Ebbeskov
Ebbeskov landsby ligger omkring Holteskovvej og
Ebbeskovvej cirka 2 km fra Faxe by. Ebbeskov er
en mindre landsby med ca. 21 husstande.
Byen i landskabet
Ebbeskov ligger i et lettere bakket landskab, hvor
terrænet skråner fra vest mod øst, men mange
steder fremstår landskabet næsten fladt. Der er
de fleste steder udkig til de store dyrkede marker,
og de mange omkringliggende skovarealer. Faxe
kalkbrud og de landskabeligt markante
dæmningerne med overskudsjord fra kalkbruddet
ligger mindre end 1 km vest for landsbyen.
Øst for landsbyen ligger skoven Ebbeskov og syd
for landsbyen ligger Stubberup Skov.
Byens opbygning og udformning
Ebbeskov bestod oprindeligt af fem store gårde
og to mindre boliger. De fleste af de oprindelige
huse er i dag erstattet af nye, men placeringen af bygningerne er bevaret. Det ældste bestående
hus i byen er fra 1827. Sidenhen er der løbende opført nye huse i landsbyen, både på de bare
arealer imellem de oprindelige huse og endvidere i udkanten af landsbyen.
I starten af 1900-tallet blev der tilført et ekstra vejstykke, det stykke af Holteskovvej som løber
igennem byen. I dag er denne vej en integreret del af landsbyen, og der ligger mange
bebyggelser – inklusiv en rideskole – ud mod vejen. Gennem landsbyen har Holteskovvej et
forholdsvist lige vejforløb, hvor der ligger flere store gårdanlæg og markante driftsbygninger.
Den stringente struktur her står i kontrast til Ebbeskovvej som løber langs landsbyens sydside. Hvis
man kører igennem byen langs Ebbeskovvej, som er en smal og snoet lille vej, fremstår byen mere
intim og med mere karakter af landsby. Dog er der hovedsageligt bebyggelser på den ene side af
vejen, mens den anden side åbner op mod det lange udkig over store marker og med Faxe Kalks
dæmninger i baggrunden.
Ebbeskov landsby fremstår synlig i landskabet, idet der er udsigt til adskillige huse, der kun er delvist
skjult bag beplantning. Landsbyen fremstår ikke dominerende i landskabet, men der hersker ingen
tvivl om, at der er tale om en landsby. Landsbyen kan endda syne væsentligt større ved ankomsten
til byen. Landsbygrænsen fremstår tydelig, på grund af husenes placering, der danner en rand
omkring byen. Ebbeskov er en forholdsvis tætbygget landsby, som er præget af mange store
driftsbygninger og gårdanlæg, og byens sydlige del afgrænses tydeligt af Ebbeskovvej.
Da Ebbeskov er opbygget løbende og
sporadisk, over flere hundrede år, er byen ikke
opdelt i deciderede delområder. Dog er byens
helt store gårdanlæg placeret centralt i byen ud
mod Holteskovvej. Syd for disse store
driftsbygninger – ud mod Ebbeskovvej – ligger en
række enfamiliehuse, som er opført i slutningen
af 1800-tallet og starten af 1900-tallet. I byens
østlige del ligger der ligeledes en række
enfamiliehuse på en stikvej fra Ebbeskovvej.
Disse huse er primært opført i 1870’erne og et
enkelt er fra 1927. Fra den centrale og markante
bygning, som i dag benyttes til ridehal, og ud
mod vest ligger ligeledes tre
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Billede 1: Ridecentret i Ebbeskov.
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beboelsesejendomme mod Holteskovvej. Byens struktur er derfor opbygget med de største
gårdkomplekser i midten, orienteret mod Holteskovvej. Hvorefter de er omkranset af en række
enfamiliehuse, de bygninger, som dermed markerer overgangen fra by til land.

