Faber
fotograf Peter Hansen
Lars Hansen
forpagter Peter Jensen
Hans Hansen
murer Jens Peter Kristensen
Mary Kristensen
mekaniker Finn Nielsen
Poul Erik Andersen
Margit Hansen
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1873
1877
1880
1913
1913
1925
1964
1969
1973
1977

RÅDHUSGADE 36, matr.nr. 189a
Grundmuret, énetages forhus i fem fag med sort, eternitbelagt heltag. Facade i
blank mur af røde sten over en lysegrå, rustikpudset sokkel og afsluttet af en
muret gesims med tandsnit. Brunbejdsede, étrammede termovinduer med
lysegrå, pudsede, profilerede sålbænke. Hovedindgang i husets midtakse med
tre granittrin og nyt, brunbejdset indgangsparti. Nordgavl af røde sten og med
tre smedejernsankre. Pudset, gulmalet bagside med muret gesims. Brune,
korpostdelte, smårudede vinduer.
Bemærkninger: Hus med god hovedform. Vinduerne mod gaden burde have
lodposte og sprosser, og hoveddøren burde være en traditionel fyldingsdør,
hvorved facaden atter kunne blive harmonisk. Taget burde belægges med røde
vingetegl og skorstenspiben retableres.
Historie: Huset blev opført i 1873 i grundmur med tegltag og indrettet til
beboelse. I det samtidigt opførte sidehus var fotografisk atelier.

RÅDHUSGADE
Rådhusgade38A. Ejere:

Stege Købstad
Præstø Amtskommune
produkthandler Chr. Knudsen
M. Engelund-Mikkelsen
fabriksarbejder Grethe Engelund-Mikkelsen
Torben Skærbæk

1872
1934
1960
1963
1973
1977

Rådhusgade 38

RÅDHUSGADE 38A, matr.nr. 188£
Grundmuret, énetages hus med teglhængt, halvvalmet heltag med to skorstens
piber i kippen. Kælder under en del af huset. Tjæret sokkel, gulmalede
murflader og hvidmalede, murede gesimser. Korspostdelte vinduer med to glas
i de nederste rammer, hvide rammer i brune karme. I gavlene hvidmalede
kordonbånd. Hovedindgang i sydgavlen med nyt teaktræsindgangsparti. Un
der valmene i begge gavle et trerammet vindue med tre glas i hver ramme. I
bagsiden en gavlkvist over ét fag med fladt heltag, zinkflunker og muret,
gulmalet front med et korspostdelt vindue.
Bemærkninger: Pænt hus med karakterfuld facade og med god farveholdning. Hoveddøren burde males. Ualmindelig pæn havemur, der er vigtig for
gadebilledet.
Historie: Huset blev opført i 1862 af grundmur med indre skillerum af
bindingsværk. Det var oprindelig sygehus, men blev i 1927 gennemgribende
ombygget, i hvilken forbindelse frontispicen ind mod gården opførtes, og det
anvendtes herefter til overlægebolig indtil 1960.

RÅDHUSGADE 38B, matr.nr. 188a

Rådhusgade 38B. Ejere:

Stege Købstad

1872

Rådhusgade 39. Ejere:

Steffen Jensen
Jørgen Nielsen Schade
skomager Johan Johansen
avlsbruger Steffen Brønderslev
skrædder Frederik Stampe
snedker Chr. A. Nørretranders
Christian Julius Nørretranders
tømrer Lars Peter Andersen
ølhandlcr Peter Christian Andersen
Maren Kirstine Andersen
ølhandler Rasmus Henrik Nielsen
Inger Larsen, Randi Byelf
øl handler John Levi Nielsen
maler Bent Nielsen, Anette Nielsen

før 1758
før 1781
1793
før 1827
1832
før 1837
1873
1876
1882
1888
1949
1960
1969
1978

Grundmuret, vinkelbygget rødstensvilla på én etage med teglhængt heltag.
Murflader i blank mur af røde sten over en pudset sokkel. Murede gesimser.
Brunbejdsede, étrammede termovinduer med murede sålbænke og ny, brun
bejdset hovedindgang med sidevindue.
Bemærkninger: Hus med god hovedform. Vinduerne mangler lodposte og
sprosser.
Historie: Huset blev opført i 1894 af Stege Kommune som fattighus.

RÅDHUSGADE 39-41, matr.nr. 160, 159
Grundmuret, énetages forhus med eternitdækket heltag og lude til gården.
Facade med grå, pudset sokkel og blank mur af røde sten afsluttet med muret
gesims. Firerammede, grønmalede vinduer. Port med brunbejdsede brædder.
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Rådhusgade 41. Ejere :

Jørgen Nielsen Schade
skomager Johan Johansen
avlsbruger Steifen Brønderslev
skrædder Frederik Stampe
væver Anders Hansen
vægter Hans Peter Jensen
Christian Vilhelm Petersen
slagter Hans G. Ferd. Danielsen
maler Adolf P. Vennike Johansen
chauffør Ernst Bille Christensen
Marie E. Christensen
Inger Larsen, Randi Byelf
øl handler John Levi Nielsen
maler Bent Nielsen, Anette Nielsen

før 1781
1793
før 1827
1832
før 1847
1852
1902
1906
1930
1932
1953
1960
1969
1978

Gårdside og lude pudset og gulmalet over en sort sokkel. Døre og vinduer er
dels brunbejdsede dels grønmalede.
Bemærkninger: Forhuset har ved ombygning helt mistet sin tidligere ka
rakter.
Historie: Huset blev formentlig opført omkring 1760 som et kun fem fag
langt, stråtækt bindingsværkshus. Det undgik i kraft af sin relativt isolerede
beliggenhed bybranden i 1774. Før 1781 blev det forlænget til de nuværende ti
fag med port i to fag. I 1837 fik huset endelig tegltag i forbindelse med en større
ombygning, hvorunder gårdsidens tre fag lange udskud blev bygget som en
udvidelse af beboelsen. Den søndre del af forhuset fik sit nuværende ud
seende i 1949, da facaden blev grundmuret og hoveddøren flyttet om på
gårdsiden, samtidig med at de to facadevinduer, som helt bryder den oprinde
lige fagdeling, blev opsatte. Den nordre del af huset, Rådhusgade 41, fik sin
nuværende udformning i 1969, da facaden grundmuredes. En skillevæg midt
gennem porten adskilte indtil 1969 de to boliger.

RÅDHUSGADE 40, matr.nr. 186

Rådhusgade 40

Rådhusgade 40. Ejere:

»Møns Andelsfrugteri I/S«
slagter Paul Karil
slagter Chr. Marinus Olsen
Agnes Olsen
dyrlæge Niels Christoffer Clausen
købmand Jens Søndergaard

1907
1910
1912
1918
1919
1947

Rådhusgade 43. Ejere:

bager J. P. Christiansens enke
skrædder Christen Christensen Lindvig
Johanne Caroline Lindvig
telegrafbud Ernst Lindvig
arbejdsmand Har. Sigurd Nielsen
Rådhusgade 43-45

1892
1918
1938
1953
1975

Grundmuret, énetages villa med halvafvalmet mansardtag belagt med cement
sten. Murflader i blank mur af røde sten over en høj, rustikpudset, grå sokkel.
Korspostdelte, fire- og seksrammede vinduer med fire glas i hver ramme. Hvide
rammer i brune karme. I mansardetagen tre kviste i hver langside. Hovedind
gang i vestgavlen med trappe og en brunmalet fyldingsdør.
Bemærkninger: Tidstypisk og intakt hus.
Historie: Huset blev opført i 1907 af Møns Andelsfrugteri. Underetagen
indrettedes til forretningslokaler for baghusets mosteri, mens mansardetagen
var beboelse.

RÅDHUSGADE 43, matr.nr. 157#
Grundmuret, toetages forhus i tre fag med teglhængt heltag og en skorstenspibe
i kippen. Facade med grå, pudset sokkel og blank mur af røde sten. Kordonbånd, vinduesbånd og hovedgesims alle grå, profilerede og trukne i puds.
Korspostvinduer malet hvide og brune med støbte, gråmalede sålbænke. Et
granittrin op til en brun fyldingsdør med rude. Gårdside i blank mur af røde
sten over pudset, sort sokkel. Termovinduer og en revledør med overvindue.
Bemærkninger: Udmærket forhus, der dog virker noget dominerende i
gadebilledet.
Historie: Forhuset blev opført i 1892 som et grundmuret hus i to etagers
højde med en selvstændig beboelse på hver etage. Tidligere lå på dette sted et
tre fag langt, stråtækt bindingsværkshus, som efter alt at dømme undgik
bybranden i 1774.

RÅDHUSGADE 44, matr.nr. 185Z>
Grundmuret, énetages forhus i syv fag med teglhængt heltag med en skorstens
pibe i kippen. Muret sokkel og facade i blank mur af røde, flammede sten,
afsluttet af muret gesims med savskifte. Grønmalede, torammede vinduer med
tre glas i hver ramme. Skifersålbænke og fladbuede stik, hvorover savskifter.
Hovedindgang med pæn, tofløjet, grønmålet fyldingsdør med overvindue. I
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Rådhusgade 44. Ejere:

Niels Chr. Jensen
tømrer Jens Peter Petersen
sodavandsfabrikant Johan Fr. Petersen
sodavandsfabrikant Peter M. Jensen
chauffør Helmuth Pedersen
Chr. Ivan Nissen
Johanne Kristine Nissen
Sisko Anneli Jørgensen
medhjælper Hans Henrik Jørgensen

1876
1883
1912
1942
1955
1956
1974
1978
1979

Rådhusgade 44

sydgavlen er i teglstenene indridset årstal og initialer, formentlig fra tidligere
ejere.
Bemærkninger: Overordentlig pænt hus med fin, intakt facade. Man glæder
sig over de pæne, oprindelige vinduer og den nydelige tofløjede fyldingsdør.
God farveholdning. Det ville pynte på huset, hvis den lille forhave blev
indhegnet af et lavt træstakit, der f.eks. kunne hvidmales.
Historie: Huset blev opført i 1883 af tømrer J. P. Petersen og indrettet til
beboelse og tømrerværksted. I 1919 byggedes et baghus til sodavandsfabrik.

RÅDHUSGADE 45, matr.nr. 158

Rådhusgade 45. Ejere:

chauffør Aksel Heinrich Rasmussen

1944

Grundmuret forhus i to etager med eternitdækket heltag og en skorstenspibe.
Facade med blank mur af røde sten og med brune vinduer. Mod nord og syd
tilbagetrukne indgangspartier med lakerede døre med store råglasruder.
Bemærkninger: Dominerende og lidt kedelig bygning.
Historie: Huset blev opført 1945.
Rådhusgade 46

RÅDHUSGADE 46, matr.nr. 185<Z
Grundmuret, énetages forhus i fire fag med teglhængt heltag med en skorstens
pibe i kippen. Muret, rødmalet sokkel. Facade i blank mur af gule sten, afsluttet
af muret gesims med sparrenkopper. Rødmalede, torammede vinduer med tre
glas i hver ramme. Fladbuede stik og klinkesålbænke. Hovedindgang i sydgav
len med rødmalet fyldingsdør og glasbaldakin. I bagsiden et fint, blåmalet
bislag med fyldingsdør.
Bemærkninger: Pænt, tidstypisk hus med intakt facade, hvor det gode
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Rådhusgade 46. Ejere:

Niels Chr. Jensen
magasinforvalter Hans P. Pedersen
politibetjent Vald. Fr. Petersen
Anna Marie Petersen
Inga Vilh. Olsen

1876
1884
1929
1956
1961

indtryk forstyrres af ubrugelige pynteskodder og nogle meget iøjnefaldende,
stribede baldakiner. Glasbaldakinen ved hoveddøren burde også fjernes.
Bislagets dør synes vendt på hovedet.
Historie: Huset er opført i 1884.

RÅDHUSGADE 47, matr.nr. 156r
Grundmuret, énetages villa med fremspringende parti med gavlkvist og hel
tag, alt belagt med skifer. En skorstenspibe i kippen. Granitsokkel og blank
mur af røde sten med pudsede, grå bånd. Dels brunmalede korspostvinduer,
dels termovinduer med brunbejdset træværk, alle med fladbuede stik og
skifersålbænke. Mod gaden en lakeret hoveddør med overvindue.
Bemærkninger: Udmærket og tidstypisk villa, der dog burde have genindsat
malede korspostvinduer, hvor der nu er termovinduer.
Historie: Huset blev opført i 1894.
Rådhusgade 47

RÅDHUSGADE 48, matr.nr. 185A

Rådhusgade 47. Ejere:

tømrer Christen Christensen
Anna Kristine Th. Christensen
kæmner Hans Hansen
restauratør Arthur Plambock
købmand Alfred Hansen
vulkanisør Erhard Rasmussen
Valborg Rasmussen
skibstømrer Vilh. Fleron

1893
1923
1928
1928
1929
1949
1954
1962

Grundmuret, énetages forhus i fem fag med sort, eternitbelagt heltag. Gråma
let, muret sokkel. Facade i blank mur af gule sten, afsluttet af muret gesims med
sparrenkopper og savskifte. Brunbejdsede, étrammede vinduer med ét glas i
hver ramme. Skifersålbænke, der bæres af et fremkraget skifte af form tegl.
Hovedindgang i husets midte med nyt, bejdset indgangsparti.
Bemærkninger: Hus med god hovedform. De postdelte vinduer med almin
delige rammer savnes, og hoveddøren burde være en traditionel fyldingsdør,
som f.eks. Rådhusgade 44. Taget burde belægges med tegl og skorstenspiberne
retableres.
Historie: Huset blev opført i 1885.

Rådhusgade 48

Rådhusgade 48. Ejere:

tømrer Jens Peter Petersen
værkmester Hans Peter Poulsen
Carl Sofus Poulsen
Olga V. Poulsen
Helga Skibsted Jensen
Preben Skibsted Poulsen

1885
1885
1913
1935
1968
1973

Rådhusgade 49. Ejere:

murer Frederik Jensen
Ane Mettejensen
tilskærer Frede Henriksen
karetmager Johan Reimer
Ester og Frede Henriksen
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1896
1938
195l
1965

Indvendig dørfra Rådhusgade 48

RÅDHUSGADE 49, matr.nr. 156r
Grundmuret, toetages hus med skiferdækket valmtag og en skorstenspibe i
kippen. Huset har granitsokkel og blank mur af røde sten med muret
vinduesbånd i overetagen og afsluttes af frise under tagudhænget. Grøn-

RÅDHUSGADE

malede korspostvinduer, der i underetagen har fladbuede stik med støbte
vederlags- og slutsten. To lakerede fyldingsdøre med overvindue.
Bemærkninger: Udmærket og velbevaret villa, der dog savner den ene
skorstenspibe.
Historie: Huset blev opført i 1897.

RÅDHUSGADE 50-52, matr.nr. 185/,g
Rådhusgade 49

Rådhusgade 50. Ejere:

Niels Chr. Jensen
tømrer Jens Peter Petersen
lærer Christian Jensen
Dorthea Magdalene Jensen
garver Frederik Hansen
landpost Frederik Chr. Larsen
Emil Sofus Olsen
Ulla Olsen

1876
1885
1887
1889
1894
1897
1946
1980

Grundmuret, énetages dobbelthus i ni fag med teglhængt heltag og to
skorstenspiber i kippen samt en trerammet, teglhængt kvist i den sydlige del af
tagfladen mod gaden. Huset er delt på midten af en brandgavl. Pudset,
gråmalet sokkel og facade i blank mur af røde sten, afsluttet af muret gesims
med savskifte. Brunbejdsede, korspostdelte vinduer med ét glas i hver ramme.
Fladbuede stik og skifersålbænke, hvorunder et savskifte. I husets midte et
blændet vindue. I hvert endefag en hovedindgang med brunbejdset, liste
beklædt dør.
Bemærkninger: Ganske pænt hus, som ville vinde, hvis vinduer og hoveddøre
blev malet. Man glædes over den pæne hæk, der indhegner forhaven mod syd.
Historie: Huset blev opført i 1885-86 og rummede to selvstændige lejligheder,
adskilt afen brandgavl.

RÅDHUSGADE 51, matr.nr. 156ç
Grundmuret, énetages villa med skiferdækket heltag og en skorstenspibe i den
nordlige tagflade. Sokkel af tilhugne granitsten. Murflader i blank mur af gule

Rådhusgade 51
Rådhusgade 52-50

Rådhusgade 52. Ejere:

Niels Chr. Jensen
tømrer Jens Peter Petersen
Dorthea Tiedemann
landpost Søren Peter Larsen
Metha K. Larsen m. fl.
maler Laurits Olsen

1876
1885
1887
1891
1948
1977

Rådhusgade 51. Ejere:

dyrlæge Ludvig Emil Iversen
1896
by- og herredsfuldm. MartinJ. Hammcrich 1913
Johannes Jørgensen
1919
læge Viggo V. Gruse
1920
læge Leif Germundsson
1946
Georg Zahle Østergaard
1974
læge Claus Mazanti
1978
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sten og med bånd af røde sten. Hvidmalede vinduer, dels med korsposte, dels
smalle uden opdeling. I nord en hoveddør med flammeret, lakeret beklædning,
overvindue og hvidmalet karm.
Bemærkninger: Udmærket og velbevaret villa.
Historie: Huset blev opført 1896.

RÅDHUSGADE 53, matr.nr. 156/
Rådhusgade 53-55

Rådhusgade 53. Ejere:

tømrer Jens Peter Petersen
murer Kristen Pedersen
postbud E. P. Hansen
arbejdsmand Peter Nielsen
murer Ernst Helmuth Nielsen

1897
1898
1905
1909
1953

RÅDHUSGADE 55, matr.nr. 156a//

Rådhusgade 55. Ejere:

Signe B. Christensen
Marie Fr. Hansen
chauffør Jens Albert Nielsen

1903
1909

1936

Rådhusgade 57-59

Grundmuret, énetages forhus i tre fag med kvist til gaden, alt med teglhængt
heltag og en skorstenspibe i kippen. Pudset, grå sokkel, blank mur af røde
sten, afsluttet med muret gesims. Facaden har brune termovinduer med
fladbuede stik, spejl, sålbænke og blændingsfelter, alt pudset og hvidmalet. Blåog gråmalet fyldingsdør med ruder øverst samt overvindue. Kvisten mod gaden
er afblank mur i røde sten. Hvidmalet, torammet vindue med tre ruder i hver
ramme, grå, pudset sålbænk og herunder hvidt, pudset blændingsfelt.
Bemærkninger: Velproportioneret og pænt lille hus, dog med uheldige
sprosse- og postløse vinduer.
Historie: Huset blev opført 1903.

RÅDHUSGADE 57, matr.nr. 156%

Rådhusgade 57. Ejere:

Marie Petersen
Indre Mission
Niels Ladefoged
plejer Kaj Petersen Frugaard
kontorassistent Poul Søgaard Alfredson
Agnes Petrea Hansen

Grundmuret, énetages forhus i fire fag med teglhængt heltag. Grå, pudset
sokkel, murflader i blank mur af røde sten og afsluttet med muret gesims, der
fortsætter vandret hen over gavlen og langs de skrå tagkanter. Enrudede
termovinduer med brunbejdset træværk, fladbuede stik og hvide, pudsede
sålbænke. I sydgavlen en brunbejdset hoveddør med høje ruder.
Bemærkninger: Udmærket hus med pæn hovedform. Vinduer burde være
post- og sprosseopdelte, ligesom hoveddøren burde udskiftes med en traditionel
fyldingsdør, alt malet. Skorstenspibe mangler.
Historie: Huset blev opført 1898.

1897
1923
1923
1948
1965
1966

Grundmuret, énetages forhus i tre fag med skiferdækket heltag og en skorstens
pibe i kippen. Facade med granitsokkel og blank mur af gule sten med enkelte
røde skifter og afsluttet med muret gesims. Hvidmalede korspostvinduer med
fladbuede stik ög grå, pudsede sålbænke. Lakeret, listebeklædt hoveddør med
rude og overvindue, alt i hvidmalet karm. Mod gaden en zinkklædt, gråmalet
kvist med fladt heltag og et hvidmalet, torammet vindue.
Bemærkninger: Pænt og helstøbt lille hus. Hoveddøren kunne dog med fordel
udskiftes med en traditionel, malet fyldingsdør.
Historie: Opført 1897 og ved brandgavl adskilt fra det samtidig opførte hus
Rådhusgade 59.

RÅDHUSGADE 59, matr.nr. 156z?
Grundmuret, énetages forhus i tre fag med teglhængt heltag og en skorstens
pibe i kippen. Facade med granitsokkel og blank mur af gule sten med enkelte
røde skifter og afsluttet af muret gesims. Brunbejdsede vinduer med fladbuede
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Rådhusgade 59. Ejere:

landpost P. Christoffersen
bager Ove Viggo Petersen
gårdejer Lars Peter Nielsen
landmand Niels Alfred Nielsen
Anna Herdis Nielsen m. fl.
Vilhclm Petersen
Lilly Hansen, Margit Harpsøe
Annc-Mctte Hansen

1897
1930
1936
1945
1972
1973
1980
1980

stik og støbte, grå sålbænke. Fyldingsdør med smalle ruder og overvindue, alt
malet hvidt og brunt. Facadens gesims fortsætter vandret over nordgavlen og
langs tagkanterne. I gavltrekanten et torammet vindue med tre ruder i hver
ramme, malet hvidt og brunt.
Bemærkninger: Godt lille hus, der dog burde have udskiftet de post- og
sprosseløse vinduer.
Historie: Huset blev opført 1897 og ved brandgavl adskilt fra det samtidigt
opførte hus, Rådhusgade 57.

RÅDHUSGADE 61, matr.nr. 156/>,
Birkelyhjemmet

Rådhusgade 61. Ejere:

godsejer Alfred Hage
»Familien Hages Legat«
Stege Kommune

1871
1895
1924

Grundmuret, toetages forhus med teglhængt valmtag med kviste med flade
heltage og termovinduer. Granitsokkel, mur af gule sten og afsluttet med muret
hovedgesims. Blågrønne termovinduer med pudsede, grå indfatninger. Blå
malede fyldingsdøre med ruder samt overvindue. I gavlen mod gaden et pudset
felt med indfatning og tekst, der fortæller, at huset er opført 1871 af A. og
V. Hage til minde om Chr. F. og Arn C. Hage. Sammenbygget med forhuset en
toetages tværbygning med kælder. Tag og mur som forhuset. I gavlene
gulmalede, støbte altaner. Grønbejdsede termovinduer og blåmalede fyldings
døre.
Bemærkninger: Pæn og velproportioneret bebyggelse, der dog ville vinde ved
at få opdelte vinduer. Træværket burde i det mindste males.
Historie: Husets øst-vest vendte længe blev opført i 1871 i to etager med
teglhængt tag med helvalm. Det indrettedes til børnehjem.
I 1942 tilbyggedes den nord-syd vendte længe.

SCT. GERTRUDSSTRÆDE
afspejler såvel i sit forløb som i sit navn den passage, der i middelalderen har
forbundet Gåsetorvet med pladsen omkring Set. Gertrudskirken. Denne kirke
blev nedlagt og nedbrudt i begyndelsen af 1500-årene, men den uforanderlig
hed, som privat ejendomsret er skyld i har fastholdt Set. Gertrudsstrædes
eksistens skønt strædet aldrig har været videre bebygget eller har været en
væsentlig trafikåre — førend bustrafikken i den nyeste tid helt har taget charmen
af Set. Gertrudsstræde.

SCT. GERTRUDSSTRÆDE 3, matr.nr. 251 b

Scl. Gertrudsstræde 3. Ejere:
(UdstykketJra Sloregade 86 i 1946)

købmand Marius Holm Jensen
kunsthandler Kay Høyer og Arne Bungaard
Margrethe Agathe Brandt
skrædder Otto Møller
læderhandler Erik Olsen

1946
1947
1950
1953
1956

Grundmuret, énetages forhus i fem fag samt et portfag mod vest. Teglhængt
heltag med en skorstenspibe i kippen og tre taskekviste i tagfladen mod gaden.
Facade i blank mur af røde sten over en høj, pudset, blåmalet sokkel.
Hvidmalet, profileret hovedgesims trukket i puds. Gråmalcde korspostvinduer
med et glas i hver ramme. Fladbuede stik, grå- og blåmalede, pudsede,
profilerede sålbænke. Portgennemkørslen lukkes mod gaden af en blåmalet,
listebeklædt revleport. Østgavlen er gråmalet over en tjæret sokkel. Bagside i
blank mur af røde sten over støbt sokkel. Brunbejdsede termovinduer og
brunbejdset dør.
Bemærkninger: Hus med pæn, intakt facade, der dog domineres af de tre
meget store kviste i taget. Portfløjenes listebeklædning kan med fordel fjernes.
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Historie: Huset blev opført i 1839 i otte fag bindingsværk med grundmurede
gavle. Det var baghus til Storegade 86 og indrettet til pakhus og senere
også hestestald. I 1909 blev huset ombygget til beboelse og facaden grund
muret, men gårdsidens grundmuring fandt først sted i 1946.

SCT. GERTRUDSSTRÆDE 4, matr.nr. 257d

Set. Gertrudsstræde 3

Toetages pakhus på 21 spærfag med paplagt heltag med en kvist og en
skorstenspibe i tagfladen mod nord. Langsiden mod Set. Gertrudsstræde er
grundmuret og gulmalet over en tjæret sokkel. I midtaksen en blåmalet, tofløjet
revleport med rødmalet portoverligger og buet stik med fremkraget skifte. Øst
for porten tre blåmalede, etrammede vinduer med, dels fire, dels seks glas i hver
ramme. Vest for porten tre store, blåmalede, etrammede vinduer hver med seks
glas. Grå, støbte sålbænke. Over alle vinduer er rundbuede blændinger.
I overetagen er skiftevis blå, tofløjede revleluger og blå torammede, smårudede
vinduer. Over vinduer og luger rødmalede overliggere. Gennemgående, muret
vinduesbånd med sparrenkopper. Bagsiden og gavlene er grundmurede i
underetagen, mens overetagen er af kleint, rødmalet fyrrebindingsværk. Den
øverste del af gavltrekanterne er beklædt med blåmalede brædder. I hver gavl
blåmalede, smårudede vinduer. I vestgavlen en revleluge. I bagsiden er i
underetagen to store skydeporte og en rampe hvorover et udhæng. I overetagen
luger og vinduer som mod gaden.
Bemærkninger: Godt, tidstypisk pakhus. Dog virker vestgavlen og bagsiden
forbygget, især er de store skydeporte uheldige.
Historie: Pakhuset blev opført i 1906 med grundmuret underetage, men af
bindingsværk i bagsidens og gavlenes overetage. Det indrettedes til hestestald
og pakhus.

Set. Gertrudsstræde 4

Set. Gertrudsstræde 4. Ejere:

Danske Landbrugeres Andelsselskab, Frcjr 1906
købmand Ernst E. Lang
1929
Møns Omnibusser I/S
1930
Kallehave-Banen
1932
Møns Omnibusser I/S
1953
Møn Kommune
1981
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SCT. KNUDSSTRÆDE
havde i 1700-årenes slutning ingen selvstændig bebyggelse og betragtedes ifølge
kilderne blot som Møllegadens strandstræde, eller den kaldtes undertiden
Bagerstræde. I 1867 stadfæstedes navnet Store Strandstræde, men i begyndel
sen af vort århundrede ændredes det til Smedestræde efter en smedegård, som
senest fra 1845 havde ligget i strædets østside.
I 1968 blev ved gravning i gården til daværende Storegade 54 fundet en
stampe til Stege Set. Knudsgilde-segl, hvilket tilsyneladende har inspireret til
navneændringen i 1973, da Set. Knudsstræde fik sit nuværende navn.

SKOLEGADE
I skellet mellem det østre vænge - kaldet det Friedenreichske vænge efter ejeren
- og de syd for liggende haver til ejendommene i Rådhusgade og Møllebrønd
stræde blev Skolegade anlagt i 1852. Tidligere havde der dog været en sti,
således som det fremgår af en opmåling fra 1714 og også kan anes på Dahlbergs
kort fra 1659.
Umiddelbart efter anlæggelsen og udstykningen af grundene bebygges
Skolegades nordside fra øst, hus for hus, indtil gadebilledet helt lukkes i 1858
ved opførelsen af det 2 etager høje hus på hjørnet af Rådhusgade. Grund
murede huse vekslede oprindeligt med bindingsværkshuse, de var alle indrettet
til beboelse, men nogle fa havde også værksted i forhuset og et enkelt endog en
såkaldt »Dampbadeanstalt«.
Skolegades sydside bebygges senere, idet de monumentale bygninger, Tek
nisk Skole, Haandværkerforeningens Stiftelse og Friskolen først opføres i
1890’erne. I 1873 ændredes gadens oprindelige navn, »Nygade«, til det
nuværende navn.

Skolegade ca. 1861. (Møns Museum)
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SKOLEGADE 1, matr.nr. 203
Grundmuret, enetages forhus i fire fag med teglhængt heltag med en skorstens
pibe i kippen. Facade i blank mur af røde sten over en pudset, gråmalet sokkel.
Muret gesims med savskifte. Grønmalede, korspostdelte vinduer med ét glas i
hver ramme. Skifersålbænke og fladbuede stik. Bagside delvis i bindingsværk,
pudset og hvidkalket over en gråmalet sokkel og med hvidkalket sugfjæl.
Grønmalede, torammede vinduer.
Bemærkninger: Pænt, intakt og velproportioneret hus. Hoveddøren kan med
fordel udskiftes med en traditionel fyldingsdør. Pæn skorstenspibe.
Historie: Huset blev opført i 1856-57 som et fire fag langt, teglhængt
bindingsværkshus med en port i to fag. I 1879 sløjfedes porten, og huset
ombyggedes til to beboelser. Facaden blev grundmuret i 1928.

SKOLEGADE 2, matr.nr. 205(7

Skolegade l

Se under Rådhusgade 28ø

Skolegade l. Ejere:

vognmand Hans Peter Andersen
Ane Marie Andersen
skorstensfejer Fr. Chr. Jørgensen
skorstensfejer Sophus Emil Jørgensen
Gustav Hansen

1857
1878
1884
1928
1970

Skolegade 3. Ejere:

1857
1860
1908
1944
1952
1970
1973

Skolegade 4. Ejere:

Stege Haandværkerforening
Stege Købstadskommune

136

Énetages forhus med teglhængt heltag med en skorstenspibe i kippen. Grund
muret gadeside, bindingsværksbagside. Facade i blank mur af røde sten over en
pudset, grå sokkel. Muret gesims med sparrenkopper. Et blåmalet, korspost
delt, seksrammet vindue med blå klinkesålbænk. Hovedindgang med blå- og
rødmalet fyldingsdør. I tagfladen mod gaden en kvist med teglhængt heltag,
grønmalede zinkflunker og et trerammet, hvidmalet, smårudet vindue.
Bagside i tre fag fyrrebindingsværk. Tjæret murfod, blåmalet tømmer og
gulmalede tavl.
Bemærkninger: Hus med god hovedform.
Historie: Huset blev opført i 1856-57 som et tre fag langt, teglhængt
bindingsværkshus. Ved en større ombygning i 1908 grundmuredes facaden og
gavlene, og gavlkvisten blev opsat.

SKOLEGADE 4, matr.nr. 205/>
Tidl. Teknisk Skole

Skolegade 3

provst Daniel P. Smith
postbud Lars Nielsen
snedker Carl Rudolf Madsen
Anne Margr. Rathje
Inge Otto Rathje m. fl.
Amalie Johanne Theisen
Else Gerda Lydia Frederiksen

SKOLEGADE 3, matr.nr. 202

1890
1962

Grundmuret forhus i to etager, med skiferbelagt valmtag og to skorstenspiber.
Sokkel af granitkvadre. Blank mur af røde sten med vinduesbånd og hoved
gesims af formsten. Facade i fem fag med hovedindgang i midten. Muråbninger
og blændinger med rundbuede stik kranset af formsten ned til de skiferdækkede
vinduesbånd i begge etager, ved hoveddøren afsluttet med murede plinte over
en kraftig granittrappe. Tofløjet hoveddør med rundbuet overvindue, termo
vinduer med todelt vipperamme forneden og rundbuet, fast overvindue. Alt
træværk grønbejdset.
Bemærkninger: Godt og velproportioneret hus med tidstypiske detaljer. Det
skæmmes dog af de for huset fremmedartede vinduer og døre. Når lejlighed
gives, bør vinduer og ny hoveddør udformes, som de tidligere har været.
Historie: Huset blev opført som teknisk skole i 1890 af Stege Haandværker
forening efter tegning af arkitekt Fr. Wilsbeck.
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Skolegade 5

Skolegade 5. Ejere:

kusk Anders Nielsen
bådfører Johan Peder Andersen
Johanne Sofie Nielsen
fisker N. P. Johansen Stok
Ida Margr. Johansen Stok
montør Poul J. Johansen Stok

1857
1902
1914
1927
1973
1975

Skolegade 4

SKOLEGADE 5, matr.nr. 201
Skolegade 7. Ejere:

daglejer Jørgen Nielsen Ejler
Grethe Nielsen Ejler
Johan Sørensen
mejerist Jens P. A. Petersen
Johannes Nielsen
Skolegade 7

1857
1884
1914
1933
1938

Grundmuret, énetages forhus i fem fag med eternitbelagt heltag. Pudset,
hvidmalet facade over en tjæret sokkel og afsluttet af profileret gesims trukket i
puds. Brunmalede, korspostdelte vinduer med ét glas i hver ramme og med
profilerede træsålbænke. Hovedindgang i husets midte med nyt indgangsparti
med sidevindue.
Bemærkninger: Hus med god hovedform, men med trist, nyt indgangsparti.
Taget burde belægges med tegl og skorstenspiben retableres.
Historie: Huset blev opført i 1856 som en fem fag lang, grundmuret og
teglhængt bygning, der indrettedes til to selvstændige beboelser..

SKOLEGADE 7, matr.nr. 200
Enetages forhus med teglhængt heltag med en skorstenspibe i kippen og en
kvist i tagfladen mod gaden. Grundmuret gadeside, bagside i tre fag egebin
dingsværk. Pudset, gulmalet facade med brunmalet sokkel og hvidmalet
gesims. Et stort, torammet, bejdset vindue med tophængt overramme og
brunmalet, pudset sålbænk. Hovedindgang med brunmalet fyldingsdør med
rude og overvindue. Bagsiden gulmalet over tavl og bindingsværk. Brunmalet
sokkel og hvidmalet, muret gesims.
Bemærkninger: Hus med god hovedform, men med ualmindelig trist facade
udformning.
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Historie: Huset blev opført i 1856 som et tre fag langt, teglhængt hus med
grundmuret facade, men med gårdside afbindingsværk. Facadens nuværende
udformning skyldes ommuring i 1939.

SKOLEGADE 9, matr.nr. 199

Skolegade 9. Ejere:

smed Rasmus Chr. Steensen
møller Niels Larsen
Adeline S. Larsen
bogbinder Carl O. J. Kruse
postbud Har. V. R. S. Balslev
kusk Jens Jørgen Chr. Jørgensen
Maren K. M. Jørgensen
ekspeditrice Asta Margr. Hemmingsen m. 11.
ekspeditrice Asta Margr. Hemmingsen

1855
1868
1885
1890
1904
1912
1946
1952
1974

Énetages forhus med eternitbelagt heltag med to skorstenspiber. Skalmuret
facade i blank mur af gule sten, inddelt i syv fag. Støbt sokkel, muret gesims.
Brunbejdsede, torammede vinduer med tophængte overrammer og sorte
klinkesålbænke. Brunbejdset, listebeklædt hoveddør. Bagsiden dels af egebin
dingsværk, dels af grundmur. Gulmalede tavl og murværk, tjæret bindingsværk
og tjæret sokkel. Brunmalede vinduer.
Bemærkninger: Ved hårdhændet ombygning har huset helt mistet sin
oprindelige karakter og fremtræder nu med en trist og afstikkende facade.
Historie: Forhuset blev opført i 1855 som et ni fag langt, teglhængt hus med
grundmuret facade og med gårdside af bindingsværk. Der var to beboelser i de
seks vestre fag og smedje i de resterende tre fag. Hele tagkonstruktionen og
loftet fornyedes i 1891 efter en omfattende brand. Facaden blev skalmuret i
1976.

