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FORORD

Arkitektskolen Aarhus sætter med projektet 

Screening af Danmarks Kulturmiljøer fokus på 

kulturmiljøer og bebyggede helheder i Dan-

mark. Med en screening, der skal udvælge 

særligt værdifulde kulturmiljøer, er formålet 

med projektet at pege på de værdier og ud-

viklingspotentialer, som den byggede kultur-

arv rummer. 

Kulturmiljøer handler ikke blot om bevaring, 

men skal have værdi for mennesker i dag. De 

fysiske spor i kulturmiljøerne fortæller steds-

specifikke og ofte kraftfulde historier, som po-

tentielt kan styrke lokale erhverv og tiltrække 

turister og tilflyttere, såfremt deres fortælle-

kraft aktualiseres og aktiveres. 

Projektets ambition er at tilvejebringe et stra-

tegisk og metodisk overblik, hvormed kom-

munerne kan identificere kulturmiljøernes 

værdier. De lokale fortællinger synliggøres 

og bliver derved et redskab til at aktivere kul-

turmiljøerne som en ressource for udvikling i 

kommunerne. 

Gennem en dialogbaseret proces med de 

kommuner som Arkitektskolen Aarhus har be-

søgt, er der udviklet en metode til Screening 

af Kulturmiljøer (SAK). Målet er at tilvejebrin-

ge et håndterbart redskab, der på enkel vis 

kan anvendes af kommunerne, som er myn-

dighed på kulturmiljøområdet. 

Kulturmiljøerne i Danmark rummer store byg-

ningskulturelle værdier med mange spæn-

dende kulturhistoriske fortællinger. Ved at 

sætte disse fortællinger i spil kan vi sammen 

bevare og udvikle kulturmiljøernes store ibo-

ende potentialer. 

Mogens A. Morgen 

Professor, arkitekt MAA

Simon Ostenfeld Pedersen 

Lektor, cand.mag 
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SCREENINGSKRITERIER

1) Kulturmiljøet skal være udpeget, eller kun-

ne overvejes som udpegning, i kommunen

2) Kulturmiljøet skal indeholde et bebyg-

get miljø eller helhed (ikke enkeltstående 

bygninger, monumenter, gravhøje, ruiner, 

voldsteder, diger eller lign.)

3) Kulturmiljøet skal rumme en bærende for-

tælling, der kan opleves på stedet gennem 

synlige spor 

SCREENING AF DANMARKS  
KULTURMILJØER

METODE TIL SCREENING AF 
KULTURMILJØER (SAK)

Kulturmiljøer har en unik sammensætning af 

stedbundne fortællinger og potentialer, der 

kan udvikles som styrkepositioner i kommu-

nen. Kulturmiljøer giver os en forståelse af, 

hvem vi er, og hvor vi kommer fra. Og udvik-

ling af kulturmiljøernes bygningskultur kan 

være en god forretning – ikke alene for den 

enkelte ejer, men også for omkringliggen-

de boliger og kommunen som helhed, fordi 

kulturmiljøerne kan skabe øget livskvalitet og 

økonomisk værdi i forhold til turisme, erhverv 

og bosætning.

Arkitektskolen Aarhus har i 2016-2017 gen-

nemført en strategisk screening af kulturmil-

jøer i 22 kommuner. Med initiativet Screening 

af Danmarks Kulturmiljøer tilbydes yderligere 

30 kommuner en screening af deres værdi-

fulde kulturmiljøer, således at størstedelen af 

landets kulturmiljøer og værdien af dem bli-

ver kendt. Screeningen af kulturmiljøer gen-

nemføres i et samarbejde mellem kommuner, 

museer og Arkitektskolen Aarhus. 

Screening af Danmarks Kulturmiljøer er en 

del af et forskningsprojekt på Arkitektskolen 

Aarhus, som skaber ny viden indenfor beva-

ring og udvikling af kulturmiljøer. Hertil har 

Arkitektskolen Aarhus udviklet en ny metode 

til kulturmiljøer – Screening Af Kulturmiljøer 

(SAK). Metoden, der er koordineret med dan-

ske og internationale værdisætningsmetoder, 

er udviklet med henblik på den kommunale 

planlægning og private rådgivere, men værk-

tøjet kan tilpasses andre formål.

Screeningsmetoden kombinerer eksisterende 

registreringer og viden med besigtigelser af 

kulturmiljøerne, som de foreligger i dag. Kul-

turmiljøerne vurderes ved en værdisætning 

af deres kulturhistoriske værdi, arkitektoniske 

værdi og integritetsværdi. På baggrund heraf 

vurderes kulturmiljøernes samlede fortælle-

værdi, der danner grundlag for en nuanceret 

udvælgelse og prioritering. Heri indgår også 

en stillingtagen til kulturmiljøernes egenska-

ber for at fremme turisme, bosætning, er-

hverv og kultur, som kan udgøre et stærkt ud-

viklingspotentiale for den enkelte kommune. 

