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Stubberup ligger i den syd-vestlige del af Faxe 
Kommune, vest for Faxe by. Stubberup er en 
mindre landsby med cirka 25 husstande. Tæt på 
Stubberup ligger Faxe Kalkbrud og togstation 
mod Faxe Ladeplads og Køge. 
 
Byen i landskabet 
Stubberup ligger i et landskab, som er stærkt 
påvirket af Faxe kalkbrud, der ligger under ½ km 
fra landsbyen. Den vestlige del af Stubberup 
støder op til et område omfattet af lokalplan 100-
27, der vedrører dæmninger etableret i 
forbindelse med lagring af overskudsjord fra Faxe 
Kalkbrud. Selvom landskabet omkring landsbyen 
naturligt er meget fladt, betyder oplagringen af 
overskudsjord, at der etableres bakker, som er ca. 
25 meter høje, hvilket naturligvis resulterer i et 
kunstigt meget bakket landskab. Bakkerne er 
tilvokset med græs og krat, og på toppen af én af 
bakkerne er anlagt en kunstig sø. Dæmningerne kan ses over store afstande, og ligger således 
markant i forhold til hele den nordlige del af Stubberup landsby.  
 
Øst for Stubberup ligger Stubberup skov, der er en stor fredsskov. Skoven dækker hele landsbyens 
østlige side, samt området nord-øst herfor. 
 
Byens opbygning og udformning 
Stubberup er kategoriseret som en slynget vejby, hvor gårdene har ligget med større og mindre 
indbyrdes afstand langs den slyngede vej, som har fulgt det naturlige terræn omkring lavninger og 
bakker. I dag er den sydlige del af Søndergårdsvej rettet ud, og det slyngede forløb er derfor ikke 
længere gennemgående.  
 
De ældste huse i Stubberup er opført i år 1777, og i løbet af 1800-tallet blev en række af de 
oprindelige gårde udskiftet med nye. I 1800-tallet begyndte der så småt at ske huludfyldning 
mellem byens beboelser og i 1881 blev Stubberup skole etableret. Først i starten af 1930’erne 
voksede byen ud ad Stubberupvej mod Faxe by, hvor der opførtes en række arbejderboliger i 
tilknytning til kalkgraven. Der er ikke foretaget yderligere udvidelser af Stubberup, ud over 
huludfyldninger, siden da.  
 
Da gårdene oprindeligt har ligget med større og mindre afstand, sammenholdt med at der 
løbende er kommet flere huse til imellem disse, så ligger bebyggelserne flere steder i mindre 
klynger/enklaver med stor indbyrdes afstand. 
Desuden er der primært bebygget på den ene 
side af vejen. Dette er medvirkende til, at der 
generelt ikke opnås en sammenhængende 
landsbystruktur. 
  
På grund af denne sporadiske landsbystruktur, 
er afgrænsning mod det åbne land langt fra 
skarpt defineret. Landsbyens diffuse 
afgrænsning betyder, at det er svært at se, hvor 
landsbyen slutter og det åbne land begynder.  
 
Ved ankomst fra nord ses en række tagtoppe 
langs Stubberupvej, hvilket giver en tydelig 

Stubberup 
 

Billede 1: Arbejderboliger langs Stubberupvej. I 
baggrunden anes en af kalkbruddets dæmninger. 
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indikation af en landsby. Fra nord syner Stubberup væsentligt større end den i virkeligheden er.  
 
Ved ankomst til Stubberup fra vest, opleves landskabet umiddelbart som en tunnel på grund af de 
store dæmninger til én side og de høje grønne bevoksninger til den anden. Hvor der begynder at 
komme bebyggelser nord for Stubberupvej, åbnes landskabet op mod syd, og der er udsigt til de 
omkringliggende skovarealer. Selvom husene ligger forholdsvis tæt på den ene side af 
Stubberupvej, så er der et åbent og ubebygget landskab på den anden side af vejen. 
 

Kort 1: Stubberup, 2011 

Kort 2: Originalkort 1, 1809-1855 
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Byens samlingspunkt synes at være omkring byens gadekær, 
som er beliggende i krydset mellem Stubberupvej og 
Søndergårdsvej. På arealet omkring gadekæret er der opsat 
borde og bænke, og der er plantet store æbletræer. 
 
Bebyggelserne i Stubberup 
Bygningernes arkitektur er meget varierende, og den oprindelige 
byggestil er kun i få tilfælde fastholdt.  
 