SKOLEGADE 11, matr.nr. 198

Skolegade 11

Skolegade 11. Ejere:

hjul- og karetmager J. Erlandsen
assistent Iver V. Houmann-Jensen
blikkenslager Poul Olsen
Frede Verner Larsen

1855
1920
1946
1955

Skolegade 13. Ejere:

vognmand Lars Scverinsen m. fl.
vognmand Niels Jensen m. fl.
skomager Hans J. Hansen
skrædder Søren Petersen
mekaniker Peter Vilh. Nielsen
chauffør Poul Oddermose
Grethe Oddermose
I nger Jensen
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Enetages forhus med grundmuret gadeside, bindingsværksbagside. Sort, eter
nitbelagt heltag. Facaden pudset og rødmalet over en tjæret sokkel. Hvidmalet,
profileret hovedgesims trukket i puds. Brunbejdsede, étrammede termovinduer
med sorte klinkesålbænke. Hovedindgang med brunbejdset, listebeklædt dør
med rude og overvindue. Bagsiden i 10 fag egebindingsværk. Hvidmalede tavl,
tjæret tømmer, sokkel og sugfjæl. Vinduer som til gaden. Østgavlen grund
muret.
Bemærkninger: Hus med god hovedform, men ufølsomt istandsat. Vinduerne
mangler lodposte og sprosser, og facaden er hårdt overpudset. Hoveddøren
burde udskiftes med en traditionel, tofløjet fyldingsdør og taget belægges med
tegl. Skorstenspiberne mangler.
Historie: Selve forhuset blev opført i 1854-55 som et 10 fag langt, teglhængt
hus med grundmuret gadeside og med gårdside afbindingsværk. De fem vestre
fag indrettedes til beboelse og de øvrige fem fag til hjulmagerværksted og port. I
1900 ombyggedes værkstedet til en selvstændig beboelse. Den lille udbygning
vest for forhuset blev bygget omkring 1860 som et grundmuret og teglhængt
materialhus.

SKOLEGADE 13, matr.nr. 197
1857
1880
1924
1941
1965
1969
1972

Grundmuret hus på én etage mod gaden, to etager mod gården i tre fag med
teglhængt heltag. Facade i blank mur af røde sten over en tjæret sokkel. Muret
gesims med savskifte og sparrenkopper. Grønmalede, korspostdelte vinduer
med ét glas i hver ramme og med skifersålbænke og fladbuede stik. Grønmålet
fyldingsdør med seksdelt vindue. I tagfladen mod gaden en stor kvist. Bagsiden
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hvidkalket, underetagen delvis i bindingsværk. Grønmalede, forskellige vin
duer.
Bemærkninger: Ganske pæn facade, der dog domineres af den store kvist.
Historie: Huset blev tilligemed Skolegade 15 opført i 1854 som ét ni fag langt,
teglhængt bindingsværkshus med grundmurede gavle. Det indrettedes til tre
beboelser og port. Omkring 1869 udskiltes husets fire vestligste fag som ét
selvstændigt hus, Skolegade 13, hvis facade da blev grundmuret. I 1879
etableredes på gårdsiden en kvist, som i 1907 udvidedes til en egentlig over
etage. Gadesidens store kvist er bygget i 1925.
Skolegade 13

SKOLEGADE 15, matr.nr. 196

Skolegade 15

Skolegade 15. Ejere:

vognmand Lars Severinsen m. 11.
væver Hans Henrik Jaacks m. 11.
snedker Poul Adolf Møller
kusk Peter Chr. Byel
maler Hans Frede Byel
chauffør Anders Ramshøj
Ester P. L. Ramshøj
chauffør Arne Nielsen

1854
1869
1880
1890
1939
1967
1969
1970

Skolegade !7. Ejere:

købmand C. Riitzow
købmand Chr. Fr. L. Clausen
Christen Fog Clausen
skibsfører Niels P. Jul. Nielsen
møllersvend Jens Chr. Petersen
Mette Stine Petersen
Martha Ellajensen
Jens Eskild Jensen
Skolegade 17

1853
1866
1877
1877
1898
1942
1953
1971

Enetages forhus med sort, eternitbelagt heltag. Grundmuret gadeside i tre fag,
bindingsværksbagside i fem fag. Facade i blank mur af røde sten over en tjæret
sokkel. Muret gesims med tandsnit. Hovedindgang i husets midte med ny,
bejdset dør med rude og tremmeværk. Bejdsede, étrammede termovinduer med
lladbuede stik og murede sålbænke. Bagsiden pudset og rødmalet over en tjæret
murfod. Tjæret sugfjæl.
Bemærkninger: Hus med god hovedform, men ufølsomt istandsat. Vinduerne
mangler lodposte og sprosser, hoveddøren burde være en traditionel fyldings
dør. Taget burde belægges med tegl og skorstenspiben retableres.
Historie: Huset blev tilligemed Skolegade 13 opført i 1854 som ét ni fag langt,
teglhængt bindingsværkshus med grundmurede gavle. Det indrettedes til tre
beboelser. Omkring 1869 udskiltes de fem østre fag som et selvstændigt hus,
Skolegde 15, med to beboelser. Facaden blev grundmuret i 1910.

SKOLEGADE 17, matr.nr. 195
Grundmuret, énetages forhus med heltag belagt med rødbrune teglstensattrap
per. To skorstenspiber i kippen. Gadesiden inddelt i syv fag samt et portfag.
Facaden er pudset og gulmalet over en tjæret sokkel og afsluttes af muret,
pudset gesims. Brunmalede, torammede vinduer med tophængte overrammer
og sorte eternitsålbænke. To hovedindgange, den ene med en brunmalet
fyldingsdør, den anden med en brunmalet finérdør med rude. I husets østligste
fag er portgennemkørsel, der lukkes af en tofløjet, brunmalet revleport.
Bagsiden er grundmuret, gulmalet og med tjæret murfod og muret gesims. I
bagsiden forskellige, torammede vinduer med seks glas i hver ramme. To pæne,
brunmalede revledøre.
I gården et énetages baghus af fyrrebindingsværk, syv fag langt med
teglhængt heltag med to skorstenspiber. Tjæret sokkel, gulmalet tømmer, tavl
og sugfjæl. Grønmalede, torammede vinduer med seks glas i hver ramme og
grønmalede revledøre. Østgavl i grundmur af store kridtsten, i vestgavlen
bræddeklædt gavltrekant.
Bemærkninger: Forhus med god hovedform, men ufølsomt istandsat. Vindu
erne mangler lodposte og sprosser og taget burde belægges med røde vingetegl.
Pæn revleport. Godt baghus med fine detaljer og med god farveholdning.
Historie: Forhuset blev opført i 1854 som et 10 fag langt, grundmuret hus.
Det indrettedes til tømmer- og bræddehus, og foruden to bræddeporte havde
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facaden vinduer og lemme. I 1866 ombyggedes huset til to beboelser med
portgennemkørsel.
Baghuset blev opført i 1866 som et otte fag langt bindingsværkshus med tavl
af kridtsten og grundmurede gavle. Det var indrettet til snedkerværksted,
brændehus og værelser, men senest i 1921 blev værkstedet nedlagt og ombygget
til beboelse. Det vestligste fag er senere fjernet.

SKOLEGADE 19, matr.nr. 194

Skolegade 19

Skolegade 19. Ejere:

jomfru Cecilie Møller
rebslager Johan Chr. Broholm
skomager Carl E. Fr. Chr. Levinsen
styrmand Niels Em. Nielsen
skomager Carl E. F. Chr. Levinsen
arbejdsmand Jens Jensen Moestrup
Karen K. Moestrup
arbejdsmand Ole T. T. Olsen

1854
før 1857
1859
1877
1890
1909
1947
1949

Grundmuret, énetages forhus i tre store fag med eternitbelagt heltag. Facade i
blank mur af røde sten over en tjæret sokkel. Muret gesims med savskifte.
Hovedindgang med ny bejdset, listebeklædt dør med overvindue. To fladbuede,
seksrammede vinduer med ét glas i hver ramme, gule rammer i brune karme.
I tagfladen to store kviste med termovinduer. Bagside i bindingsværk, overpud
set og gulkalket. Gråmalet sokkel og gråmalet sugfjæl. Forskellige, blåmalede
vinduer.
Bemærkninger: Hus med god hovedform. Taget burde belægges med tegl og
skorstenspiben retableres. Hoveddøren kan med fordel udskiftes med en
traditionel fyldingsdør.
Historie: Forhuset blev opført i 1854 som et fem fag langt, teglhængt
bindingsværkshus, indrettet til to beboelser. I 1910 underkastedes det en større
modernisering, hvorunder gadesiden blev grundmuret, og de to tagkviste
opførtes.

SKOLEGADE 21, matr.nr. 193
Skolegade 21. Ejere:

arbejdsmand Peder Clausen
Antoinette E. Jensen
gårdskarl Lars Peter Christensen
Erik Jul. Tifem Larsen
Kresten Dedenroth Sørensen
Wilma Schuh

Skolegade 21

1854
1919
1921
1929
1965
1980

Forhus på én etage med sort, eternitbelagt heltag. Grundmuret gadeside,
bagside i tre fag egebindingsværk. Facadens murværk er rødmalet over en
tjæret sokkel og afsluttes af hvidmalet, muret gesims. Tprammede vinduer med
tre glas i hver ramme, hvide rammer i blå karme. Hovedindgang med pæn,
blåmalet fyldingsdør med facetfyldinger. Over hoveddøren eternitudhæng.
Bagsiden rødmalet med tjæret sokkel og blåmalet sugfjæl. Vinduer som til
gaden.
Bemærkninger: Velproportioneret og godt hus med god farveholdning. Taget
burde belægges med tegl og skorstenspiben retableres. Eternitudhænget over
hoveddøren er skæmmende og burde fjernes. Man glædes over, at den fine
fyldingsdør endnu er intakt.
Historie: Forhuset blev opført i 1853 sammen med Skolegade 23 som et seks
fag langt bindingsværkshus med to selvstændige beboelser. Facaden grundmu
redes i 1920.

SKOLEGADE 23, matr.nr. 192
Forhus på én etage i tre fag med teglhængt heltag med en skorstenspibe i
kippen. Gulmalet, stænkpudset facade over en tjæret sokkel, muret gesims. To
bejdsede, étrammede vinduer med ét glas i hver ramme og en ny, bejdset
hoveddør med rude. Bagside i tre fag egebindingsværk. Tjæret kampestens
sokkel, bindingsværk og tavl stænkpudset og gulmalet, grønmålet sugfjæl. To
grønmalede, torammede vinduer med tre glas i hver ramme.
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Skolegade 23. Ejere:

arbejdsmand Martin Clausen
gasværksbestyrer Ludvig Jørgensen
Hanne Jørgensen
Marie Chr. Marr
chauffør HansJ. E. J. Larsen
chauffør Frede Verner Hansen
Hans Peter G. Mortensen
gartner Kari Martin Hansen
fisker Hans Christian Hansen
Anna Elisabeth Hansen
arbejdsmand Finn B. Petersen

1854
1872
1910
1929
1947
1948
1955
1962
1972
1973
1979

Skolegade 25. Ejere:

prokurator Hans Jacob Fick
købmand Fr. V. B. Blichfeld
bødker Peter Christiansen
Anders Pedersen
Gustava Pedersen
Hans Peter Hansen
arbejdsmand Aug. A. M. Büel
Ketty E. Byel
Valborg Olsen

1853
1872
1874
1905
1934
1935
1936
1970
1971

Skolegade 23-25

Bemærkninger: Hus med god hovedform. Vinduerne mangler lodposte og
sprosser, hoveddøren burde være en traditionel fyldingsdør.
Historie: Forhuset blev opført i 1853 sammen med Skolegade 21 som et seks
fag langt bindingsværkshus med to selvstændige beboelser. Facaden grund
muredes i 1918.

SKOLEGADE 25, matr.nr. 19Ckz

Skolegade 27

Énetages forhus i syv fag egebindingsværk. Gråt, eternitbelagt heltag. Tjæret
kampestenssokkel, hvidmalede tavl, tjæret tømmer og sugfjæl. Brunmalede,
torammede vinduer med ét glas i hver ramme. Hovedindgang med bejdset,
listebeklædt dør, hvortil to granittrin.
Bemærkninger: Hus med god hovedform. Taget burde belægges med tegl.
Vinduerne mangler sprosser, hoveddøren kan med fordel males.
Historie: Huset blev opført i 1853 som et syv fag langt, teglhængt bindings
værkshus. De tre vestligste fag indrettedes til beboelse, mens der i de øvrige fire
fag indrettedes to værelser og to badekamre. I køkkenet installeredes en
»Kobberdampkiedel med forskellige Damprør til brug ved den i Bygningen
værende Dampbadeanstalt«. Allerede inden 1867 nedlagdes denne damp
badeanstalt, og i stedet indrettedes endnu en beboelse i huset.

SKOLEGADE 27, matr.nr. 19k
Grundmuret, enetages hjørnehus med eternitbelagt heltag, halvvalmet mod
øst. Skalmuret facade i blank mur af gule, flammede sten. Tjæret sokkel. Store
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Skolegade 27. Ejere:

prokurator Hans Jacob Fick
Cathrine Sophie Fick
drejer Lars Christian Pedersen
tømrer Rasmus Larsen
landpost Jens Chr. Pedersen
konditor J. Høyer
vognmand Karl Otto Hansen
Marie Hansen
bager Ernfred Nielsen
arbejdsmand Morten Peter Mortensen
regnskabsfører Jørgen V. Andersen
Grethe Anna Andersen

1853
1865
1873
1889
1892
1918
1926
1933
1937
1939
1947
1973

ét- og trerammede vinduer med brune rammer i hvide karme. Sorte klinkesålbænke. Hovedindgang med bejdset, listebeklædt dør med rude. Østgavlen
har bræddeklædt, tjæret gavltrekant med et hvidmalet, torammet vindue med
seks glas i hver ramme. Bagside i grundmur, pudset og gråmalet over en tjæret
sokkel.
Bemærkninger: Ved hårdhændet ombygning har huset helt mistet sin
oprindelige karakter.
Historie: Huset blev opført i 1853 som et syv fag langt, teglhængt bindings
værkshus med grundmuret østgavl ud mod Møllebrøndstræde og indrettet til to
beboelser. I 1933 fandt en delvis grundmuring sted i forbindelse med indretnin
gen afen butik, og i 1963 blev hele facaden skalmuret.

SOFIEVEJ
blev anlagt i 1909. Hele området ejedes da af tømrermester Jens Peter Petersen,
og han lod vejen anlægge i forbindelse med udstykningen af de mange parceller,
der efterhånden bebyggedes med villaer og blev frasolgte. Gaden synes alene at
kunne være opkaldt efter hans hustru, Maren Sofie Petersen, født Andersen.
Sofievej (Ældrefoto, Møns Museum)
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SOFIEVEJ 1, matr.nr. 156^
Grundmuret, enetages hus med teglhængt valmtag samt en skorstenspibe i
kippen. Grå, pudset sokkel og blank mur af røde sten afsluttet med muret
gesims. I facaden fire brunmalede korspostvinduer med fiadbuede stik. De
øvrige sider med forskellige brunmalede vinduer og i vestgavlen en liste
beklædt, brunbejdset hoveddør.
Bemærkninger: Pænt, velproportioneret og tidstypisk hus, hvor man dog
kunne ønske sig en traditionel fyldingsdør.
Historie: Huset blev opført i 1912.
Soßevej 1

Soßevej 1. Ejere:

Hans.Martin Hansen
Karen Hansen
bygmester Gustav Nielsen
varmemester Børge Martinus Jacobsen
Anna Ella Jacobsen

1912
1912
1940
1940
1966

SOFIEVEJ 2, matr.nr. 156øA;
Grundmuret, énetages hus med gavlkvist over et forlæg mod gaden samt
heltage med falstagsten og en skorstenspibe. Pudset, gulmalet murværk med
grå sokkel. Hvidmalede kvadre på hjørnerne og profilerede gesimser langs
tagkanterne. Forskellige, grønmalede vinduer med hvide, pudsede sålbænke. I
gadesiden har vinduerne hvide, pudsede indfatninger. I østgavlen en grøn- og
hvidmalet fyldingsdør med lille, teglhængt halvtag over.
Bemærkninger: Hus med ret usikker proportionering, men dog klar hoved
form. Det er en væsentlig fordel, at huset er intakt og ikke misklædes af uheldige
bygningsændringer.
Historie: Huset blev opført i 1909.

SOFIEVEJ 3-5, matr.nr. 156ßxog^
Grundmuret, énetages dobbelthus med heltag belagt med falstagsten. En
skorstenspibe. Facaden har gråmalet, pudset sokkel, blank mur af gule sten og
Soßievej 2

Soßevej 3-5
Sojievej2. Ejere:

lærer Frederik Nielsen
Sigrid E. Nielsen
Harald Edmund A. Rasmussen
Gerda Kristine Rasmussen

1909
1927
1941
1979

Soßevej 3. Ejere:

tømrer Jens Peter Petersen
ølhandler Fr. Aug. Lindsten
magasinforvalter Peter Hansen
cigarhandler Alma Kr. Hansen
postbud Jørgen Hardy Hansen
Hans Peter Johansen

1909
1916
1929
1963
1971
1973

Soßevej5. Ejere:

tømrer Jens Peter Petersen
postbud Harald V. R. S. Balslev
Kathrine Balslev
maskinarbejder Aage Ejner Sev. Balslev
Valborg M. E. Balslev
graver H. Martin Christiansen

1909
1916
1922
1942
1952
1967
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afsluttes med hvidmalet, profileret gesims trukket i puds.. Brunbejdsede,
enrudede termovinduer med fladbuede stik og støbte, hvide sålbænke. To
listebeklædte "døre med rude og overvindue, den ene malet, den anden bejdset
brun. I gadesidens tagflade to taskekviste med falstagsten på taget, den ene
med et trerammet vindue med to ruder i hver ramme, den anden med et
enrudet termovindue. Alt træværk brunt. De øvrige sider med sokkel og mur
som facaden og med forskellige brune vinduer.
Bemærkninger: Godt og velproportioneret dobbelthus. Man savner post- og
sprosseopdeling i de enrudede vinduer, og dørene burde udskiftes med
fyldingsdøre.
Historie: Huset blev opført omkring 1915.

SOFIEVEJ 4, matr.nr. 156al

Sofievej 4

Sofievej 4. Ejere:

Kirkelig Forening for Indre Mission

1910

Grundmuret gavlhus med en høj etage og stejlt heltag med en skorstenspibe i
kippen. I begge tagflader forneden tre store kviste med teglhængte heltage,
rødmalet tømmer og mur af røde sten samt hvidmalede, opsprossede vinduer.
Huset har granitsokkel, murværk af røde sten, blændingsprydede trappegavle
med to torammede, opsprossede vinduer med fladbuestik i spidsbueblændin
ger, i underetagen spidsbuede vinduer af støbejern med fint sprosseværk,
foroven med krydsende cirkelslag. Alle vinduer er hvidmalede og har skrå,
murede sålbænke. På vestsiden en rødmalet fyldingsdør. På gavlen mod gaden
inskription i sorte jernbogstaver og -cifre, »SARON 1912«.
Bemærkninger: Tidstypisk og velbevaret hus, der klart gennem sin gotiserende arkitektur demonstrerer sit kirkelige formål. I øvrigt virker huset ved
sin størrelse og dramatiske tagrejsning dominerende i gaden.
Historie: Huset blev opført i 1912 som missionshus.

SOFIEVEJ 6, matr.nr. 156am

Sofievej 6

Sofievej6. Ejere:

postbud Henrik Nielsen Brasen
Lars Peter Christensen
Marie K. Christensen
bager Erik Isling Hansen
maskinmester Christian Larsen
skibsværftarbejder Niels Erik Larsen
Bent E. Nielsen
konstabel Kurt A. Thers Hansen

1910
1934
1937
1952
1968
1970
1971
1979

Grundmuret, énetages hus i fire fag med cementstensbelagt heltag og en
skorstenspibe i kippen. Facaden har grå, pudset sokkel og blank mur af røde
sten. Hovedgesims og gesims langs gavlenes tagkanter muret i skiftevis lyse og
mørke sten. Torammede, blåmalede vinduer med tre ruder i hver ramme,
fladbuede stik og skifersålbænke. De øvrige sider som facaden. I vestgavlen
desuden en blåmalet fyldingsdør med ruder.
Bemærkninger: Udmærket og ret velbevaret eksempel på det almindelige
murstensbyggeri fra århundredskiftet.
Historie: Huset blev opført i 1910.

SOFIEVEJ 7, matr.nr. 156as
Sofievej 7. Ejere:

tømrer Jens Peter Petersen
tømrer Jens Nielsen Clausen
fotograf Benny Tanggård-Hansen
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1909
l919

1968

Grundmuret vinkelhus dels i én dels i to etager med heltage dækket med røde
cementtagsten. Pudset, blågrå sokkel og gråmalet mur afsluttet med profileret
gesims langs tagkanterne. På den lave del desuden pudsede ørelisener på

SOFIEVEJ

hjørnerne. Korspostvinduer med seks rammer og opsprosning i de øverste
rammer.
Bemærkninger: Udmærket hus. Skorstenspibe mangler.
Historie: Huset blev opført i 1920.

SOFIEVEJ 8, matr.nr. 156ap

Sofievej 8

Sofievej8. Ejere:

tømrer Jens Peter Petersen
Peter Christian Jørgensen
Else Irene Nielsen

1912
1913
1951

Grundmuret, énetages villa med cementstensbelagt heltag og en skorstenspibe i
kippen. Mod gaden en karnap med zinktag. Facade med pudset, gråmalet
sokkel og blank mur af røde sten med pudsede, hvide hjørnelisener og bånd
langs tagkanterne. Blåmalede vinduer i hvide, pudsede indfatninger. Karnap
pen er dels af røde sten og dels pudset og hvidmalet med blåmalede vinduer, alt
afsluttet med profileret gesims under zinktaget. De øvrige sider som facaden.
I vest desuden en blåmalet dør med små ruder.
Bemærkninger: Udmærket og velproportioneret hus, der ville vinde ved at fa
træværket malet i en mindre afstikkende farve.
Historie: Huset blev opført i 1912

SOFIEVEJ 9, matr.nr. 156^
Grundmuret, énetages, hus med teglhængt valmtag og en skorstenspibe i
kippen. Mod gaden en buet karnap. Grå, pudset sokkel og hvid, pudset mur. På
hjørnerne pudsede lisener og langs tagkanterne profileret gesims trukket i puds,
alt hvidmalet. Korspostvinduer med seks rammer og profilerede sålbænke, alt
hvidmalet. Karnappen mod gaden har kobbertag og ellers materialer som
resten af huset.
Bemærkninger: Tidstypisk og intakt hus med pænt stakit.
Historie: Huset blev opført i 1923.
Sofievej 7-9

Sofievej9. Ejere:

maler C. Svendsen
Karen Marie Hoppe

19<?1

SOFIEVEJ 10, matr.nr. 15607

1)72

Grundmuret, énetages forhus med valmtag belagt med falstagsten og to
skorstenspiber i kippen. Symmetrisk opbygget facade omkring svagt fremsprin
gende midtparti med frontespice. Granitsokkel og blank mur af gule sten
afsluttet med profileret, hvidmalet gesims. Korspostvinduer med fladbuede stik
og skifersålbænke. I midten en rundbuet åbning med stik og prydskifte ind til to
tilbagetrukne fyldingsdøre med ruder øverst. Alt træværk rødmalet. I gade
sidens tagflade to kviste med hvælvet tag og torammet vindue med tre ruder i
hver ramme, alt rødmalet. De øvrige sider med sokkel, mur og gesims som
facaden. I gavlene dog brunbejdsede, énrudede termovinduer.
På havesiden en énetages, grundmuret udbygning i gule sten med fladt
paptag samt en skorstenspibe. Rødmalede vinduer og døre.
Bemærkninger: Overordentlig godt og intakt forhus. Blot kunne man ønske
sig at få udskiftet de fa termovinduer med traditionelt opdelte, malede vinduer.

Sofievej 10. Ejere:

tømrer Jens Peter Petersen
Elisabeth Hansen
Eleonora Möhler m. fl.
chauffør Morten Peter Mortensen
gårdejer Jens Peter Andersen
Karen Marie Kirstine Andersen
Arne Strandskov Winther

1920
1925

1977
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Soßevej 11

Soßevej 11. Ejere:

tømrer Jens Peter Petersen
inspektør Lauritz J. Larsen Skytte
Laura Skytte
arbejdsmand Vald. Pedersen

1914
1918
1965
1971

Soßevej 10

Den ene skorsten mangler desuden sin afsluttende murkrone og burde føres
tilbage til samme skikkelse som den anden.
Historie: Huset blev opført i 1913.

SOFIEVEJ 11, matr.nr. 156aj
Soßevej 12. Ejere:

tømrer Jens Peter Petersen
gårdejer Carsten Hansen Carstensen
postbud Harald Herman Nielsen
postbud Karl Willy Larsen
højskoleforstander Axel Bojsen-Møller
kontorassistent Helgejensen
assistent Jørgen Røpke
slagter Preben A. Olsen

1909

1929
1934
j9^
1966
1971
1976

Grundmuret, énetages villa med gavlkvist over et forlæg i gadesidens vestende.
Heltage belagt med brun eternit. Rød, pudset sokkel og gul, pudset mur
afsluttet med gul, pudset gesims langs tagkanterne. Grønmalede vinduer, dels
med seks, dels med fire rammer og grå, støbte sålbænke.
Bemærkninger: Hus med lidt tung, men klar hovedform. Bygningen misklædes af det nye tag, især af de arkitektonisk umotiverede udhæng over gavlene.
Historie: Huset blev opført i 1914.

Sofievej 12

SOFIEVEJ 12, matr.nr. 156æ£
Grundmuret, enetages forhus med et forlæg med gavlkvist mod Sofievej, alt
med teglhængte valmtage. En skorstenspibe. Pudset, sort sokkel og gul, pudset
mur afsluttet med hvid, pudset gesims med tandsnit. I underetagen énrudede
termovinduer med skifersålbænke og falske skodder. I overetagen parvist
ordnede termovinduer. Alle vinduer brunbejdsede. I østsiden en brun, liste
beklædt hoveddør med overvindue. I vest en karnap med svunget, sort tag.
Pudset, gul brystning og brunbejdset træværk med énrudede vinduer.
Bemærkninger: Huset burde have traditionelt opdelte vinduer og malet
træværk.
Historie: Huset blev opført i 1912.
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St. Kirkestræde, ca. 1922. (Foto: Det kgl. Bibliotek).

STORE KIRKESTRÆDE
Store Kirkestræde udgjorde oprindeligt sammen med Lille Kirkestræde og
Storegade en åben, trekantet plads, som først lidt ind i 1700-årene blev
bebygget. Strædet blev da i forbindelse med bebyggelsen anlagt op til
Kirkepladsens søndre port som en gade, det er mærkbart bredere end normalt.
Store Kirkestræde har altid været gadens navn.

STORE KIRKESTRÆDE 1
Store Kirkestræde 3

Se Storegade 13

STORE KIRKESTRÆDE 3, matr.nr. 55
Toetages forhus i fire fag, dels af grundmur, dels af bindingsværk med heltag
belagt med skifer til gaden og tegl til gården. Mod gaden en grundmuret
gavlkvist med skiferbelagt heltag. Facade i blank mur af røde sten med muret
vinduesbånd, hovedgesims og gesims langs kvistens tagkanter. Port i syd.
Brunmalede korspostvinduer og fladbuede stik. I gavlkvisten er vinduerne
torammede med seks ruder i hver ramme. Gårdsiden af grundmur nederst og
kleint bindingsværk i overetagen, afsluttet med sugfjæl. Rødt tømmer og hvide
tavl. Et brunmalet korspostvindue.
Toetages sidehus med teglhængt heltag. Gårdsiden som forhusets gårdside.
Dør og vinduer dels brunmalede, dels lystbejdsede.
Bemærkninger: Udmærket forhus, der dog ved sin højde virker dominerende
i gadebilledet.
Historie: På dette sted opførtes midt i 1700-årene et énetages forhus i seks fag
bindingsværk indrettet til beboelse og en tofags port. Om dette hus indgår i det
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STORE KIRKESTRÆDE
Store Kirkestræde 3. Ejere:

Ole Stolt
controlleur Lund
Rasmus Hovmand
sadelmager J. J. Hildebrand
købmand Fr. Theisen
Bodil Pedersdatter
værtshusholder Peder Jeppesen
klokker og bødker Peter Petersen
vognmand Axel Kanstrup
Vilhelmine E. Kanstrup
forretningsbestyrer Axel Kanstrup
Else Kanstrup

før 1761
før 1771
før 1781
1788
1792
før 1817
1823
1860
1885
1929

endnu stående er vanskeligt at konstatere. I 1885 stod huset i grundmur og i
1907 påbyggedes en etage og en gavlkvist mod gaden.
Midt i 1700-årene opførtes tillige et énetages sidehus afbindingsværk og med
stråtag. Huset var indrettet til beboelse og en overgang i forrige århundrede
også til bødkerværksted og stald. Det er også her vanskeligt at konstatere, om
dette sidehus indgår i det endnu eksisterende. I 1885 stod sidehuset i grundmur
ogi 1907 tilføjedes overetagen.

STORE KIRKESTRÆDE 5, matr. nr. 54
Enetages forhus (bygning 1) med kælder. Seks fag bindingsværk med
teglhængt heltag og en skorstenspibe i kippen. Mod gaden to kviste med
hvælvet tag, zinkklædte flunker og hvidmalet, trerammet vindue med tre ruder
i hver ramme. Pudset facade, rødmalet over sort murfod og afsluttet med hvid
bræddegesims. Torammede termovinduer med tre ruder i hver ramme, hvid
malede. En brunbejdset fyldingsdør. Nordgavl af bindingsværk med sort
kampestenssyld, brunmalet egetømmer i underetagen, mens tavl og hele
overetagen er gulmalet. Hvidmalede vinduer som i facaden. Gårdside i
bindingsværk med sort murfod, røde tavl og brunmalet tømmer og torammet
vindue.
Langs Provstestræde et énetages sidehus (bygning 2) med kælder, 9Ÿ2 fag
egebindingsværk med gennemstukne bjælker og teglhængt heltag med to
skorstenspiber i kippen. Siden mod Provstestræde malet som forhusets nord
gavl. Vinduer dels som facadens og dels brunmalede med seks ruder i hver
ramme. Gårdsiden som forhusets gårdside og med brunmalede døre og
vinduer.
Enetages tværhus (bygning 3) med grundmurede gavle og langsider i
bindingsværk. Østside rødmalet, vestside hvidkalket og gavlene gulmalede.
Sokkel, døre og vinduer sorte.
Enetages tværhus (bygning 4) med teglhængt heltag og skråt afskåret gavl

5. KIRKESTRÆDE
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Store Kirkestræde 5

Store Kirkestræde 5. Ejere:

Niels Jensen Hovmand
Jørgen Høy
Søren Kiep
Jens Møgel by
gæstgiver Niels Olsen
slagter Ole Hemmingsen
slagter Hans Christian Olsen
avlsbruger Oluf Peter Olsen
slagter Hans Christian Olsen
Johanne Koch Olsen
Peter Olaf Olsen
(Udstykket i tre ejendomme i 1980)
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før 1781
før 1791
1792
1800
før 1817
1845
1879
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1967
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STOREGADE

Storegade og Torvel, ca. 1905 (Møns Museum)

mod Provs tes træde. Langsider i egebindingsværk med gennemstukne bjælke
tappe, sort tømmer og gule tavl. Grundmurede gavle, gule over en sort sokkel.
Sortmalet dør, port og lem.
Bemærkninger: Velproportioneret og godt forhus, der dog ville vinde ved at
få malet hoveddøren. Særdeles godt og bygningshistorisk interessant sidehus.
Baghusene er med deres gavle mod Provstestræde meget vigtige i gadebilledet.
Historie: Forhuset (bygning 1) blev opført midt i 1700-årene afbindingsværk
i seks fag, indrettet til beboelse og krambod. I 1902 grundmuredes en del af
facaden i forbindelse med indretningen af en slagterbutik, men denne nedlagdes atter i 1924.
Sidehuset (bygning 2) blev ligeledes opført midt i 1700-årene afbindings
værk i 13 fag med tegltag på gadesiden, men stråtag på gårdsiden. Omkring
1800 indrettedes sidehuset til beboelse, brændevinsbrænderi og hestestald.
1. baghus (bygning 3) blev opført i 1853 og indrettet til slagteri og stald.
Det vestre, 2. baghus (bygning 4) mellem gård og have blev opført omkring
1850 i bindingsværk af genanvendte materialer, med grundmuret nordgavl og
med tegltag. Det indrettedes til stald og senere også til ishus for slagteriet.

STOREGADE OG TORVET
Storegade er den oprindelige vej fra Stegborg og ladegården mod øst, hvor den
ved købstadsgrænsen lukkedes af Mølleporten. Den har middelaldergadens
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karakteristiske, kurvede forløb og passerer i en blød bue Torvet. Midt i
Storegade, umiddelbart øst for Torvet, lå byens rådhus, indtil det blev hærget
af svenskerne i 1659 og derpå nedbrudt. Det lukkede på en naturlig måde
Torvet og gav dermed dette mere karakter af en plads.
Da ladegården i 1696 blev nedlagt, forlængedes Storegade mod vest ned til
Storebro, blandt andet ved opførelsen af de såkaldte bådsmandshuse. Midt på
Torvet lå fra 1740 til 1859 byens sprøjtehus, således som det kan ses på kortet
s. 17. I 1872 etableredes på Torvet et cirkelrundt græs- og blomsteranlæg, som
prydedes af en mindestøtte med Bissens buste af Frederik VII. Dette anlæg
måtte i 1964 vige pladsen for det nuværende, og busten af Frederik VII endte
på Møns Museum.
Oprindelig hed Storegade Møllestræde fra Mølleporten til Torvet, derfra
Torvegade indtil Rosengårdsstræde, og derfra Vestergade ned til Storebro, men.
omkring 1870 fik den sit nuværende, noget farveløse navn.

STOREGADE 1, matr.nr. 64ø
Posthuset

Storegade 1, hus mod Havnestræde

Grundmuret forhus i to etager med kælder samt teglhængt valmtag med en
skorstenspibe mod gården. I taget kviste med zink på de flade heltage og
flunkerne, grønmalede forsider og hvide vinduesrammer. Husets sokkel be
klædt med kalksten. Pudset grå mur med lisener på hjørnemur, alt afsluttet
med profileret, grå hovedgesims trukket i puds. I underetagen trerammede
vinduer med rundbuet topramme over to høje underrammer, alle med fire
ruder. Over vinduernes rundbuede afslutninger slutsten af kalksten. I over
etagen korspostvinduer. Alle vinduer har hvidmalede rammer og grønne
karme.
Mod Havnestræde en grundmuret énetages bygning med fladt tag og grå,
pudsede mure. Høje, smalle, sortmalede vinduer.
Bemærkninger: Udmærket posthusbygning.
Storegade l, forhus

Storegade /. Ejere:

Stege Postkontor
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Historie: Posthusets østre del - svarende til syv vinduesfag - blev bygget i
1925 efter tegning af arkitekt Kristoffer Varming. I 1953 blev det udvidet til sin
nuværende størrelse.
Indtil 1922 lå på dette sted en større pakhusbygning og melassefabrik, som
var lejet af sukkerfabrikken.
Telefoncentralen med facade ud mod Havnestræde blev opført i 1938 og
udvidet til sin nuværende størrelse i 1953.