Den viden, der foreligger i kommunerne og 

museerne er en integreret del af arbejds-

grundlaget. Indledningsvis gennemgås den 

eksisterende kommuneplans udpegning af 

kulturmiljøer i dialog med kommune og mu-

seum. Formålet er at afdække kulturmiljøer-

nes status; hvilke er der særligt fokus på i den 

strategiske planlægning, og er der væsentlige 

kulturmiljøer, som af forskellige årsager ikke 

er udpegede, men som alligevel bør indgå i 

screeningen? Dialogen tager også stilling til, 

om nogle kulturmiljøer helt bør udgå på bag-

grund af fastlagte screeningskriterier eller af 

andre omstændigheder. 

Metoden er udviklet i dialog med kommuner, 

museer og andre interessenter og vil løbende 

blive opdateret som en del af forskningspro-

jektet. I tilknytning til projektet holder Arkitekt-

skolen Aarhus kurser for fagfolk om kulturmil-

jøer.

RAPPORTENS INDHOLD

Denne rapport indeholder et skema over kommunens kulturmiljøer, 

kort- og billedmateriale samt uddybende kulturmiljøanalyser for ud-

valgte kulturmiljøer i kommunen. Skemaet sammenfatter vurderin-

gen af det enkelte kulturmiljøs værdier og egenskaber: 

KULTURMILJØETS VÆRDIER skal være aflæselige i dag og baserer sig 

på en vurdering af følgende tre værdiparametre, der rangeres fra 1 

til 5, hvor 1 er lavest og 5 højest: 

  Kulturhistorisk værdi: Hvordan vurderes kulturmiljøets historiske 

betydning og kulturhistoriske fortælleværdi? 

  Arkitektonisk værdi: Hvordan vurderes kulturmiljøets rumlige, 

formmæssige og arkitektoniske kvaliteter? 

  Integritetsværdi: Hvordan vurderes kulturmiljøets helhed og sam-

menhæng? 

KULTURMILJØETS EGENSKABER er en indikator for iboende egenska-

ber ved et kulturmiljø. Kulturmiljøets egenskaber vurderes ud fra 

følgende fire kategorier, der rangeres fra 1 til 5, hvor 1 er lavest og 

5 er højest: 

  Turisme: Har kulturmiljøet særlige egenskaber, der kan fremme 

turisme og/eller turismerelateret virksomhed?

  Bosætning: Har kulturmiljøet særlige egenskaber, der kan rumme 

bosætning og/eller være en ressource for tilflytning?

  Erhverv: Har kulturmiljøet særlige egenskaber, der kan rumme og/

eller være en ressource for virksomheder og erhverv?

  Kulturformidling: Har kulturmiljøet særlige egenskaber inden for 

formidling af kulturoplevelser og/eller aktivering af stedets fortæl-

ling?

OPSTART FORUNDERSØGELSE BESIGTIGELSE KONKLUSION
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De kulturhistoriske temaer er gennemgående 

hovedtræk, som har spillet en væsentlig rolle 

for egnens udvikling. Temaerne er karakteristi-

ske for flere af de screenede kulturmiljøer, der 

i kraft af deres fysiske fremtræden afspejler 

bærende fortællinger i kommunen.

TEMA FOR KULTURARVEN 
I GRIBSKOV KOMMUNE

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND OG 

DE SMÅ LANDSAMFUND

Gribskov Kommune har tidligere været præ-

get af store områder med tæt skovvækst. 

Disse skovarealer blev ved Københavns over-

gang til residensstad og administrativt cen-

trum i 1400-tallet inddraget som vigtige jagt- 

områder for kongen og adlen. Parforce- 

jagt-system fra 1600-tal-

lets anden del  vidner blandt  

andet om disse kongelige jagtinteresser.  

Kongemagtens og kirkens tilstedeværelse  

i Nordsjælland ses yderligere med slottene 

Kronborg, Fredensborg og Frederiksborg i 

Gribskov Kommunes nærhed samt Esrum 

Kloster, der har administreret store dele af 

skov- og agerbruget i Gribskov Kommune.  

Deres magt og indflydelse svækkede i høj grad 

udviklingen af bosætning, hvorfor kun enkelte 

adelbyer og  Esbønderup Skovhuse samt nogle 

nedlagte landsbyer i Gribskov findes i området.  

Flere af disse landsamfund har tidligere  

arbejdet med at forarbejde trækul til Køben-

havn frem til 1800-tallet, og ligger fortsat  

som randbebyggelse mellem skov og ager- 

jord. Nationalparken Kongernes Nordsjælland  

varetager denne kulturhistoriske udvikling 

ved at tage udgangspunkt i kerneområderne  

Gribskov, Arresø og Esrum Sø med Esrum Klo-

ster og Møllegård som centralt besøgscenter 

for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

KYSTEN

Gribskov Kommune har en næsten 30 kilo- 

meter lang kyststrækning ud mod Kattegat, 

som er karakteriseret af randmoræner med 

sandede jordforhold, der flere steder har  

resulteret i sandflugt. Sandflugten har blandt 

andet betydet at Asserbo Slot og Torup  

landsby blev dækket af sand samt at  

Tibirke by måtte flyttes mod nordøst, hvor 

kun kirken blev liggende tilbage.

