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KULTURMILJØBESKRIVELSE 

Hovedgården Allindemaglegård og bebyggelsen 
Allindemagle 

Gården var oprindelig en middelalderlig hovedgård, i perioder under kronen, men 
den blev i 1664 nedlagt og dens jord blev delt mellem to fæstegårde og lagt under 
Skjoldenæsholm. I 1831 blev der oprettet en ny hovedgård – den nuværende - 
ved gradvis nedlæggelse af landsbyens gårde (18 gårde i 1682), kun Nordgården 
blev tilbage. I 1926 overgik gården til fri ejendom efter afståelse af 207 ha jord til 
udstykning af statshusmandsbrug. Den resterende del af gården solgtes i 1941 fra 
Skjoldenæsholm. Den nuværende gård har aldrig haft en egentlig hovedbygning 
og driftsbygningerne er opført efterhånden uden sammenhængende plan. Den 
middelalderlige hovedgård lå på et voldsted øst for kirken. På den tidligere 
landsbys plads mellem gården og kirken ligger i dag en del mindre huse. 

Ejerlavets østlige og nordlige del er helt præget af de mange små 
husmandssteder udstykket i 1927, mange med bygninger i ”Bedre Byggeskik”. 

Allindegårds voldsted øst for kirken er fredet som fortidsminde. 

Bærende elementer og strukturer: 

• Allindemaglegårds store bygninger med den centrale, træomkransede plads 
samt den lille vindmølle 

• den lave, spredte bebyggelse på landsbyens plads omkring kirken og det lave 
voldsted 

• de mange statshusmandsbrug i ejerlavets østlige og nordlige del 
• de små tidligere husmandssteder på Allindemagle Ø 
 

Hovedgården Allindemaglegård og bebyggelsen Allindemagle er sårbare for: 

• nedrivning eller om-, til- og nybyggeri af og ved gårde og huse, der ikke er i 
harmoni med den eksisterende bebyggelse samt manglende vedligeholdelse 

• større, sammenhængende tilplantninger på de åbne markflader  
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