STOREGADE 2, matr.nr. 65
Toldkammeret

Storegade 2

Storegade 2. Ejere:

Staten
købmand Christoffer Fr. Hage (grund)
Stege Havn (grund)
Møn Kommune (bygning)

1779
før 1820
1858
1974

STOREGADE 3, matr.nr. 62a

Storegade 3. Ejere:

Martha Cathrine Williams
skibstømrer Niels Sørensen Spur
skipper Hans Peter Sørensen
ølhandler Niels Chr. Hansen
ølhandler Peder Vilh. Henriksen
restauratør Fr. V. Olsen
bestyrer Otto Valmund Olsen
Anna Olivia Olsen
Post- og Telegrafvæsenet

Storegade 3

Grundmuret toldkammerbygning i to etager med teglhængt valmtag og to
skorstenspiber i kippen. Over en granitsokkel pudset mur med vinduesbånd
samt profileret kordonbånd og hovedgesims. Pudsede, fladbuede og knækkede
bryn, alt gulmalet undtagen hovedgesimsen, der er hvid. Grønmalede, fladbu
ede korspostvinduer med to ruder i underrammerne og med skifersålbænke.
Grønmålet, tofløjet port i syd og en brun fyldingsdør i vest.
Bemærkninger: Overordentlig god og markant bygning med fremtrædende
placering ved vandet.
Historie: Huset opført 1848 af N. S. Nebelong.

før 1821
1832
1881
1891
1901
1920
1947
1974
1975

Mod gaden en lav udbygning med fladt paptag foran et hovedhus i én etage
med teglhængt valmtag, kviste og en skorstenspibe. Den pavillonagtige udbyg
ning mod gaden har væg med beklædning af gråmalede plader. Herover et
bånd af blå- og hvidmalede, opsprossede vinduer samt en dør med tilsvarende
vinduer.
Af hovedhusets gadeside er kun taget synligt med to gråmalede kviste med
flade heltage, zinkklædte flunker og blå og hvide trefags vinduer. Vestgavlen af
overpudset bindingsværk, rødmalet over sort murfod og afsluttet under halvvalmen med rødt sugfjæl. Gårdsiden af egebindingsværk, hvidmalet over sort
murfod og afsluttet med hvid sugfjæl. Torammede vinduer med tre ruder i hver
ramme og en fyldingsdør, alt brunmalet.
Bemærkninger: Bebyggelsen på dette sted (hvor gaden svinger) er af stor
betydning i gadebilledet. Det er derfor væsentligt, at udbygningen mod gaden
bliver fjernet, således at det oprindelige forhus med sin nydelige grundform
kommer til sin fulde ret.
Historie: Forhuset blev opført i 1821 som et syv fag langt, teglhængt
beboelseshus med grundmuret facade, men i øvrigt af bindingsværk. I 1912
indrettedes en restaurant i huset, og som en udvidelse heraf blev den
pavillonagtige fortovsveranda bygget i 1937.

STOREGADE 4, matr.nr. 66/>, fredet
Hages Gaard
Grundmuret, toetages forhus med teglhængt halvvalmstag og to skorstenspi
ber. Facaden inddelt i 10 vinduesfag og et portfag placeret skævt for midten.
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Grå, pudset sokkel og gul, pudset mur med refendfugning på port- og
endefagene. Pudset kordonbånd, der har frise i fagene uden refendfugning, og
øverst profileret hovedgesims trukket i puds, alt hvidmalet. Over porten i sorte
jern bogs taver: »Hages gaard 1799«. Hvidmalede korspostvinduer med fire
ruder i øverste og seks ruder i nederste rammer. Lakeret fyldingsdør med
overvindue, alt af egetræ. Gavlene med pudsede etagebånd og afsluttet med
profileret gesims under halvvalmen. Samme farver som facaden. Torammede,
smårudede vinduer. Nordgavl med kalkstensplade med indskrift: »I Aaret 1799
Er Denne Bygning Med Egne Hænder Opfort Af Gothlieb Christian Kyns For
I. I. Hages Sönner«. Gårdsiden pudset, grå sokkel, gulmalet mur og hvidmalet
hovedgesims. Torammede vinduer med tre ruder i hver ramme og en tofløjet
fyldingsdør med overvindue. Ud for overetagen et bræddeklædt bislag med
papheltag og trappe op.
Syd for hovedhuset en grundmuret, énetages tilbygning med åben veranda
på taget. Refendfuget mur og farver som hovedhuset.
Mod Billedhuggerstræde et grundmuret sidehus i to etager med teglhængt
heltag og en skorstenspibe. Den vestlige del er højere end resten og har
gulmalet, pudset mur afsluttet med hvidmalet, muret hovedgesims. Den lavere
del af bygningen har grå, pudset mur med jernankre og er afsluttet med sugfjæl.
Forskellige, gråmalede vinduer og rødmalede porte og lemme. Sammenbygget
hermed et toetages baghus med tegltag. Underetagen af grå, pudset grundmur,
mens overetagen har rødmalet bræddebeklædning afsluttet med bræddegesims.
Vinduer og porte som sidehuset.
Bemærkninger: Usædvanlig fint og smukt forhus med god farveholdning.
Bygningen er fredet. Overordentlig fine interiører i overetagen. En del af en
granitsøjle fra en ældre bygning findes i underetagen.
Mod Billedhuggerstræde ganske flot sidebygning, der dog skæmmes af
forhøjelsen i vest. Gårdsrummet har i dag mistet sin tidligere karakter og
sluttethed.
Historie: På dette sted opførtes i 1700-årenes begyndelse et 18 fag langt
forhus afbindingsværk, hvoraf en del grundmuredes i 1760. Af disse 18 fag blev
de 12 sydligste nedbrudt i 1815, hvorefter der opførtes en grundmuret og
teglhængt bygning i to etagers højde. Denne nybygning bestod af de nuværende

Storegade 4, nordgavlens kalkslensplade

Storegade 4

Storegade 4. Ejere:

købmand Christoffer Friedenreich Hage
Arnette Christiane Hage
C. Hage & Søn
Antoinette Hage
Christoffer Hage og brødre
postmester E. S. J. L. Bülow
proprietær Erhard Frederiksen
Post- og Telegrafvæsenet
købmand Ernst E. Lang
Olga A. S. Lang
Jan Poulsen m.fl.
Dansk Landbrugs Grovvareselskab
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1792
1849
1860
1879
1892
1908
1918
1920
1924
1966
1970
1978
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Hages gård, Storegade 4, ca. 1925. (Møns Museum)

seks søndre vinduesfag og portfaget, og den indrettedes til beboelse og butik.
I 1845 blev den resterende del af det oprindelige forhus nedrevet og den
nuværende bygnings nordre del - fire vinduesfag - blev opført. Facaden var
oprindelig gråpudset, men senest omkring midten af 1800-årene blev den
gulkalket og forsynet med halvbuefrisen. Bygherre for begge etaper af opførel
sen var storkøbmanden Christoffer Friedenreich Hage.
Tilbygningen ved den søndre gavl blev bygget i 1909 og indrettet til indgang
og forstue til de postlokaler, som fra 1908 til 1918 lå i hovedbygningens søndre
ende. Den sten med inskription, som nu sidder på hovedbygningens nordgavl,
lå tidligere i flisegulvet i den søndre indgangsbygning. Stenen beretter efter alt
at dømme om opførelsen af et 16 fag langt, tre etager højt, kampestens
grundmuret pakhus, som Christoffer F. Hage i 1799-1800 lod opføre på
havnepladsen (billede s. 19). Dette blev nedrevet i 1896, hvorpå pladen efter
nogle års venten sikkert er flyttet til indgangsbygningen i 1909. Denne plades
sekundære placering har altså været årsag til, at Kyns fejlagtigt er blevet gjort
til bygmester for Hages Gaard.
Det nordre sidehus’ vestre del blev bygget omkring 1825 i to etagers højde af
kampestensgrundmur og med stentag og indrettet til udvidelse af beboelsen i
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Konsul Christoffer Hages skydeskive, soin viser Hages gård i 1838, Jørend den ved nedrivning aj den aldre, lave

bygning og tilbygning havde Jaet sin nuvarende størrelse. I forgrunden de bomme, ved hvilke der skulle betales told.
Til højre anes el hjørne af den tidligere accisebod med en egetrassøjle. (Møns Museum)

hovedbygningen samt pakhus, vognremise og kornmagasin. Sidehusets vestlig
ste to fag blev i vort århundrede forhøjede.
Sidehusets østre del blev opført i én etage omkring 1825 og indrettet til lo og
lade — og senere også til viktualierum og iskælder. Forhøjelsen er formentlig
sket omkring århundredskiftet.
Tværhuset blev opført i 1829 af kampestensgrundmur i én etage med tegltag,
indrettet til stald og lo. Forhøjelsen er formentlig sket omkring århundredskif
tet. For ganske nylig er huset blevet afkortet til sin nuværende længde, ca.
halvdelen af den oprindelige længde.

STOREGADE 5, matr.nr. 61
Storegade 5. Ejere:

cykelhandler Chr. Arthur Møller
mekanikerne V. Kamph og Hj. Jensen
maskinfabr. P. B. Nielsen og E. J. Rasmussen
maskinfabr. P. B. Nielsen
Børge Pi il
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1911
1931
1933
1960
1967

Grundmuret forhus i to etager med stor, grundmuret gavlkvist til gaden og
trappe- og sidebygninger mod gården. Facade inddelt i fire fag afsluttet med
profileret hovedgesims trukket i puds. Gul, pudset mur*og front på gavl
kvist. Underetagen dækket af brun, listebeklædning over sort, pudset sokkel.
Forretningsdør og -vinduer med fast baldakin. I overetagen og gavlkvisten
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grønmalede korspostvinduer. Afvalmet tag belagt med falstagsten og med en
skorstenspibe i kippen. Mod gaden mansard med to rødmalede kviste med
hvælvet tag og grønne korspostvinduer. Gårdsiderne i blank mur af gule sten,
hvidmalede korspostvinduer og brune døre.
Bemærkninger: Huset vil vinde ved at få fjernet underetagens listebeklæd
ning og baldakin.
Historie: Huset blev opført i 1912 og indrettet til to butikker i stueetagen og
beboelse i overetagen og mansardetagen.

STOREGADE 6, matr.nr. 71
Grundmuret, toetages hjørnehus med teglhængt heltag og valm i syd samt en
skorstenspibe. Pudset facade i fem fag, gulmalet mur over sort sokkel. Profileret
kordonbånd, vinduesbånd og hovedgesims, trukne i puds og hvidmalede.
I overetagen brunmalede korspostvinduer med to ruder i underrammerne.
Underetagen har forretningsruder, tilbagetrukket indgangsparti og fast balda
kin med reklameskilt. De øvrige sider som facaden, dog kun med vinduer i
overetagen. Mod Billedhuggerstræde grundmurede sidebygninger med gul
malet, pudset mur over sort sokkel.
Enetages baghus med eternitbelagt heltag, gulmalet mur over sort sokkel.
Bemærkninger: Pænt og godt forhus med nydelig farveholdning. Det skæm
mes dog af butiksfacaden med de store ruder og baldakinen med en domine
rende skiltning.
Historie: Huset blev opført i 1871 i to etagers højde afgrundmur med tegltag,
indrettet til butik og beboelse i underetagen og beboelse i overetagen. Baghuset
blev ligeledes opført i 1871 afgrundmur med tegltag, indrettet til pakhus, stald
og havestue. Før 1871 lå på dette sted et af de såkaldte Bådsmandshuse, hvori
indtil 1807 boede en billedhuggerfamilie Rasmus Reerslev og sønnen Christof
fer Reerslev, som har lagt navn til Billedhuggerstræde.

Storegade 6

Storegade 6. Ejere:

købmand
købmand
købmand
købmand
købmand

Ole Nikolaj Sørensen
Aage Gotfred Sørensen
Ernst E. Lang
H. P. Brandt Jørgensen
Niels Ole Hansen

1862
1911
1922
1929
1970
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Storegade 5-9

Storegade 7. Ejere:

cykelhandler Chr. Arthur Møller
elektriker Chr. Ove Møller
ejendomshandler Jens Chr. Jensen

Storegade 8

1906
1960
1967

STOREGADE 7-9, matr.nr. 58
Grundmuret forhus i to etager med skiferdækket heltag, to skorstenspiber og
hel tagskviste til gaden. Facade inddelt i syv fag med brede ende- og midt
fag. Profilerede kordonbånd, vinduesbånd og hovedgesims. Kvaderpudset,
gulmalet underetage på grå sokkel. På begge sider af den midtstillede port
forretningsruder og -døre med brunbejdset træværk. I overetagen blank mur af
røde sten med grønne vinduer, dels i to, dels i tre fag med profilerede
indfatninger, der ligesom bånd og gesims er hvidmalede. Gårdsiderne murede
og gulkalkede med grønmalede vinduer og døre.
Bemærkninger: Udmærket forhus.
Historie: Efter nedrivning af et beboelseshus, som delvis havde to etager,
blev det nuværende forhus opført i 1907 som et grundmuret, to etager højt hus
med skifertag. Det indrettedes til butik i stueetagen og beboelse på 1. sal og i
loftsetagen, som havde tre kviste til gaden og én til gården.

STOREGADE 8, matr.nr. 72
Énetages forhus med eternitdækket heltag og til gaden to kviste med fladt
heltag og grønbejdset træbeklædning. Facaden inddelt i otte fag med grønmålet
bræddebeklædning og afsluttet med pudset, hvidmalet hovedgesims. Korspost
vinduer med to ruder i underrammerne og bræddeindfatning, alt grønmålet.
En lakeret fyldingsdør med ruder og overvindue. Gårdsiden pudset og gulmalet
over grå sokkel og med grønmålet dør og vindue.
I gården en grundmuret udbygning med eternittag, pudset og gulmalet over
grå sokkel og afsluttet med hvid gesims.
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Storegade 8. Ejere:

Kongehuset
billedhugger Rasmus Rcerslcv
billedhugger Christoffer Recrslev
skipper Ole Jensen Brandt
skibstømrer Poul Brandt
væver Niels J. Brandt
høker Ole Fr. Vilh. Brandt
cigarfabrikant Carl P. Fr. Brandt
Tilda Brandt
gæstgiver Chr. Broholm
ga’stgiver H. J. Vennike Hansen
gæstgiver Sofus Marius Olsen
gæstgiver Franz A. Lindsten
gæstgiver Evald A. Flittner
gæstgiver G. Flittner
gæstgiver Jette Hansen
gæstgiver Edvard Th. Jensen

ca. 1700
1769
før 1801
1807
1823
1851
1872
1895
1899
1916
1919
1930
1942
1960
1962
1972
1973

Storegade 10. Ejere:

sadelmager Niels P. Bjerregaard
Annette Sofie Bjerregaard
Emmeline Klara Bjerregaard
hotelejer Carl L. Bjerregaard
hotelejer Helmer H. Kleisdorff
hotelejer Inger Marie Holgcrsen

1853
1907
1907
1913
1930
1958

Bemærkninger: Velproportioneret forhus, der helt har mistet sin tidligere
karakter ved opsætning af den meningsløse bræddebeklædning. Det triste
eternittag burde udskiftes med tegl. Skorstenspibe mangler.
Historie: Storegade 8 udgjorde oprindelig to bådsmandshuse på i alt 10 fag,
som var blevet opført omkring år 1700 afbindingsværk og med stråtag, senere
teglhængt. Det var indrettet til beboelse med port og havde en tre fag lang
tagkvist ud til gaden. I 1872 blev en del af huset grundmuret og den
nuværende, brede kvist opsat, mens den smalle kvist er fra 1899. Senest i 1919
blev der indrettet restauration i huset.

STOREGADE 10, matr.nr. 73
Grundmuret forhus, gadesiden i to etager med mansard, mens gårdsiden er i
tre etager, taget dels med tegl, dels med skifer. Pudset facade med sort sokkel,
blå underetage og gråmalet överetage. Profilerede kordonbånd, vinduesbånd
og hovedgesims, alle trukne i puds. Overetagen med kvaderpudsede hjørner
og refendfuget midtfag. Mellem kordonbånd og vinduesbånd brunmalede
jernbogstaver »Hotel Bjerrehus Hotel«. Underetagen har tilbagetrukket
indgangsparti med to store vinduer på hver side, alt træværk brunmalet.
I overetagen hvidmalede korspostvinduer med fire ruder i overrammerne. Mod
gaden tre kviste med hvælvet tag. Den store midterkvist har seksrammet vindue
med opsprossede overrammer. De to mindre kviste til siderne har vinduer som i
facadens overetage. Alt træværk hvidmalet. Gårdsiden pudset og gulmalet med
grønmalede korspostvinduer som facadens.
Bemærkning: Godt og tidstypisk forhus med pæn skiltning.
Historie: Efter nedrivning af to bådsmandshuse på i alt 10 fag fra ca. 1700
blev i 1860 på dette sted opført en to etager høj bygning af grundmur med
gårdside afbindingsværk. Den indrettedes til beboelse i begge etager-og i 1924
desuden til butik og hotel. Gadesiden fik sit nuværende udseende med
mansardtag i 1923, og i samme forbindelse etableredes en tredje etage på
gårdsiden.

Storegade 11. Ejere:

(før 1921: se Storegade 13)

isenkræmmer Jens Peter Madsen
isenkra'mmer Hans Rasmussen Hansen
isenkræmmer Sigurd Bjørn Hansen
isenkræmmer Willy Jørgensen
isenkræmmer Christian Fr. Knudsen
Storegade 9-11

1921
1929
1951
1972
1976

STOREGADE 11, matr.nr. 51b
Forhus i to etager, dels af grundmur, dels af bindingsværk, med teglhængt
heltag samt tre skorstenspiber i kippen. Pudset facade inddelt i ni vinduesfag og
med profileret kordonbånd, vinduesbånd og hovedgesims trukket i puds. Mur
og bånd grå, mens hovedgesimsen er hvidmalet. Over en brun sokkel har
underetagen butiksfacade med store ruder og forretningsdør samt flisebeklædt
mur afsluttet med aluminiumsbaldakin. I vest en brunmalet, tofløjet, flamme
ret port. I overetagen brunbejdsede termovinduer.
Den vestlige, grundmurede del af gårdsiden har rødmalet underetage og gul
overetage afsluttet med muret hovedgesims. Resten er af bindingsværk med
sort tømmer og røde tavl. Hele gårdsiden har forskellige vinduer, dels brune,
dels sorte.
Bemærkninger: Udmærket hus med pæn port. Facaden misklædes af butiks
facaden med flisebeklædning og baldakin samt af de sprosse- og lodpostløse
vinduer i overetagen.
Historie: Storegade 11-13 udgjorde oprindeligt én ejendom, som havde et i
1763 opført 12 fag langt forhus ud mod St. Kirkestræde og et hermed
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sammenbygget sidehus på ni fags længde og af bindingsværk langs Storegade.
I 1874 opførtes som en forlængelse af dette sidehus mod vest en 10 fag lang, én
etage høj, grundmuret bygning, der indrettedes til port i de to vestlige fag,
resten til butik og beboelse. Oven på denne bygning og antagelig over en del af
det ældre sidehus byggedes i 1883 en 12 bjælkefag lang, overvejende grund
muret overetage, hvilken overbygning dog ikke omfattede portens to fag.
Portens overetage tilføjedes først i vort århundrede, hvorved Storegade 11 fik
sin nuværende udformning som selvstændigt hus i to etager.

STOREGADE 12, matr.nr. 74
Storegade 16-10

Storegade 12. Ejere:

skipper Peder Olsen
skomager J. N. Kanstrup
gæstgiver Jens Hansen
gæstgiver Rasmus B. Christensen
gæstgiver Anders Chr. Olsen Skytte
gæstgiver Hans Anders Hansen
gæstgiver Jens Peter Christensen
gæstgiver P. Sylvest Petersen
hotelejer Alfred Hansen
hotelejer Carl Axel Rasmussen
hotelejer Jens Peter Poulsen
hotelejer Marie Halle
hotelejer Hans Ove Jensen
hotelejer Gustav Hansen
boghandler E. Serritzlew-Petersen

før 1821
(uklart)
før 1867
1878
1917
1921
1922
1923
1928
1929
1933
1934
1936
1937
1969

Grundmuret forhus i to etager med mansard til gaden og tre etager mod
gården. I den teglhængte mansard fem kviste med grønmalede korspostvinduer,
mens resten af taget er dækket med skifer og eternit. Facade i blank mur af røde
sten, afsluttet med profileret, grå hovedgesims trukket i puds. I overetagen
grønmalede korspostvinduer under fladbuede stik. Underetagen med store
forretningsvinduer, fast baldakin og reklameskilt. Gårdsiden pudset og med
flade etagebånd, alt gulmalet. Forskellige, grønmalede vinduer.
Bemærkninger: Udmærket forhus, der dog skæmmes af de store forretnings
ruder og baldakin.
Historie: Huset blev opført i 1889 og indrettet til gæstgiveri, det seneré hotel
Harmonien. I 1918 påbyggedes en mansardetage, og da dennes gårdside
allerede i 1944 var blevet helt brøstfældig, blev den nuværende øverste etage
ind mod gården bygget.

STOREGADE 13 / STORE KIRKESTRÆDE 1, matr.nr. 15a
Syd på grunden ud mod Storegade en lille bygning (bygning 1) med teglhængt
heltag, rødmalet, pudset facade over sort sokkel, afsluttet med hvidmalet

Storegade 13
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Storegade 13. Ejere:

postmester Nis Boysen
skipper Søren Olsen
Anders Kruse
Stege Fattigkasse
købmand J. P. Sandrue
købmand Carl Vilh. Theisen
enke Maren Sandrue
købmand H. P. C. Broholm
J. W. Linderholm
købmand Har. Bellman Mackeprang
Laura Nicolette Mackeprang
hotelejer Arthur Chr. Plamboek
hotelejer Christian Peter Larsen
hotelejer Fanny Elfrida Larsen
hotelejer Gylla Birgitte Larsen

før 1761
før 1811
før 1817
1823
1845
før 1857
1866
1874
1876
1878
1909
1919
1923
1966
1979

(de nordlige niJag i St. Kirkestræde.
tidl. matr. 56) :

Lars Hemmingsen
Jørgen Larsen
værtshusmand Peder Olsen
værtshusmand Jørgen Rasmussen
tømrer Christoffer Hartmann
købmand J. P. Sandrue
Herefter samme ejere som ovenfor.

før 1758
1775
før 1781
før 1811
før 1817
1845

Storegade 13. sidehus

bræddegesims. Store, hvidmalede vinduer og tilbagetrukket, rødmalet dør med
rude. Bagside afsluttet med hovedgesims, alt muret og gulmalet. Dør og
vinduer malet brune.
Øst på grunden mod Store Kirkestræde et énetages hjørnehus (bygning 2)
med skråt afskåret hjørne, dels i bindingsværk, dels i grundmur og med
teglhængt heltag. Over en sort sokkel er gadesiderne pudsede og rødmalede og
afsluttet med hvidmalet bræddegesims. Hvidmalede vinduer, dels med stor
rude under opsprosset overramme og dels korspostdelte. På det skrå hjørne en
tofløjet, rødmalet fyldingsdør med ruder og overvindue. Mod Store Kirke
stræde en pæu, tofløjet flammeret, rødmalet port. Gårdsiden i egebindingsværk
delvis med gennemstukne bjælketappe. Sort sokkel, gule tavl og rødmalet
tømmer og vinduer.
Nord i gården et énetages sidehus (bygning 3) i 10 fag egebindingsværk med
gennemstukne bjælketappe og teglhængt heltag med en skorstenspibe. Forskel
lige, opsprossedé vinduer og to fyldingsdøre malet dels hvide, dels brune.
Vestgavl med bræddebeklædning på gavltrekanten og ellers bindingsværk som
sydsidens. Inde i huset ses rester af en keglebane.
Vest i gården et énetages baghus (bygning 4) i ni fag blandet ege- og
fyrrebindingsværk og med grundmurede gavle af kridtsten og teglhængt heltag.
Sort syld, gulmalede tavl og rødmalede vinduer, port og tømmer.
Bemærkninger: Overordentlig pæn bebyggelse med god virkning i gadebille
det. Desværre mangler kvisten mod Storegade lodpost og sprosser i vinduet,
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ligesom skorstenspiberne savnes. Malerisk og interessant gårdsrum. Meget fint
og velbevaret restaurationslokale fra 1919.
Historie: Det lave hus med facade ud mod Storegade (bygning 1) er en rest af
et tidligere ni fag langt sidehus til forhuset Store Kirkestræde (se også
Storegade 11). Det blev opført afbindingsværk og med tegltag antageligt i
begyndelsen af 1800-årene og indrettedes til beboelse med port i to fag.
Med facade ud mod Store Kirkestræde opførtes i 1763 et 12 fag langt,
teglhængt forhus (bygning 2) af bindingsværk med en fire fag lang kvist, som
dog senere blev fjernet. Det indrettedes til beboelse og senest omkring år 1800
også til krambod. Den 5. marts 1845 blev forhusets nordre otte fag 50 pct.
brandskadede, men umiddelbart efter atter genopbyggede. I 1919 ombyggedes
huset til »Hotel Møn«.
De nordligste ni fag af forhuset ud mod Store Kirkestræde var indtil 1921 et
selvstændigt hus, hvis afgrænsning mod syd endnu kan ses som et spor i
tegltaget. Det blev opført midt i 1700-årene og indrettet til beboelse med port i
to fag, men ombyggedes i 1919 til hotel.
Gårdens nordre sidehus (bygning 3) er antageligt opført i midten af
1700-årene i 10 eller 11 fag bindingsværk med klinede vægge og stråtag. Det
blev indrettet til beboelse og bryggers og i 1847 også til bageri. Siden 1919 har
der været restauration i sidehuset.
Baghuset (bygning 4) blev opført imellem 1850 og 1857 afbindingsværk med
grundmurede gavle, indrettet til hestestald, port og materialhus.

Storegade 16-12

STOREGADE 14, matr.nr. 76a

Storegade 14. Ejere:

Mary Frederikke Olsen
Anna K. G. N. Olsen
Helga Marie Olsen
viktualiehandler Marius Holm Jensen
handelsmand Niels Larsen
kok Jan Hansen
Anni Bogøe
vaskeriejer Ingvard Hansen

Storegade 15

1887
1919
1936
1938
1960
1960
1963
1974

Grundmuret forhus med heltag og en skorstenspibe i kippen. Mod gaden to
etager med tegltag og en taskekvist, mens gårdsiden er i tre etager med paptag.
Muret, gulmalet facade med vinduesbånd og afsluttet med profileret, sortmalet
hovedgesims trukket i puds. I overetagen hvidmalede korspostvinduer med
fladbuede stik. Pladebeklædt underetage med forretningsdør og stor rude.
Gadesidens taskekvist med front af rødmalede plader og med et grønmålet
vindue. Gårdside afblank mur i gule sten med grønmalede vinduer og afsluttet
med bræddegesims.
Bemærkninger: Udmærket hus, der dog misklædes af underetagens store
rude og pladebeklædning samt af kvistens forlængelse mod syd.
Historie: Efter nedrivning af et bindingsværkshus i to etager fra 1700-årenes
midte blev det nuværende opført i 1890 af grundmur i to etager og teglhængt,
dog var gårdsidens overetage af bindingsværk. Huset indrettedes til butik og
beboelse. I 1945 blev gårdsiden, som forinden var blevet grundmuret, forhøjet
med endnu én etage, og taskekvisten blev opsat.

STOREGADE 15, matr.nr. 99
Grundmuret, toetages hjørnehus med skråt afskåret hjørne, kronet af segment
fronton. Teglhængt mansard til gaden, mens der mod gården er fladt paptag.
Mod gaderne sortmalede kordon- og vinduesbånd samt hvidmalet hoved
gesims, alt profileret og trukket i puds. Over en grå, pudset sokkel er
underetagen gulmalet, mens overetagen har blank mur af røde sten. Grøn
malede korspostvinduer, dels i to, dels i tre fag. Mod Storegade forretnings
facade med store ruder og forretningsdøre og delvis grønne fliser. Gulmalede
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Storegade 15. Ejere:

urmager Isak Sidenius Jensen
Lydia K. Jensen
urmager Svend Isak Jensen
urmager Kaj I sak Jensen

1889

[9*7

1971

STOREGADE 16, matr.nr. 77

Storegade 16. Ejere:

skipper Fr. Chr. Jørgensen
sadelmager Ludvig Rudolf Djørup
elektriker Chr. S. Sørensen
elektriker Tom Sørensen

1845

1900
1940
1968

Storegade 17

Grundmuret, toetages forhus i fem fag med kælder og teglhængt tag med en
halvvalm samt en skorsten i kippen. Facade med sort, pudset sokkel, brun,
11
sprøjtepudset underetage og glatpudse.t, gulmalet overetage. Profileret vindues
bånd og hovedgesims, trukne i puds og malet brune. I underetagen store
forretningsvinduer og dør med reklameskilt henover. Overetagen med grå
malede korspostvinduer. Den østlige gavl muret og gulmalet over sort murfod
og afsluttet med gesims under halvvalmen. Gårdside med kordonbånd og
hovedgesims, alt muret, skuret og gulmalet over en pudset, sort sokkel.
Grønmalede vinduer og dør.
Udbygning på bagsiden med åben og lukket veranda på taget. Gult murværk
og grønmålet træværk.
Bemærkninger: Udmærket forhus med anmassende forretningsfacade med
uheldige, store vinduer uden korrespondance med overetagens gamle vinduer.
Historie: Forhuset blev opført i 1848 som et grundmuret, én etage højt,
teglhængt beboelseshus med to boliger. I dette hus indgår måske dele af en
ældre bygning. I 1900 indrettedes butik i huset, og i 1914 påbyggedes en
grundmuret overetage og en kvist på gårdsiden, ligesom en altan tilbyggedes
gårdsiden.

STOREGADE 17, matr.nr. 101

Storegade 17A. Ejere:

snedker Vi 1 h. Chr. jensen
slagter Hans Chr. Olsen
Johanne Koch Olsen
slagter Peter O. Olsen
»TV-Huset Vordingborg ApS«

gårdsider afsluttet med muret hovedgesims og med grønmalede vinduer og
døre.
Bemærkninger: Ganske hæderligt og tidstypisk hus med pæn forretningsfacade i syd. Den påbyggede mansard virker noget klodset.
Historie: Efter nedrivning af et bindingsværkshus fra 1700-årenes slutning
med beboelse og værksted blev det nuværende hus opført i 1889 i to
grundmurede etager og indrettet til butik, værksted og beboelse. Mansard
etagen blev påbygget i 1913.

1894
1938
1966
1970
1979

Grundmuret, toetages hjørnehus med skråt afskåret hjørne og skiferdækket
heltag med forskellige kviste og tre skorstenspiber. Gadesiderne har murede
vinduesbånd og hovedgesims, alt i formsten. Over en granitsokkel er mur og
gesimser af røde sten. Brunmalede korspostvinduer dels i to fag, dels i tre fag,
alle med fladbuede stik. Underetagen er ødelagt af nyere butiksindretning med
store ruder, beklædning og skiltning. Gårdsiderne afblank mur i røde sten med
murede kordonbånd og hovedgesims. Brunmalede korspostvinduer.
Nord på grunden mod Lille Kirkestræde et grundmuret hus i to etager og
kælder samt teglhængt heltag med to skorstenspiber. Blank mur af røde sten
med murede gesimser. Brunmalede døre og vinduer med fladbuede stik.
Mod vest ud mod Store Kirkestræde et énetages, grundmuret baghus med
teglhængt heltag og en skorstenspibe. Mod nord en tårnagtig opbygning med
skifertag. Forskellige, brunmalede vinduer og en listebeklædt port.
Bemærkninger: Tidstypisk bebyggelse med noget dominerende forretnings
facader og anmassende skiltning.
Historie: Efter nedrivning af fem fattighuse afbindingsværk fra 1700-årenes
midte blev det nuværende forhus opført i 1895 og indrettet til butikker,
værksted og beboelse.
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Storegade 18. Ejere:

kommandør Bille
amtsforvalter Mathias Smith
toldkontrollør Simon Møller
købmand Clemens Block
købmand Gustav Fr. Block
købmand Anton WulflT
handelsfirma Nyeiand & Benzon
købmand Peter Johan Jensen
konsul Hans Fr. C.arøe
Juliane S. C.arøe
handelsfirma Hans F. C.arøe
vognmand Niels P. Kanstrup
snedker Carl A. Christensen
snedker Johan Christensen
Esther Kristine Christensen

før 1774
1774
før 1791
før 1817
før 1847
1853
før 1857
1872
1892
1909
1916
1930
1934
1943
1966

Storegade 18, gårdside

STOREGADE 18, matr.nr. 78/>

Sloregade 18,Jacade
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Grundmuret forhus (bygning 1) i én etage med teglhængt valmtag og to
skorstenspiber i kippen. Facade med port i øst og ellers helt ombygget til butik
med store vinduer og forretningsdøre. Pudset mur, hvidmalet over sort sokkel
og øverst afsluttet med brunbejdset, træbeklædt reklameskilt. I gadesidens
tagflade en kvist med fladt tag og korspostvindue med tre ruder i under
rammerne. Vestgavl gulmalet over en sort sokkel og afsluttet med en muret
gesims under halvvalmen. Gårdside i én etage, dog to over porten, og med
pudset, gulmalet mur over en sort sokkel. I tagetagen en gulmalet, kvist
lignende indgang med papheltag og udvendig trappe op til.
Øst i gården énetages, grundmurede sidehuse (bygning 2) med teglhængte
heltage og tre skorstenspiber i kippen. Mod gården kvist med heltag og
trerammet vindue med tre ruder i hver ramme. Blank mur af røde sten afsluttet
med muret hovedgesims. Torammede vinduer med tre ruder i hver ramme, dels
i to, dels i tre fag. Fyldingsdøre med to mindre ruder øverst. Fladbuede stik
over murhullerne og grønmålet træværk.
Vest i gården et grundmuret sidehus (bygning 3) i én etage med teglhængt
heltag med en skorstenspibe i kippen. Mod gården to kviste med fladt heltag og
grønmålet, torammet vindue. Pudset gårdside afsluttet med hovedgesims,
gulmalet over en grå sokkel. Trerammede vinduer med tre ruder i hver ramme
og en fyldingsdør, alt grønmålet. Mod nabo sort kampestenssokkel og gulkalket
mur, afsluttet med sugfjæl.
Sammenbygget med forrige et énetages, grundmuret sidehus (bygning 4)
med teglhængt heltag og to skorstenspiber. I tagfladen mod gården to kviste
med fladt heltag og grønmalede vinduer i tre fag. Gårdsiden i blank mur af røde
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sten med muret sokkel og hovedgesims. Grønmalede vinduer og døre. Mod
nabo er mur og sugfjæl ligesom forrige bygnings tilsvarende side.
I forlængelse af disse sidehuse endnu en sidebygning (bygning 5) i to etager,
grundmur med teglhængt heltag med valm i syd og en skorstenspibe. Gård
siden afsluttet med hovedgesims, alt pudset og rødmalet over en grå sokkel.
Grønmalede vinduer og dør. Gulkalket side mod nabo, dels i kridtsten og dels i
Flensborgsten og afsluttet med muret hovedgesims.
Bemærkninger: Forhus med pæn hovedform og nydeligt tegltag. Meget
skæmmende er dog facadens lange reklameskilt, der skjuler husets hovedge
sims. De store butiksruder burde gøres mindre. Overordentlig nydeligt gårds
rum med god bebyggelse.
Historie: Forhuset (bygning 1) blev opført omkring 1770 afbindingsværk i 13
fag og med tegltag. Det havde port i to fag og var i øvrigt indrettet til beboelse,
men i begyndelsen af 1800-årene etableredes desuden en butik. Den nuværende
facadeudformning er fra 1934.
Den nordre del af det østre sidehus (bygning 2) blev ligeledes opført omkring
1770 af bindingsværk med tegltag og indrettet til stald og lade. Det blev
grundmuret omkring 1850 og ombyggedes i 1896 til beboelse.
Den søndre del af det østre sidehus opførtes omkring 1830 afbindingsværk og
med tegltag og indrettedes til folkestue og pakhus. Grundmuringen fandt sted i
dette århundredes begyndelse.
Det vestre sidehus op til forhuset (bygning 3) blev opført samtidig med
forhus omkring 1770 som et fire fag langt, teglhængt bindingsværkshus,
indrettet til beboelse. Det grundmuredes i 1853.
Det mellemste sidehus i gårdens vestre side (bygning 4) blev opført omkring
1800 af bindingsværk og med tegltag og var indrettet til pakhus, stald og
vognremise. Det blev grundmuret i 1853 og ombygget til beboelse og værksted i
1896.
Det søndre sidehus i gårdens vestre side (bygning 5) blev opført i 1853 i to
etagers højde af grundmur og med tegltag og var indrettet til korntørrehus. I
1916 blev det ombygget til ishus.
Den købmandsgård, som fremtrådte efter de større moderniseringsarbejder
og nybygninger i 1853, afsluttedes mod syd af det endnu eksisterende pakhus,
som blev opført i 1855, men frasolgt ejendommen i 1936.