Kysten har desuden været ophavssted for  

flere små fiskerlejer, som stadig i dag op- 

leves langs kysten ved blandt andet Råge-

leje, Tisvildeleje og Gilleleje. I 1872 anlagde 

man en større fiskerihavn i Gilleleje, hvilket  

medførte at det primære fiskeri med tiden 

flyttede her til og de øvrige fiskerlejer mist- 

ede sine funktioner. Sidenhen har disse byer  

oplevet en massiv tilstrømning af turi-

ster, som nu præger kysten med større 

sommerhusområder, badehoteller og fe-

rieboliger. Denne turismeudvikling ske-

te i forbindelse med Gribskovbanens for-

længelse fra Græsted til Gilleleje i 1896 

samt Helsingør-Hornbæk-Gilleleje-Banen i 

1916, der gav folk fra København og Nord- 

sjælland lettere adgang til området. I dag  

opleves turismen langs hele kysten og  

særligt ved de tidligere fiskerlejer, som  

danner kulissen for en autentisk turisme- 

oplevelse.

Region:

Kommunenummer:

Indbyggertal:

Største by:

Kulturmiljøer:

Hovedstaden

270

41.195 (2019)

Helsinge 8.288 (2019)

I Gribskov Kommune er der i Kommuneplan 2013 udpeget 33 kultur-

miljøer. Der er ikke tidligere udgivet Kommuneatlas i Gribskov Kom-

mune. I forbindelse med nærværende projekt og i dialog med Grib-

skov Kommune og Museum Nordsjælland er der udarbejdet en liste 

med i alt 41 kulturmiljøer, som danner baggrund for screeningen.

SCREENEDE KULTURMILJØER  
I GRIBSKOV KOMMUNE 

Tisvildeleje

Græsted

Gilleleje

Esrum

Helsinge
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TISVILDELEJE 

Tisvildeleje er i dag en ferieby primært bestå-

ende af ferieboliger, men fungerer også som by 

med beboelse mm. Jernbanen kom til fiskerlejet 

Tisvildeleje i 1924, mens feriebebyggelsen går 

tilbage til tiden o. 1900. Området besidder flere 

fiskeboliger, små badehuse og flere nyere og 

ældre eksempler på feriekultur.

Området indeholder i dag en lokalplan 

med bevarende bestemmelser som det 

anbefales at beholde, da området besid-

der unikke fortællinger. Disse fortællinger 

bør sikres og danne udgangspunkt for 

fremtidig turismeudvikling i området. 

Det gamle fiskeleje er intakt og den op-

rindelige struktur er meget synlig og in-

deholder flere ældre, stråtækte boliger. 

Specielt langs Havnegade, Lille og Store 

Strandstræde opleves og fornemmes den 

tætte struktur med de små og tæt placere-

de, gamle fiskerboliger.

GILLELEJE FISKERBY

Gilleleje var nordsjællands største fiskerleje med 

rødder tilbage til slutningen af middelalderen 

omkring 1500. Bebyggelsen følger et vest-øst-gå-

ende vejnet, løbende parallelt med havet. Disse 

forløb krydses af nord-syd-gående stræder der 

forbinder bebyggelsen med havet og havnen. På 

bakken over lejet ligger kirken fra 1530`erne.

Området omkring Rågelejevej ved stran-

den er områdets tydeligste eksempel på 

stedets historie som fiskerleje. Skrænten 

langs Rågeleje Strandvej med de store fe-

rieboliger indeholder mange gode eksem-

pler på den tidlige feriekultur.

RÅGELEJE

Rågeleje er i dag en kystby med primært feriebo-

liger og sommerhuse. Området startede som et 

fiskerleje og opstod i 1500-tallet. Området inde-

holder flere ældre fiskerboliger fra 1700-tallet og 

mange ferieboliger fra starten af 1900-tallet, hvor 

udviklingen af feriekulturen opstod.

Forud for en turismeudvikling er det vig-

tigt at sikre landsbyens bevaringsværdier 

som møllerne og fiskerhusene, hvilket 

kan gøres vha. rammebestemmelser i lo-

kalplanen for området.

Hverken fortællingen om fiskerlejet eller 

teglværket er aflæselig i kulturmiljøet, 

hvilket svækker stedets integritetsværdi 

væsentligt. Den gamle mølle og direktør-

bolig udgør sammen med vindmøllen og 

de få tilbageværende fiskerhuse i byens 

østlige del de bærende elementer i mil-

jøet.

VILLINGEBÆK

I Villingebæk fandtes tidligere et fiskerleje med 

stejleplads, ligesom byen også har haft et tegl-

værk. Søen mellem Villingebæk Strandvej og 

kysten er den gamle lergrav og i den vestlige del 

af bebyggelsen ligger møllen Dronningmølle. 

Landsbyen indeholder desuden en vindmølle og 

en stationsbygning.

Byens bærende elementer er indeholdt i 

forskellige rammebestemmelser, som det 

anbefales at udvide for at indeholde alle 

de vigtigste elementer. Disse rammebe-

stemmelser bør uddybes så de tydeligere 

sikrer de vigtige strukturer og elementer. 

De oprindelige strukturer og elementer er 

vigtige i fremtidig turismeudvikling. 

