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Måneporten ved Stokkerup. Strandvejen 724, Springforbi 
 
Danske Landskabsarkitekter er blevet gjort opmærksom på, at det meget værdifulde anlæg ved Stokkerup med 
den karakteristiske tørmur og måneport er i et fremskridende forfald. Efter besøg på stedet er det vores vurde-
ring, at der er reel fare for, at Måneporten kan styrte sammen.   
 
Haveanlægget ved landstedet Stokkerup er oprindeligt tegnet af C. Th. Sørensen, og anlagt omkring 1934 med 
Bøje Benzon som bygherre. Senere indgik haven i den række af store strandvejsvillaer og -haver, som blev op-
købt af staten og senere sløjfet i forbindelse med Strandvejsudvalgets arbejde, der gik ud på at genskabe den 
visuelle forbindelse mellem Eremitagesletten og Øresund. 
 
Men Måneporten blev bevaret. 
 
Den står stadig som den stærke skærm imod havet i dybden af det smukt, bevægede terræn, som nu er offent-
ligt tilgængeligt. Og for de mange, som færdes på Strandvejen, er den et næsten ikonisk punkt i den frilagte ud-
sigt. Land-art, før begrebet havde fået navn. 
 
I sin bog: Haver, tanker og arbejder, gør C. Th. Sørensen meget klart rede for sine tanker om anlægget af haven 
ved Stokkerup. Blandt andet med følgende citat vedrørende muren og porten:  
”Det er naturligvis en stor ulempe, at der næsten ikke er læ mod øst. Men det ville være synd ikke at lade disse 
grønne banker ligge åbne mod det blå vand, kun smykket med de store gamle træer. Lidt læ lod sig opnå neden 
for huset, idet en lav ås skød sig frem for dalen; den endte i en lille knude med et par skønne aske, og her bygge-
des en dæmning, der ind imod haven fremtræder som en tørmur af neksø-sandsten, rigt tilplantet og med en 
gennemgang, der er formet som en kinesisk måneport.” 
 
Det er dette meget fine landskabsarkitektoniske værk, som nu er i fare. Den vedhæftede fotoserie, optaget d. 01. 
01. 2020 giver et tydeligt indtryk af situationen.  
 
Der er endnu tale, om en trods alt, overkommelig anlægsentreprise, men skaderne kan hurtigt udvikle sig og 
fordyre arbejdet. Genopbygning af tørmuren og opretning af sætningsskaderne i selve porten må foretages 
inden for den allernærmeste tid. Opstår et brud, som ødelægger selve portrundingen, vil udgifterne mangedob-
les. 
 
Med denne henvendelse har vi søgt at gøre rede for værdien af anlægget, og for nødvendigheden af en hurtig 
afhjælpning af skaderne. Vi er vidende om, at der indenfor Naturstyrelsen arbejdes for at skaffe økonomi til 
retableringen, men vi er nervøse for tidsrammen. Det haster. 
 
Enhver mulighed, for ved fondsstøtte eller lignende, at opnå den nødvendige økonomi til en umiddelbar igang-
sætning af arbejdet, må meget anbefales. 
 
På vegne af Danske Landskabsarkitekter 
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