STOREGADE 19, matr.nr. 108

Storegade 19

Enetages hjørnehus dels i grundmur, dels i bindingsværk. Teglhængt halvvalm
tag med to skorstenspiber. Skråt afskåret hjørne. Mod gaderne en ny butiks
facade med fast baldakin og langt reklameskilt over hovedgesimshøjde. Sokkel
med brune klinker og pudset, gulmalet mur. Gårdsiden af egebindingsværk med
gennemstukne bjælketappe og udskårne skalke. Sort murfod, rødmalet tømmer
og gulmalede tavl. Blåmalede døre og et torammet vindue med seks ruder i
hver ramme. I gårdsidens tagflade en teglhængt taskekvist med gulkalkede
flunker og torammet vindue med seks ruder i hver ramme. På forhusets
gårdside et teglhængt udskud dels af grundmur, dels af bindingsværk afsluttet
med sugfjæl, alt gulmalet over sort murfod.
Langs Lille Kirkestræde, sammenbygget med forhuset, en grundmuret,
énetages bygning med teglhængt heltag og en skorstenspibe. Facade i blank
mur af røde sten over en pudset, grå sokkel og afsluttet med muret hoved163
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Storegade 19. Ejere:

værtshusholdcrjcns Brandt
før
skipper Søren Madsen
før
skipper Jens Peter Rasmussen
guldsmed H. Jordan
før
købmand RudolfOlsen
købmand Edvard Hinckeldej
købmand Adolf Hansen
mægler H. L. Dan
Emmy Dan
købmandIHolger Dan Bellman)
herreekviperingshandler Chr. V. Kanstrup
Caroline M. Kanstrup
herreekviperingshandler Håkon Kanstrup
disponent Poul Børge Pedersen

1781
1811
1847
1857
1863
1873
1885
1897
1901
1909
1924
1960
1970
1975

gesims. Brunmalede, trefags vinduer og en fyldingsdør med overvindue. I
tagfladen mod gaden en pæn kvist med fladt papheltag og murede flunker i
røde sten. I fronten et korspostvindue med to ruder i underrammerne.
Brunmalet træværk. Gårdsiden pudset og afsluttet med sugQæl, alt gulmalet
over sort murfod. Blåmalede vinduer og bræddebeklædning med revledør.
Mod nord, i forlængelse af forhuset, en lille, grundmuret bygning i én etage
med fladt paptag og en skorstenspibe. Pudset facade med hjørnelisener og
tilbageliggende felt øverst på muren. Rødmalet mur over sort sokkel. Hvid
malet forretningsdør med et blåmalet forretningsvindue på hver side.
Bemærkninger: Overordentlig god hjørnebebyggelse af stor betydning i
gadebilledet. Særdeles nydeligt tegltag med rygning af munketagsten. Gode
skorstenspiber. Skæmmende virker dog den faste baldakin, butiksvinduerne og
det lange reklameskilt, som skjuler hovedgesimsen. Udmærket forretnings
bygning nordligst på grunden.
Historie: Hjørnehuset blev antagelig opført omkring 1770 i 12 fag bindings
værk med tegltag, indrettet til beboelse. Omkring 1860 grundmuredes facaden
og sydgavlen og en del af gårdsiden, og der blev indrettet en butik.
Sidehuset med facade ud mod Lille Kirkestræde blev opført i 1831 i fem fag
bindingsværk med tegltag og indrettet til beboelse. I 1902 blev det delvis
grundmuret og indrettet til pakhus, men efter en fuldstændig grundmuring i
1919 indrettedes det atter til beboelse. Tagkvisten omtales første gang i 1902,
men er formentlig ældre.
Sidehuset mod nord i Storegade opførtes i 1914 som butik.

Storegade 20. Ejere:

blikkenslager C. A Thomsen
skibsbygmester Carl A. J. Vennike
Anna Hedvig Johansen Vennike
købmand Richard Grønager
Borghild T. Grønager
købmand Stig Grønager

Storegade 21

1871
1907
1940
1961
1970
1971

STOREGADE 20, matr.nr. 79
Grundmuret, toetages forhus i fire fag med skiferbelagt heltag. Pudset, gråmalet
sokkel. Facade i blank mur af røde sten med profileret, pudset etagebånd,
vinduesbånd og hovedgesims, alt hvidmalet. I underetagen butiksindretning
samt portgennemkørsel mod syd. I overetagen korspostdelte vinduer med ét
glas i hver ramme. Sydgavlen tjæret.
Bemærkninger: Tidstypisk hus med hyggelig, ældre butiksindretning. Huset
ville vinde, hvis overetagens vinduer og portfløjen blev malet.
Historie: Huset blev opført i 1892. Tidligere lå på dette sted et beboelseshus i
én etage af bindingsværk og med tegltag.

STOREGADE 21, matr.nr. 109«
Grundmuret, toetages forhus med teglhængt heltag. Facade med buet, karnapagtigt midterparti og hvidmalede, profilerede vinduesbånd og hovedgesims truk
ket i puds. Underetagen med forretningsrude og dør omgivet af stiftmosaik og
listebeklædning. Overetagen pudset og med et fem fags vindue, alt hvidmalet.
Enetages, grundmuret baghus med teglhængt heltag og en stor gavlkvist til
gården. Langsiderne pudsede med grå sokler og gule mure. Mod gården blå
vinduer og en brun dør, mens bagsiden har hvide vinduer.
Bemærkninger: Tidstypisk forhus, der dog skæmmes af forretningsfacaden
med beklædning. Udmærket baghus, der dog ved ombygninger har mistet sin
tidligere karakter.
Historie: Forhuset blev opført i 1926 efter tegning af bygmester Gustav
Nielsen og indrettet til butik og beboelse.
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Storegade 21. Ejere:
(forhus i Storegade)

blikkenslager Georg Post
Jens Peter Petersen m. fl.
Betty M. Petersen

1917
1961
1971

(hus på kirkepladsen)

Poul Vitz’ enke
købmand Peter Hinckeldej
herredsfoged Peder Hegelund Dorph
præsteenke Cathrine Paludan
Stege Skolevæsen
murer Peder Nielsen
blikkenslager Vald. J. Hansen
blikkenslager L. P. N. Hansen m. fl.
blikkenslager L. P. N. Hansen
blikkenslager Georg Post
Jens Peter Petersen m. fl.
Betty M. Petersen

før 1761
før 1781
før 1811
1826
før 1837
1892
1901
1904
1915
1917
1961
1971

Storegade22A. Ejere:

buntmager Vald. Meisner
Meta Kirstine Kruse
Margit Meisner Kruse

1890
1934
1970

Det hus, som ligger på ejendommens vestside ud mod kirkepladsen, kan
formentlig føres tilbage til tiden omkring 1700-årenes midte, hvor det blev
opført som et otte fag langt, teglhængt bindingsværkshus og anvendt til lo, lade
og senere tillige som pakhus. Omkring 1830 indrettedes Stege Almueskole i
huset, men den blev atter flyttet i 1891, da en ny friskole var blevet bygget i
Skolegade. I 1892 blev huset ved en ombygning udvidet til 11 fag og indrettet til
tre beboelser. Allerede i 1901 fandt endnu en ombygning sted, idet gårdsidens
frontespice blev opsat, og der indrettedes blikkenslagerværksted i husets fire
nordligste fag. I 1925 indrettedes hele stueetagen til værksted, mens der
etableredes en beboelse i loftsetagen.

STOREGADE 22, matr.nr. 80
Grundmuret, toetages forhus i fire fag med skiferbelagt heltag med en
skorstenspibe i kippen. Tjæret sokkel. Underetagen har butiksindretning samt
portgennemkørsel mod nord med en tofløjet, blå- og gulmalet fyldingsport.
Omkring port og butik gråmalet søjleudsmykning. Overetage i blank mur af
røde sten med vinduesbånd, vinduesindfatninger, fordakninger og hoved
gesims, alt hvidmalet og trukket i puds. I overetagen sortbejdsede, korspost
delte vinduer med ét glas i hver ramme. Bagside i blank mur af røde sten,
afsluttet med muret gesims og med muret etagebånd. Grønmalede, korspost
delte vinduer.
Bemærkninger: Tidstypisk hus med ret velbevaret facade.
Historie: Huset er opført i 1892. Tidligere lå på dette sted et beboelseshus i
én etage med grundmuret facade, bagside i bindingsværk og med tegltag.

STOREGADE 23, matr.nr. 110a
Grundmuret hus på én etage med teglhængt heltag med en lang kvist mod
gaden. Facade med tætsiddende dør- og vinduesfag mellem hvidmalede
Storegade 23-27

Storegade 23. Ejere:

Sparekassen SDS
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murpiller, afsluttet med muret hovedgesims. Øverst på muren et langt
reklameskilt.
Bemærkninger: Bygningen er utvivlsomt søgt tilpasset stedets jævne provins
huse. Det lange, kasseformede skilt under hovedgesimsen og den dominerende,
uopdelte kvist gør huset mindre vellykket.
Historie: Huset blev opført i 1977. Tidligere lå på dette sted et bindings
værkshus fra 1700-årenes begyndelse. Det var oprindelig beboelse, senere
kornmagasin, men fra 1879 atter beboelse.

STOREGADE 24, matr.nr. 81

Storegade 24. Ejere:

fabrikant AndrcasJ. Andersen
detailhandler Peter J. Graversen
skrædder Rasmus Rasmussen
Hansigne J. F. Rasmussen
herreekviperingshdl. Marius B. Steffensen
købmand Ejnar Larsen
købmand Jørgen Larsen

1889
1908
1918
1942
1952
1953
1963

Grundmuret, toetages forhus med eternitbelagt heltag. Underetagen har
butiksindretning med store vinduer, grønbrun flisebeklædnig og baldakin med
bredt bånd med skiltning. Overetage i blank mur af røde sten med hvidmalet
vinduesbånd og hvid hovedgesims, alt profileret og trukket i puds. Tre
termovinduer med brunbejdsede rammer og fladbuede stik. Mod syd en karnap
med blyindfattede vinduer.
Bemærkninger: Hus med god hovedform, men med dominerende butiks
indretning. Overetagens vinduer mangler poste og sprosser og står i urimelig
kontrast til karnappens blyindfattede vinduer. Almindelige vinduer ville være
mere harmonisk.
Historie: Huset er opført i 1889. Tidligere lå på dette sted et beboelseshus i
én etage afbindingsværk og tegltag.

STOREGADE 25-27, matr.nr. 111

1946

Grundmuret, toetages hjørnehus med skråt afskåret hjørne. Teglhængt heltag
med en skorstenspibe og to kviste mod Storegade. Gadesiderne med profilerede
kordonbånd, vinduesbånd og hovedgesims trukne i puds. Muren pudset grå
ligesom gesimserne. En karnap midt i overetagens facade mod Storegade.
I overetagen overvejende grønmalede korspostvinduer, mens underetagen har
brunbejdset træbeklædning omkring forretningsvinduer og døre med ruder.
Gårdsiden grå og sprøjtepudset, afsluttet med muret hovedgesims. Vinduer og
døre dels grønmalede, dels brunbejdsede.
Sammenbygget med hjørnehuset, langs Torvestræde, et grundmuret sidehus
i to etager med teglhængt valmtag. Kælder under huset. Pudset, grå facade
med refendfuget underetage, kordonbånd, vinduesbånd og hovedgesims. Grøn
malede korspostvinduer.
Bemærkninger: Udmærket og velproportioneret hjørnebygnig med sidehus
langs Torvestræde. Skæmmes dog af de store forretningsruder og listebeklæd
ningen på underetagen.
Historie: Efter nedrivning af et beboelseshus fra 1700-årenes slutning
(forsidebilledet) blev det nuværende hjørnehus opført i 1879 og indrettet til
butik, urmagerværksted og beboelse. Facadens karnap blev påbygget i 1908.
Sidehuset langs Torvestræde opførtes i 1910 og indrettedes til butik og

1976

beboelse.

Storegade 25. Ejere:

urmager Frederik Carl Smith
urmager Emmanuel Smith
købmand Peder K. Sandgaard
købmand /Xnker Sandgaard
Møns Andelskassc
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Sloregade26. Ejere:

sadelmager Peter H. N. Smith
Petramine Johanne Smith
Erik Olaf Pedersen

1877
1942
1964

9

Storegade 20-32

STOREGADE 26, matr.nr. 82
Grundmuret, toetages forhus i fire store fag, mod gaden med mansardtag belagt
med røde falstagsten. Sort, flisebeklædt sokkel. Underetagen har butiksindret
ning med store vinduer og brunmalet pladebeklædning. Overetage i blank mur
af røde sten med vinduesbånd og hovedgesims, begge profileret og trukket i
puds. Etrammede termovinduer i brunbejdsede rammer. I mansardetagen tre
kviste med heltag, tjærede flunker og umalede finérfronter med store, étrammede termovinduer.
Bemærkninger: Hus med god hovedform, men med dominerende butiksind
retning. Vinduerne mangler lodposte og sprosser. Kvistene burde males.
Historie: Huset blev opført i 1914. Tidligere lå på dette sted et beboelseshus i
én etage af bindingsværk og med tegltag.

STOREGADE 28, matr.nr. 83

Sloregade 28. Ejere:

garver Alfred Peter Jensen
Lise Geert-Jørgensen
Peer Kubel Andersen

1924

1955
1978

Grundmuret, toetages forhus i fire store fag med eternitbelagt heltag med en
skorstenspibe. Brun, klinkebeklædt sokkel. I underetagen butiksindretning med
store vinduer, kalkstensbeklædning og bredt bånd med skiltning. Portgennem
kørsel mod syd, mod gaden lukket af en tofløjét, brunådret fyldingsport.
Overetage i blank mur af røde sten afsluttet af gulmalet, profileret hovedgesims
trukket i puds. Fire étrammede termovinduer i umalede rammer.
Bemærkninger: Hus med god hovedform. Vinduerne mangler lodposte og
sprosser.
.
.
Historie: Huset blev opført i 1925. Tidligere lå på dette sted et teglhængt
beboelseshus med grundmuret facade og med gårdside afbindingsværk.
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STOREGADE 29, matr.nr. 114a

Storegade 29. Ejere:

Møns Bank tys

Grundmuret forhus i fire etager med fladt, afvalmet heltag. Blank mur af røde
sten og vinduer, dels hvidmalede, dels i aluminiumsprofiler. Sidebygning i én
etage med build-up tag og blank mur af gule sten. Tætsiddende, sorte vinduer.
Bemærkninger: Dominerende og anmassende forhus ude af proportioner
med den øvrige bebyggelse. Samspillet mellem by og kirke ødelægges af denne
bygning.
Historie: Forhuset blev opført i 1950 og sidehuset langs Torvestræde i 1964.
Før 1950 lå på dette sted en købmandsgård, som var blevet opført af
bindingsværk efter branden i 1774 (forsidebilledet).

STOREGADE 30, matr.nr. 84«

Storegade 30. Ejere:

guldsmed Fr. A. A. Bang
fabrikant Peter Hansen Bille
Else Kristine Hansen
damefrisør Kenny Jørgensen
murer H. G, Lund Nielsen
Gunnar Poulsen
Sparekassen Møn-Bikuben
skotøjsarbejder Eddie B. VVestergaard

1888
1908
1956
1962
1970
1972
1977
1980

STOREGADE 31, matr.nr. 115«

Storegade 31. Ejere:

guldsmed Fr. A. A. Bang
Clara Mathea Madsen
gårdejer Peter Madsen
fotograf Ingrid Madsen
fotograf Elly Echwald
barber Karl Aage Pedersen

Storegade 29-31
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Grundmuret, toetages forhus med teglhængt heltag. Facaden er skalmuret med
røde klinker over en brunmalet, pudset sokkel og er afsluttet af brunmalet,
profileret hovedgesims. I underetagen to store, smårudede, brunmalede vin
duer, hvorimellem en tilbagetrukket hovedindgang. I overetagen en karnap i
husets midte med et stort termovindue.
Bemærkninger: Huset har mistet sin oprindelige karakter ved hårdhændet
ombygning.
Historie: Huset blev opført i 1891. Oprindelig var det indrettet til butik og
guldsmedeværksted i underetagen og til beboelse i overetagen. Tidligere lå på
dette sted et beboelseshus med grundmuret facade og gårdside afbindingsværk.

1873
1904
1910
1924
1936
1952

Forhus i to etager, dels af grundmur, dels af bindingsværk med eternitdækket
heltag. Facaden har refendfuget underetage og kvaderlisener på overetagens
hjørner. Profileret kordonbånd og hovedgesims trukket i puds og hvidmalet.
Facaden i øvrigt pudset og gulmalet over en grå sokkel. I underetagen
forretningsruder og to døre med fælles trappe. Overetagen har énrammede
vinduer med hvide sålbænke. Brunbejdset træværk, undtagen den ene dør, der
er grønmålet. Gårdsidens underetage af grundmur, mens overetagen er af
egebindingsværk, afsluttet med sugfjæl. Rødt, kleint tømmer, gul mur og sort
murfod. Forskellige vinduer og døre, bl.a. en grøn, tofløjet fyldingsdør med
overvindue.
Sidehus i to etager, dels af grundmur, dels af syv fag bindingsværk og afsluttet
med sugfjæl. Gårdsidens tømmer er kleint i overetagen, mens det i underetagen
er kraftigt og har taphuller efter gennemstukne bjælkeender. De øvrige sider i
grundmur. Sort, pudset sokkel, rødt tømmer og gul mur. Dør og vinduer dels
grønne, dels brunbejdsede.
Bemærkninger: Udmærket og velproportioneret forhus, der dog burde have
opdelt de store vinduer. Bygningshistorisk interessant sidehus, dog med et
kedeligt tag og nye termovinduer.
Historie: Efter branden i 1774 opførtes et énetages forhus i syv fag bindings
værk. Under en større ombygning i 1882 blev huset bl.a. grundmuret og
indrettet til butik og beboelse. I 1904 påbyggedes overetagen med facade i
grundmur og gårdside i bindingsværk.
Sidehuset blev opført efter branden i 1774 som et syv fag langt, teglhængt

STOREGADE

bindingsværkshus, indrettet til beboelse og bryghus. Omkring 1840 indrettedes
et bageri, som atter blev nedlagt i 1904, da sidehuset blev underkastet en større
ombygning og forhøjet med én etage af bindingsværk. Denne nye overetage
indrettedes til fotografisk atelier og laboratorium.

STOREGADE 32 / ROSENGÅRDSSTRÆDE 2-4, matr.nr. 85

Storegade 32

Storegade 32. Ejere:

maler Carl Bartholin Lund
købmand Peter Ferd. M. Rosengaard
Julie H. Rosengaard
murer Ejnar Frederiksen
murer Frederik Frederiksen
Møns Bank tys

1853
1892
1926
1931
1969
1974

Grundmuret, toetages hjørnehus i to fag mod Storegade, tre fag mod Rosen
gårdsstræde og med skråt afskåret hjørne. Skiferbelagt heltag med to kviste
med fladt tag. Underetagen har gulmalet murværk over en granitsokkel samt
butiksindretning med store vinduer. Overetagen er i blank mur af røde sten og
afsluttes af muret hovedgesims med formtegl. Hvidmalet, profileret etagebånd,
trukket i puds. I overetagen fladbuede, hvidmalede, korspostdelte vinduer med
formtegl i murfalsene. I det skrå hjørnefag udsmykning med blænding, lisener
og fronton.
Mod Rosengårdsstræde et grundmuret, treetages forhus med fladt, pap
belagt heltag. Høj kælder under hele huset. Murflader i blank mur af røde sten
over en pudset, grå sokkel. Store vinduer med jernrammer, indfattet af gule
sten og med murede sålbænke. To tofløjede, gulmalede hoveddøre med vinduer.
Bemærkninger: Tidstypisk hjørnehus. Forhuset mod Rosengaardsstræde er
med sin størrelse og hovedform forskellig fra byens øvrige huse.
Historie: Hjørnehuset opførtes i 1873 som et énetages, grundmuret hus og
var indrettet til butik, kontor og beboelse. I 1892 påbyggedes overetagen.
Forhuset mod Rosengårdsstræde opførtes i 1933 efter tegning af arkitekt
Johannes Tidemand-Dal.

STOREGADE 33, matr.nr. 116

Storegade 33. Ejere:

Tugt- og Manufakturhuset
farver Johan Fack
farver Jacob Platou
før
farver Niels Nielsen Starup
før
farver Niels Harald Starup
Thora M. S. Starup
maskiningeniør H. P. C. C. Hansen
tømrer Christen Christensen
Andelsslagteriet i Masnedsund
købmand Chr. Georg Vald. Andersen
gårdejer Arne Jørgensen
Maren K. Jørgensen
grosserer Erik OlafJørgensen m. fl.
maskinmester S. A. Spangaard Andersen
G. I. Michaelsen & Co.
købmand Knud Graulund
Dora og Jens Svendsen
ejendomsmægler Henning Holst

1758
1783
1801
1811
1843
1870
1879
1893
1919
1933
1946
1947
1957
1959
1960
1962
1973
1977

Grundmuret, toetages forhus med kælder samt teglhængt heltag med en
skorstenspibe i kippen. Til gaden en teglhængt taskekvist med zink på front og
flunker samt to trerammede, grønne vinduer med én rude i hver ramme.
Stænkpudset facade med lisener på hjørnerne og afsluttet med tandsnitgesims.
Over en pudset, grå sokkel har underetagen brunbejdset, træbeklædt forret
ningsfacade med forretningsruder, der tildels respekterer husets fagdeling. En
tilbagetrukket dør og en høj trappe. I overetagen grønmalede korspostvinduer
med to ruder i underrammerne. Gavl mod Farverstræde med murede bånd,
vinduesindfatninger og lisener på hjørnerne, alt skuret og gulmalet over en sort
sokkel. Grønmalede vinduer, dels korspostvinduer med to ruder i under
rammerne og dels torammede vinduer med tre ruder i hver ramme. Gårdsiden
hvidmalet over en sort murfod, hovedgesimsen muret. Grønmalede korspost
vinduer.
Mod Farverstræde et toetages, grundmuret sidehus med kælder og teglhængt
heltag med en skorstenspibe. Mod gården en del kridtsten i murværket, muret
hovedgesims. Muren gulmalet over en sort sokkel. Forskellige grønne vinduer
og døre.
I forlængelse af ovennævnte hus et sidehus i to etager, dels af grundmur, dels
af bindingsværk med teglhængt heltag og to skorstenspiber. I underetagen er
bevaret en del egestolper med gennemstukne bjælketappe, mens resten af under
etagen er af grundmur. Overetagen er i 12 fag fyrrebindingsværk med lange
skråbånd i yderfagene og afsluttet med et sugfjæl. Gadesiden med sort, pudset
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Sloregade 33

sokkel, gult, skuret murværk og rødt tømmer, mens gårdsiden er gul over
tømmer og tavl. Mod gaden en fyldingsdør med indfatning kronet af trekant
gavl, alt i træ og malet dels rødt, dels blåt. I resten af huset forskellige grønne
vinduer og døre.
Enetages baghus dels i grundmur, dels i bindingsværk med teglhængt
valmtag, en skorstenspibe og to kviste med fladt heltag. Gavlen mod Farver
stræde grundmuret nederst og af fyrrebindingsværk øverst. Sort sokkel, gul
mur, rødt tømmer, grønne vinduer og en grøn garageport. Resten af huset har
en del egestolper med gennemstukne bjælketappe og er ellers i grundmur. Sort
murfod og hvidmalet mur og tømmer. Døre og vinduer malet blå og hvide.
Bemærkninger: God og velproportioneret hjørnebebyggelse. Forhuset ville
vinde væsentligt ved at fa fjernet træbeklædningen og reguleret underetagens
vinduer. Det ville også være klædeligt, hvis den voldsomme kvist i taget blev
erstattet af f.eks. tre mindre. Det nydelige tegltag på sidehuset mod Farver
stræde bør ved omlægning bevares. Velproportioneret bagbygning mod Farver
stræde.
Historie: Siden begyndelsen af 1700-årene har der på dette sted ligget en
gård med farveri, Farvergaarden. Her farvedes stoffer og garner for Tugt- og
Manufakturhuset, som gården i perioden 1758-1783 tilhørte. Efter branden i
1774 opførtes det forhus, som kan ses på forsidebilledet. Det nuværende forhus
blev opført i 1849 af farver N. H. Starup som et otte spærfag langt, teglhængt og
grundmuret hus i to etager, indrettet til butik i stueetagen. Gadesidens brede
tagkvist blev opsat i 1944.
Det første sidehus langs Farverstræde blev opført sammen med forhuset i
1849 i to etager, som hørte til forhusets beboelseslejligheder.
Det andet sidehus langs Farverstræde er en del af et 17 fag langt, teglhængt
bindingsværkshus, der opførtes i én etage efter branden i 1774, men hvoraf de
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fem østligste fag blev nedbrudt i 1849 for at give plads for nybygningen. I 1902
forhøjedes de resterende fag med én etage. Huset var oprindeligt indrettet til
beboelse og farveri, men dette blev før 1902 ombygget til malerværksted.
Baghuset blev opført efter branden i 1774 som et otte fag langt, teglhængt
bindingsværkshus, indrettet til hestestald og stampeværk til farveriet. I 1902
ombyggedes baghuset til smede- og tømrerværksted.

STOREGADE 34, matr.nr. 86r
Storegade 34

Storegade 34. Ejere:

gartner Finn Jensen

1973

Grundmuret hjørnehus på én etage med teglhængt, afvalmet heltag. Støbt
sokkel, glasfacade med butiksindretning, hvorover baldakin. Den øvrige del af
huset i blank mur af gule sten.
Bemærkninger: Med glasfacaden, baldakinen og det afvalmede tag er huset
afgørende forskelligt fra gadens øvrige huse og passer dårligt i gadebilledet.
Historie: Huset blev opført i 1973. Tidligere lå på dette sted en købmands
gård med et sidehus i 14 fag langs Rosengårdsstræde, se billede s. 107. Den var
opført efter branden i 1740.

STOREGADE 35, matr.nr. 182ö, fredet
Kammerrådgården
En énetages hovedbygning (bygning 1) i 35 fag egebindingsværk med tegl
hængt valmtag og fem skorstenspiber. Kælder under en del af bygningen.
Facadens midtparti med port er fremhævet med halvsøjler og frontispice. Gade
siden pudset, gulmalet over blå sokkel og afsluttes, ligesom frontispicen, af kon
solbåret hovedgesims. Alle udsmykningsdetaljer er af træ. Enrammede kælder
vinduer og i stueetagen korspostvinduer med to ruder i underrammerne. Alt
træværk malet hvidt. Gårdsiden af bindingsværk med kraftigt egetømmer og
gennemstukne bjælketappe. Sort, pudset sokkel, røde tavl og brunmalet
tømmer. Korspostvinduer som facadens, fyldingsdøre med overvinduer, alt
brunmalet. Op til dørene trapper med granittrin og jerngelænder.
Øst i gården et énetages sidehus (bygning 2) i otte fag egebindingsværk med
gennemstukne bjælketappe, teglhængt heltag, taskekvist og en skorstenspibe.
Bygningen som forhusets gårdside, dog forskellige vinduer og en brunbejdset
hoveddør.
Øst i gården, i forlængelse af bygning 2, et grundmuret pakhus (bygning 3) i to
etager med teglhængt heltag. Rødmalede mure over sort sokkel, afsluttet med
muret hovedgesims. Langsiderne overvejende med tofløjede revlelemme under
fladbuede stik, mens gavlene mest har torammede, opsprossede vinduer under
fladbuede stik, træværket brunt. Nordgavl af bindingsværk, rød over tømmer
og tavl.
Mellembygning (bygning 4) i én etage med teglhængt heltag og åben
underetage.
Enetages bagbygning (bygning 5) i 15 fag egebindingsværk med gennem
stukne bjælketappe og med teglhængt valmtag. Vestgavl dog i grundmur.
Nordsiden har brunt tømmer, mens resten af bygningen er rød over sort sokkel.
Brune døre, porte og vinduer.
Vest i gården en sidebygning (bygning 6) i én etage med teglhængt valmtag,
en skorstenspibe og en taskekvist med tegltag og brun tofløjet revlerem.
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Storegade 35, gårdside af hovedbygning (bygning 1)

Storegade 35, pakhus (bygning 3)

Bygningen er dels af grundmur, dels af egebindingsværk med afskårne bjælke
tappe. Sort, pudset sokkel og rødmalet mur og tømmer. Brun- og rødmalede
vinduer, døre og porte.
Enetages bindingsværksbygning (bygning 7) i fem fag, delvis med gennem
stukne bjælketappe og teglhængt heltag. Sort kampestenssyld og rødmalet over
tømmer og tavl. Brune døre og vinduer.
Grundmuret forhus (bygning 8) i to etager med teglhængt valmtag med
en skorstenspibe. Østgavl i bindingsværk. Skråt afskårne hjørner i vest.
Facaden er over underetagens butiksfacade af blank mur i røde sten og er
afsluttet med hvid, pudset hovedgesims. Hvide korspostvinduer med to ruder i
underrammerne. De øvrige sider med muret hovedgesims alt i røde sten.
Forskellige brune vinduer.
Vest for foregående et énetages forhus (bygning 9) i seks egebindingsværks
fag med gennemstukne bjælketappe og teglhængt heltag. Facade med sorttjæret
kampestenssokkel, brunmalet tømmer og hvidkalkede tavl. Tofags port i vest.
Østgavl med rød bræddebeklædning på gavltrekanten, mens underetagen har
lyslakeret listebeklædning omkring forretningsvinduer og dør.
Bemærkninger: Overordentlig god og velproportioneret hovedlænge med flot
portal og nydelige skorstenspiber. I gården særdeles pæne og bygningshistorisk
interessante bindingsværkslænger omkring en nydelig, brolagt gårdsplads.
Mod øst velproportioneret og markant pakhus. Flot kridtstensmur mod
Dragestræde. De øvrige forhuse mod Farverstræde er ganske gode bygninger
dog med dominerende forretningsfacader. Gårdkomplekset har i dag mistet
nogle af sine tidligere funktioner og trues af forfald. Hvis bevaringsarbejdet i
Stege skal have nogen mening, må dette enestående anlæg bevares for
eftertiden.
Historie: Skal man tro en indskrift på en porthammer, som endnu er bevaret
på Møns Museum, er forhuset (1) opført i 1773 af amtsforvalter Mathias Smidt,
men det er meget sandsynligt, at det indeholder betydelige dele af et 24 fag
langt, teglhængt bindingsværkshus, som kan konstateres på dette sted i
1730’erne. I så fald må porthammeren datere en gennemgribende ombygning
og udvidelse, hvorefter forhuset har haft 35 fag afbindingsværk med to porte og
var indrettet til beboelseshus for den betydelige købmandsgård, som ejendom
men allerede dengang var. Kammerrådgårdens hovedbygning undgik den store
brand i 1774 i kraft af sit stentag og en vis afstand til nærmeste bebyggelse.
Det østre, énetages sidehus (2) er en rest af et oprindeligt 15 fag langt,
teglhængt sidehus, der formentlig er opført samtidig med forhuset. Det er
indrettet til beboelse.
Det østre pakhus (3) blev opført omkring 1840 efter nedrivning af en del af
det 15 fag lange sidehus og som et grundmuret, teglhængt hus i to etager og
indrettet til brændevinsbrænderi og ølbryggeri.
Den lille portbygning (4) nord for pakhuset er formentlig bygget omkring
1770 som en del af en udvidelse af det dengang 15 fag lange sidehus.
Porthammerfra Kammerrådgården, Storegade 35, nu på Stege Museum
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Storegade 35. Ejere:

amtsforvalter Mathias Smith
amtmand, kammerherre v. Calmette
købmand Fr. Blixencrone Collin
enkefru Brochmann
kammerråd J. H. Puttfercken
Ida Frederikke Puttfercken
handelshuset Carøe & Co.
Hans Fr. Carøe
Juliane S. Carøe
handelsfirma Hans Fr. Carøe

før 1761
før 1801
før 1812
1812
1819
1877
1881
1894
1909
1916

Kammerrådgården, Storegade 35. (Ældrefoto. Møns Museum)

Baghuset (5) blev opført senest i 1700-årenes midte afbindingsværk i 30 fag
og indrettet til kornmagasin. Det blev i vort århundrede reduceret til sin
nuværende størrelse.
Den vestre sidebygning (6) blev opført i 1769 afbindingsværk i 16 fag og
indrettet til stalde, lade og vognremise. I 1919 fandt en delvis grundmuring
sted.
Baggårdens bindingsværkshus (7) blev opført omkring 1775 i kun fire fag og
indrettet til svinesti. Omkring 1830 udvidedes det til de nuværende fem fag og
indrettedes kort efter til drivhus og materialhus.
Det to etager høje forhus (8) ud mod Farverstræde blev opført i 1857 af
grundmur med østgavl og bindingsværk og indrettet til folkekamre og vaskehus.
Det vestlige forhus (9) i Farverstræde blev sammen med Farverstræde 6
opført efter branden i 1774 og indrettet til beboelse med port i to fag, men
ændredes i begyndelsen af 1800-årene til stald, lade og senere kornmagasin.
Omkring 1840 blev det udskilt fra Farverstræde 6 og tilkøbt Kammerrådgården
på en sådan måde, at i portfagene fulgte kun overbygningen med, men ikke
portens grundareal.
Kammerrådgården har gennem tiden været en af Steges betydeligste køb
mandsgårde med en central placering på Torvet. Igennem 1700-årene var den
ejet og beboet af amtsforvalteren på Møn, i 1800-årenes første del af kammer
råd Puttferchen, efter hvem den fik sit tilnavn, og siden 1881 af købmands
slægten Carøe.

STOREGADE 36, matr.nr. 87

Storegade 36. Ejere:

bager C. F. Eiermann
bager Johan C. F. Wulff
bager Jens Chr. Christensen
bager Hans Chr. Christensen
-Vs Arbejdernes Fællesbageri
konditor Charly F. Larsen
bager Steen Mikkelsen

1851

1885
1919
1929
l967
1976

Grundmuret, toetages forhus i fem fag med rødt, eternitbelagt heltag med en
skorstenspibe i kippen. Underetagen har butiksindretning med store gennemgående vinduer, sort flisebeklædt sokkel, listebeklædning og baldakin. Portgennemkørsel mod nord med tofløjet, listebeklædt, brunbejdset port. Overetagen
er stænkpudset og hvidmalet og afsluttes af en brunmalet, profileret hoved-
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gesims, der er trukket i puds. I overetagen fem étrammede termovinduer i
brunbejdsede rammer. Bagsiden er af bindingsværk, pudset og gråmalet over
en pudset, tjæret sokkel.
Bemærkninger: Hus med god hovedform, men præget af hårdhændet
istandsættelse og dominerende butiksindretning. Vinduerne mangler poste og
sprosser. Taget burde belægges med tegl.
Historie: Efter branden i 1740 opførtes på dette sted et syv fag langt
beboelseshus af bindingsværk i én etage. Det blev i 1854 fuldstændigt nedrevet,
hvorefter bagermester C. F. Eiermann byggede det nuværende forhus som et to
etager højt, teglhængt hus i otte fag med grundmurede gavle og gadeside, men
med gårdside af bindingsværk. Underetagen indrettedes til bagerbutik og
overetagen til beboelse.
I det kort tid efter opførte sidehus indrettedes bageri.
Storegade 36

STOREGADE 37, matr.nr. 181
Grundmuret forhus i to etager med teglhængt valmtag, to skorstenspiber i
kippen samt kviste med hvælvet tag i valmene. Facaden har fremspringende
midtparti, som krones af en lav gavltrekant, hvis sparrenkopgesimser indram
mer et relief med to overflødighedshorn omkring et ovalt vindue. Sokkel af
granit, pudset mur med hjørnelisener, profilerede indfatninger med fordakninger, sålbænke m.m. og øverst en sparrenkopgesims, alt i puds. Hele bygningen
er gulmalet. Opsprossede korspostvinduer med fire ruder i overrammerne,
mens underrammerne dels har otte, dels seks ruder, alt hvidmalet. Indgangs
parti af lakeret træværk med store ruder. De øvrige sider med tilsvarende
materialer og farver, blot i mere nøgtern udformning.
Sidehus i to etager med teglhængt valmtag og ellers farve og materialer som
forhusets gårdside.