Området omkring de små badehuse, de 

stråtækte, ældre fiskerhuse og forløbet 

langs Hovedgaden indeholder områdets 

bærende elementer og tydelige eksem-

pler på omdannelsen fra fiskerleje til fe-

rieby. Området omkring stationen vidner 

også om dennes betydning for udviklin-

gen af feriebyen.

Værdisætningen og potentialevurderingen baserer sig på en vurde-

ring fra 1 (lavest) til 5 (højest) på de forskellige parametre

BESIGTIGELSESSKEMA
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GILLELEJE HAVN

Privat havn anlagt af områdets fiskere. Området 

består af et aktivt havnemiljø med både Sjæl-

lands største aktive fiskerihavn, bådebyggeri, 

lystbådehavn, maskinværksted, fiskeauktion og 

sildefiletfabrik samt fiskehandlere og mindre 

restauranter.

Området er i dag fredet og indeholder 

flere deklarationer mod nybyggeri og om-

dannelse. Hele området bør beholde sin 

fredning og sikres som et vigtigt nationalt 

kulturmiljø. Bør kunne besøges og bruges 

som rekreativt område for offentligheden.

Hele området fremstår meget helstøbt 

med det smukke landskab og de lange 

kig som en samlende ramme for området. 

Ferieboligerne er indlejret i landskabet 

og er alle forskellige, dog er alle bygget 

i samme stil og med stråtag. Flere af bo-

ligerne er bygget af prominente arkitekter 

gennem tiden.

TIBIRKE BAKKER 

Tibirke Bakker er Danmarks første planlagte fe-

riehusområde, placeret i de smukke, lyngklædte 

morænebakker. Udstykningsplanen blev udarbej-

det af Ejnar Dyggve i 1916. Før udstykningspla-

nen var der opført ca. 3 ferieboliger i starten af 

1900-tallet. Efter udstykningsplanen er der opført 

omkring 45-50 ferieboliger.

Hele området besidder gode egenskaber 

som støttedestination til den store turis-

me langs kysten og specielt i Gilleleje og 

bør indgå som en del af den vigtige for-

tælling om turismen og fritidslivet langs 

kysten. Begge fyr er fredet.

Fyrene er gode eksempler på danske fyr-

tårns historie, grundet de to typer – et fyr-

tårn med en overdækket platform til kul-

bål og et med et roterende linseapparat. 

Fyrtårnene er placeret smukt i landskabet 

over de skrånende skrænter. Hele områ-

det er af høj integritetsværdi og er som et 

samlet hele af høj værdi.

NAKKEHOVED FYRENE 

Fyrene på Nakkehoved var i 1800-tallet et yndet 

udflugtsmål for kongelige, det bedre borgerskab 

og kunstnere, specielt grundet fyrmester Fabers 

have – denne er i dag mindre tydelig. Området 

indeholder de to fyrtårne, fyrmesterboligen og 

resterne af Fabers Have.

Strandbakkerne er i dag naturfredet, hvil-

ket sikrer områdets eksisterende funktion 

som offentligt rekreativt område.

Munkeruphus er i dag fredet og har funkti-

on af udstillingssted, hvorfor en kulturmil-

jøudpegning bør fokuseres på parken og 

landskabet ned til kysten.

De fleste af sommerhusene er omdannet 

og området er meget lille, hvorfor den 

samlede fortælling er svært aflæselig. 

Strandbakkerne er et attraktivt, rekreativt 

område og besidder en god historiefor-

tælling.

Områdets bærende element er selve bo-

ligen og den uforstyrrede sammenhæng 

mellem bolig, park og landskab langs ky-

sten.

GILLELEJE STRANDBAKKER

Gilleleje Strandbakker er et offentligt rekrea-

tivt område med et par sommerhuse tegnet af 

Carl Lendorf, med direkte adgang til Kattegat. 

Strandbakkerne er ejet af Selskabet Gilleleje 

Strandbakker siden 1918. Området har indbygget 

en fortælling om gillelejernes kamp for at bevare 

rekreative areale, da området var i fare for at 

blive udstykket til sommerhuse.

MUNKERUPHUS

Munkeruphus er i dag et udstillingssted med 

kunst og design og består af selve Munkeruphus, 

en parklignende have og landskab ned til kysten. 

I området ligger også to ældre boliger fra samme 

tid som Munkeruphus. Tidligere bolig og værk-

sted for kunstneren Gunnar Aagaard Andersen.

Hele havnens miljø bør sikres så fiskeriets 

vilkår understøttes, da fiskeriets betyd-

ning for hele byens miljø er af afgøren-

de betydning. En eventuel lokalplan eller 

rammebestemmelser bør sikre erhvervets 

vilkår, nuværende strukturer og funktions-

bygninger.

Havnen er et meget aktivt miljø, der vid-

ner om stedets betydning for kommunen 

og stedets historie. Hele områdets struk-

tur er meget velbevaret og miljøets små 

fortællinger er alle intakte og i funktion. 

Havnens mange funktionsbygninger og 

den åbne struktur er bærende elementer.
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TEGNERS MUSEUM OG RUSLAND

Tegners Museum og skulpturpark ligger i det 

fredede naturområde Rusland syd for Dron-

ningmølle. Rudolph Tegner valgte dette sted til 

sit museum og stod selv for planlægningen og 

opførelsen af museet, som blev indviet i 1938. 

