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Mejeribygningen med skorsten (1913
af H.P. Philipsen), den dermed
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I fredningsbeskrivelsen er der ikke taget stilling til lovligheden af
bygningsarbejder foretaget i ejendommen.

KULTURHISTORISK VÆRDI
Den kulturhistoriske værdi ved Errindlevvej 34B, tidl. andelsmejeri,
knytter sig i det ydre til det samlede anlæg bestående af den
hvidkalkede mejeribygning med skorsten (1913, H.P. Philipsen) og
dermed sammenbyggede stald og vognport (1886) og ostelager
(ca.1950-54), som et velbevaret eksempel på et mejeri af den
klassiske type fra ca. 1910 til 1920 og et godt eksempel på de mange
mejerier, som blev opført af H.P. Philipsen i Sydsjælland, LollandFalster og Bornholm.
Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til de hvidkalkede
og grundmurede bygninger, elementer og bygningsdele, der vidner
om anlæggets historie, herunder mejeriskorsten, ventilationshætte til
aftræk, indleveringsperronen, skydedøre ind til vognport og stald, de
høje vinduer i skummesalen og inskriptionen i vestgavlen, ”1913
ERRINDLEV MEIERI”. Hertil kommer de ældre vinduer, døre og
porte.
Der knytter sig desuden kulturhistorisk værdi til mejeriets
historicistiske træk, som et udtryk for den herskende arkitektursmag
på opførelsestidspunktet og som kommer til udtryk i blandt andet
den grøn/hvid/røde farvepalet, de rundbuede vindue-, dør- og
lugeåbninger, de udskårne bjælkeender og udsmykningen i
murværket. Anlægget er samtidig et eksempel på en
virksomhedsbygning, der er tilpasset og udvidet i takt med skiftende
behov, hvilket kommer til udtryk i tilbygningen af ostelageret og
ombygningen af en ældre sidelænge til vognport mm.
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Vognport og stald samt ostelager afspejler med et mere ydmygt
udtryk det gængse hierarki mellem hovedbygning og de tilstødende
bygninger.
I det indre knytter den kulturhistoriske værdi ved Errindlev
Andelsmejeri sig til den oprindelige planløsning, der er kendetegnet
ved butikslokale, isrum, kølerum, skummesal, (oste)lager, vognport
og stald. Hertil kommer de bevarede overflader, herunder
flisebeklædning af vægge og gulve, i flere rum udført som ternet i
gult og sort, griseloftet i butikslokalet og bræddebeklædt loft i
skummesalen. Dertil kommer særligt isolerende tiltag i form af
forhøjet gulv og specielt udformede døre til is- og kølerum. Hertil
kommer
stedsspecifik
inventar.
Ostelageret
står
med
funktionsbestemt interiør med betongulve og hylder til lagring af
oste. Stald og vognport står med intakt disponering og med stald,
vognport, maskinstue, kedelrum og bevarede bygningsdele, herunder
hestebokse, flisegulve, bjælkeloft samt en nyere tilbygning mod øst.

ARKITEKTONISK VÆRDI
Den arkitektoniske værdi ved Errindlevvej 34B knytter sig til det
samlede anlæg, der består af den gavlvendte mejeribygning, stald og
vognport vinkelret på mejeriet og ostelageret i forlængelse af
mejeriets østgavl. Helhedsindtrykket forstærkes af bygningernes
ensartede hvidkalkede grundmur og, hvad mejeri og stald og
vognport angår, det ensartede historicistiske mønstermurværk og de
grønmalede døre og vinduesrammer. Dertil kommer anlæggets
beliggenhed ud mod vejen og gårdsplads, hvorfra det samlede anlæg
kan opleves som et centralt element i landsbyen.
Den arkitektoniske værdi knytter sig desuden til mejeribygningens
velproportionerede form med taktfaste vinduer, døre og luger, heltag
tækket med røde tegl med ubrudte tagflader, frontkviste mod nord og
syd, ventilationshætte i træ og tidstypiske detaljer som udskårne
bjælkeender og opstander på hætten. Mejeribygningen markerer sig
som anlæggets vigtigste bygning med sine to frontkviste og mange
vinduer. Arkitekturen er kendetegnet ved enkle materialer som tegl
og træ og tidstypiske dekorationer, der omfatter murede gesimser,
bånd og stik. Hertil kommer de rundbuede opsprossede vinduer, også
over dørene, de rundbuede døre, stalddøre og porte.
I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til mejeribygningens
planløsning, hvor produktion-, oplagring og salg stadig kan aflæses.
Dertil kommer lokalernes flisebeklædning, høje lofter og rum med
funktionsbestemt inventar og beklædning, der giver især
mejeribygningen en funktionsbestemt og samtidig repræsentativ
fremtræden.
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BÆRENDE FREDNINGSVÆRDIER
De bærende fredningsværdier for Errindlev Andelsmejeri er
overordnet knyttet til det samlede anlæg med de grundmurede
bygninger, der omfatter mejeribygningen med den murede skorsten,
vognport og staldbygningen og ostelageret.
I det ydre er de bærende fredningsværdier knyttet til
mejeribygningens velproportionerede hovedform med taktfast
vinduessætning, tidstypisk ornamentering og farveholdning,
tegltaget med ubrudte tagflader med hætte med opstandere, de
rundbuede døre og vinduer, hvidkalkede facader med frontkviste.
Hertil kommer de oprindelige døre og vinduer samt den traditionelle
materialeholdning.
I det indre er de bærende fredningsværdier knyttet til den
mestendels bevarede planløsning, der omfatter butikslokale, is- og
kølerum, skummesal, lager, vognport, stald og maskinrum, alle ældre
og oprindelige bygningsdele og konstruktioner, herunder døre med
deres beslåning, flisebeklædte- og trætrapper, flisebeklædning på
gulve og vægge samt steds- og funktionsbestemt inventar. Hertil
kommer den traditionelle materialeholdning.
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