Stege Rådhus ca. 1880. Til venstre del hus med gæstgiveri, som blev nedrevet forinden opførelsen af Møns Spare- og

Laanekasse i 1902. (Foto: Møns Museum)

Storegade 37. Ejere:

Møns Spare- og Laanebank
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Bemærkninger: Godt bygningsanlæg med statelig og gennemarbejdet arki
tektur.
Historie: Forhuset er tilligemed sidehuset opført i 1903 efter tegning af
arkitekt Thorvald Gundestrup. Det indrettedes til sparekasse og kontorer i
underetagen og beboelse i overetagen. Tidligere lå på dette sted et gæstgiveri i
en bygning, som efter.alt at dømme undgik den store bybrand i 1774.

STOREGADE 38, matr.nr. 88

Storegade 37

Storegade 38. Ejere:

Jens Sørensen Viborg
justitsråd Strøm (i Roskilde)
købmand P. van der Lippe
købmand Henrich Krænchel
gæstgiver Jørgen Berg
gæstgiver Niels Stub
JohannesJung
købmand Fr. Frellsen
købmand Bartholomæus S. Krænchel
købmand Joseph Gottschalck
købmand Rasmus Ludvig Brønderslev
Hansigne Amalie C. Brønderslev
vognmand Carl M. Chr. Kanstrup
Anna V. Kanstrup
vognmand Niels P. Kanstrup
vognmand Niels K. Kanstrup
Storegade 38

før 1740
før 1781
1784
1794
før 1811
før 1817
1822
1822
før 1827
1832
1843
1877
1880
1921
1926
1975

Grundmuret, toetages forhus i syv fag med teglhængt heltag og tre skorstens
piber i kippen. Kælder under en del af huset. Underetagen har butiksindret
ning med store vinduer, mosaikbeklædning og udhæng af bølgeplader. Port
gennemkørsel mod syd. Overetage i blank mur af røde sten med muret
hovedgesims og etagebånd, begge med mønstermurværk. I overetagen hvid
malede korspostvinduer med ét glas i hver ramme. Under vinduerne blændin
ger med mønstermurværk. Bagside i blank mur af røde sten over en cement
sokkel og afsluttet af muret hovedgesims. Hvidmalede korspostvinduer.
Enetages bindingsværkssidehus i syv fag med teglhængt heltag og en
skorstenspibe i kippen. Rødmalet, pudset sokkel, rødmalet fyrrebindingsværk,
hvidmalede tavl og hvid sugfjæl. Forskellige rødmalede vinduer og døre.
Vestgavl af grundmur i røde sten.
I forlængelse af ovennævnte sidehus mod øst er et bindingsværkssidehus på
én etage i fem fag med teglhængt heltag. Rødmalet, cementpudset sokkel,
rødmalet egebindingsværk, hvidmalede tavl og sugfjæl. Tre rødmalede revle
døre med fine beslag samt et torammet vindue med seks glas i hver ramme og et
étrammet vindue med seks glas. Østgavlen i grundmur af røde sten.
Bemærkninger: Tidstypisk forhus med god hovedform, men dominerende
butiksindretning.
Ganske pæne sidehuse med interessante bygningsdetaljer.
Historie: Efter branden i 1740 opførtes på dette sted et 10 fag langt forhus til
beboelse, men i forrige århundredes midte om- og tilbyggede købmand J.
Gottschalk og senere købmand R. L. Brønderslev ejendommen til en egentlig
købmandsgård med forretning i forhuset og pakhuse m.v. i gården. Det
oprindelige forhus blev dog nedrevet, og det nuværende opført i 1894 som et
grundmuret, teglhængt hus med port og to butikker i underetagen, men
beboelse i overetagen.
Det bageste sidehus i fem fag opførte købmand Brønderslev omkring 1850 af
bindingsværk med grundmuret bagside til pakhus og salthus.
Det forreste sidehus på syv fags længde opførte købmand Brønderslev kort
efter, ligeledes afbindingsværk, og indrettede det til værelser og udhus.

STOREGADE 39, matr.nr. 180, fredet
Det gamle rådhus, Politigården
Grundmuret forhus i to etager med teglhængt heltag og svungne gavlkamme
med pinakler. Midt på facaden et ottekantet trappetårn i tre etager med
kobberdækket løgkuppelspir. Over en sort sokkel af granitkvadre er facaden
opmuret i blank mur af røde sten med lyse bånd af kridtsten og med profilerede
vinduesbånd og hovedgesims trukket i puds. Underetagen har torammede
vinduer med tre ruder i hver ramme, mens overetagen har korspostvinduer
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Storegade 39. Ejere:

Stege Købstads og
Møns Herreds Jurisdiktion
Staten

1851
1961

Storegade 39

med én rude i hver ramme. Trappetårnets skrå sider har dog kun étfags
vinduer. Alle vinduer er brunmalede. Øverst i tårnet et ur. Tre granittrin op til
en fyldingsdør af lakeret egetræ og med profileret indfatning og trekantgavl, alt
i grå puds. De øvrige sider som facaden, gårdsiden med et svagt fremspringende
midtparti.
Grundmuret, énetages arrestbygning med kælder og paphalvtag. Kampe
stenssokkel og blank mur af gule sten. Til kælderen jernvinduer med fladbuede
stik og en tofløjet revledør. I overetagen énrammede vinduer med seks ruder i
hver ramme, jerngitter og fladbuede stik. Alt træværk brunmalet.
Bemærkninger: Stateligt og myndigt forhus.
Historie: Huset blev opført som Stege Raadhus i 1854 efter tegning af
arkitekt M. G. Bindesbøll. På dette sted lå før 1853 en købmandsgård, der efter
alt at dømme undgik den store bybrand i 1774, og hvis samlede ejendom også
omfattede den nuværende sprøjtehusgrund, matr. 179.

STOREGADE 40, matr.nr. 89
Forhus i én etage mod gaden, to etager mod gården, med teglhængt heltag.
Kælder under en del af huset. Gavlkvist over fire fag med teglhængt, afvalmet
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Storegade 40. Ejere:

Jens Sørensen Viborg
justitsråd Strøm (i Roskilde)
købmand P. van der Lippe
købmand Henrich Krænchel
gæstgiver Jørgen Berg
gæstgiver Niels Stub
JohannesJung
købmand Fr. Frellsen
købmand Bartholomæus S. Krænchel
købmand Christoffer F. Hage
fisker Peder Jørgensen
toldkasserer Chr. Claudi
gårdejer Peter Hertel
købmand Johan E. M. Hertel
»Kbm. E. Herteis Familielegat«
sagfører Emil Vognsen
skomager Frederik Brasen
Johanne Kirstine Brasen m. fl.
skotøjshandler Sven Henriksen

før 1740
før 1781
1784
1794
før 1811
før 1817
1822
1822
før 1827
1832
før 1837
før 1847
1855
1857
1906
1907
1915
1958
1972

tag. Facaden har butiksindretning med store vinduer og er beklædt med
kalkstensfliser. Muret hovedgesims og etagebånd under gavlkvisten. Port
gennemkørsel mod syd med kurvehankbuet stik og tofløjet revleport, beklædt
med brunbejdsede lister. Gåvlkvisten er stænkpudset, gulmalet og har fire
brunmalede, korspostdelte vinduer. På hver side af gavlkvisten en zinkdækket,
brunmalet kvist. Bagsiden er gråpudset over en høj, pudset, grå sokkel.
Korspostdelte brun- og hvidmalede vinduer samt en grøn, tofløjet fyldingsdør.
Portrum af egebipdingsværk med gennemstukne bjælketappe. Kældernedgang
fra gården.
Nord i gården et sidehus, uregelmæssigt fagdelt med heltag. Mod gården to
etager med paplagt tagflade, til bagsiden én etage med teglhængt tagflade.
Gårdsiden har gråpudset sokkel og murflade. Hvid- og brunmalede vinduer
samt en grøn, tofløjet fyldingsdør med vindue og overvindue. Rødmalet,
grundmuret bagside med tjæret sokkel og muret gesims.
I forlængelse af ovennævnte hus et énetages bindingsværkssidehus med
teglhængt heltag. Gårdsiden er gråpudset. To brun- og hvidmalede, treram
mede vinduer med to glas i hver ramme samt en fyldingsdør og en
revledør, begge grønmalede. I bagsiden er de fire vestligste fag af egebindings
værk med gennemstukne bjælketappe, den øvrige del af grundmur. Bagsiden
har rødmalet tømmer, tavl og murværk over en tjæret kampestenssokkel.
Kælder under en del af huset.
Øst i gården et énetages bindingsværksbaghus med teglhængt heltag,
afvalmet mod nord. Tjæret egebindingsværk, rødmalede tavl og rød sugfjæl.
Det sydligste fag grundmuret. I gårdsiden tre store, tofløjede, grønmalede
revleporte.
Bemærkninger: Bygningshistorisk interessant bebyggelse. Forhus med god
hovedform, men med dominerende butiksindretning og uheldig facadebeklæd
ning og baldakin. Portens brunbejdsede listebeklædning kan med fordel Qernes.
Historie: Forhuset blev opført efter branden i 1740 som et ti fag langt
Storegade 40
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bindingsværkshus, som, muligvis senere, forsynedes med en kvist. Det indret
tedes til beboelse med port og kælder, senere tillige til krambod eller butik.
Facaden blev grundmuret i 1869 og fik antagelig i 1916 sin nuværende gavlkvist
opsat sammen med de to kviste. Forhuset var oprindeligt blot ca. 6Vi m dybt,
men blev i 1700-årenes slutning udvidet til sin nuværende dybde.
Sidehuset nord i gården blev ligeledes opført efter branden i 1740 som et 14
fag langt bindingsværkshus og indrettet til beboelse. Det grundmuredes i 1916
på bagsiden og indrettedes til skomagerværksted.
Sidehuset i forlængelse heraf blev opført omkring 1829 af bindingsværk og
indrettet til stalde, senere til pakhus.
Baghuset synes også at være blevet opført efter branden i 1740 som et
bindingsværkshus i 13 fag og senere udvidet til 15 fag, der også omfattede en del
af den nuværende naboejendom, Storegade 38. Det var indrettet til stald og
vognremise og blev ved frasalg i 1832 reduceret til sin nuværende længde.

STOREGADE 41, matr.nr. 217
Mod Storegade et grundmuret, toetages forhus med teglhængt, opskalket
heltag med en skorstenspibe i kippen. I husets midtakse en gavlkvist med
svungen front og vaseudsmykning. På hver side af denne en halvrund, rød- og
hvidmalet kvist. Facaden er pudset og gulmalet med pudsede, profilerede
vinduesbånd samt facadeudsmykning med medaljoner og blomsterranker,
hovedgesims og svunget gesimsbånd over gavlkvisten, alt hvidmalet og trukket
i puds og støbt i stuk eller cement. I underetagen butiksindretning med stort,
gennemgående vindue og baldakin. I overetagen hvidmalede vinduer, i yder
fagene torammede og midterfaget firerammede. Hovedindgang i vestgavlen

Storegade 41, sidehus mod Rådhusgade

Storegade 41. Ejere:

kobbersmed Hans Olsen Winther
studiosus Ole Winther
brygger Andreas Hansen
bager Johan Ernst Musfeld
bager Christoffer Musfeld
bager Johan C. Ferd. Wulff
gæstgiver S. L. Møller
Vilhelmine Kirstine Møller
elektriker Agner Jensen Balle
materialist Carl O. Zachariassen
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før 1758
1820
1828
før 1837
1875
1902
1908
1939
1941
1973
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Storegade 41-43

Storegade 41.
Dør i bagsiden af

sidehuset mod

Rådhusgade

med tilbagetrukket, nyt indgangsparti. Bagsidens overetage samt østgavlen er i
bindingsværk.
Mod Rådhusgade et énetages forhus inddelt i 13 fag samt et portfag.
Teglhængt heltag med to skorstenspiber. Tjæret sokkel. Facaden, der forment
lig er af bindingsværk, er pudset og gulmalet og afsluttes af en hvidmalet,
profileret gesims trukket i puds. Torammede vinduer med tre glas i hver
ramme, hvide rammer i brune karme. Brunmalede zinksålbænke. Portgennem
kørslen lukkes mod gaden af en gråmalet, flammeret, tofløjet port med
kannelerede, brunmalede indfatninger. I nordgavlen er i overetagen kleint,
rødmalet fyrrebindingsværk. Gårdsiden er grundmuret og har gulmalet mur
værk over en tjæret sokkel og afsluttes af en hvidmalet, muret gesims.
Hvidmalede, torammede vinduer med fladbuede stik og murede sålbænke.
Pæn, brunmalet fyldingsdør med overvindue.
Bemærkninger: Forhuset mod Storegade har en god hovedform. Med den
nuværende butiksindretning er den nederste del af husets facade fuldstændig
uden forbindelse med resten til skade for helheden. I overetagen morsomme
bygningsdetaljer.
Forhuset mod Rådhusgade er et ualmindeligt smukt hus med fine propor
tioner og god farveholdning. Man glædes over den fine tofløjede port og de
pæne intakte vinduer, men bliver betænkelig over gesimsens forfald.
Historie: Forhuset blev opført midt i 1700-årene og undgik således den store
bybrand i 1774. I 1781 havde det, ifølge den første egentlige beskrivelse, to
etager og var ni fag langt med grundmuret facade, men med gårdside af
bindingsværk. Det var indrettet til beboelse og en krambod, som senere blev til
restauration. I 1902 ombyggedes huset, og facadens ornamenter samt frontespicen blev opsat.
De ni søndre fag af sidehuset langs Rådhusgade blev antagelig opført
omkring 1770 afbindingsværk og med teglhængt heltag. Det var indrettet til
køkken for forhuset, brændevinsbrænderi, stald og lo. I 1842 blev det forlænget
mod nord med seks fag af bindingsværk - heraf to fag port - og indrettet til
bageri, folkekamre og stald. Sidehusets gårdside blev grundmuret i 1902.
Samtidig indrettedes huset til tre beboelser, hvoraf den sydligste i 1917 blev
inddraget til restaurationen i forhuset.

179

STOREGADE
Storegade 42. Ejere:

Mads Nielsen Bry de
købmand Peter Hinckeldej
Jonas Lindberg
købmand Joseph Gottschalck
købmand Gotlieb Gottschalck
købmand Ole Nikolaj Sørensen
konsul Hans Fr. Carøe
Juliane S. Carøe
handelsfirma Hans F. Carøe

før
før
før
før

1740
1771
1811
1827
1851
1872
1905
1909
1916

Storegade 44-42

STOREGADE 42, matr.nr. 90
Énetages forhus med teglhængt heltag med en skorstenspibe i kippen. I tag
fladen mod gaden to store kviste med fladt tag og store termovinduer.
Portgennemkørsel i husets midtakse. Facaden er beklædt med kalkstensfliser og
afsluttet af profileret hovedgesims trukket i puds. På hver side af porten er
butiksindretning med store vinduer. I bagsiden er i den østligste del rester af
egebindingsværk med gennemstukne bjælketappe. Den øvrige del er grund
muret. Mod syd to udskud. Rødmalet murværk, tjæret sokkel og muret gesims.
Grønmalede vinduer. Under den sydligste del af huset en kælder hvortil der er
nedgang fra gården.
Enetages sidehus i fjorten fag egebindingsværk med gennemstukne bjælke
tappe. Teglhængt opskalket heltag med brunmalede skalke. Over fem fag er
huset forhøjet med en etage af kleint fyrrebindingsværk. Tjæret kampestens
sokkel, brunmalet tømmer, rødmalede tavl. Grønmalede, torammede vinduer
med tre glas i hver ramme samt en pæn grønmålet fyldingsdør med træindfat
ninger og fordakning. Mod syd en grønmålet, tofløjet revleport. I overetagen
tre grønmalede, korspostdelte vinduer med to glas i de nederste rammer.
Bemærkninger: Forhusets facade har helt mistet sin oprindelige karakter ved
facadebeklædning, butiksindretning med store vinduer og de to dominerende
kviste i taget. Dog har huset en god hovedform, der er vigtig i gadebilledet.
Sidehuset er ualmindelig pænt og bygningshistorisk interessant. Pænt brolagt
gårdsrum.
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Historie: Forhuset opførtes efter branden i 1740 som et 12 fag langt
bindingsværkshus med kælder. Det var indrettet til krambod og beboelse og
havde portgennemkørsel. I 1935 blev huset delvis grundmuret ligesom gård
sidens udskud blev tilføjede.
Sidehuset blev formentlig opført i to omgange, dels i 1740, dels senere i
1700-årene. Det var indrettet til beboelse, pakhus og bryghus. I slutningen af
forrige århundrede forhøjedes en del af huset.

STOREGADE 43, matr.nr. 219

Storegade 43. Ejere:

Christoffer Kuntze
før
møller Jens Hansen Staal
købmand Søren Andreas Lassen
købmand Chr. Fr. L. Clausen
slagter Søren Olsen
slagter Christian M. Olsen
slagter Paul Karli
maskinhandler Carl O. Jensen
»Interessentskabet Matr.nr. 218a og 219 af
Stege Købstads bygrunde« (30 anparter)
isenkræmmer Lars Alfred Houmann

Storegade 43, pakhus i gården

1774
1796
1815
1830
1876
1899
1912
1918

1923
1965

Grundmuret, énetages forhus med heltag, mod gaden belagt med skifer, mod
gården med tegl. Mod gaden gennemgående, gråmalet taskekvist af kleint
fyrrebindingsværk i næsten hele husets længde, fraset et tagfag i hver ende.
Facaden har butiksindretning med store vinduer, baldakin og listebeklædning.
Portgennemkørsel mod vest. I taskekvisten hvidmalede, tre- og firerammede
vinduer med tre glas i hver ramme. Bagsiden er skjult afen tilbygning.
I gården et grundmuret, toetages pakhus, 12 bjælkefag langt med teglhængt,
opskalket heltag. Hejsekvist af egebindingsværk i husets midtakse. Gulmalede
murflader, mod gården afsluttet af en bred, konsolbåren, hvidmalet hoved
gesims. Mod gården muret etagebånd, svunget efter tidligere porte. Under
etagen er delvis skjult af tilbygninger, i overetagen brunmalede, torammede
vinduer med seks glas i hver ramme samt en brunmalet revleluge, som gentages
i kvisten ovenover. Den øverste del af nordgavlen er af egebindingsværk.
Bemærkninger: Forhusets facade består af store butiksvinduer og har helt
mistet sin arkitektoniske forbindelse med det øvrige hus. I gården et ualminde
lig godt og interessant pakhus med fine proportioner og pæn farveholdning.
Underetagen er dog forbygget og delvis skjult af tilbygninger. Det ville være en
væsentlig gevinst for bevaringsarbejdet i Stege, hvis disse tilbygninger blev
nedrevet, og underetagen rekonstrueret. Pakhuset er en af Steges bedste
bygninger.
Historie: Forhuset, som blev opført efter branden i 1774, bestod oprindeligt af
to selvstændige forhuse på tilsammen 18 fag, men de har siden 1821 haft samme
ejer og er efterhånden blevet helt sammenbyggede. Det blev opført af bindings
værk med tegltag og blev indrettet til beboelse, men tidligt i 1800-årene
etableredes desuden to butikker. Omkring 1860 udvidedes huset ved tilkøb fra
den østre nabo med ét fag, hvorved det fik sin nuværende størrelse, og samtidig
grundmuredes facaden, og gadesidens tag blev skiferbelagt. Den 24 m lange
tagkvist blev opsat i forbindelse med en større ombygning i 1918-19 og
indrettedes til beboelse. Gårdsidens overetage opførtes i 1935. Pakhuset i
gården blev bygget af købmand Chr. Fr. Clausen i 1851 og indrettet til
vognremise og kornmagasin. Tilbygningerne er af ny dato.

STOREGADE 44, matr.nr. 90
Grundmuret,
Flisebeklædt,
gulmalet med
og tandsnit. I

toetages forhus med skiferbelagt heltag med en skorstenspibe.
rød sokkel. Facaden er inddelt i tre vinduesfag, pudset og
kordonbånd og afsluttet af hvidmalet hovedgesims med æggestav
underetagen to butiksvinduer med grønmalede rammer samt en
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Storegade 44. Ejere:

købmand Julius Berthelsen
købmand Chr. Claudius Berthelsen
handelsfirma Carøe & Co.
Hans Fr. Carøe
Juliane S. Carøe
handelsfirma Hans F. Carøe

1856
1859
1878
1894
1909
1916

STOREGADE 46, matr.nr. 90 og 92

Storegade 46. Ejere:

Stege by
købmand Chr. Claudius Berthelsen
handelsfirma Carøe & Co.
(Derefter identisk med foregående)

Storegade 46, pakhus (bygning 3)

182

rød- og grønmålet hoveddør med vindue og overvindue. I overetagen tre
grønmalede korspostvinduer med skifersålbænke. Bagsiden har rødmalet mur
værk og grønmalede korspostvinduer. Femkantet trappetårn.
Bemærkninger: Hus med god hovedform, men med trist facadeudformning.
Historie: Huset opførtes i 1856 som et grundmuret, toetages forhus og var,
som i dag, indrettet til butik i underetagen og beboelse i overetagen. Den
nuværende facadeudformning er fra 1940.

før 1700
1855
1878

Grundmuret, énetages forhus (bygning 1), uregelmæssigt fagdelt med tegl
hængt heltag, mod gaden med sorte glasserede teglsten, mod gården med røde
sten. Den østlige del af taget er lavere end den vestlige del. Lille kælder under
huset. Soklen er beklædt med kalkstensfliser, facaden pudset og gulmalet og
afsluttet af hvidmalet, profileret hovedgesims, trukket i puds. Portgennemkør
sel i husets midte. På hver side af denne er butiksindretninger med store
vinduer. Over butikken mod øst er baldakin. I tagfladen mod gaden tre store
kviste med fladt tag, grønmalede zinkflunker og store vinduer i grønne rammer.
Bagsiden er mod øst forhøjet med en etage. Tjæret sokkel, pudset, gulmalet
murværk afsluttet af pudset gesims. Grønmalede forskellige vinduer.
Øst i gården et grundmuret, toetages sidehus (bygning 2) i ti fag med
teglhængt heltag. Kælder under hele huset. Murflader i blank mur af gule sten
over en muret sokkel. Muret hovedgesims med savskifte. Til kælderen støbe
jernsvinduer, i første etage tilskoddede vinduer samt en grønmålet skydeport. I
overetagen grønmalede korspostdelte vinduer med to glas i de nederste
rammer.
I forlængelse af førnævnte sidehus er et grundmuret, toetages pakhus
(bygning 3) på 18 bjælkefag med teglhængt mansardtag. Murflader i blank mur
af rødflammede sten over en muret sokkel. Muret hovedgesims. I taget en
teglhængt hejsekvist af kleint, grønmålet fyrrebindingsværk med tavl i blank
mur af røde sten. I fronten to grønmalede, tofløjede revleluger. I pakhusets
underetage forskellige, grønmalede revleporte og revledøre samt tre fladbuede
jernvinduer, hver med otte glas. I overetagen grønmalede, torammede vinduer
med seks glas i hver ramme. Under hejsekvisten tofløjede revleluger.
Syd i gården et toetages bindingsværkshus på 11 fag (bygning 4) med
teglhængt heltag med en skorstenspibe. Kælder under de seks østligste fag.
Underetagen grundmuret, overetagen af fyrrebindingsværk. Gulmalet gård
side, afsluttet af grøn sugfjæl. Forskellige vinduer og revledøre samt en stor
skydeport, alt grønmålet. Bagsiden er rødkalket.
Nordvest for ovennævnte hus er en grundmuret, toetages fabriksbygning
(bygning 5) med teglhængt heltag med gennemgående kvist over det østligste
fag. Kælder under hele huset. Murflader i blank mur af gule sten over en høj,
gråpudset sokkel. Langsiderne inddeles af licener i fem fag, gavlene i fire fag.
Til kælderen blåmalede, étrammede jernvinduer. I første etage blåmalede,
tofløjede revledøre med buede støbejernsovervinduer samt to støbejernsvindu
er. I overetagen blåmalede, torammede revleluger med buede støbejernsvin
duer. I det midterste fag mod gården årstallet 1912 i sortmalede jerncifre.
Nord for sidstnævnte bygning er et grundmuret, énetages pakhus (bygning 6)
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Storegade 46

Storegade 46, fabriksbygning (bygning 5)

på 21 bjælkefag med teglhængt mansardtag. Kridtstenskælder under en del
af huset. Høj, tjæret kampestenssokkel, gulmalede murflader, muret gesims.
Tre blåmalede, torammede vinduer med otte glas i hver ramme og med
fladbuede stik. En blåmalet revledør samt en tofløjet, blå revleport med fine
beslag. Portgennemkørsel mod vest, mod gården lukket af ny skydeport med
trådvæv. Den øverste del af taget over de fem østligste fag mangler.
Nordøst for ovennævnte hus er et pakhus (bygning 7) på 11 bjælkefag med
teglhængt mansardtag med en skorstenspibe. Tjæret kampestenssokkel, gulma
lede murflader, afsluttet af murede gesimser. I gårdsiden er i underetagen fra
nord en fyldingsdør med rude, et trerammet vindue, en stor skydeport og en
tofløjet fyldingsdør, alt grønmålet. I overetagen fem grønmalede, torammede
vinduer med otte glas i hver ramme. I gavlen er til lofterne grønmalede,
tofløjede revleluger.
Bemærkninger: Grundens bygninger danner ramme om en gammel, tradi
tionsrig købmandsgård, der stadig er i funktion, og rummer mange fortrinlige
bygninger, som det er vigtigt at bevare for eftertiden.
Forhuset (bygning 1) har en ganske god hovedform, men ved ombygning har
facaden mistet sin oprindelige karakter. De store vinduer og butiksbaldakinen
er uheldige. Sidehuset (bygning 2) er et tidstypisk hus, der ville vinde, hvis
underetagen fik retableret sine oprindelig vinduer. Pakhuset (bygning 3) er et
ualmindeligt pænt hus med gode proportioner og af stor betydning for
gårdsrummet. Baghuset (bygning 4) fremtræder forbygget og præges af forfald,
men huset er vigtigt for gårdsrummet. Det store bølgebliktag foran baghuset er
uheldigt. Fabriksbygningen (bygning 5) er et godt, intakt, tidstypisk hus.
Pakhuset (bygning 6) er et ualmindeligt godt hus med gode proportioner og
pæne, velbevarede bygningsdetaljer. Huset ville afgjort vinde, hvis den øverste
del af taget blev ført ud til østgavlen. Ligeledes ville huset vinde, hvis den
nuværende skydeport af trådvæv blev erstattet af en traditionel, tofløjet
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revleport. Pakhuset (bygning 7) et et godt hus, især er sydgavlen karakterfuld
og pæn, medens gårdsiden fremtræder forbygget i underetagen.
Historie: Forhuset (bygning 1) blev opført efter branden i 1740 som to
selvstændige huse på henholdsvis 12 og 9 fags længde. 12-fags huset var
oprindeligt af bindingsværk og med tegltag, men blev i 1880 grundmuret. Det
har siden opførelsen været indrettet til beboelse, port og butik, hvis facade fik
sin nuværende udformning i 1939. Den ni fag lange, østlige del af forhuset blev
ved opførelsen efter branden i 1740 grundmuret og indrettet til rådstue, fængsel
og arrestforvalterbolig. Da rådhuset i 1855 flyttede over på den anden side af
Torvet, blev forhuset indrettet til butik og beboelse.
Det grundmurede sidehus (bygning 2) opførtes i 1916 som en to etager høj,
grundmuret lagerbygning og pakhus.
Det grundmurede pakhus (bygning 3) blev opført i 1875. Tagkvisten med
hejseapparat er fra 1916.
Baghuset (bygning 4) er opført i 1875 med underetage af grundmur, over
etage af bindingsværk og med grundmurede gavle. Det indrettedes til et
ølbryggeri med kælder og en havestue.
Fabriksbygningen (bygning 5) opførtes i 1912 som foderstofmagasin og
elektricitetsværk.
Pakhuset (bygning 6) blev opført i 1860 med mansardtag over 15 fag.
Pakhuset (bygning 7) blev opført i 1856 som et 11 bjælkefag langt, to etager
højt, teglhængt og grundmuret hus med mansardtag og indrettet til kornmaga
sin og ølbryggeri.
Vestre sidehus’ nordre del blev opført i 1786 afbindingsværk i én etage og
indrettet til beboelse. I 1873 blev det grundmuret og forhøjet med en etage af
bindingsværk og indrettet til bl.a. borgerstue.

Storegade 46, pakhus (bygning 6)

STOREGADE 47, matr.nr. 220

Storegade 47. Ejere:

Spare- og Laanekassen
for Landboere på Møen
(Bikuben på Møn)
Storegade 47
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1897

Vest på grunden et grundmuret, toetages forhus med teglhængt heltag.
Facaden er inddelt i fem fag af murede piller af røde sten. Imellem pillerne store
glaspartier med kobberinddækkede brystninger.
Øst på grunden et grundmuret, toetages forhus med skiferbelagt heltag. De
to vestligste fag er fremspringende og har gavlkvist. I underetagen butiksindret
ning med store vinduer, baldakin og pladebeklædning. Overetagen er i blank
mur af røde sten med vandrette bånd af kridtsten. Muret, konsolbåren
hovedgesims, dels af formtegl, dels af kridtsten. I overetagen étrammede
termovinduer med rundbuede stik, hvorunder pudsede felter med dekoration. I
taget en kvist med afvalmet skifertag.
Bemærkninger: Forhuset mod vest er fremmed for gadens øvrige bebyggelse.
Særlig iøjnefaldende er facadens opløste overgang til tegltaget. Mod øst et
tidstypisk og temmelig uharmonisk forhus. Butiksfacaden fremtræder forskellig
fra den øvrige del af facaden. Det brede bånd af bølgeplader er uheldigt.
Overetagens vinduer burde have retableret poste og sprosser.
Historie: Det vestre forhus er opført i 1974 efter nedrivning af et ni fag langt
hus, som var opført i bindingsværk efter branden i 1774. Det østre forhus blev
opført i 1898 og indrettet til bank i stueetagen og beboelse i overetagen.
Tidligere lå på dette sted et otte fag langt bindingsværkshus, som var opført
efter branden i 1774.
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Apotekel og Carøes Gaard. (Ældrefoto. Møns Museum)

STOREGADE 48, matr.nr. 94, fredet
Apoteket

1.
Ot

o

Ot

o

Oc

o

IX

[

I 1
Hoveddør til apoteket

Grundmuret, toetages forhus i syv fag (12 spærfag) med teglhængt heltag med
en skorstenspibe i kippen. Kælder under en del af huset. Facaden er pudset og
malet lysegrå over en pudset, mørkegrå sokkel og afsluttes af en hvidmalet
hovedgesims med sparrenkopper. Pudset etagebånd. I underetagen er yder
fagene refendfugede, i overetagen kvaderfugede hjørneafslutninger. Vinduerne
er hvidmalede, i kælderen torammede med et glas i hver ramme, i overetagerne
korspostdelt med to glas i de nederste rammer. I overetagens østligste fag et
korspostdelt, seksrammet vindue. For at overholde facadens symmetri er en del
af vinduerne påmalede. Underetagen er indrettet til apotek. Til dette en
hovedindgang med fin, grønmålet, tofløjet fyldingsdør med ruder og med
kannelerede fyldinger. Til hoveddøren en trappe med pudsede vanger, flise
beklædte trin og med fornemt, sortmalet smedejernsgelænder med initialernej.
B. og årstallet 1799. Portgennemkørsel mod vest, mod gaden lukket af en
ualmindelig fin, grønmålet, tofløjet fyldingsport, der er dekoreret med løvehoveder. Bagsiden er i underetagen skjult af en nyere udbygning, overetagen er
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Storegade 48. Ejere:

apoteker Andreas Chr. Egholm
apoteker Marcus Mackeprang
apoteker Marcus VVerlin
apoteker Hans Jacob Dreyer
apoteker Poul M. de Place
apoteker Rasmus Smith
apoteker Jørgen Berg
apoteker Erik Chr. Barfoed
apoteker Peter Ingwer Boysen
apoteker James Ogelwie Thisted
apoteker H. C. Brock-Hansen
apoteker P. Ingwer Boysen og
Johannes H. H. Boysen
apoteker Carl Emil Jensen
apoteker Johan Christian Monberg
apoteker James Watt Christensen
apoteker Johan P. Grønbech
apoteker Thorvald Pedersen
apoteker Edith Pedersen
apoteker Th. Friis Pedersen
»Matr. nr. 94 af Stege bygrunde ApS«

Storegade 48
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Indvendig dør
fra Storegade 48

af egebindingsværk. I underetagen en grønmålet, tofløjet fyldingsdør. Over
etagen har rødmalet bindingsværk, gulmalede tavl og rødmalet sugfjæl.
Grønmalede, torammede vinduer med tre glas i hver ramme.
Grundmuret, toetages sidehus, uregelmæssigt fagdelt, med teglhængt heltag
med en skorstenspibe. Tjæret sokkel, gulmalede murflader, muret hovedgesims
med sparrenkopper. I langsiden mod gården et bredt etagebånd med savskifter.
Grønmalede, korspostdelte vinduer med to glas i de nederste rammer. Flad
buede stik og murede sålbænke. En grønmålet fyldingsdør med torammet
overvindue.
Grundmuret, énetages baghus med teglhængt heltag med to skorstenspiber i
kippen. Fremspringende midterparti, hvorover gavlkvist. Langsiden mod
gården har tjæret sokkel, gulmalet murværk og muret gesims. I yderfagene
grønmalede, tofløjede, beklædte revleporte med overvinduer og fladbuede stik.
Efter portene beklædte revledøre med overvindue. Under gavlkvisten en
tofløjet, grønmålet fyldingsdør med rundbuet overvindue. Bagside i blank mur
af gule sten med vandrette bånd af røde sten. Muret hovedgesims. Stort
fremspringende midtparti med gavlkvist og veranda.
Bemærkninger: Fornemt og velproportioneret forhus med god farveholdning
Desværre skæmmes den udvendige trappe af meget uheldig overpudsning og al
uheldig flisebelægning. Udbygningen i bagsidens underetage er uheldig. Pæn
gårdsrum, der omgives af pæne, tidstypiske huse.
Historie: I det tidligere hus på dette sted opstod natten mellem den 7. og
8. juni 1740 den omfattende brand, som lagde hele husrækken mellem Sankt
Knudsstræde og Rosengårdsstræde i aske. Derefter blev det nuværende apotel
opført som et 12 fag langt bindingsværkshus i to etager med en port i to fag. Vec
en ombygning i 1820’erne blev gadesiden og vestgavlen grundmurede, ot
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facaden fik sin nuværende udformning. Initialerne »J. B.« og årstallet »1799«
på hovedtrappens smedejernsgelænder refererer til den daværende apoteker
Jørgen Berg, men synes ikke at datere nogen betydelig begivenhed i apotekets
bygningshistorie.
Sidehuset blev opført i 1889 og indrettet til laboratorium i underetagen og
beboelse i overetagen.
Baghuset blev opført 1895 og indrettet til stald, karlekammer og havestue
med veranda.