Museet står som en betonmonolit i det kupere-

de, lyngklædte landskab, og i parken findes 14 af 

Tegners skulpturer.

Forløbet langs Østergade og Vestergade 

bør sammentænkes med området om-

kring kirken og tinghuset for at understøt-

te byens ældste del som en samlet helhed 

og en styrket oplevelsesværdi med blik på 

udviklingen af handelsgaden.

Området omkring kirken og tinghuset in-

deholder flere bevaringsværdige elemen-

ter og den oprindelige bystruktur, som 

stadig er synlig. Strukturen i Østergade 

og Vestergade er bevaret, dog mindskes 

dens rolle med centrets position. Vester-

gade, omkring tinghuset, indeholder flere 

interessante elementer.

HELSINGE

Helsinge er kommunens hovedby og udvikle-

de sig fra landsby til større stationsby fra 1897 i 

forbindelse med jernbanens ankomst. Området 

består af byens centrum omkring handelsgaden 

Østergade/Vestergade og Frederiksborgvej, samt 

området omkring kirken og tinghuset.

Med genoprettelsen af Søborg Sø kan 

Søborg blivet attraktivt turist- og udflugts-

mål, og det er vigtigt at tage hensyn til 

landsbyens bevaringsværdier i den sam-

menhæng. Der findes en lokalplan med 

bevarende bestemmelser for Søborg.

Søborg er et eksempel på en meget vel-

bevaret forteby, hvor flere af gårdene er 

uudflyttede, og man oplever en høj grad 

af autenticitet og integritet. Forten udgør 

et bærende element og er tydeligt aflæse-

lig men utilgængelig pga. de omkringlig-

gende private haver.

SØBORG 

Søborg er en forteby med bevaret gadekær og 

omkransende bebyggelse beliggende nord for 

det drænede landskab, hvor Søborg Sø tidligere 

lå. Landsbyen er en gammel købstad, som miste-

de sine købstadsrettigheder engang i 1500-tal-

let. Landsbyen indeholder et missionshus, og 

omkring skolen og forsamlingshuset nordøst for 

byen er et miljø opstået .

Rammebestemmelse 8C2 kan med fordel 

udvides og specificeres for at sikre byens 

kulturhistoriske værdier. 

Græsted har siden 1950 været underlagt 

en større udvikling af parcelhuskvarterer 

og indeholder i dag et aktivt by- og han-

delsmiljø som centerby for lokalområdet. 

Med denne udvikling bør de eksisterende 

rammebestemmelser sikre bystrukturen 

og det anbefales ligeledes at SAVE-regi-

strere den centrale bebyggelse.

Byen er udviklet med et større parcel-

husområde og nyere industri, men in-

deholder stadig flere fine elementer, der 

understøtter fortællingen om byen. En 

egentlig landsbystruktur er tydeligst om-

kring Stationsvej, P.C. Skovgaards Vej og 

Kirkebakken.

Det tætte bymiljø omkring kirken, stati-

onsområdet samt villaerne langs Græsted 

Skovhuse er knyttet sammen af parcelhu-

se. De tre områder indeholder flere stær-

ke arkitektoniske og integritetsmæssige 

kvaliteter, herunder det tætte gadeforløb 

langs Græsted Hovedgade, som under-

støtter fortællingen om byens udvikling.

VEJBY

Vejby er en tidligere landsby, som har udviklet sig 

med anlæggelsen af stationen og Tisvildevej. Kir-

ken ligger højt midt i byen i nær relation til Vejby 

Skole, hvoromkring den oprindelige landsby også 

koncentrerer sig.

GRÆSTED

Græsted er udviklet som stationsby i forbindelsen 

med anlæggelsen af jernbanen mellem Græsted 

og Hillerød i 1880. Stationen er opført uden for 

den tidligere landsby, der oprindeligt er anlagt 

i forbindelse med kirken, men har fået flere nye 

funktioner som postkontor, brugsforening, an-

delsmejeri samt bank og skole.

Museet og skulpturparken ligger i et na-

turfredet område, og selve museums-

bygningen er fredet. Museet og det til-

hørende, rekreative område har gode 

egenskaber for turisme og kultur, og man 

kan med fordel trække på museets besø-

gende i nærliggende kulturmiljøer.  

Museet og skulpturparken udgør tilsam-

men et helstøbt kulturmiljø, hvor den soli-

tære placering i det omkringliggende he-

delandskab spiller en væsentlig rolle for 

oplevelsen af stedet.
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MÅRUM KIRKEBY

Mårum opstod som en skovbygd med små 

landsbyer og enestegårde, hvor bønderne 

ernærede sig ved skovbrug. Mårum Kirkeby er i 

dag en udpræget gennemfartsby, hvor nyere be-

byggelse er vokset frem vest for Ny Mårumvej. 

Øst herfor findes landsbyens ældste bebyggelse 

samt kirken. I rundkørslen nord for byen ligger 

den gamle købmandsgård.

Ramløse er inddelt under flere rammebe-

stemmelser, som det anbefales at specifi-

cere i forhold til at sikre byens kulturhisto-

riske værdier.

