Høringssvar vedrørende gården på Hovedgaden 36
I forbindelse med den igangværende sag vedrørende Hovedgaden 36 afgiver Museum Amager, og herunder
Historisk Arkiv Dragør, følgende høringssvar til inddragelse i den videre sagsbehandling.
Store Magleby er et unikt bevaringsværdigt landsbymiljø med store lokalhistoriske og kulturhistoriske
værdier, men det er samtidig også en landsby, der i nyere tid er undergået omfattende forandringer. De
klassiske gamle gårde er for en stor dels vedkommende blevet bygget om eller istandsat til mere moderne
forhold og udtryk. Det er derfor begrænset hvad der er tilbage af genkendelige rester af den ældste
generation af gårde i Store Magleby landsby, og blandt de få tilbageværende velbevarede gårde er
bygningskomplekset på Hovedgaden 36. Gården er derfor blandt den gruppe af gårde i Store Magleby, som
der så absolut bør gøres en særlig indsats for at beskytte og bevare .
Den ældste del af Hovedgaden 36 stammer tilbage fra umiddelbart efter den store landsbybrand i 1809,
hvor store dele af Store Magleby nedbrændte – deriblandt den forrige gård på stedet. Stuehuset antages
for værende den ældste del af bygningen og er dermed godt 210 år gammel. Der kan dog være genbrugte
bygningsdele, fra før branden, der er endnu ældre, og eksempelvis menes hængslerne på portene og
dørene til udlængerne at stamme helt tilbage fra 1700-tallet.
Udover den helt grundlæggende kulturhistoriske værdi gårde n besidder, har den også en række særligt
interessante kendetegn, der er værd at fremhæve separat.
- Forstuekvisten over hoveddøren. Den smalle kvist over stuehusets indgang er efterhånden et
sjældent syn i Store Magleby. Forstuekvisten er en frisisk byggeskik, der er kommet i brug i Store
Magleby og som trækker landsbyens bygningsmæssige orientering i retning af ”Hollænderbyens”
oprindelige hollandske indvandreres hjemland.
- Sydlig orientering. Hovedhuset ligger ikke ud til gaden mod øst, som normal praksis er i moderne
byggerier, hvor hovedhuse orienteres ud mod det centrale gadeforløb. Det ligger derimod vendt
mod syd, der i samtiden var at foretrække for at kunne placere en lille have foran gårdens mest
præsentable bygningsdel – hovedhuset. Gårdens og hovedhusets tydeligt sydlige orientering er
derfor en meget vigtig og interessant arkitektonisk og byplansmæssig detalje.
- Bindingsværket. I perioden omkring gårdens opførelse var det meget sparsomt med skovarealer på
Amager, hvilket afspejles i anvendelsen af bindingsværk i Store Magleby. Tømmer til byggeri skulle
hentes til området langt væk fra, hvilket gjorde det til en værdifuld/dyr ressource, som der blev
sparet på. Et godt eksempel på dette er det sparsomme bindingsværk der er bevaret på
Hovedgaden 36, hvor tømmeret er spinkelt og flere steder uden tværgående bindingsværk. Dette
ses især på den nordlige længes facade ud mod Skolegade.
Ovenstående og det faktum, at ombygningerne af gården siden dens opførelse har været holdt på et
minimum, gør Hovedgaden 36 til et af Store Maglebys ældste, mest intakte og bevaringsværdige
gårdanlæg. Det er en bygning, der bør gøres en helt særlig indsats for at bevare i sin nuværende form. Der
er ikke mange muligheder tilbage i Store Magleby for at bevare gårde i deres overvejende originale udtryk,
men i det her tilfælde er der en sjælden mulighed derfor. Vi vil derfor på det kraftigste anbefale at der ikke
gives tilladelse til større ombygninger eller andre ændringer af bygningerne på Hovedgaden 36.
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