Kort 1: Ebbeskov, 2011

Kort 2: Originalkort 1, 1808-1859
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Bebyggelserne i Ebbeskov
Navn
Der er ikke nogen ensartet byggestil i landsbyen, idet husene
Ebbeskov findes først
bærer præg af at være opført i den daværende tids byggestil.
omtalt i år 1370 som
Der er således bygninger opført som traditionelle
Ebbæskow. Byen skiftede
bindingsværkshuse med stråtag, murmestervillaer og andre
navn til Ebbeskov i 1807.
karakteristiske bygninger i 1½ plan fra starten af 1900-tallet,
samt klassiske parcelhuse fra 1960’erne. Brugen af materialer er
tilsvarende forskellig.
På trods af denne forskelligartede byggestil er husene i Ebbeskov generelt utroligt velholdte.
Byen har flere markante bygninger, men særligt skal nævnes ridecenteret, som er en stor lang
bygning, der ligger parallelt med Holteskovvej. Bygningen blev opført i 1981 og er med sin størrelse,
udformning og placering langs med vejen en meget iøjnefaldende bygning i landsbyen.
Funktioner og elementer
Ebbeskov bærer fortsat præg af at have været en landsby, hvor landbruget har været det
primære erhverv. Mange af de gamle gårde er fortsat bevarede og enkelte drives fortsat som
landbrug. Enkelte gårde har løbende ekspanderet og en af byens mest markante bygninger bliver i
dag benyttet som ridecenter, der tiltrækker gæster fra hele Faxe-området til.
Al service og detailhandel findes i Faxe by.
Byens grønne elementer
Selvom der er mange hække og krat rundt om de enkelte ejendomme, fremstår de ikke særligt
markante, da de enkelte landbrugsbygningernes størrelse og placering i større omfang præger
landsbybilledet.
I byens sydøstlige hjørne findes et stort gadekær, som er bevaret siden byens oprindelse.
Gadekæret er afgrænset med hegn ud mod hjørnet af Ebbeskovvej.
Ebbeskov landsby har flere ubebyggede sammenhængende grønne områder. Det mest markante
af disse områder ligger syd for Ebbeskovvej. Her ligger et større græsningsareal mellem to huse.
Arealet er hegnet ind og danner således en naturlig afgræsning mod det åbne land. Fra
landsbyen har arealet dog ikke samme effekt, da dette udelukkende ses som et læbælte for de
marker, som omgiver byen.
Særlige værdier og sårbarheder
Ebbeskov er med al sandsynlighed opstået som en samling gårde. Til trods for, at byen løbende har
udviklet sig, og i dag ligeledes indeholder en række beboelser, som ikke har haft direkte tilknytning
til landbruget, har Ebbeskov landsby bevaret sit udtryk, som en landbrugslandsby.
En yderligere fortætning eller udvidelse af
landsbyen vil således kunne mindske de
eksisterende landbrugsejendommes mulighed for
udvidelse og udnyttelse af jorderne omkring
landsbyen.
Anbefalinger
Da Ebbeskov indeholder en del større aktive
landbrug, vil en fortætning eller udvidelse af
landsbyen vil kunne medføre at de eksisterende
virksomheder langsomt bliver fortrængt fra
landsbyen, på grund af miljøkrav til afstanden til
naboboelser. Dette er ikke ønskeligt, og det
anbefales derfor, at Ebbeskov ikke afgrænses i
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Billede 2: Fint velholdt ældre hus i Ebbeskov.

Landsbyanalyser, Ebbeskov

Faxe Kommuneplan 2013, således, at der ikke åbnes op for en udvikling i både antallet af nye
boliger og erhverv i landsbyen.
Da byen ikke indeholder ”moderne” parcelhuse, men derimod en række huse, som er en del af
byens historie, anbefales det, at fremtidige istandsættelser og genopførsler sker med respekt for
den oprindelige individuelle byggestil. Hvor gamle boliger nedrives og erstattes af nye, anbefales
der yderligere, at man i videst muligt omfang placerer dem samme sted som det nedrevne, for at
understøtte landsbyens nuværende udtryk.
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