Landsbystrukturen har over tid ændret ka-

rakter med større ændringer fra 1960 og 

frem. Ramløse indeholder dog flere ele-

menter, herunder bebyggelsen omkring 

byens gadekær, rytterskolen, købmands-

butik, kirken med præstegård samt den 

gamle mølle, som på fin vis knytter byen 

sammen.

RAMLØSE

Ramløse er en ældre forteby nordøst for Arresø. 

Landsbyen er oprindeligt centreret omkring gade-

kæret, hvor der stadig findes flere stråtækte huse 

samt en tidligere rytterskole. Byen har dog udvik-

let sig til vejby langs Frederiksværkvej. Kirken lig-

ger højt i byens nordlige udkant med udsigt over 

Ellemosen.

Kulturmiljøets placering i det kuperede 

terræn ud til Arresø er sårbart over for be-

byggelse langs søen samt området mel-

lem Annisse og Dalenborg. De eksisteren-

de rammebestemmelser kan med fordel 

udvides for at sikre strukturen og vigtige 

elementer i landsbyen overfor den nuvæ-

rende nyere udvikling af parcelhuse.

Landsbyens struktur er afgørende for op-

levelsen af det sønære område, hvor der 

fra de højeste punkter er udsigt over det 

kuperede, omkringliggende landskab. By-

ens velholdte gårde og længehuse styrker 

desuden den kulturhistoriske værdi af 

de mange elementer fra det oprindelige 

landsbysamfund.

ANNISSE 

Annisse udgør en koncentreret bydannelse, der 

ligger på en sydvendt skråning mod Arresø. 

Præstevej/Helsingevej fremstår som en mindre 

bygade, der ligger højt i forhold til den øvrige 

bebyggelse, som forskyder sig med terrænet ned 

mod vandet. Kirken og hovedgården, Annisse-

gård, ligger højt placeret.

Dragstrup ligger højt med flere gode ud-

sigtspunkter i bakkelandskabet nordøst 

for den drænede sø. Endvidere knytter 

landsbyen Søborg Sø og Pandehave sam-

men, hvorfor der er mulighed for en frem-

tidig udvikling i området efter genopret-

ningen af Søborg Sø.

Selve landsbystrukturen fremstår intakt 

med et gadekær og en indre ubebygget 

forte, hvoromkring bebyggelsen lægger 

sig tæt. Desuden styrkes den kulturhisto-

riske værdi af de mange elementer fra det 

oprindelige landsbysamfund.

Vejforløbet og de uudflyttede gårde er 

vigtige kulturhistoriske træk i Dragstup, 

der beretter om de tidlige landsbymiljøer 

omkring Søborg Sø. Kulturmiljøets værdi-

sætning svækkes dog af landsbyens blan-

dede bygningskarakter og vedligehold.

VALBY

Valby er en forteby i landskabet vest for Valby 

Hegn. Landsbyen indeholder flere uudflyttede 

gårde og ældre husbebyggelse samt en kirke med 

præstegård, en tidligere rytterskole og et forsam-

lingshus. 

DRAGSTRUP

Dragstrup er en tidligere udflytterby, der ligger i 

landskabet op til den tørlagte Søborg Sø. Lands-

byen består af større tætliggende gårde og min-

dre husbebyggelser, der ligger ind til et karakteri-

stisk vejforløb fra en tidligere stjerneudskiftning.

I den østlige del af landsbyen kan man 

stadig aflæse den oprindelige landsby-

struktur og bebyggelse, mens den vestli-

ge del omkring Ny Mårumvej er af blandet 

karakter og bærer tydeligt præg af at være 

gennemfartsby. 
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HOLT

Holt er en mindre landsbydannelse, som består 

af tre større, tætliggende, uudflyttede gårde på 

vestsiden af den tørlagte Søborg Sø.

Blistrup opleves meget fragmenteret, da 

de fortællende elementer som kirken, 

missionshusene, brugsforeningen, vind-

møllen og skolen spreder sig over et langt 

vejforløb med flere slip i bebyggelsen. 

Landsbyens integritetsværdi svækkes 

desuden af de mange parcelhusudstyk-

ninger.

BLISTRUP

Blistrup er oprindeligt en udflytterby, som i be-

gyndelsen bestod af kirke, præstegård og nogle 

få gårde. I løbet af andelstiden kom mejeri, brugs-

forening og frysehus til, ligesom Indre Mission 

opførte missionshuse i første halvdel af 1900-tal-

let. Byen rummer en mindre kerne af huse fra 

midten af 1800-tallet beliggende rundt om lands-

byens vindmølle.

Der er ved at blive udarbejdet en ny lokal-

plan for omdannelse af sygehuset til boli-

ger og erhverv der kan forenes med boli-

ger. Der foreligger en bevarende lokalplan 

for Esbønderup og en særskilt lokalplan 

for den nyeste del af det gamle sygehus.

Esbønderups landsbykerne har bevaret 

sin struktur og store dele af arkitekturen, 

hvis gade- og småhuse byder på høje arki-

tektoniske værdier. Det gamle hospital har 

tilmed arkitektoniske kvaliteter, men er i 

forfald. Byens udvikling er sket uden om 

landsbykernen og har efterladt et auten-

tisk kulturmiljø.