STOREGADE 49, matr.nr. 222

Storegade 49

Storegade 49. Ejere:

bager Johannes Hörberg
Christian Larsen
bager Frederik Frigast
Isach Balle
værtshusholder Niels Jochumsen
skomager Jens Nielsen Kanstrup
købmand W. Holm
gårdmand Hansjørgen Nielsen
buntmager Vilh. Jensen
bogbinder Carl O. J. Kruse
Benthine Kruse
slagter Axel Fritz Didrichsen
tandlæge Poul Andreasen
tandlæge Torben Steen Jørgensen

før 1774
1776
før 1781
før 1791
1800
før 1847
1853
før 1867
1877
1892
1921
1933
1940
1973

Grundmuret, toetages forhus i tre store fag med teglhængt heltag og gavlkvist
over husets midtakse. Underetagen er pudset og gråmalet og har portgennem
kørsel og butiksindretning med store vinduer. Overetagen er i blank mur af røde
sten og afsluttet af hvidmalet sparrenkopgesims. Under gavlkvisten en pudset,
gråmalet karnap med svunget kobbertag. Etrammede termovinduer, dels
hvidmalede, dels blåmalede. I gavlkvisten et hvidmalet, trerammet vindue med
tre glas i hver ramme. Bagsiden i tre etager.
Bemærkninger: Hus med god hovedform, men med dominerende butiksvin
due. Overetagens vinduer mangler lodposte og sprosser.
Historie: Et syv fag langt, teglhængt bindingsværkshus opførtes på dette sted
efter branden i 1774 og indrettedes til beboelse. Omkring 1860 påbyggedes en
etage til gårdsiden. Endnu en etage tilføjedes såvel gade- som gårdside i 1905,
hvor også karnappen og gavlkvisten blev opsat og stueetagens facade pudset
med cement. Der var herefter butik i underetagen, beboelse på 1. sal og
fotografisk atelier i gårdsidens 2. sal.

STOREGADE 50, matr.nr. 95

Storegade 50

Grundmuret, toetages forhus i fem brede vinduesfag med skiferbelagt heltag.
Underetagen har butiksindretning med store vinduer, hvorover baldakin og
bredt, grønt bånd af bølgeplader. Portgennemkørsel mod vest. Overetagen er i
blank mur af røde sten og afsluttes af bred, pudset hovedgesims, der bæres af
murede konsoller af røde sten. Hvidmalede korspostvinduer med ét glas i hver
ramme. Under vinduerne gennemgående, muret vinduesbånd med tandsnit.
Bagsiden er af røde sten og afsluttes af muret gesims.
Mod Sankt Knudsstræde et énetages bindingsværkshus på 12 fag med
teglhængt heltag med en skorstenspibe i kippen. Huset står på en muret, tjæret
sokkel og har tjæret egebindingsværk, tjæret sugfjæl og hvidmalede tavl. Mod
Sankt Knudsstræde to tjærede revleluger samt to torammede, smårudede
vinduer med tjærede jalousiskodder. Sydgavlen har tjæret, bræddeklædt gavl
trekant. Mod gården tre tjærede revledøre med fine beslag.
Bemærkninger: Tidstypisk forhus, men med dominerende butiksindretning,
der ikke er i overensstemmelse med overetagens facadeudformning. Det brede,
grønne bånd over butikken er især uheldigt. Bindingsværkshuset mod Sankt
Knudsstræde er et ualmindelig smukt hus med fine og interessante bygningsde
taljer.
Historie: På dette sted byggedes efter branden i 1740 en købmandsgård, som
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Storegade 50. Ejere:

købmand Carl RudolfJensen
Johan Holger Jørgensen
Gerda Marie Jessen
købmand P. K. Sandgaard
købmand Chr. Sandgaard
købmand Anker Sandgaard
manufakturhandler Palle K. Hyllemose

1891
1915
1927
1932
1939
1946
1972

Hack Kampmanns tegning, 1892. (Kunstakademiets Samling af Arkitekturtegninger)

Storegade 50, sidehus mod Set. Knudsstræde
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blev revet ned i 1892. Herefter opførtes det nuværende hus efter tegning af
arkitekten Hack Kampmann og indrettet med port og butik i underetagen og
beboelse -i overetagen. Sidehuset ud mod Sankt Knudsstræde blev i sin
nuværende skikkelse bygget i 1898, men med brug af ældre materialer fra et
tidligere sidehus på dette sted.
I baghaven ud mod Noret opførtes i 1843 en pavillon afgrundmur og med
tegltag. For nordre og søndre ende var portaler med egetræssøjler. Denne
pavillon blev nedtaget og i 1965 genopstillet på Frilandsmuseet ved Køben
havn, hvor den nu er indgang fra Brede.

STOREGADE 51, matr.nr. 223

Storegade 51

Storegade 51. Ejere:

snedker Christian Pedersen
avlsmand Jens Pedersen
garver S. Jensen
købmand J. W. Holm
gårdmand H. J. Nielsen
buntmager Jensen
farver Johan Petersen
skomager Christian Jensen
købmand Jens Alfred Lonning
grønthandler Jens Alb. Hansen

før 1774
før 1811
før 1857
1863
før 1867
(uklart)
1877
1909
1943
1965

Grundmuret, énetages forhus med teglhængt heltag og en bred gavlkvist med
kun et enkelt tagfag på hver side. Tjæret sokkel, hvidmalet, stænkpudset
facade. I underetagen butiksindretning med store vinduer, hvorover baldakin.
I gavlkvisten sortbejdsede, étrammede termovinduer. Bagsidens murværk er
malet gråt over en tjæret sokkel. Den østlige del af huset er dybere end den
vestlige og har muret gesims. Mod vest et gråmalet sugfjæl.
Bemærkninger: Huset har mistet sin oprindelige karakter ved ufølsom
istandsættelse, hvor der er isat store butiksvinduer i underetagen med veks
lende bredder, der virker helt vilkårlige. Den grove, skumagtige stænkpuds, der
slører kvistens detaljer, er formentlig udført ved samme lejlighed. Udhænget
over butiksvinduerne er uheldigt.
Historie: Forhuset blev opført efter branden i 1774 som et én etage højt,
teglhængt bindingsværkshus i otte fag, der indrettedes til beboelse i seks fag og
med port i to fag. I 1863 blev huset grundmuret, og den østlige del af huset blev
gjort dybere ind mod gården. Gadesidens gavlkvist er fra 1877.

STOREGADE 52, matr.nr. 96

Storegade 52. Ejere:

Anna Cathinka Josephine iMarschncr
redaktørjens Kr. Jensen og Ingrid Tiirck
Frede og Anker Henriksen
Storegade 52

1895
1914
1950

Grundmuret, toetages forhus i tre brede fag med skiferbelagt heltag med to små
kviste. Husets midterste fag er fremspringende og har gavlkvist. I underetagen
butiksindretning med store vinduer, hvorover baldakin og pladebeklædning.
Overetagen er i blank mur af røde sten med vandrette bånd af hvide sten. Bred,
dekoreret hovedgesims med mønstermurværk og med brunmalede trækonsol
ler. I overetagens midte karnap med svunget kobbertag. På hver side af
karnappen et grønmålet korspostvindue med smårudede overrammer. Kurvehankbuede stik.
Mod Sankt Knudsstræde et grundmuret, énetages forhus i tre fag samt et
portfag. Gråt, eternitbelagt, opskalket heltag. Kælder under de tre nordligste
fag. Murflader i blank mur af røde Flensborgsten over en høj, pudset sokkel.
Muret, hvidmalet hovedgesims. Grønmalede, torammede vinduer med tre glas
i hver ramme. Portgennemkørslen lukkes af grønmålet, tofløjet fyldingsport
med vinduer.
Bemærkninger: Tidstypisk forhus, men med dominerende butiksindretning,
der ikke har sammenhæng med overetagens facadeudformning. Mod Sankt
Knudsstræde et godt forhus med pæne proportioner og god farveholdning, dog
burde taget belægges med tegl.
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Historie: På dette sted opførtes efter branden i 1740 to beboelseshuse, som
midt i forrige århundrede indrettedes til butikker. I 1898 blev de revet ned,
hvorefter det nuværende forhus ud til Storegade og sidehus i Sankt Knudsstræde
blev opført. Det indrettedes til butik og postkontor i underetagen og beboelser i
de to overetager.
Ejendommens søndre forhus i Sankt Knudsstræde blev opført i 1858 som et
grundmuret, seks fag langt, selvstændigt beboelseshus med port i to fag. Få år
efter opførelsen installeredes i loftetagen et lysestøberi med bl.a. en muret
dampkedel og et talgkar.
Storegade 52.1 Set. Knudsstræde til venstre skimtes

STOREGADE 53, matr.nr. 224ö

endnu det gamle hus, hvis smedje lagde navn til

Smedestræde, ca. 1955

Storegade 53

Storegade 53. Ejere:

Hemming Jessen
hjulmand Jens Hemmingsen
værtshusholder Hans Pedersen
garver Fr. Ludvig Kober
købmand H. J. Leegaard
kammerråd J. H. Puttfercken
købmand Chr. M. Sidenius
Anna H. Sidenius
købmand Chr. M. Sidenius
Margrethe Kristine Sidenius
Else Margrethe Madsen
Karen Margrethe Sidenius
Storegade 53B. Ejere:

Christian Sidenius
Karen Margrethe Sidenius
Preben Valdemar Andersen

før 1761
før 1801
før 1811
1822
før 1857
1862
1874
1925
1934
1953
1973
1980

1954

STOREGADE 55, matr.nr. 225

1980

Grundmuret, treetages forhus i seks fag med teglhængt, halvvalmet heltag med
to skorstenspiber i kippen. Pudset, lysebrun facade afsluttet med hvidmalet,
profileret hovedgesims med tandsnit. I underetagen butiksindretning med store
vinduer og markise, herover en skrå baldakin med skiltning for en biograf. Mod
vest portgennemkørsel. I overetagen brunmalede, korspostdelte vinduer med
pudsede, hvidmalede sålbænke. Grønmalede gavle med reklamer.
Bemærkninger: Velproportioneret hus, der dog ved sin størrelse virker noget
voldsomt i gadebilledet. Butiksfacaden fremtræder forskelligt fra den øvrige del
af facaden. At der både er markise til forretningen og derover en fast baldakin
virker noget overdrevent.

Storegade 55. Ejere:

cigarhandler Mads Peter Madsen
Valborg A. H. Madsen
biografejer Børge Madsen
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Énetages bindingsværksforhus med eternitbelagt heltag. Den østligste del af
huset er dybere og har højere tag end den øvrige del. Facaden har butiksindret
ning med store vinduer, baldakin og bredt bånd med skiltning. Portgennem
kørsel mod øst med tofløjet, bejdset, listebeklædt revleport. Pænt portrum med
tjæret egebindingsværk, gulmalede tavl og en pæn, blåmalet fyldingsdør.
Bagsiden har tjæret sokkel og bindingsværk, gulmalede tavl, foroven en
gulmalet sugfjæl. En blåmalet revledør og et blåmalet, torammet vindue med
seks glas i hver ramme samt et torammet vindue med to glas i hver ramme.
Vest i gården et enetages bindingsværkssidehus, uregelmæssigt fagdelt, med
rødt, eternitbelagt heltag. I den sydligste del af huset bindingsværk med
gennemstukne bjælketappe. Muret, tjæret sokkel, tjæret egebindingsværk og
gulmalede tavl. Blåmalede vinduer og døre. Bagsiden grundmuret og gråmalet.
Bemærkninger: Forhusets facade domineres af usædvanlig anmassende
butiksindretning og uhæmmet skiltning. Interessant gårdside, der sammen
med sidehuset danner et pænt gårdsrum.
Historie: Forhusets vestre del blev opført efter branden i 1774 som et fem fag
langt, teglhængt bindingsværkshus og indrettet til beboelse. Omkring 1805
udvidedes det med ét fag til i alt seks fag, men i 1823 forlængedes det atter med
en fem fag lang tilbygning mod øst med grundmuret facade, men med gårdside
af bindingsværk. Omkring 1860 grundmuredes facaden i sin helhed, og der
etableredes to butikker i huset. Sidehuset opførtes i 1774 afbindingsværk i to
fag og var indrettet til køkken. I 1830 forlængedes huset til syv fag og
indrettedes til garveri; I 1878 blev bagsiden grundmuret.

1939
1953
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Historie: Efter branden i 1774 opførtes på dette sted et otte fag langt
beboelseshus af bindingsværk, men det blev fuldstændig nedrevet i 1925.
Herefter blev det nuværende hus bygget i tre etager og indrettet til butik og
beboelse. Ved en ombygning i 1941 fik facaden sin nuværende udformning.

STOREGADE 56, matr.nr. 268
Vest på grunden et grundmuret, treetages hjørnehus med teglhængt, afvalmet
heltag med to skorstenspiber i kippen. I tagfladen kviste med svungne tage,
profilerede trægesimser og hvidmalede, torammede vinduer. Facaden og gavlen
mod Sankt Knudsstræde er i underetagen beklædt med grønne marmorplader
og har store vinduer. Den øvrige del af huset er i blank mur af gule sten og har
kvaderfugede, rødpudsede yderfag og opdeles af rødpudsede, kvaderfugede
lisener. Bred, profileret hovedgesims med sparrenkopper, trukket i rød puds. I
overetagerne hvidmalede korspostvinduer med tre glas i de nederste rammer.
Rødpudsede sålbænke.
Øst på grunden et grundmuret, toetages forhus inddelt i 11 fag med skifer
belagt heltag. Pudset, gråmalet underetage over en pudset, mørkegrå sokkel.
Overetage i blank mur af gule sten med hvidmalet, profileret vinduesbånd og
hvidmalet, profileret hovedgesims med sparrenkopper. I begge etager grønma
lede, korspostdelte vinduer med to glas i de nederste rammer. Hovedindgang i
et stort glasparti med baldakin. I tagfladen syv zinkklædte kviste med
grønmalede, trerammede vinduer med tophængte overrammer. Bagsiden er

Storegade 55

Storegade 56, j'orhus mod vest. Cosmus Bræstrups tegning, 1915. (Kunstakademiets Samling afArkitekturtegninger)

Storegade 56. Ejere:
(Østre bygning, Borgerskolen)

Jacob Holm og madam Salling
madam Salling
godsejer Jacob Bentzon Resch
Stege bys indvaancre
MønKommune

1784
før 1791
før 1808
1808
1968

(Hjørnebygningen)

Møns Discontobank tys
Møn Kommune

1915
1967
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Storegade 56,forhus mod øst

Storegade 56, hjømehuset

192

gråmalet over en mørkegrå, pudset sokkel. Nye termovinduer i sortbejdsede
rammer. Over vinduerne udhæng med aluminiumsjalousier.
Grundmuret, énetages baghus med skiferbelagt heltag. Gråmalet sokkel, grå,
pudsede murflader afsluttet af murede, pudsede gesimser. Grønmalede korspostvinduer med to glas i de nederste rammer. Indgangsparti med store
glasdøre, gul flisebeklædning og baldakin. Omkring vinduerne mod syd er
aluminiumsrammer med jalousier. I tagfladen zinkdækkede kviste med grøn
malede, trerammede vinduer med aluminiumsjalousier.
Bemærkninger: Markant og velproportioneret hjørnehus. Underetagen er
imidlertid ødelagt af den ualmindelig karakterløse marmorbeklædning og af de
store vinduer, der overhovedet ikke passer til den øvrige facades arkitektur.
Forhuset øst for hjørnehuset er et pænt, velproportioneret hus. Man glædes
over, at facaden ved en nylig restaurering har faet pæne, nye vinduer, men
undres over, at bygningen ved samme lejlighed har faet ny hovedindgang med
glasparti og baldakin, som ikke passer til huset. Bagsiden lever ikke op til
facaden.
Baghuset har en god hovedform. Også dette hus har fået nye, pæne vinduer,
som imidlertid skæmmes af aluminiumsjalousier. Hovedindgangen med glas
parti, baldakin og gul flisebeklædning passer ikke til husets udformning.
Historie: Efter en brand i 1784 byggedes på dette sted en købmandsgård,
som blev nedrevet i 1915, hvorefter det nuværende hjørnehus blev opført efter
tegning af arkitekten Cosmus Bræstrup. Møns Discontobank var bygherre og
indrettede stueetagen til bank og butik, overetagerne til beboelse. Undereta
gens facade stammer fra en ombygning i 1968, da huset blev gjort til
administrationsbygning for Møns Kommune.
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Det østre forhus blev opført efter en brand i 1784 som et 11 fag langt, én etage
højt, teglhængt og grundmuret hus og indrettet til beboelse. I 1856-57
underkastedes det en gennemgribende ombygning, og i 1918 forhøjedes huset
med én etage over 13 meter og i 1921 over resten af bygningen. Huset var
oprindeligt en privat beboelse, men blev i 1808 overdraget Stege Købstad og
indrettet til borgerskole, men har siden 1968 udelukkende været anvendt til
administrationsbygning for Møns Kommune.
Baghusets østre del blev opført i 1856 i grundmur og teglhængt heltag og
indrettet til skolestue og beboelse. Den vestre del blev bygget i 1971.

STOREGADE 58, matr.nr. 267a
Grundmuret, toetages forhus i seks fag med heltag, mod gaden belagt med
røde, glaserede tegl, mod gården med eternit. Underetagen har butiksindret
ning med store vinduer, betonflisebeklædning og baldakin. Portgennemkørsel
mod øst. Overetage i blank mur af røde sten, afsluttet af profileret hovedgesims
trukket i cement. Overetagens vinduer er grønbejdsede, étrammede med ét glas
i hver ramme. Bagside i blank mur af røde sten over en cementsokkel, foroven
en muret hovedgesims.
Bemærkninger: Hus med god hovedform, men med dominerende butiksind
retning, der dog ikke er blottet for kvalitet, men som virker uheldig som nabo til
Storegade 56. De korspostdelte vinduer med almindelige rammer, som i
overetagen er erstattet af vinduer med ét glas, savnes stærkt i dette hus.
Historie: På dette sted opførtes efter en brand i 1784 et én etage højt
bindingsværkshus i 11 fag. Det blev grundmuret i 1875 og forhøjet med én etage
i 1923. Der er i det nuværende hus næppe noget bevaret af den oprindelige
bygning.

Storegade 58-60

Storegade 58. Ejere:

Morten Pedersen
skipper Rasmus Olsen
gæstgiver Brønderslev
købmand Carl Henrik Brønderslev
manufakturhandler Emil F. Evers
sagfører Karl Hansen
konditor J. Høyer
Ellen Marie Høyer
restauratør Kay M. Høyer m. fl.
Mary Larsine Høyer
kondi tor Jørgen M. Høyer

før 1781
før 1791
før 1817
1856
1874
1891
1919
1956
1961
1976
1977
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Storegade 59. Ejere:

strandkontrollør Otto Stoltenhagen
Peter Hemmer
Niels Holm
købmand Hans Peter Hansen
avlsbruger Jørgen Holm
brændevinsbrænder Em. Boeck
købmand Fr. Frellsen
Peter Fr. Budsk
tømrer Gabr. Fr. Thornberg
boghandler Jacob Jensen
boghandler Carl Marius Nielsen
hotelejer Niels Peter Knudsen
Karen Marie Knudsen
inspektør Rich. Gerhard Axel Damm
Ib Gerner Petersen
Stig E. G. Larsen

før 1774
1783
1793
før 1811
1822
1826
1831
1841
før 1847
1861
1873
1900
1926
1946
1965
1979

Storegade, 1902. (Møns Museum)

STOREGADE 59, matr.nr. 227
Toetages forhus i fire fag med fladt, eternitbelagt heltag. Underetagen er
flisebeklædt og har butiksindretning med sammenhængende vindues- og
dørparti. Mod vest portgennemkørsel, der mod gaden lukkes af en tofløjet,
grønmålet revleport. Overetagen er stænkpudset og malet lysebrun og afsluttes
af en brunmalet, profileret gesims trukket i puds. I overetagen fire grønmalede,
étrammede termovinduer med ét glas i hver ramme. Vestgavlen i fem fag
egebindingsværk. Bagsiden pudset og gulmalet, afsluttet af gulmalet sugfjæl.
Bemærkninger: Ved ombygning har huset fået en hård og trist facadeud
formning.
Historie: Huset blev sammen med Storegade 61 og 63 opført efter branden i
1774 som én bygning på i alt 19 fag bindingsværk i én etage. I 1841 udskiltes
Storegade 59 som et selvstændigt beboelseshus i seks fag med, port i to fag. I
1860 grundmuredes facaden, og der blev opsat en to fag lang kvist, som dog la
år efter udbyggédes til en egentlig overetage med skifertag. Facaden fik ved en
ombygning i 1964 sin nuværende udformning.

Storegade 59

STOREGADE 60, matr.nr. 264

Storegade 60. Ejere:

detailhandler Hans Hansen
barber Chr. Carstensen m.fl.
barber Carsten P. C. Carstensen
Julie A. Carstensen
barber Helge Risborg Carstensen
farvehandler Ole Steen Petersen
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1878
1924
1939
1950
1973

Grundmuret, toetages forhus med rødt, eternitbelagt heltag med kvist i den
vestligste del af tagfladen. Underetagen har butiksindretning med store vinduer
°g baldakin. Overetage i blank mur af røde sten med hovedgesims, vinduesbånd og vinduesindfatninger trukket i puds. Under vinduerne blændinger
dekoreret med symmetrisk ordnede volutter. Brunmalede korspostvinduer med
ét glas * hver ramme. Bagsiden har gulmalet murværk, tjæret sokkel og muret
gesims. De to vestligste fag har mansardtag mod gården.

STOREGADE

Bemærkninger: Hus med god hovedform, men med dominerende butiksind
retning.
Historie: Forhusets østre del - fire vinduesfag - blev opført i 1877-78 som et
grundmuret hus i to etager og indrettet til butik i underetagen og beboelse i
overetagen. Forhusets vestre del med kvisten blev opført i 1920 og indrettet til
barberstue i underetagen og beboelse i den øvrige del. Gårdsidens mansard
etage er fra 1924. Tidligere lå på dette sted to mindre butikker i to bindings
værkshuse på henholdsvis fem og tre fag, som var opførte i 1763. På denne
ejendom opstod den 21. maj 1761 den bybrand, som lagde Storegades sydside
fra nr. 58 til nr. 76 i aske.

STOREGADE 61, matr.nr. 228
Storegade 61

Storegade 61. Ejere:
(Før 1841: se Storegade 59)

drejer Claus Hansen
skomager Carl Carlsen
redaktør, bogtrykker Chr. Lohmann
høker Lars Johansen
former A. A. Nørretranders
jernstøber Chr. A. Nørretranders
Karla Nørretranders

1841
før 1847
før 1857
før 1867
1869
1902
1948

Storegade 63. Ejere:

farvehandler Uffe Andersen

1979

Storegade 64. Ejere:

isenkræmmer Vilh. H. Mickdal
boghandler Carl Marius Nielsen
Jensine Nielsen
boghandler Carl K. L. Nielsen
mekaniker Chr. Arthur Møller
boghandler Hans A. J. Rasmussen
boghandler Kaj Ørting Hansen
Storegade 64

1875
1900
1919
1922
1924
1932
1966

Bindingsværksforhus, mod gaden på to etager, mod gården på én etage, i seks
fag med teglhængt heltag. Pudset, gulmalet facade afsluttet med gulmalet,
profileret trægesims og med etagebånd trukket i puds. Portgennemkørsel i
husets midtakse. På hver side af denne er butiksindretninger. I underetagen
mod vest sortbejdset bræddebeklædning. I overetagen étrammede, brunbejdsede vinduer med ét glas i hver ramme. Bagsiden er pudset og gulmalet. De to
vestligste fag er i to etager. Underetagen er skjult af tilbygninger, i overetagen
to grønblå, torammede vinduer med seks glas i hver ramme. I tagfladen mod
gården en taskekvist.
Bemærkninger: Hus med god hovedform. Overetagens vinduer mangler
poste og sprosser. Underetagens sortbejdsede bræddebeklædning er uheldig.
Historie: Huset blev sammen med Storegade 59 og 63 opført efter branden i
1774 som én bygning på i alt 19 fag bindingsværk og var indrettet til beboelse.
I 1841 udskiltes Storegade 61 som et selvstændigt beboelseshus på i alt seks
fag, hvoraf to fag port. Den vestre kvist på gårdsiden blev opført i 1847
og den østre i 1879, da også gadesidens overetage blev bygget. Der har siden
1840’erne været to butikker i huset.

STOREGADE 63, matr.nr. 230
Historie: På dette sted opførtes efter branden i 1774 et 19 fag langt, teglhængt
bindingsværkshus, som også omfattede Storegade 59-61. I 1841 udskiltes
Storegade 63 som et selvstændigt beboelseshus i syv fag. Det blev fuldstændigt
nedrevet i 1980.

STOREGADE 64, matr.nr. 263
Grundmuret, toetages forhus i fire fag med skiferbelagt heltag. Facade i blank
mur af røde sten, afsluttet af profileret hovedgesims trukket i puds. Under
etagen har butiksindretning med store, gennemgående vinduer og portgennem
kørsel mod øst. Ved begge gavle en bred pilaster med profileret base og kapitæl
og med profileret rammeværk på skaftet. Bredt, pudset profileret etagebånd
malet lyse- og mørkegrønt. I overetagen grønmalede korspostvinduer med
trukne, profilerede indfatninger, hvorover fordakninger. Bagside i blank mur af
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røde sten over en granitsokkel. Muret hovedgesims med savskifte. Grønmalede
korspostvinduer med to glas i underrammerne.
Bemærkninger: Hus med god hovedform og meget karakterfulde vinduer i
overetagen. Underetagens moderne butiksindretning med sammenhængende
glasparti og spinkle metalprofiler opbygget som curtain wall med søjler bag
glasset virker trods al sin nobelhed uden videre .sammenhæng med den solide
og markante facade.
Historie: På dette sted blev et otte fag langt beboelseshus af bindingsværk fra
1761 nedrevet i 1875, hvorefter det nuværende hus blev opført i to grundmure
de etager og med skifertag. Det indrettedes til butik i underetagen og beboelse i
overetagen. Butikkens facade fik sin nuværende udformning ved en ombygning
i 1974.

Storegade 65

Storegade 65. Ejere:

Christoffer Hansen
Peter Hemmer
Niels Holm
købmand Hans Peter Hansen
avlsbruger Jørgen Holm
brændevinsbrænder Em. Boeck
købmand Fr. Frellsen
købmand J. P. Sandrue
købmand J. C. Baden
købmand E. Bergmann
kammerråd J. H. Puttfercken
købmand Victor H. V. Fick
kreaturhandler Fr. Kragh
Anna Johanne Lauritzen
konditor Herluf W. Christensen
konditor Henning M. Høyer
trikotagehandler Kjeld F. Petersen

før 1774
1783
1793
før 1811
1822
1826
1831
1841
før 1847
før 1857
før 1867
1869
1902
1906
1942
1956
1966

STOREGADE 65, matr.nr. 231
Grundmuret, énetages forhus med gråt, eternitbelagt heltag. Facaden har
butiksindretning med store, gennemgående vinduer med baldakin over og et
bredt bånd af grå plader. Portgennemkørsel mod vest med egebindingsværks
rester. Mod øst er huset sammenbygget med en énetages, grundmuret bygning
med fladt tag.
Bemærkninger: Forbygget og kaotisk forhus med helt usædvanlig anmassen
de og dominerende butiksindretning.
Historie: Forhuset blev opført efter branden i 1774 som et syv fag langt,
teglhængt bindingsværkshus med en port i to fag og kvist, som dog fjernedes i
begyndelsen af 1800-årene. Huset var oprindeligt indrettet til beboelse, men
omkring 1830 indrettedes en butik og et bageri, der dog atter blev nedlagt i
1885. Facaden har ved flere, betydelige forandringer i de senere år faet sin
nuværende udformning.

STOREGADE 66, matr.nr. 262
Storegade 66. Ejere:

købmand Aage Hansen Grann
købmand Gert Grann
Storegade 66

1916
1973

Grundmuret forhus, mod gaden på tre etager, mod gården på to etager, med
teglhængt heltag og to skorstenspiber i kippen. Underetagen har butiksindret
ning med store vinduer. Mod øst portgennemkørsel med pæn, grønmålet,
trefløjet fyldingsport med kurvehankbuet stik. Den øvrige del af facaden er grå,
stænkpudset. Mellem 2. og 3. etage en hvidmalet, pudset gesims med sparren
kopper og dækket af røde teglsten. Rødmalet hovedgesims af træ. I husets
midte er i overetagerne en buet karnap, der afsluttes af et afvalmet pulttag.
Hvidmalede vinduer, i 2. etage med hvidmalede, profilerede indfatninger og
med buede fordakninger. Bagsiden i blank mur af gule sten.
Bemærkninger: Tidstypisk, ret karakterfuldt hus med næsten intakt facade.
Historie: Efter nedrivning af et 11 fag langt, teglhængt beboelseshus fra 1761
blev det nuværende forhus opført i 1917 og indrettet til butik i underetagen og
beboelse i såvel første som anden etage. Porten stammer fra det tidligere hus.

STOREGADE 67, matr.nr. 232ß
Syd på grunden et grundmuret, énetages hjørnehus i ni fag med teglhængt
heltag. Facade i blank mur af røde sten over en høj, gråmalet sokkel. Profileret
hovedgesims trukket i puds. De fire sydligste fag har korspostdelte, grønmalede
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Storegade 67. Ejere:

fabrikant Hans Peter Larsen
N. P. Larsen m. fl.
musiker Jens Peter Hansen m. fl.
restauratør Per Villum Petersen

1890
1937
1969

Storegade 67

vinduer samt en pæn grønmålet, tofløjet fyldingsdør med en cementtrappe med
sort jerngelænder. I de fem nordligste fag butiksindretning med étrammede
vinduer og en tilbagetrukket butiksdør med cementtrappe.
Nord på grunden et grundmuret, toetages forhus i 14 fag og et portfag samt
et skråt afskåret hjørnefag. Sort, eternitbelagt heltag med gavlkvist i husets
midtakse. Facade i blank mur af røde sten med muret, konsolbåren hoved
gesims og vinduesbånd med formsten. Portgennemkørsel i husets midte.
Grønmalede korspostvinduer. I underetagen to butiksindretninger med étram
mede vinduer. I overetagen rudeformede blændingsdekorationer i puds og
pudsede overliggere ved tre vinduer. Tredelt vindue med pudset indfatning i
gavlkvisten.
Bemærkninger: Mod syd et ganske pænt forhus, hvor især de sidste fire fag
mod syd er velbevarede. Mod nord tidstypisk forhus. Begge forhuse burde
belægges med tegl, ligesom skorstenspiberne burde retableres.
Historie: Et tidligere forhus på 20 fags længde blev delvis nedrevet i 1890, og
da resten umiddelbart efter brændte, blev det nuværende hus opført fra
grunden i 1890-91. Det var 29 bjælkefag langt og én etage højt, indrettet til
butikker og beboelse. I 1910 blev den nordlige del af huset forhøjet med én
etage og gavlkvist.

STOREGADE 68, matr.nr. 261

Storegade 68, facade

Enetages bindingsværksforhus i 12 fag samt et portfag mod øst. Teglhængt,
opskalket heltag. Tjæret sokkel. Brunbejdset, listebeklædt facade med store
butiksvinduer hvorover et bredt bånd med skiltning. Bagsiden er af ege
bindingsværk med gennemstukne bjælketappe og er gulmalet over tavl og
tømmer. Over fem fag en gavlkvist med afvalmet, teglhængt tag. Brunmalede,
torammede vinduer med seks glas i hver ramme samt en brunmalet fyldings
dør. I gavlkvisten tre store brunmalede, torammede vinduer med tre glas i hver
ramme. Under gavlkvisten et udhæng af bølgeplader. Under den midterste del
af huset en kælder med kampestensvægge og pigget gulv. Kældernedgang fra
gården.
Vest i gården et énetages sidehus af egebindingsværk med gennemstukne
bjælketappe. Teglhængt heltag med fire skorstenspiber i kippen. Huset står på
en tjæret sokkel og er gulmalet over tavl, tømmer og sugfjæl. I langsiden mod
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Storegade 68. Ejere:

byfoged Mogens Jørgensen
byfoged Fr. Chr. Jørgensen
grosserer Bartholomæus Jørgensen
justitsråd Carl Anton Mourier
prokurator H. J. Fick
redaktør, bogtry kker J. Chr. Lohmann
redaktør Ludvig M. Tommerup
købmand Anton Petersen
Johanne Antonie Tommerup
bogtrykker Vilh. Tommerup
bogtrykker Johan Ludvig Tommerup

før 1761
før 1791
før 1817
1821
1825
1865
1897
1918
1950
1952
1976

Storegade 68,forhusets bagside

gården er mod nord fire brunmalede, torammede vinduer med to glas i hver
ramme. I den øvrige del af langsiden brunmalede, torammede, smårudede
vinduer samt en pæn, brun revledør med overvindue og en brunbejdset
listebeklædt dør med rude. I bagsiden forskellige brunmalede vinduer.
Øst i gården et énetages bindingsværkssidehus i ni fag med teglhængt heltag
med en skorstenspibe i kippen. Tjæret sokkel, gulmalet tømmer, tavl og sugfjæl.
Brunmalede korspostvinduer med to glas i de nederste rammer. Hovedindgang
i nordgavlen med brunmalet fyldingsdør. I gavltrekanten mod nord et pænt
torammet vindue med otte glas i hver ramme. I den vestlige langside en
brunmalet revledør.
Syd i gården et énetages, grundmuret baghus med heltag belagt med
teglimiterede tagplader. En skorstenspibe i kippen. Mod gården tjæret sokkel,
gulmalet murværk, muret gesims. Forskellige vinduer, dels brunmalede, dels
bejdsede. Murede sålbænke. Bagside i blank mur af røde sten. Fremspringende
midtparti, hvorover en gavlkvist.
Bemærkninger: Forhusets facade er ødelagt af ualmindelig hårdhændet
butiksindretning. Især er den bejdsede listebeklædning og facadeforhøjelsen
uheldig. Meget smuk og bygningshistorisk interessant bagside, som ville vinde,
hvis udhænget under gavlkvisten blev Qernet. Mod vest et ualmindeligt pænt og
interessant sidehus, som ville vinde, hvis den brunbejdsede, listebeklædte dør
blev udskiftet med en brunmalet revledør. Mod øst et pænt velproportioneret
sidehus, der er af stor betydning for det smukke, brolagte gårdsrum. Baghusets
tag burde belægges med tegl, og de bejdsecje vinduer og døre burde males. De
kraftige, murede sålbænke er uheldige.
I Storegade 68 findes et af Steges bedst bevarede gamle bygningsanlæg.
Bebyggelsen, der er af stor bygningshistorisk interesse, præges i dag af forfald.
Det vil være af afgørende betydning for bevaringsarbejdet i Stege, dersom dette
bygningsanlæg kunne istandsættes og bevares for eftertiden.
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Historie: Forhuset blev opført efter branden i 1761 som et 14 fag langt,
teglhængt bindingsværkshus med kvist over 4 fag og port i to fag. Det
indrettedes til beboelse, og omkring 1850 etableredes to butikker i huset.
Det vestre sidehus blev ligeledes opført efter branden i 1761 afbindingsværk
- muligvis i flere tempi. Det var oprindeligt indrettet til beboelse i den nordlige
del og i øvrigt til brændevinsbrænderi og hestestald. I 1901 etableredes det
nuværende trykkeri.
Det østre sidehus blev opført omkring år 1800 af bindingsværk i ni fag,
teglhængt, indrettet til vognremise og senere også til stivelsesfabrik. I 1920 blev
det ombygget til beboelse.
Baghuset blev opført efter branden i 1761 som et 13 fag langt, teglhængt
bindingsværkshus, indrettet til stald, lo og lade. I begyndelsen af vort
århundrede blev det grundmuret og efter en gennemgribende ombygning
indrettet til beboelse. Ved endnu en større ombygning i 1979 opsattes
gavlkvisten på baghusets haveside.