Bebyggelserne i Stubberup er primært opført i 1½ plan og med 
en byggestil tilsvarende den i 1800- og 1900-tallet. I byen findes 
både gamle bindingsværkshuse, murstenshuse både med og 
uden kampestensfundament, opmurede facader, vinduer med 
og uden sprosser, originale ståtage, tegltage (både glaserede 
og matterede), eternittagplader, tagpap m.v.  Den oprindelige 
byggestil er generelt ikke fastholdt i byen, og bygningerne fremstår i meget forskellige stand.  
 
Størstedelen af beboelserne i Stubberup er enfamiliehuse fra 1800- og 1900-tallet der er anvendt 
som arbejderboliger i forbindelse med Faxe Kalkbrud, som ligger tæt på byen. 
 
Den gamle skole, beliggende Søndergårdsvej 23, har en central placering i byen, idet denne er 
placeret på hjørnet mellem Søndergårdsvej og Stubberupvej.  Skolen er for længst nedlagt og blev 
den 27. juni 2012 solgt på tvangsauktion, og er pt. under renovering.  
 
Overfor skolen, for enden af Søndergårdsvej, ligger en stor gård, Kærskovgård, som især kan ses fra 
Søndergårdsvej, samt når man kører ind i Stubberup fra nord. Denne gård er en slægtsgård fra 
1850, og anvendes i dag som Bed and Breakfast. 
 
Funktioner og aktiviteter 
Byen fungerer primært som bosætningsby, men har flere landbrug, som fortsat er aktive. 
 
En af de centrale beliggende bygninger i Stubberup, har siden 2011 fungeret som Bed and 
Breakfast med seks ferielejligheder og mulighed for at opleve en bondegårdsferie.  
 
Umiddelbart syd for byen ligger Faxe Syd station som forbinder Faxe Ladeplads med Køge.  
 
Al service og detailhandel findes i Faxe by. 
 
Byens grønne elementer 
Anvendelsen af grønne beplantninger ud mod vejarealerne er varierende de forskellige 
ejendomme imellem. Flere af byens ejendomme anvender plankeværk ud mod vejarealet, andre 
anvender traditionelle grønne beplantninger. I og med at byen er skiftevis er bebygget på den ene 
og den anden side af vejen, åbnes der op for 
udkig over marker og skove, så byen alligevel 
fremstår med en grøn figur. 
 
Centralt i byen findes et stort gadekær 
omkranset af store træer og grøn bevoksning. 
Gadekæret har ”altid” ligget med denne 
placering, og i tilknytning hertil er et stort grønt 
areal med et stort æbletræ hvortil der er opstillet 
bænke og borde. Gadekæret og det grønne 
areal er en oplagt mulighed for at samle byens 
borgere og skabe sammenhold. 

Navnet 
Stubberup er først omtalt 
1275 som Stubbethorp. 
Navnet kommer højst 
sandsynligt af ”stubbe” – 
rydning af stubbe. 
Efterleddet ”torp” henviser til 
udflytterby, så navnet har 
nok oprindeligt betydet 
nybyggeri, som er anlagt på 
en ryddet plads, med 
tilbagestående stubbe. 
I 1851 skiftede byen navn til 
Stubberup. 

Billede 2: Stubberups gadekær. 
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Særlige værdier og sårbarheder 
Stubberups oprindelse som arbejderlandsby er 
historisk interessant. Byens geografiske placering 
mellem togstationen og kalkbruddet og 
udvidelsen af landsbyen som 
bosætningsområde for arbejdere, fortæller en 
historie, som er værd at bevare. 
 
Anbefalinger 
Stubberup er en del af historien om 
kalkbruddet, som har haft stor betydning for 
Faxeområdet siden middelalderen. Stubberup 
er sammen med kalkbruddet, Faxe Syd station 
og havnen i Faxe Ladeplads udpeget som 
kulturmiljø. 
 
Landsbyens funktion er dog, isoleret set, væsentligt anderledes i dag; landsbyen fungerer i dag 
primært som bosætningsby uden særlig funktionsmæssig tilknytning til kalkbruddet.  
 
Landsbyen vurderes ikke at blive styrket, ved at foretage en fysisk udvidelse eller huludfyldning. Et 
behov for fremtidige boliger bør derfor henvises til Faxe by.  
 
En styrkelse af landsbyen bør være inden for byens nuværende rammer. Det kan være 
vedligeholdelse af huse, og fællesarrangementer.  
 
Det anbefales derfor at Stubberup udtaget som afgrænset landsby i Faxe Kommuneplan 2013, og i 
stedet vedligeholde og værne om de byggerier som byen indeholder i dag.  
 

Billede 3: Udsigt over kalkbruddets anlæg. 