ESBØNDERUP 

Esbønderup er en slynget vejby med et tæt gade-

forløb og flere ældre huse i bindingsværk. Lands-

byen har et stort, centralt gadekær, som ligger 

i umildbar sammenhæng med kirken. Desuden 

finder man i Esbønderup det gamle hospital, 

alderdomshjem, apotek, skole samt præstegård. 

Senere er byen udbygget med parcelhuskvarte-

rer mod syd og nord.

Valby Overdrev har en høj formidlings-

værdi i forbindelse til områdets rekreative 

egenskaber, der tager udgangspunkt i de 

omkringliggende skovarealer.

Gårdene på Valby Overdrev har en høj 

kulturhistorisk værdi, der knytter sig til 

den velbevarede, stråtækte bebyggelse i 

Skovbrynet mellem Valby Hegn og Agge-

bo Hegn. Missionshuset vidner desuden 

om en udpræget religiøs bevægelse i om-

rådet omkring Græsted.

Kolonien er næsten intakt og ligger jævnt 

placeret langs skovbrynet ved Aggebo. De 

små gårdsbrug indeholder fine arkitek-

toniske værdier, som bør bevares for at 

opretholde integriteten og oplevelsen af 

kulturmiljøet.

VALBY OVERDREV

Valby Overdrev består af en koloni af tidligere 

skovhusmandsbrug i udkanten af Valby Hegn. Be-

byggelsen er tilknyttet et missionshus, der ligger i 

forbindelse med et større højskoleanlæg.

AGGEBO

Aggebo er en skovhusmandsudstykning fra 

1700-tallet, som knytter sig til Græsted og Agger-

bo Hegn. Kolonien er en af få skovhusmandskolo-

nier i Nordsjælland og vidner om husmandsklas-

sens afhængighed af forskellige ressourcer og 

deres specialiserede håndværkere.

Kulturmiljøet er sårbart overfor ny bebyg-

gelse, da de kulturhistoriske værdier knyt-

ter sig til gårdenes placering i landskabet. 

Men ved en genopretning af Søborg Sø 

spiller gårdene en vigtig rolle i formidlin-

gen af området.

Landsbyen fremstår som en tydelig grup-

pering af gårde i landskabet op til Søborg 

Sø, hvor gårdenes tætte placering ind til 

vejforløbet i det ellers ubebyggede land-

skab understøtter fortællingen og oplevel-

sen af området.
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LANDLIGGERHUSE VED VILLINGEBÆK

Langs Villingebæk Strandvej og Kullavej ligger 

en række store palævillaer med udsigt over 

vandet. De blev bygget som ferieresidens inspi-

reret af større landsteder, men er i dag helårs-

huse. Husene ligger tilbagetrukket fra vejen og 

arkitekturen spænder fra italiensk landstil til 

bjælkehytte.

Ruinen besidder gode formidlingsmu-

ligheder i relation til fortællingen om 

Kongernes Nordsjælland og hele områ-

det inviterer til gåture i naturen med ud-

gangspunkt fra ruinen. Området er fredet 

som fortidsminde, hvorfor en kulturmiljø 

udpegning ikke er relevant.

Området har stor historisk værdi, og den 

udgravede ruin fremstår relativt intakt 

med borgbanke og voldgrav, samt flere 

oprindelige mure. Bygningens struktur 

fornemmes i de bevarede elementer. Hele 

området fremstår som et attraktivt natur-

område i udkanten af Tisvilde Hegn.

ASSERBO SLOTSRUIN & TORUP LANDSBY

Asserbo, en tidligere stormandsgård fra 1400-tal-

let, bled i 1500-tallet sandet til og senere igen ud-

gravet i 1849 af Kong Frederik den syvende. Om-

rådet indeholder borgbanke og voldanlæg samt 

større parkanlæg. Til Asserbo hørte landsbyen 

Torup på 12 gårde. To af gårdene er udgravede og 

fremstår meget velbevarede fra 1500-tallet.

Området er et attraktivt boligområde og 

rekreativt areal, og det er vigtigt, at even-

tuelle udbygninger forholder sig til den 

eksisterende struktur og bebyggelsens 

ydmyge karakter. Der foreligger en lo-

kalplan med bevarende bestemmelse fra 

2005. 

Kulturmiljøet i Esbønderup Skovhuse er 

letaflæseligt pga. den velbevarede bebyg-

gelse, som ligger smukt placeret i det ku-

perede, skovklædte terræn. Forbindelsen 

mellem skoven og bebyggelsen er stadig 

tydelig, da de små skovbrug og arbej-

derboliger fremstår ydmyge og i samspil 

med landskabet.

ESBØNDERUP SKOVHUSE 

Esbønderup Skovhuse er opstået som en 

skovbygd i udkanten af Gribskov, og har været 

tilholdssted for de såkaldte kulsviere, der brænd-

te trækul i miler. Området er stadig præget af 

mindre skovbrug i bindingsværk og omkring 

Haregabgaard, der er opført i nyklassicistisk stil 

med staldlænger i kampesten, findes små arbej-

derboliger i skovbrynet. 