Storegade 69

Storegade 69. Ejere:

købmand H. P. Prior
grev Otto Danneskjold Samsøe
hofjægermester
Chr. C. S. Danneskjold Samsøe
købmand Chr. Michael Soelberg
snedker Hermann Hansen
ingeniør Einar Skov Hansen
renseriejer P. M. Højgaard Andersen
tandlæge Aage Wiberg-Jørgensen

1841
1851

1895
1896
1907
1948
1950
1950

Storegade 70. Ejere:

Carl Axel Skærbæk m. fl.
Carl Axel Skærbæk
C. A. Skærbæk & Co.
Storegade 70

1905
1918
1926

STOREGADE 69, matr.nr. 246/>
Grundmuret, toetages hjørnehus af kridtsten, mod Møllebrøndstræde i fire fag
og mod Storegade i to fag samt et skråt, afskåret hjørnefag. Teglhængt heltag
med en stor kvist med sadeltag over det skråt afskårne hjørne samt en nyere,
trerammet, zinkdækket kvist med fladt tag i tagfladen mod Møllebrøndstræde.
Kælder under en del af huset. Murflader i blank mur af store kridtsten over en
høj sokkel af kløvet granit. Muret, konsolbåret hovedgesims af kridtsten og røde
sten. Brunbejdsede korspostvinduer med ét glas i hver ramme og med
skifersålbænke. Over vinduerne i underetagen fladbuede stik, hvorunder
pudsede spejle med dekoration af røde sten. Brunmalede, torammede kælder
vinduer med to glas i hver ramme. I facaden mod Storegade inskription:
»18 H. P. Prior 41«.
Bemærkninger: Huset ville vinde, hvis de bejdsede vinduer blev brunmalede.
I øvrigt er den frodige rådhusvin næppe til husets bedste.
Historie: Forhuset blev opført i 1841 af købmand H. P. Prior som en to etager
høj, kridts tensgrundmuret bygning med kælder under den søndre del og
indrettet til kornmagasin. Sin nuværende udformning fik huset ved en større
ombygning i 1897, hvorunder det indretttedes til beboelse.

STOREGADE 70, matr.nr. 260
Grundmuret, toetages forhus i syv store fag med heltag belagt med falstagsten.
Tre skorstenspiber i kippen. Facaden har fremspringende midtparti med
gavlkvist. På hver side af denne en mindre gavlkvist. Stænkpudset, grågul
facade med tjæret, pudset sokkel og med profileret hovedgesims og etagebånd
trukket i puds. Mod øst portgennemkørsel med fin, tofløjet, beklædt revleport.
Underetagen har butiksindretninger. Overetagen har hvidmalede korspostvin
duer med ét glas i hver ramme samt to karnapper med svungne, kobberbelagte
tage. I husets midte tre, små vinduer med rundbuede stik. Bagsiden har
gulmalet murværk over en tjæret, pudset sokkel. Muret, hvidmalet gesims og
gulmalet etagebånd. Fremspringende midtparti med lille gavlkvist, hvorunder
årstallet 1911 i smedejernscifre. Bagsidens vinduer er hvidmalede, korspostdel
te med ét glas i hver ramme.
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Bemærkninger: Tidstypisk hus, der dog med sine proportioner virker noget
voldsomt i gadebilledet. Samtidig har underfacadens ret tilfældigt udformede
butikker og skiltning gjort facaden rodet.
Historie: Huset er opført i 1911. Tidligere lå på dette sted en købmandsgård,
som var opført efter branden i 1761.

STOREGADE 71, matr.nr. 246ø

Storegade 71

Storegade 71. Ejere:

snedker Herman Hansen
Ing. Einar Skov Hansen
renseriejer P. M. Højgård Andersen

1907
1948
1948

Grundmuret, toetages forhus i fire fag samt et skråt afskåret hjørnefag.
Mansardtag belagt med sorte, glaserede tegl. Over husets midte en gavlkvist
med segmentfronton. Facaden er pudset og malet lysegrå og afsluttes af
profileret, pudset hovedgesims. På hjørnerne ved smigfag, gavl og kvistflunker
pudsede, kvaderdelte pilastre. Under salsetagens vinduer profilerede sålbænke
med små konsoller, under vinduet i smigfaget en kraftig, buet konsol, hvis
krumning fortsætter i murværket ovenover som en karnap, der fortsætter op i
mansardtaget. Hoveddør med buet overvindue. Gråmalet, pudset sokkel. I
underetagen butiksindretning, i overetagen hvidmalede korspostvinduer med
fire glas i de øverste, ét glas i de nederste rammer. Tilsvarende, trerammet
vindue i gavlkvisten. I taget to kviste med fladbuet tag og torammede vinduer
med 8 ruder. Tilsvarende vindue over »karnappen«. Bagsiden er pudset og
malet lysegul.
Bemærkninger: Tidstypisk og ret velbevaret hus.
Historie: Forhuset blev opført i 1907 på en forhen ubebygget plads og
indrettet til to butikker i stueetagen og beboelse i såvel overetagen som
mansardetagen.

STOREGADE 72, matr.nr. 259a

Storegade 72
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Forhus med grundmuret gadeside på to etager og bindingsværksbagside på én
etage. Gråt, eternitbelagt heltag med to skorstenspiber i kippen. Facadens
underetage er beklædt med sort stiftmosaik og har butiksindretninger. Port
gennemkørsel mod øst. Den øvrige del af facaden er rødmalet med hvidmalet
hovedgesims, vinduesbånd og etagebånd, alt profileret og trukket i puds. I
overetagen hvidmalede korspostvindüer med ét glas i hver ramme. Bagsiden er
af egebindingsværk med gennemstukne bjælketappe. Udskud over syv fag,
ligeledes i egebindingsværk med gennemstukne bjælketappe. De fem vestligste
fag er i to etager med overetåge af kleint fyrrebindingsværk. Sokkel, bindings
værk og sugfjæl er tjæret, tavlene rødmalede. Brunmalede vinduer, i udskuddet
torammede med tre glas i hver ramme. To brunmalede revledøre, hvortil
trætrapper. Kælder under en del af huset.
Bemærkninger: Hus med god hovedform og med bygningshistorisk inter
essant bagside. Facaden ville vinde, hvis stiftmosaikken blev fjernet og under
etagen blev pudset og rødmalet som overetagen.
Historie: Huset blev opført efter branden i 1761 som et 14 fag langt,
teglhængt bindingsværkshus med kvist over fire fag og port i to fag. Det
indrettedes til beboelse og fra 1800-årenes begyndelse også til butik. Omkring
1840 forøgedes husdybden i de syv fag vest for porten med knap to meter ved
tilbygning af et bindingsværksudskud, som havde en tre fag lang kælder,
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Storegade 72. Ejere:

Anders Jacobsen Hetting
købmand Hans Peter Hansen
købmand M. C. Schrøder
toldinspektør Buhl
købmand Johan Carl Mentzer
købmand Hans H. D. Stahlberg
købmand, prokurator H. J. Fick
købmand Fr. Vilh. Blichfeld
»Landboernes Ejendom i Stege Ns«
fotograf Knud Sehested
Bodil Marie Sehested
Svend Aage Therkelsen
optiker Ernst Hjelmer Jørgensen

før 1761
før 1811
1822
før 1831
før 1837
før 1847
før 1857
1857
1905
1916
1944
1960
1969

således som det stadig kan ses. I 1881 grundmuredes facaden i forbindelse med
opbygningen af gadesidens overetage til beboelse. I en periode omkring 1920
var der telegrafstation i huset.

STOREGADE 74, matr.nr. 258
Grundmuret, toetages forhus med teglhængt heltag og en skorstenspibe i
kippen. Over husets midte en gulmalet attika med hvidmalet cementdekoration
og med en hvidmalet blænding, hvori med sorte bogstaver står: »Hotel
Skandinavien«. Facaden er inddelt i 14 vinduesfag samt et portfag. Tjæret
sokkel, lysegul, pudset facade afsluttet af profileret gesims. Underetagen er
kvaderfuget, overetagen glatpudset. Under overetagens vinduer et profileret
vinduesbånd trukket i puds. Blåmalede, korspostdelte vinduer med et glas i
hver ramme. I underetagen pudsede, hvidmalede sålbænke. Bagsiden er i
underetagen delvis af egebindingsværk med gennemstukne bjælketappe, over
etagen er af klejnt fyrrebindingsværk. Underetagen er pudset og gulmalet,
overetagen har rødmalet tømmer, gule tavl og afsluttes af blå bræddegesims.
Etagebånd af hvide, profilerede brædder. I bagsiden blåmalede korspost
vinduer.
Vest i gården et enetages sidehus på 12 fag af egebindingsværk med
gennemstukne bjælketappe. Opskalket heltag belagt med brune bølgeplader.
Den østlige langside er skjult af udbygninger. Den vestlige langside står på en
gråmalet kampestenssokkel og har brunmalet tømmer og gulkalkede tavl.
Forskellige blåmalede vinduer, heraf tre fine, smårudede vinduer med otte glas
i hver ramme. En blåmalet fyldingsdør.
Syd i gården et énetages baghus af egebindingsværk med gennemstukne
bjælketappe. Huset er sammenbygget med førnævnte sidehus. Opskalket
heltag, belagt med brune bølgeplader. Gårdsiden er skjult afen udbygning med
Storegade 74,facade

Storegade 74. Ejere:

madam Smith
madam Rockenkamp
fru geheimerådsinde v. Møsting
kaptajn Johannes Hemmer
Johnas Lindberg
købmand Heinrich Ehrlicher
købmand Hans H. D. Stahlberg
agent H. C. Grønvold
gæstgiver Philip Mackeprang
gæstgiver Jacob Chr. Baden
Erikke Amalie Baden
hotelejer Anders Månsson
hotelejer Peter Anton Sørensen
hotelejer Johannes Andersen
hotelejer Ingeborg Andersen
hotelejer Poul A. Andersen m. fl.
hotelejer Hans Bendt Kaae Hansen
hotelejer Olaf Murmann
hotelejer Peter Jørgensen
Irma Ns

før 1761
før 1763
før 1781
1783
før 1817
1822
før 1837
før 1847
før 1855
1855
1889
1899
1910
1917
1920
1965
1966
1974
1978
1980
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kolonnade, der bæres af syv rødmalede cementsøjler med sort- og hvidmalede
kapitæler. I kolonnaden fire hvidmalede, smårudede korspostvinduer samt to
hvidmalede fløjdøre med smårudede vinduer. Sidehusets bagside står på en
gråmalet kampestenssokkel og er gulmalet over tavl og tømmer. Brunmalede
korspostvinduer. Den øverste del af gavltrekanten mod vest er bræddeklædt.
Øst i gården et grundmuret, toetages sidehus med paplagt halvtag. Tjæret
murfod, gulmalet murværk og bredt, hvidmalet vinduesbånd, trukket i puds.
Blåmalede vinduer og døre samt en bred, tofløjet revleport.
Syd for førnævnte sidehus en grundmuret bygning med fladt, paplagt heltag.
Mod syd og øst gulmalede murflader med brunmalede vinduer og døre. Den
øvrige del af huset er skjult af ovennævnte bag- og sidehuse. Bygningen rummer
en teatersal med fladt, tøndehvælvet loft.
Bemærkninger: Godt forhus, der er vigtigt i gadebilledet. Sidehuset mod vest
og baghuset er bygningshistorisk interessante. Ualmindelig godt og morsomt
gårdsrum med overordentlig fin og sjov kolonnade.
Historie: Forhuset blev opført efter branden i 1761 som et en etage højt, 24
fag langt bindingsværkshus med tre fag kvist, indrettet til beboelse. Ved ombyg
ning i 1847 blev en del af facaden grundmuret og forhøjet med én etage, og
huset indrettedes til gæstgiveri. I 1899 overtog Anders Månsson ejendommen,
han lod da hele den østre del af forhuset nedrive og genopbygge i to etagers
højde, ligesom han ved tilbygning gav den øvrige del af forhuset sin nuværende
udformning. Fra 1910 hed gården »Hotel Skandinavien«, men i 1979 ophørte
hoteldriften helt.
Det vestre sidehus blev ligeledes opført efter branden i 1761. Det var af
bindingsværk og 12 fag langt og indrettet til beboelse, bryggers og pakhus.
Baghuset blev opført efter branden i 1761 af bindingsværk i 12 fag og
indrettet til stald og lo. Inden 1781 blev det udvidet til 26 fag, formentlig mod
vest, og desuden indrettet til vognport og havestue. Ved endnu en ombygning i
1847 reduceredes det til 24 fag og indrettedes til hotel med dansesal. I 1900
forkortedes baghuset yderligere til sin nuværende størrelse. Gårdsidens kolon
nade blev påbygget i 1926 efter tegning af arkitekt Claudius Hansen.

STOREGADE 75, matr.nr. 253b, fredet
Møns Museum
Storegade 75, baghuset (bygning 5)
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Øst på grunden en grundmuret, toetages hovedbygning (bygning l) på 11 fag
med teglhængt, opskalket heltag med to skorstenspiber i kippen. De tre
midterste fag er let fremspringende og afsluttes af en segmentfronton. Facaden
har tjæret sokkel, gulkalket murflade og afsluttes af hvidkalket, profileret
hovedgesims med sparrenkopper. Pudset kordonbånd med tunger, pudsede,
kvaderfugede hjørneafslutninger og pudset midtparti, i underetagen refendfuget, i overetagen med søjleudsmykning, alt hvidkalket. I husets midte er i
overetagen en altan med sort smedejernsgelænder. I frontonen dekoration i
puds samt et halvrundt, grønmålet vindue. I facaden grønmalede, torammede
vinduer med tre glas i hver ramme. I overetagens fem østligste fag grønmalede
korspostvinduer. Hovedindgang i husets midtakse med tre kridtstenstrin,
smedejernsgelænder og grønmålet, tofløjet, beklædt fyldingsdør med vinduer
med skrå sprosser. Gavlene og bagsiden er gulkalkede over en tjæret sokkel. I
bagsiden hvidkalket, profileret gesims trukket i puds. Grønmalede, torammede

STOREGADE

Mølleporten og Storegades afslutning, ca. 1912. (Foto: Det kgl. Bibliotek)

STOttGADE

vinduer med tre glas i hver ramme, en grønmålet, beklædt fyldingsdør, ligesom
mod gaden, samt en tjæret trætrappe til overetagen.
Vest for hovedbygningen et énetages forhus (bygning 2) på seks fag af
egebindingsværk med gennemstukne bjælketappe. Teglhængt, opskalket hel
tag. Huset står på en tjæret kampestenssokkel og er gulkalket over tavl og
tømmer. Hovedindgang med grønmålet fyldingsdør med profileret træindfat
ning og med to kridtstenstrin. På hver side af hoveddøren to grønmalede,
torammede vinduer med otte glas i hver ramme. Bagsiden har vinduer som til
gaden samt to grønmalede revledøre. I østgavlen en grønmålet revleluge samt
et støbejernsvindue med fire glas.
Vest for dette hus er en svær, teglhængt kampestensmur, der mod gården
støttes af store stræbepiller. I muren en gennemkørsel med buet stik hvorover
en fronton. Muren er gulkalket, soklen tjæret.
Op ad muren, i forlængelse af sidstnævnte hus mod vest er et énetages
bindingsværkshus (bygning 3) på tre fag med teglhængt heltag med en
skorstenspibe i kippen. Mod gaden ingen vinduer. Vestgavlen er grundmuret
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Storegade 75, østre sidehus (bygning 6)

og har gulkalket murværk over en tjæret sokkel. En grønmålet fyldingsdør samt
to grønne, torammede vinduer med to glas i hver ramme. Til loftet en
grønmålet revleluge. Bagsiden er gulkalket over tavl og tømmer og afsluttes af
hvidkalket sugfjæl. Et grønt, torammet vindue med fire glas i hver ramme.
Vest i gården et grundmuret, énetages sidehus (bygning 4) med hårdt
opskalket, teglhængt heltag, der er halvvalmet mod syd. Tjæret kampestens
sokkel, gulkalkede murflader, afsluttet af hvidmalede, murede gesimser. Små,
højtsiddende, etrammede, grønmalede vinduer med et glas i hver ramme. Mod
nord portgennemkørsel, der i begge langsider lukkes af tjærede revleporte.
Derudover er mod gården en tjæret revleport.
Nord på grunden et énetages baghus (bygning 5), sammenbygget med
førnævnte sidehus. Teglhængt, hårdt opskalket heltag, der er afvalmet mod øst.
Kælder under den østligste del af huset. Tjæret kampestenssokkel, gulmalede
murflader, hvidmalede, murede gesimser. I langsiden mod gården fem store,
etrammede termovinduer uden brystninger (tidligere døre) med tjærede skod
der og overvinduer med fem glas. I husets vestlige del en tjæret revleport. Mod
øst indgang med tofløjet, grønmålet fyldingsdør, på hver side af denne et
torammet vindue med tre glas i hver ramme. I gården kældernedgang,
hvbrover to tjærede lemme. I bagsiden små, højtsiddende vinduer med tjærede
skodder.
Øst på grunden et grundmuret, énetages sidehus (bygning 6) med teglhængt
heltag med en skorstenspibe i kippen. Sokkel af kløvede kampesten, gulmalede
murflader med brændte fuger, muret, hvidmalet hovedgesims. Grønmalede
korspostvinduer med to glas i de nederste rammer. Fladbuede stik og skifersål
bænke. To grønmalede fyldingsdøre. I tagetagen mod gården to kviste med
zinkflunker, zinktage og grønmalede fronter.
Bemærkninger: Storartet, fornem og velbevaret hovedbygning. Overetagens
fem vestligste vinduer burde være korspostdelte. Forhuset mod vest er et
ualmindeligt godt, velbevaret og interessant hus med fin farveholdning.

Storegade 75 og Mølleporten

204

STOREGADE

ved Mølleporten. (SkydeskiveJ'ra 1837)

Samspillet mellem de to forhuse, den svære kampestensmur, mølleporten og
pakhuset over for er helt enestående.
Baghuset og sidehusene har i den seneste tid gennemgået en større ombyg
ning. Herved har tagene faet en hård og ufølsom opskalkning. Husene har faet
nye funktioner, hvilket i det ydre giver sig til kende, bl.a. ved små, højt
siddende, etrammede vinduer og dørhuller, der er isat store termovinduer.
Ombygningerne er ikke uden en vis kvalitet, men i betragtning af, at husene
hører under museet, undres man over, at de ikke har faet en funktion, der i
højere grad kunne respektere deres oprindelige udseende. F.eks. kunne bag
huset være benyttet til museumsmagasin uden større ombygninger.
Historie: I slutningen af 1770’erne opførtes på grunden en firlænget gård,
som blev en af de betydeligste købmandsgårde i Stege. Det oprindelige forhus
var 24 fag langt, men i 1813 blev de 18 østligste fag nedrevet, hvorefter den
nuværende hovedbygning blev rejst. Bygherre for hovedbygningen var køb
mand Hendrich Krænchel, som lod den indrette til beboelse. I den vestre del
etableredes — vistnok nogle år senere — en butik med egen indgang, således som
det fremgår af skydeskiven fra 1837, men butikken nedlagdes atter i vort
århundrede. Siden 1958 har bygningen huset Møns Museum.
Det seks fag lange bindingsværkshus vest for hovedbygningen er den eneste
bevarede del af den oprindelige gård fra 1770’ernes slutning. Det var en del af
forhuset og har siden 1813 som en selvstændig bygning været anvendt til
pakhus og bolig. Ved en omfattende brand den 19. marts 1836 blev huset 50%
beskadiget, men umiddelbart efter atter istandsat.
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Storegade 75. Ejere:

købmand Bartholomæus Meyer
købmand Heinrich Krænchel
købmand Barth. Krænchel
købmand Fr. Frellsen
handelsfirma C. Hage og Søn
Gustav Hage
Antoinette Hage
købmand Carl M. Nielsen
Møns Discontobank -Vs
boghandler Johs. Rasmussen og
proprietær Georg Skov
De mønske Kommuner
MønKommune

før 1781
før 1811
1823
før 1827
1835
1861
1871
1896
1922

1941
1951
1968

Den vest herfor liggende tre fag lange bindingsværksbygning op mod den
svære kampestensmur blev opført i 1880 og indrettet til stald.
Kampestensmuren nævnes første gang i 1811 i en brandtaksation som en
brandmur, men kan i øvrigt ikke dateres nærmere.
Det oprindelige, vestre sidehus fra 1770’erne nedbrændte helt i 1836,
hvorefter det nuværende, grundmurede sidehus i 14 bjælkefag blev bygget som
slagtehus, stald og port.
Det oprindelige baghus nedbrændte ligeledes i 1836, hvorefter det nuværende
blev opført og indrettet til havestue og materialhus.
Det østre sidehus blev bygget i 1888 som et 17 bjælkefag langt, teglhængt hus
og indrettet til køkken- og økonomiafdeling. Alle bygningerne blev i 1976-81
underkastet en omfattende restaurering.

STOREGADE, uden nr., matr.nr. 254, fredet
Mølleporten

Mølleporten setfra øst, ca. 1890.
Op til tårnets søndre side ses den tidligere accisebod,
som blev nedrevet i 1894. (Foto: Møns Museum)

Grundmuret porttårn i fire etager med teglhængt, stejlt, pyramideformet tag.
Rundbuede stik med prydskifte over portåbningerne i øst- og vestside. Blank
mur af munkesten med bånd af kridtsten og afsluttet med bloktandskifte. Enkle
murankre. Forskellige muråbninger, dels små firkantede og dels større med
fladbuede stik. I øst- og vestsiderne cirkelformede blændinger. Tårnets eneste
dør med repos af træ sidder i sydsidens 2. etage.
Bemærkninger: Markant og enestående bygning. I kraft af sine fremragende
arkitektoniske kvaliteter, sin gode bevaringsstand og sin uspolerede beliggen
hed i skellet mellem den gamle, tætte bebyggelse inde i byen samt byvolden og
den mere spredte bebyggelse udenfor står Mølleporten som Danmarks bedste
eksempler på en middelalderlig byport.
Historie: Mølletårnet nævnes første gang i 1531 i Stege bys bog, men er
sandsynligvis opført i slutningen af 1400-årene som en vigtig del af byens
befæstning. Det har efter alt at dømme oprindelig været uden tag, men derimod
afsluttet af murtinder og forsynet med en udvendigt, omløbende galleri.
En kridtsten i murværket bærer årstallet 1674, hvilket må datere en
restaurering af bygningen. Da Stege i 1685-97 var i von Piessens magt i
forbindelse med en del af hestgardens indkvartering indrettedes et fængsel i
Mølletårnets loft.
Tårnet var en med bom og lås forsynet byport indbygget i en nu reduceret
forsvarslinie, og op ad dets sydside byggedes i 1700-årene en accisebod til
afkrævning af toldpenge for varer, som bragtes ind i byen. Acciseboden blev
atter nedrevet i 1896.
I 1873 besluttedes det at nedbryde Mølleporten, men dette skete heldigvis
ikke, og i 1895 blev den fredlyst. Sit nuværende udseende fik tårnet i 1902 ved
en hovedrestaurering, som blandt andet indebar en omfattende ommuring af
facademurværk og en omsætning af tagværket.
Mølletårnets navn refererer til dets placering for enden af det tidligere
Møllestræde ved bygrænsen ud til Møllemarken, hvor de fleste af byens møller
befandt sig helt fra middelalderen.

STOREGADE 76 / SKT. GERTRUDSSTRÆDE 2, matr.nr. 257AGrundmuret, énetages forhus med teglhængt heltag og to skorstenspiber i
kippen. Sokkel af kløvet granit. Facaden har butiksindretning med baldakin,
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Storegade 76

Storegade 76. Ejere:

urmager S. Nielsen
Johanne Marie Nielsen
mekaniker Christian Jacobsen
Sparekassen for Landboere på Møn
mekaniker Kristian Thomsen
Irma tys

1887
1916
1918
1942
1953
1962

store vinduer og flisebeklædning. Hovedgesimsen dækket af bredt bånd af blå
plader. Nordgavl i blank mur af gule sten med gesims af formsten langs
tagfladen. I overetagen to brune korspostvinduer med fladbuede stik og
vinduesfalse med formsten. Bagside i blank mur af gule sten med muret
hovedgesims med savskifter. Brunmalede vinduer. I tagfladen mod gaden tre
store brunmalede kviste med korspostvinduer og profilerede trægesimser med
tandsnit.
Mod Skt. Gertrudsstræde et grundmuret énetages sidehus opført i ét med
forhuset. Teglhængt heltag med tre skorstenspiber og vindfløj med årstallet
1888. Murflader i blank mur af gule sten over en sokkel af kløvede kampesten.
Muret hovedgesims med formsten. Mod Skt. Gertrudsstræde er en del af huset i
to etager. Vinduerne, som har fladbuede stik og støbte sålbænke, er tilskoddede
med brunbejdsede finérplader. Mod gården ligeledes tilskoddede
vinduer samt en pæn brunmalet, tofløjet fyldingsdør med overvindue.
Bemærkninger: Forhusets facade har helt mistet sin oprindelige karakter ved
anmassende butiksindretning.
Historie: Forhuset blev opført i 1888 som et grundmuret, teglhængt hus med
tre kviste, indrettet til beboelse, butik og urmagerværksted for ejeren, urmager
S. Nielsen. Facadens nuværende udformning er senest fra 1962.
Sidehuset ud mod Skt. Gertrudsstræde blev ligeledes opført i 1888 og
indrettet til beboelse og snedkerværksted. Overbygningen blev tilføjet i 1915
med glastag og var indrettet til fotografisk atelier. Før 1888 lå på dette sted en
gård, som var opført efter branden i 1761.

STOREGADE 78, matr.nr. 248

Storegade 78, sidehus mod Set. Gertrudsstræde

Toetages forhus i syv fag med eternitbelagt heltag med en skorstenspibe i
kippen. Kælder under den nordligste del af huset. Underetagen er grå, pudset
og kvaderfuget over en tjæret, rustikpudset sokkel. Overetagen er i blank mur af
røde sten og har grå, profileret hovedgesims og vinduesbånd, begge trukket i
puds. Portgennemkørsel i husets midtakse. På hver side af denne er en
butiksindretning. Over den sydligste butik et udhæng af bølgeplader. I
overetagen hvidmalede korspostvinduer med profilerede, pudsede indfatninger.
Mod Set. Gertrudsstræde et grundmuret, toetages sidehus med teglhængt,
afvalmet heltag med en skorstenspibe i kippen. I østgavlen skrå hjørneafskærin
ger. Tjæret, pudset sokkel, pudsede lysegule murflader afsluttet af pudset
gesims. Pudset etagebånd. Forskellige blåmalede vinduer og døre. Mod gården
en jerntrappe til overetagen.
Nord i gården et énetages sidehus på fem fag af egebindingsværk. Teglhængt
heltag med en skorstenspibe i kippen, gråmalet murfod. Gårdsiden er pudset og
gulmalet og har forskellige, blåmalede vinduer og døre.
Øst på grunden et toetages sidehus mod Set. Gertrudsstræde. Teglhængt
heltag, afvalmet mod vest. I begge tagflader en kvist med fladt tag, røde
zinkflunker og blåmalede vinduer. Tjæret sokkel, pudsede, lysegule murflader,
pudset, aftrappet gesims. Blåmalede fire- og seksrammede korspostvinduer.
Hovedindgang mod Set. Gertrudsstræde med fyldingsdør med rude og med
sidevinduer. I vestgavlen en trefløjet rød- og blåmalet port med smårudede
vinduer.
Bemærkninger: Forhuset ville vinde, hvis udhænget over facadens sydligste
del blev fjernet. Sidehuset mod Set. Gertrudsstræde har pæne proportioner. Det
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Storegade 78. Ejere:

Jan Jensen Hage
1736
kaptajn Mouritz Friedenreich
1786
købmand Christoffer Fr. Hage
1800
bonde Jørgen Bendsen
1801
forpagter Philip Henrik Phaff
før 1811
skomager Niels Jensen
før 1817
prokurator H. J. Fick
1824
købmand Fr. Berthelsen
1826
købmand Abraham Moses Bendix
før 1837
købmand Carl Riitzow
før 1847
Caroline Nielsen
1867
købmand Chr. M. Soelberg
1874
Danske Landbrugeres Andelsselskab Frejr 1906
købmand Ernst E. Lang
1929
Møns Omnibusser
1930
Kalleha ve-Banen
1932
Møns Omnibusser
1953
MønKommune
1981

Storegade 78

østligste sidehus mod Set. Gertrudsstræde har ligeledes ganske pæne propor
tioner, men en uheldig hovedindgang og meget dominerende port i vestgavlen.
Historie: Hvor forhuset ligger, opførtes i 1786 et 14 fag langt, to etager højt,
teglhængt bindingsværkshus, som indrettedes til beboelse. Det havde på
gårdsiden et seks fag langt bindingsværksudskud med bl.a. et trapperum. Efter
1817 beskrives huset som en etage højt. Det fremgår ikke af kilderne, om der var
tale om en nybygning, en gennemgribende ombygning eller blot en fjernelse af
overetagen. Huset var herefter indrettet til beboelse, butik og portgennem
kørsel.
I 1885 fandt en omfattende ombygning sted, hvorefter huset fik sin nu
værende udformning i to etagers højde med grundmuret facade, men i øvrigt af
bindingsværk. Det indrettedes til beboelse og butik.
Det sydvestlige sidehus blev opført i 1853 som et to etager højt, ti fag langt,
grundmuret hus med østgavl af bindingsværk. Det indrettedes til hestestald og
pakhus i underetagen og kornmagasin i overetagen, men ombyggedes i 1930 til
kontor og ventesal i underetagen og beboelse i overetagen.
Det nordre sidehus blev efter alt at dømme opført omkring 1790 som et seks
fag langt, teglhængt bindingsværkshus, indrettet til køkken og pakhus. Midt i
1800-årene blev det ombygget til beboelse og i vort århundredes begyndelse til
skrædderi.
Det østre, fritliggende sidehus i Set. Gertrudsstræde er en rest af et
oprindeligt 14 fag (ca. 15 m) langt, to etager højt, grundmuret hus med østgavl
af bindingsværk. Det blev opført i 1881 og indrettet til hestestald og korn
magasin. I forbindelse med en større ombygning i 1930 reduceredes det til sin
nuværende længde og indrettedes til garage og automobilværksted.

STOREGADE 80, matr.nr. 249
Enetages bindingsværksforhus med rødt, eternitbelagt heltag. Kælder under
en del af huset. Mod vest skråt afskåret hjørne. Facaden er grå, stænkpudset
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Storegade 80. Ejere:

Jan Jensen Hage
kaptajn Mouritz Friedenreich
købmand Johs. Friedenreich Just
snedker Jacob Conrad Møller
kirurg Fr. Sparre
prokurator Chr. Søndahl Gad
købmand Anton Peter WulflT
kobbersmed Villiam Herring
Agathe U. Herring
cigarhandler Anders Andersen
Louise V. Andersen
bladhandler Axel E. Hansen
Alma K. S. Hansen
kioskejer Jan Hansen

1736
1786
1800
før 1811
1831
før 1847
1850
1855
1894
1919
1933
1946
1961
1963

Storegade 80

Storegade 82

over en pudset, mørkegrå sokkel, og den afsluttes af en grå, stænkpudset
bræddegesims. Blåmalede, torammede vinduer med tophængte overrammer.
Under vinduerne et gennemgående vinduesbånd. Hovedindgang med brunbejdset dør med ruder. Det skråt afskårne hjørne er cementstensbeklædt og har
etrammede vinduer med hvidmalede træindfatninger. Bagsiden er af ege
bindingsværk med gennemstukne bjælketappe. Tjæret kampestenssokkel, grå,
stænkpudset bagside med rødmalede, gennemstukne bjælketappe. Brunbejdset
sugfjæl. Forskellige blåmalede vinduer og døre.
Bemærkninger: Hus med god hovedform, men med uheldig facadeudform
ning. Den skumagtige stænkpuds skjuler den oprindelige facadestruktur. Det
skråt afskårne hjørnes cementstensbeklædning er meget uheldig. Vinduerne
burde have retableret lodposte og sprosser, taget burde belægges med tegl, og
skorstenspiben burde retableres.
Historie: Storegade 80-84 blev formodentlig opført som ét hus før 1750. I
1780 beskrives huset som et 23 fag langt bindingsværkshus, der var indrettet til
beboelse, butik og pakhus. Før 1813 udskilles de otte østligste fag, det
nuværende Storegade 84, som et selvstændigt beboelseshus, hvori der kort efter
etableredes en to fag bred port og en butik. Dette hus grundmuredes i 1895.
I 1831 udskiltes Storegade 82 som et selvstændigt, fem fag langt beboelses
hus. I 1895 fik dette hus sin nuværende, grundmurede facade. Efter 1831 var
Storegade 80 et selvstændigt, ti fag langt hus, der var indrettet til to beboelser.
I 1932 blev en del af huset grundmuret.

STOREGADE 82, matr.nr. 249
Grundmuret, énetages forhus i fem fag med teglhængt heltag. Facade i blank
mur af røde sten over en tjæret, pudset sokkel. Muret hovedgesims med
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tandsnit. Blåmalede, korspostdelte vinduer med et glas i hver ramme og med
fladbuede stik og skifersålbænke. Hovedindgang med pæn, tofløjet, blåmalet
fyldingsdør med overvindue. Bagsiden er nyopmuret af gule sten.
Bemærkninger: Hus med pæn, intakt facade og nydelig, tofløjet hoveddør.
Huset ville vinde, hvis træværket blev malet grønt. Skorstenspiben burde
retableres. Bagsiden lever ikke op til facaden.
Historie: Se Storegade 80.

STOREGADE 84, matr.nr. 249
Grundmuret, énetages forhus i seks fag samt et portfag mod øst. Heltag, mod
gaden belagt med tegl, mod gården med eternit. Facade i blank mur af røde
sten over en pudset, tjæret sokkel og afsluttet af en muret gesims med savskifte
og sparrenkopper. Blåmalede, etrammede vinduer med murede sålbænke.
Blåmalet hoveddør med rude og overvindue. Portgennemkørslen lukkes mod
gaden af en blåmalet, tofløjet revleport. Bagsiden nyopmuret af gule sten.
Bemærkninger: Hus med god hovedform, men med trist facadeudformning.
Meget ville være vundet, hvis vinduerne fik retableret lodposte og sprosser.
Skorstenspiben burde retableres. Bagsiden lever ikke op til facaden.
Historie: Se Storegade 80.

Storegade 84

Storegade 82. Ejere:

Jan Jensen Hage
kaptajn Mouritz Friedenreich
købmand Johs. Friedenreich Just
snedker Jacob Conrad Møller
købmand Ole Andersen Jelling
snedker Jacob C. Møller
prokurator H.J. Fick
drejer L. C. Petersen
købmand Chr. M. Soelberg
arbejdsmand Hans M. Hansen
gæstgiver Anders Andersen
gæstgiver Niels Ferd. Christensen
gæstgiver Fr. W. Nielsen
gæstgiver Hans Aksel Nielsen
gæstgiver Børge Chr. Nielsen
gæstgiver Henry H. Stæhr Larsen
Møns Omnibusser I/S
MønKommune

1736
1786
1800
før 1811
1813
1830
før 1847
1852
1894
1894
1912
1924
1929
1935
1947
1948
1953
1981

(Den østre del af huset, tidl. Storegade 84) :

snedker Jacob C. Møller
købmand Terpager Malling
købmand H. P. Prior
købmand Christoffer R. Fick
købmand Høyer
købmand Soelberg
gæstgiver A. P. Larsen
Svend Erik Andersen
gæstgiver Anders Andersen
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før 1811
1821
1840
før 1847
før 1857
(uklart)
1895
1903
1909

STOREGADE

STOREGADE 86, matr.nr. 25\a

Storegade 86

Storegade 86. Ejere:

byskriver Christian Paasche
Lars Larsen
kaptajn Mouritz Friedenreich
købmand Peter Hage
kaptajn Mouritz Friedenreich
købmand Johs. Friedenreich Just
Hans Møller
brændevinsbrænder Hans J. Nielsen
skrædder Hans Sørensen
købmand Abraham Moses Wulff
købmand H. P. Høyer
avlsbruger Carl Nielsen
Peter Petersen
tøfTelmager Rasmus Lundsted
skomager Ulrich Georg Nielsen
hotelejer Peter Vilh. Henriksen
mekaniker Lauritz Eriksen
tømrer, vaskeriejer Johs. Th. Petersen
vaskeriejer Frede Christian Hansen
vaskeriejer Ingvard Hansen

før 1761
før 1781
før 1789
1791
1793
1800
før 1811
før 1817
1830
1832
før 1837
1872
1891
1892
1907
1920
1944
1946
1961
1974

Grundmuret, énetages forhus med eternitbelagt heltag med en finérbeklædt,
brunbejdset kvist i tagfladen mod gaden. Pudset, gulmalet facade over en
brunmalet sokkel og med profileret hovedgesims trukket i puds. I husets
vestligste del fire brunbejdsede, torammede vinduer med fire buede glas i hver
ramme og med brunmalede, pudsede profilerede sålbænke. Mod øst butiksind
retning. Bagsiden er pudset og gulmalet over en brun sokkel og har brunmalede
étrammede vinduer.
Bemærkninger: Hus med god hovedform. Vinduer med buet glas er ikke
typisk for bebyggelsen i Stege. Vinduerne burde males og taget belægges med
tegl. Skorstenspiben mangler.
I 1700-årenes midte opførtes på dette sted et ni fag langt, teglhængt
bindingsværkshus, som indrettedes til beboelse. Det blev brandskadet ved
det østre nabohus’ brand den 3. august 1783, men retableredes umiddel
bart efter. Midt i 1800-årene sløjfedes en portgennemkørsel i forbindelse med
facadens grundmuring, og der etableredes en butik i huset. I 1948 indrettedes
et vaskeri, og en gennemgribende ombygning fandt sted, hvorunder huset på
gårdsiden udvidedes med et grundmuret udskud.

STOREGADE 88/ LOHMANNSVEJ 2, matr.nr. 252a, b
Grundmuret, énetages forhus med teglhængt heltag med en skorstenspibe i
kippen. Mod øst skråt afskåret hjørne. Tjæret sokkel, stænkpudsede grå
murflader med brændte fuger. Hovedgesimsen skjult af bredt, blåmalet bånd.
Blåmalede korspostvinduer med to glas i de nederste rammer og med sorte
klinkesålbænke. Bred portgennemkørsel indfattet af brune klinker. I det skråt
afskårne hjørne butiksindretning med store vinduer.
Øst på grunden, langs volden, et toetages pakhus med teglhængt heltag.
Langsiderne er af kampesten, gavlene af bindingsværk. Langsiden mod volden
er stænkpudset og gråmalet over en tjæret murfod og afsluttes af muret gesims.
Storegade 88

Storegade 88. Ejere:

købmand Bartholomæus Meyer
1782
købmand Heinrich Krænchel
før 1811
købmand Barth. Krænchel
1823
købmand Fr. Frellsen
før 1827
handelshus C. Hage og Søn
før 1837
købmand Carl M. Nielsen
1896
Danske Landbrugeres Andelsselskab, Frejr 1921
købmand Ernst E. Lang
1929
automobilhandler P. Erland Christensen
1934
Erhardt Petersen
1972
Knud Hansen
1980
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STOREGADE

I langsiden fem smedejernsankre. Blåmalede, étrammede vinduer, i under
etagen med 12 glas i hver ramme, i overetagen med ni glas i hver ramme.
I langsiden mod gården er det meste af underetagen fjernet og erstattet af en
nyere udbygning. I overetagen blåmalede, smårudede vinduer. I tagfladen mod
gården en bred, teglhængt hejsekvist med bræddeklædt, blåmalet front og grå,
pudsede bindingsværksflunker. Nordgavlen pudset og gråmalet med blå to
rammede, smårudede vinduer. Sydgavl som nordgavl.
Bemærkninger: Pakhus med overordentlig god hovedform og af stor betyd
ning for helheden med voldanlægget, Mølleporten og Empiregården. Huset
fremtræder i dag forbygget, men rummer store uforløste kvaliteter.
Forhuset mod Storegade har en god hovedform, men fremtræder ligeledes
forbygget. Også dette hus er vigtigt for helheden. Meget ville være vundet, hvis
det blå bånd over facaden blev fjernet.
Historie: Forhuset blev efter en brand opført i 1784 som et 20 fag langt,
teglhængt bindingsværkshus med kvist over fire fag. Det indrettedes til
kornmagasin og pakhus. Facaden og østre gavl blev grundmuret i 1896 og
gårdsiden i 1916. Ved en større ombygning i 1934 indrettedes to butikker og to
beboelseslejligheder i forhuset, ligesom den lave forbindelsesbygning på hjørnet
til pakhuset blev bygget.
Sidehuset i øst blev opført i 1832 som et 11 fag langt, teglhængt pakhus med
grundmurede langsider af kampesten og gavle afbindingsværk. Det indrettedes
til brændevinsbrænderi og kornmagasin. I 1934 underkastedes pakhuset en
omfattende ombygning og indrettedes til automobilværksted.

SØNDERSTI
blev anlagt efter kommunalbestyrelsesbeslutning i 1843 som en malerisk og
romantisk spadseresti langs Noret. Siden dens anlæggelse er der sket en
langsom opfyldning gennem de sidste godt 100 år, der har rykket strandlinien
længere ud.

SØNDERSTI uden nr., ridehus, matr.nr. 78ö

Søndersti. Ejere:

købmand Anton VVulfT
handelsfirma Nyeland & Benzon
købmand Peter Johan Jensen
konsul Hans F. Carøe
Juliane S. Carøe
handelsfirma Hans F. Carøe
vognmand Niels P. Kanstrup
vognmand Niels K. Kanstrup

1853
før 1857
1872
1892
1909
1916
1930
1975

Toetages træbygning i fem store fag med buede limtræspær og papbelagt
heltag. Alle sider med rødmalet bræddebeklædning og hvidmalede brædder
som bånd og gesimser. Hvide trerammede vinduer med otte glas i hver ramme.
I hver gavl en stor, rød rulleport.
Bemærkninger: Ganske pænt ridehus.
Historie: Huset stod tidligere på Mattssons Rideskole i Klampenborg, men
blev i 1937 flyttet til Stege og genrejst som ridehus.

SØNDERSTI 2, matr.nr. 78a
Grundmuret, toetages pakhus, 14 bjælkefag langt, med teglhængt heltag. I
langsiden mod vest en hejsekvist i husets midtakse. Portgennemkørsel i husets
midte. Tjæret kampestenssokkel. Gavlene samt den vestlige langside er af
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SØNDERSTI

Søndersti 2. Ejere:

købmand Anton WulfT
handelsfirma Nyeland & Benzon
købmand Peter Johan Jensen
konsul Hans F. Carøe
Juliane S. Carøe
handelsfirma Hans F. Carøe
vognmand Niels P. Kanstrup
vognmand Niels K. Kanstrup

1853
før 1857
1872
1892
1909
1916
1930
1975

Søndersti 2

flensborgsten, langsiden mod Søndersti er opført af store kridtstensblokke.
Gulkalkede murflader afsluttet af hvidkalkede, konsolbårne hovedgesimser i
puds. Sydgavlen pudset, grå og med seks smedejernsankre. I underetagen mod
Søndersti tre store, tofløjede porte, de to sydligste rødmalede, den nordligste
brunbejdset. I overetagen rødmalede revleluger, hvorover fladbuede stik. To af
lugerne er udskiftede med plexiglasplader. I den vestligste langside er i
underetagen en rødmalet, tofløjet revleport samt to fladbuede jernvinduer. I
overetagen rødmalede revleluger som mod Søndersti. I hejsekvisten en stor
rødmalet revleluge.
Bemærkninger: Overordentlig godt pakhus med fine proportioner af stor
betydning for området ved Søndersti. Underetagen er imidlertid ødelagt ved
gennembrydning til de mange porte, ligesom overetagens plexiglas for lugerne
er uheldigt. Det vil være en stor gevinst for bevaringsarbejdet i Stege, hvis dette
hus fik sin underetage rekonstrueret og i øvrigt blev sat i stand.
Historie: Huset blev opført i 1855 som et to etager højt, murstens- og
kridtstensgrundmuret pakhus til købmandsgården i Storegade 18. I 1936
udstykkedes det som en selvstændig ejendom.

TORVESTRÆDE
har formentlig eksisteret helt tilbage til Steges tidligste tid som en forbindelse
mellem Torvet og kirken.
Stræçlet hed i en periode fra 1700-årenes slutning indtil 1867 Herredsfoged
stræde efter herredsfoged P. Hegelund-Dorph, som fra 1784 til 1826 ejede og
beboede hjørneejendommen, hvor nu Storegade 29 ligger.
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TORVESTRÆDE

Torvestræde. (Foto: Hugo Matthiessen, 1919. Nationalmuseet)

VED STRANDEN
betegner i højere grad hele havneområdet end en egentlig vej. Det omfangsrige
havne- og kajanlæg er gennem de sidste godt 180 år bygget på kunstigt opfyldte
arealer, der således langsomt er vokset.

Ved Stranden 5-3 og Storegade 2
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VEDSTRANDEN
Ved Stranden 3. Ejere:

VED STRANDEN 3, matr.nr. 70

Stege Havn

Grundmuret, toetages bygning med teglhængt heltag og en skorstenspibe.
Pudset hus med sort murfod og gul mur. Profileret kordonbånd og pudset
hovedgesims, begge hvidmalede. Blåmalede vinduer og døre.
Bemærkninger: Udmærket hus, hvor der dog savnes sprosser i rammerne.
Plankeværket mod syd kunne med fordel fjernes.
Historie: Omkring 1820 opførtes et fire fag langt, én etage højt, grundmuret
og teglhængt hus, der indrettedes til materialhus. Det blev allerede i 1831
forlænget til otte fag, og i 1856 påbyggedes en overetage, som indrettedes til
bolig for havnefogeden.

VED STRANDEN 4, matr.nr. 63

Ved Stranden 4

Ved Stranden 4. Ejere:

Stege Havn

1895

Grundmuret forhus i én etage med skiferdækket heltag. Gulmalet mur over sort
murfod, afsluttet af hvid hovedgesims med trappefrise. Lakerede korspostvin
duer med fire ruder i overrammerne, skifersålbænke og kurvehanksbuet
afslutning øverst. Mod Havnepladsen indgangsparti med plastikskilt over.
Langs Havnestræde et grundmuret sidehus i én etage, samme materialer og
farver som forhuset.
Mod havnen en lukket verandabygning med afvalmet paptag. Gul pudset
brystning og bånd af vinduer med opsprossede overrammer. En fyldingsdør
med rude øverst, alt træværk lakeret.
Bemærkninger: Udmærket og velproportioneret forhus, der er vigtigt for
helheden.
Historie: Forhuset og sidehuset blev opført i 1897 og indrettet til ventesale og
pakhus. I 1909 blev en del af forhuset ombygget til beboelse og den lukkede
veranda tilføjet.

VED STRANDEN 5, uden matr.nr.
Grundmuret, énetages hus med teglhængt valmtag og en skorstenspibe.
Gulmalede murflader over sort murfod. Pudset, hvid gesims. Korspostvinduer
med seks ruder i underrammerne og to ruder i overrammerne. Fyldingsdør med
små ruder øverst. Alt træværket malet blåt.
Bemærkninger: Udmærket hus.
Historie: Huset opført omkring 1910.

VED STRANDEN 6, uden matr.nr.
Vejerboden

Ved Stranden 5

Ved Stranden 5. Ejere:

Stege Havn

omkr. 1900

Ved Stranden 6. Ejere:

Stege Havn

1895

Grundmuret, énetages hus med teglhængt valmtag og skråt afskåret hjørne
med trekantgavl. Gulmalede mure over sort sokkel og afsluttet med muret
hovedgesims med trappefrise. Termovinduer med sorte, støbte sålbænke og
fladbuede stik. Dør og vinduer dels lakerede, dels brunmalede.
Nord for og sammenbygget med hjørnehuset en énetages grundmuret
bygning med fladt tag og ellers som hjørnehuset.
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VED STRANDEN

z-

Ved Stranden 6

Øst for hjørnehuset en bygning svarende til den nord for liggende.
Bemærkninger: Udmærket lille hjørnebebyggelse, der dog burde have vin
duer med sprosse- og postopdeling.
Historie: Hjørnehuset er opført i 1896 som vejerbod.

VED STRANDEN 8, matr.nr. 56c

Ved Stranden 8

Ved Stranden 8. Ejere:

Alfred Hansen & Søn
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1954

Grundmuret, toetages vinkelhus med kælder og eternitbelagt heltag samt en
skorstenspibe mod gården. Pudset og gråmalet sokkel og mur. Enrudede
vinduer med hvide rammer i brune karme.
Bemærkninger: Lidt kedeligt byggeri.
Historie: Forhuset er opført i 1955.

JÆVNFØRINGSREGISTER

JÆVNFØRINGSREGISTER
over de primære bygningshistoriske kilder
Det efterfølgende jævnføringsregister angiver hvilke numre, der i de forskellige,
generelle brandtaksationer er benyttet til ejendommenes identifikation. Brand
forsikringens numre er desuden sammenholdt méd en matrikulær nummere
ring, som har været benyttet fra omkring 1790, og som var gældende indtil
1869, da den nuværende blev stadfæstet. De nugældende numre er anført i
registerets 1. kolonne, de ældre i 2. kolonne.
De øvrige fem kolonner angiver brandtaksationsnummeret for hver ejendom
i protokollerne fra 1761 til 1935, hvilke brandtaksationsprotokoller i hovedtræk
kene har været udgangspunkt for registrantens historiske beretninger. Brand
taksationsarkivalierne findes offentligt tilgængelige på Landsarkivet for Sjæl
land.
I 1761-protokollen optræder de kongelige bådsmandshuse (Storegade 6-32)
som særskilt nummererede i et særligt afsnit, hvilket i jævnføringsregistret er
angivet ved et H.M. foran nummeret. Desuden er enkelte af de offentligt ejede
bygninger i denne protokol takserede uden nummer, hvilket er angivet »t.u.nr.«
i jævnføringsregistret.

BRANDTAKSATIONER
Matr.nr.
la
li
2b
2c
2d
V
2g
3e
4c
5a
6a
7a
8c
8c (9b)
10a
10a(ll)
14
15
16a
17£
18a

Gammelt
matr.nr.
1761

t.u.nr.

17811791

18011817

18271857

18671935

187

186

210

268
319
267, 408
267, 409
267
407
430
266
265
264
263
262
261
260
259
257
255
254
253
252
251

251

72c
72b
72a
71
70
69
68Z>
68a
67a
66a
65d
65c
656
65a

169
169
168
167
166
165
165
164
163
162
162
161
161

168
168
167
166
165
164
164
163
162
161
161
160
160

185£
185a
184
183
182
181
180
179
178
177Z»
177a
176
175

209/>
209a
208
207
206
205
204
203
202a
201a
200
199
198
197
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BRANDTAKSATIONER
Matr.nr.

19Ä
20a
20Ä
2D
2D (22)
23c
24a
25a
26a
Tlb
28
29
29 (30)
33
33 (31)
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45Z>
46
50/>
50c
5D
52a
52/>
54
55
57a
57a (56)
57Z>
58
59a
60a
61
62a
64a
64a
65

218

17811791

18011817

18271857

18671935

160
159
159
158
157
156
155
154
153
152
151
150
150
122
150
123
124
125
126
126
127
128
129
130
131
132
132
132

159
158
158
157,
157,
155
154
153
152
151
150
149
149
121
149
122
123
124
125
125
126,
126,
128
129
130
131
131
131

174
173
173
172
171
170
169
168
167
166
165
164
164
136a
164
136/»
137
138
139a
139/»
140a
140Z>
141
142
143
144
144
144

196
195
195
194
193
192
191
190
189
188
187
186a
185
150
186/»
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161a
161/»
161c

71

72

87

96

188
61
62
64
63
58
58
58
58
59
59
59
60
54

86
75
76
78
77
72
72
72
72
73c
TSb
l^a
74
69a

95
88
87
85
86
74
75a
75/»!
75/»,
76 ~
77
78
79
80

250
249
249, 289
248
247
246
245
244
243
242
241
239
238
193
240
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
358
111
358,410
109
109,291
101
100
98
99
85,419
86
87
88
89
90
91
92
93

Gammelt
matr.nr.
1761

64
63
63
62Z>
62a
61
60
59
58
57
56
556
55a
54
556
53
52
51
506
50a
49
48
47
46
45
446
44a
44c

38
37
36a1)
3662)
356
35a.(
35a2
35a!
34c
346
34a
33

t.u.nr.
61
62
64
63
58
58
58
58
59
59
59
60
54

156
156

127
127
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BRANDTAKSATIONER
Matr.nr.
666
67:i)
686
70
71
72
73
74
74 (75)
76a
77
78a
786
79
80
81
82
83
84a
85
86c
87
88
89
90
90(91)
92 (92)
92 (93)
94
95
98 (96)
98 (97)
98 (98)
99(100)
99
101
101 (102)
101 (103)
101 (104)
101 (104)
105
108 (106)
108
109a
110a
111 (111,

Gammelt
matr.nr.
1761

32

31
30
29
28
27
26
25
24
23
216
22
21a
40
41
42
43a
436
39a
396

18011817

18271857

53
190

67
68

71
82

H.M. 12
H.M. 11
H.M. 10
H.M. 9
H.M. 8
H.M. 8
H.M. 7

182
182
181
180
179
179
178

66
66
65
64
636
63a
63a

H.M. 6
H.M. 5
H.M. 5
H.M. 4
H.M. 3
H.M. 2
H.M. 1
H.M. 1
52
51
50
49
48
40
39
P.B.I.
38
37
35
36
35
66,67
66, 67
57
56
56
65
65
68(?)
69(?)
uklart
70(?)

177
176
175
174
173
172
171
171
52
51
50
49
48
40
39
183
38
37
35
36
35
66
66
57
56
56
65
65
70
55
55
71
41

62
61
60
59
58
57
566
56a
54
53
52
51
43
42
41
40
39
38
36a
37
366
80
80
71
70
70
79
79
85
55
55
84
446

53

17811791

81
70
69
68
67
666
66a
65
64
64
63
62
61
60
59
58
57
55
54
53
52
43
42
41
40
39
38
36a
37
366
89Z>
89a
73
12b
Tla
90
91
92
566
56a
93
51

18671935
81,424
95
404,405
94
80
79
78
77
76
75
74
73
73
72
71
70
69
68
67
66
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
41
43
42
103
102
84
83
82
104
105
106
65
64
107
63

219

J.EVNFØRI XGSREG ISTER

BRANDTAKSATIONER
Matr.nr.

Gammelt
matr.nr.

112, 113)
114
118
119
115
116
120
117
•*)
946
118
94a,
119
94a.,
120
936’)
121a
93a5)
122
123
92
123 (124) 91
90
125
89
126

127
128
129«
1296
130a
131
132
133
134
135
136
137
138«
139
140
141
142
143
144
144 (145)
146
147
148
149
150
151«
152
153
154
155
156”)
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88
87
105c

866
86a
85
84
83
82
816)
80c.,
80c’
806
80a
796
79a
78
11b
11a
76
75
74
73c.,
73c’
736
73a

1761

17811791

18011817

18271857

18671935

55
47
46
45
133
74
74
74
134
134
135
136
137
138

41
47
46
45
132
74
74
74
133
133
134
135
136
137

44a
48
49
50
145
146
146
146
147a
147£
148Ä
148a
149
150

50
49
48
47
163
164a
164£
164c
165
166
167
168
169
170

60,61,62
59
58
57
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

139
121

138
120

151
135

115

114

130

116
116
117
118
119
120
140
141
141
141
141
142
142
143
144
144
145
146
147
148
148
149
149

115
115
116
117
118
119
139
140
140
140
140
141
141
142
143
143
144
145
146
147
147
148
148

131a
13U
132
133
134
152
153,154
155a
155a
155a
155£7)
156
156
157
158
158
159
160
161
162
162
163a
163Z»
188

171
149
142
142
143a
143Z>
143 c
144
145
146
147
148
172
173
174a,
174a2
174£>~
175
176a
176£
177
178a
178Å
179
180
181
182a
182Z>
183
184
211

219
192
183
183,314
184
185
186
187
188
189
190
191
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
269
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Matr.nr.

156«
156a«
156«c
156«^
156«/
156ah
1 56«/
156ak
156«/
156am
156#
156«^
156«r
156«5
156«/
156«x
156«j
156«£
156«^
156aø
Ï56b
\56ba
156^
156c
156c/
156c
156/
156Å
156/
1 56/72
156/z
156«
156?
156r
156/
156c
156x
156^
156tf
157a
158
159
160
161
162
163a

Gammelt
matr.nr.
1761

17811791

18011817

18271857

18671935
467, 389
353
356
359
361
366
367
379
395
386
396
398
399
404
389

117Z»
117a
116a,/>
115
114

114

113

113
113
112

112
112
111

129«
129A
128
128
127«,/>

111

110

126

140
141
139£
139«
137, 138
222
136

421
451
269
389
390
330
326
321
327
331
334
350
335
338
339
340
347
341
342
344
349
164
165
163
162
161
160
159
221
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Matr.nr.

Gammelt
matr.nr.

1636
164
165
166
166 (167)
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182a
182a(183)
184a
1846
185a
185Z>
185c
185c/
185/
185g
185Ä
185/
185/
185m
186
187
188a
1886
189a
189Z»
190a
191a
1916
191c
192
193
194

114
113
112
111
110
109
108
107
106
105a/
103, 104
102s’)
1016
101a
100
99
98
97
96
956
95a

1761
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
100, 101
99
98
98
97
96

42
43
44(4-72)
73
73

17811791

110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
99,100
98
97
97
96
95
42
43
44
73
73

18011817

126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111

45
46
47
88
88

18271857

136
135
134
133
132
131
130
129
128
127/z,6
126
125
124
123
122
121
245
44
45
46
976
97fl

250

249

230

229
231
231
232

18671935
159,294
158
157
156
155
154
153
152
151
150,149
148
147
146
145
144
143
142
54
55
56
113
112
394
181
296
297
299
301
304
302
303
304
321
373
180
329
182,454
290
307
178
179
179,325
179
177
177
176
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1Gammelt

Matr.nr.
195'")
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205a
205Z»
206a
207
208
209
210
211
212
212
213
213
214
217
218Z»
219(218a)
219
220 (215)
220 (216)
220
220 (221)
222
223
224a
225
226
227
228
229
230
231
232a
237a (233)
237a (234)
237a(235)
237a (236)

imatr.nr.

1761

17811791

18011817

18271857

234/233
235/234
235/234
236/235
238/236
239/237
240/238
241/239
242/240
24 \a,b
237/228
123
124
125a")
125/>")
126
127
128
129
130
131
132
135
134
136
137
133a
1336
138
139
140
141
142
143a
1436
144a
1446,
1446.,
145 ’
146
147
148
149a
1496
150a

94
93
92
92
91
90
89
88
87
86
85
34
83
33
32
84
84
31
30
29
28
27
26
26
25
25
25
24
23
22
?

94
93
92
92
91
90
89
88
87
86
85
34
83
33
32
84
84
31
30
29
28
27
26
26
25,24
25,24
25,24
25, 24
23
22
3

80
80
81

80
80
81

110
109
108
107
106
105
104
104
103
102
101
33
99
32
31
100
100
30
29
28
27
26
25b
25a
24
24
24
24
23
22
?

95
95
96

120
119
118
117
116
115
114
114
113
112
111
35
109
34
33
1106
110a
32
31
30
29
28
27
26
25r
256.,
256~
25a
24
23
223
1086
108a
107

18671935

175
174
174
173
172
171
170
169
168
166,167
141
312
140
139
138
137
136,135
134
133
133
132
131
130
40
127
39,318
38
129
128
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
126
125
124
123

223
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Matr.nr.

237a (237)
237a (238)
237a (239)
240
241a
242
246a (243)
246a(244)
246a(245)
246a,6(246)
247
248
249
249 (250)
251a
252a, b
253a
2536
2536
2576
257</
2576
258
259a
260
261
262
263
264
264 (265)
267a (266)
267a
268
268 (269)
268 (270)
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Gammelt
matr.nr.

1506
151
152
154
155a12)
155612)
156«
1566
157
158
5r,
6
5b
5a
4
2,3

1
159

7,8
9
10
11
12
13
14
15a
156
15c
16
17
186, 19£
18a, 19a

1761

17811791

18011817

81

81

97

82
78
77
77
76
76
75

82
78
77
77
76
76
75

4
4
4
4
3
1,2
79
20
21

4a
4b
4a
4a
3
1,2
79
20,21
20,21

98
93
92
91
90
90
89
21
5
6
5
5
4
3

5,6
7
8
9
10
11
12
13
13
13
14
15
16
17

5,6
7
8
9
10
11
12
13
13
13
14
15
16, 17
16, 17

18271857

18671935

106
105
104
103
102
101
1006
100a
98, 99
22
6b
7
6a
5
4
3

122
121
120
119
118
117
116
115
114
24
7
8
6
5
4
3
355
22
23
365
368
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
19
21
20

19
20

20
21

7,8
9
10
11
12
13
14
15
15
15
16
17
18
18

8
9
10
11
12
13
14
15.
16
166
17
18
196
19a

J Æ VN FØ RINGSREGI STER

Noter til jævnføringsregistret:
*)
2)
3)
*)
5)
G)
')
H)
9)
I())

H)
I2)

Kaldes i 1801-11 for (gi.) matr.nr. 36/».
Kaldes i 1801-11 for (gi.) matr.nr. 36a.
Hages Pakhus. Nedrevet i 1896.
Betegnes i 1801-37: (gi) matr.nr. 115,
men derefter: »uden matrikulsnummer«
11811 er byttet om på a og b i (gi.) matrikelnummerangivelsen.
I perioden ca. 1800 til ca. 1820 opdelt i (gi.) matr.nr. 81a og 81/»
Har dog i 1801 brandtaksationsnummeret 191.
Nedrevet omkr. 1895. Brandtaksationsnummeret 188 gælder kun i 1817.
Betegnes i 1801- og 1811-protokollerne (gi.) matr.nr. 110.
Betegnelsen nr./nr. i brandtaksationskolonnen 1827-1857 angiver,
at husene havde det første nummer i 1847-protokollen,
men det andet nummer i 1857-protokollen.
I 1801-17-protokollerne er der byttet om på a- og /»-angivelsen.
I 1801-17-protokollerne er der byttet om på a- og /»-angivelsen.
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KILDER

KILDER
til Steges historie
Trykte kilder:
Bckmose, Jens og Svend Nielsen: Borgen i Stege.
(Antikvariske Studier 2, 1978, s. 97-130 + bilag)
Bojsen, Frede: Af Møns Historie bind I-IX, Kbh., Stege 1905-26.

Utrykte kilder:
Landsarkivel for Sjalland:

Taxationsforretninger over ejendomme i Købstæderne, 1735.
(Med kopi af Stege bys Grundtaxt)

Bojsen, Frede: Stege Bys Bog 1418-1607. Kbh. 1904.

Brandtaxationsprotokoller forStege 1761, 1781, 1791, 1801, 1811, 1817,
1827, 1837, 1847, 1857, 1867-1935.

Christianson, J. Kaalund: Beskrivelse over dend Insul Møen paa alexandrinske Vers (skrevet 1720). Stege 1920.

Brandforsikringsprotokoller 1801-1936.

Gottlieb, Jytte ogjan Magnussen: Byfornyelse i stagnerende småbyer.
(Byplan, 23. årg., 1971, s. 107-11) ‘

Skøde- og Panteprotokoller 1738-1927.
Realregister for Stege Købstads Bygrunde 1835-65 og ca. 1850-1950.

Jensen, J.: Historisk-topografisk Beskrivelse over Møen. Stege, 1866.

Opmålingsbog for Bygninger i Stege, 1850.

Lindahl, Fritze: To middelalderlige seglstamper fra Stege.
(Nationalmuseets Arbejdsmark, 1969, s. 107-18)

Fordelingsliste på Stege Bys nye Mark, 1632.
(Med gadclængdeangivelse for bygrundene)

Møns kulturgeografi. (Bygd, 6. årg. nr. 5, 1975, s. 3-31)

Stege Bys nye Grundtaxte, 1758.
(Med gadclængdeangivelse for bygrundene)

Nielsen, Viggo: Stege Haandværkerforening 1855-1955. Stege 1955.

Paludan, Johan: Forsøg til antiquarisk, historisk, statistisk og geographisk
Beskrivelse over Møen. Bind I-II, Kbh. 1822-24.
Pufendorf, Samuel de: De rebus a Carolo Gustavo gestis. Nürnberg, 1696.
(Spec, med henblik på Dahlbergs Stegekort)

Sandvig, B. C.: Omstændelig og tilforladelig Beskrivelse over Øen Møen,
dens Kiøbstæder, Landsbyer, Kirker og deres Indskrifter, Oldsager og
Lehnsmænd. Kbh. 1776.

VViborg, Johannes: En gammel Mønsbcskrivelse. Skrevet på Latin om
kring ved Aar 1679. Oversat paa Dansk af Præsten Jens Wieth i Kcldby
ca. 1701. Stege 1902.
Den i indledningen nævnte novelle, »Marked«, af Gustav VVied, udkom
første gang i samlingen »Barnlige Sjæle« i 1893 og senere bl.a. i samlingen
»Den gamle Kammerherre og andre Historier« i 1964.

Stege Raadstueprotokoller, 1726-1848.
Møens Herredsbog, før 1729.

Provst Morten Reenbergs Korrespondancebog, 1696-1709.
Fængsclsarkiver. Møens Tugt- og Forbedringshus.
Indkomne breve og domme. (Om Langgade 59’s udbygning i 1750)
Rigsarkivet:

Rentekammeret:
Stege Bys Bog, 1418-1607.
Matriklen, 1686. Stege Sogn, Møens Herred.
Stege Bys Grundtaxt, 1682-85.
Fynske Renteskriverkontor. Kommunicerede kgl. resolutioner med
bilag, 1773-1774. (Den indsendte fortegnelse over de brandlidte ved
bybranden i 1774)
Dommerkonloret i Vordingborg:

Moderne realregister over tinglysninger.
Matrikeldirektoratet:

Matrikclkort over Stege bygrundc.
Møn Kommune:

Teknisk forvaltning: Byggesagsarkivet, ca. 1930-1980.
Møns Museum:

Stege: Billedsamlingen.
Nationalmuseet:

Billedsamlingen, 2. afd.
Det Kongelige Bibliotek:

Billedsamlingen.
Kunstakademiets Bibliotek:

Fotografisamlingen.
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ORDLISTE
AFTRAPNING: Trinvis ordnede murskifter.
BALDAKIN: Overdækning over indgang eller butiksvindue.

BINDINGSVÆRK: Tømmerkonstruktionen, der danner skellet i
bindingsværksbygninger.

FRONTISPIGE: Gavl eller gavlagtig prydelse på en bygnings
facade. Udformningen kan enten være segmentfronton (cirkel
udsnit) eller trekantfronton.
FRONTON: Se frontispice.

FYLDING: Felt i dør eller port, indfældet i rammestykkerne.

BISLAG: Lille udbygning ved yderdøre, ofte af træ.
BLANK MUR: Teglstensmur uden overfladebehandling.
BLOKSKIFTE: Optræder i gesimser og består af to skifter hvor
hveranden sten er udkraget, øverst en løber (sten anbragt i murens
længderetning) nederst en binder (sten anbragt på tværs af
murens længderetning).

BLÆNDING: Flad niche eller fordybning i murværk.
BRYN : Krumt, fremkraget murskifte over vindue eller dør.

GAVLKVIST: Kvist med front i flugt med den underliggende
facade.

GERIGT: Indfatning om dør eller vindue.

GESIMS: Vandret, fremspringende led på en bygningsfacade.
GRAT: Skæringslinien mellem to tagflader, der danner udad
gående hjørne.
GRUNDMUR: Murværk opført af sten (i modsætning til bin
dingsværk).

BRYSTNING: Mur under et vindue ned til gulvhøjde.

HALVVALM: Se valmtag.
DRUEKNÆ: Del af tagrendes nedløbsrør, der ender blindt under
renden.

HELTAG: Tag, der fra tagryggen har fald til to sider.

FAG: Hermed forstås i reglen vinduesfag, men i ældre tid menes
der i bindingsværkshuse mellemrum mellem stolper, i grund
murede spærfag.

HOVEDGESIMS: Overgangsled mellem ydermur og tagflade.

FLAMMERET: Om dør eller port. En revledør eller port beklædt
med profilerede brædder i zig-zag eller rhombemønster.

KIP: Tagryg.

KARN IS: S-formet profil.

KONSOL: Profileret fremspring, der bærer en bygningsdel.

FLENSBORGSTEN: Mursten oprindelig fremstillet på tegl
værkerne ved Flensborg fjord. Flensborgstenen er mindre, især
tyndere end almindelige sten.
FLUNKE: Den lodrette, trekantede side på en kvist.

KORDONBÅND: Fremspringende, dekorativt led, der deler en
facade over stueetagen.

KORS POSTVI NDUE: Vindue, delt af lod- og tværpost som
danner et kors.

FODREM: I bindingsværksbygninger, vandret tømmerstykke,
der ligger umiddelbart ovenpå syldstenene, og hvori stolperne er
tappede.

KURVEHANKBUE: Bueform - en halv oval - der har fået navn
efter sin lighed med en kurvehank.

FORBANDT : Det system, hvorefter murstenene anbringes for at
skabe god forbindelse mellem stenene i de enkelte skifter.

KVADERPUDS: Pudsning, der efterligner kvadre (tilhugne
natursten).

FORDAKNING: En afdækning over dør eller vindue, formet som
en gesims eller fronton.

LERKLINING: Udfyldning med 1er i bindingsværk.
LISEN: Flad, retkantet murpille uden fod og søjlehoved.

FORLÆG: Mindre facadefremspring (ca. x/i-xh. sten) over mindst
ét fag.

LUDE: Mindre tilbygning til et hus. Dens halvtag udgår fra
hovedhusets tag.

FORMSTEN: Teglsten udført i særlig form før brændingen.
FRISE: Glat eller udsmykket parti på en bygningsfacade, ofte i
forbindelse med hovedgesims.

LØSHOLT: Vandret tømmerstykke i bindingsværk, placeret mel
lem stolperne.
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MANSARDTAG: Tagkonstruktion, hvor tagfladen består af to
flader, der mødes i en stump vinkel.

STABEL: Den faste del af et hængsel på vindue, dør eller port.

STIK: Aflastende murværk over muråbninger og blændinger.

MURANKER: Jernbeslag, der fæstner bjælkelag til murværket.
SUGFJÆL: Skråtstillet brædt anbragt på spærenderne.

MURSTIK: Sestik.
SYLD: Sokkel af rå marksten.
O PS KALKNING: Anbringelse af en skalk, et trekantet tømmer
stykke, på oversiden af spærenderne ved gesimslinien, således at
taget føres i en bue ud over gesimsen.

OVERVINDUE: Lavt vindue anbragt øverst i en yderdørskarm.

PINOLHÆNGSEL: Hængsel, der består af et led, der er fastgjort
til dør- eller portfløj og stukket ned i gulv og op i overkarm.
REFENDFUGNING: Vandret fugning i pudset mur. Over vin
duer eller åbninger bøjet ned som stik.

SÅLBÆNK: Fremspring under vindue til at lede regnvand ud fra
muren.

TANDSNIT: Del af hovedgesims, formet som fremspringende,
små klodser, der visuelt danner tænder.

TASKEKVIST: Kvist med ensidigt tagfald.
TAVL: Felt mellem bindingsværkets tømmer.

UDKRAGNING: Fremspring.

REVLEDØR: Bræddedør, der er samlet af to vandrette planker
hvorimellem en skråstiver.

SAVSNIT: Et murskifte med skråtstillede sten, hvis hjørner
danner savtænder.
SKALMUR: Tynd beklædningsmur, som mures uden på den
oprindelige ydervæg.

VALMTAG: Tag med skrå tagflader over gavlene. Ved helvalm
når gavlens tagflade helt ned til gesimslinien. Ved halvvalm er
tagfladen afskåret højere oppe.
VANDSKURING: Facadebehandling med tyndt pudslag, hvor
igennem stenene anes.

VINDSKEDE: Brædt, der afslutter tagfladen ved gavlen.
SKIFTE: Det vandrette murstenslag i murværk.
SKORSTENSPIBE: Den del af skorstenen, der er synlig over
tagrygge-

SPARENKOP: Ornamentstykke, der illuderer at bære en gesims.
SPRØJTEPUDS: Pudslag med ru og nubret overflade.
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VINDUESPOST: Fast tømmerstykke, der opdeler en vindues
åbning.

ÆGGESTAV: Ornamenteret led fra antik bygningskunst. Består
af æglignende former sammensat til en bort.

STEGE 1981
Fredede og registrerede bygninger.
Registrerede bygninger.
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