Slotsruinens placering på den tidligere 

holm udgør en spændende fortælling, 

som kan inddrages i det forestående sø-

genopretningsprojekt og i udviklingen af 

stedet til turisme- og besøgssted. Områ-

det er fortidsmindefredet kulturarvsareal.

Byen og Esrumgaard bør inddrages i den 

fysiske planlægning og udvikling af det 

kommende centrale besøgscenter for 

Nationalparken ved Esrum Kloster og 

Møllegård. Området omkring klosteret er 

fortidsmindefredet kulturarvsareal.

Den tydelige placering på banken gør 

slotsruinen let aflæselig, hvilket under-

streges af det flade søbundsareal og den 

vandfyldte grav.

Esrum by og Esrum Kloster samt mølle 

opleves som et sammenhængende mil-

jø, hvor de enkelte fortællende elementer 

styrker hinanden og tilsammen sikrer en 

høj integritetsværdi. Bebyggelsen i kultur-

miljøet er generelt meget velholdt.

SØBORG SLOTSRUIN

Søborg Slotsruin ligger på en banke omkranset 

af en voldgrav, og tidligere af Søborg Sø.. Slottet 

kan føres tilbage til ca. 1150 og blev opført som 

et lukket anlæg omkring en gårdsplads. Søen er 

i dag drænet til landbrugsjord og græsningsare-

aler, hvorfor slotsruinen hæver sig op over det 

flade engareal. 

ESRUM OG ESRUM KLOSTER

I Esrum Hovedgade findes en gammel købmands-

butik, kommunekontor, kostskole, galleribygning 

og sydligst i byen ligger Esrum Kloster, kloster-

mølle og møllesø. Esrum Kloster blev opført som 

cistercienserkloster omkring år 1150 af ærkebi-

skop Eskil, som også stod bag opførelsen af Sø-

borg Slot. Sydøst for Esrum ligger Esrumgaard, 

som også indgår i kulturmiljøet.

Historien om landliggerhusene er svær at 

formidle, da villaerne er utilgængelige for 

offentligheden.

Landliggerhusenes arkitektur er intakt i sit 

udtryk, og man kan stadig tyde det land-

lige præg, men villaerne er afskærmet 

med store hegn og fremstår private og 

utilgængelige. 
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Bosætning

Erhverv

Erhverv

Kultur

Kultur

Kulturhistorisk

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Arkitektonisk

Integritet

Integritet

Turisme

Turisme

Bosætning

Bosætning

Erhverv

Erhverv

Kultur

Kultur

SOPHIENLUND GODS

Sophienlund Gods rummer foruden den tre-

længede hovedbygning en avlsgård, forpagter-

bolig og større maskinhaller samt en park med 

pavillon. Området præges desuden af alléer og 

levende hegn.

De gamle fabriksbygninger bør sikres 

mod nedrivning og udbygninger, som 

ikke er tilpasset helheden. Dette kan gøres 

vha. rammebestemmelser i den eksiste-

rende lokalplan for området.

Flere af de gamle fabrikselementer som 

ringovn, produktionshaller, administra-

tionsbygning og skorstenen er bevaret, 

hvilket sikrer kulturmiljøets aflæselighed. 

Samtidig har  betonproduktionen sat sig 

tydelige spor i kulturmiljøet, som opleves 

noget fragmenteret.  

MÅRUM TEGLVÆRK

Mårum Teglværk udgøres af et fabriksanlæg, som 

gennem 1900-tallet har været teglværk og efter-

følgende haft produktion af beton og mørtel. In-

dustrien er stadig aktiv i dag og er indrettet i de 

oprindelige fabriksbygninger.

Fortællingen om sandflugten og de begra-

vede gårde er vanskelig at aflæse, da den 

kræver forhåndsviden. Den store terræn-

forskel og gårdene neden for kirken udgør 

dog virkningsfulde, fortællende elementer 

i kulturmiljøet. 

TIBIRKE KIRKE 

Tibirke Kirke ligger højt i landskabet øst for 

Tisvilde Hegn med udsigt over Ellemosen og 

Tibirke Bakker. I slutningen af 1500-tallet var 

sognet hærget af flyvesand, hvilket resulterede i, 

at landsbyen flyttede til sin nuværende placering 

i 1749, og de gamle gårde i dag ligger under 

sandet. Ved kirken ligger det lille stråtækte hus 

Gretely og en række gårde.  

Pibe Mølle er velholdt og udgør med sin 

synlige placering i landskabet et aflæse-

ligt kulturmiljø, som styrkes af elementer 

som Pibe Møllegård og Pøleå. Pibe Mølle-

gård er ligeledes velbevaret og anvendes i 

dag som restaurant og golfklub.

PIBE MØLLE

Pibe Mølle er opført i 1779 og Sjællands eneste 

stubmølle. Møllen står på sin oprindelige place-

ring i et engareal, som gennemløbes af Pøleå. 

Pibe Møllegård, som oprindeligt var vandmølle 

ved Pøleå, ligger i vejsvinget syd for bakken. Beg-

ge møller var i brug indtil 1921, hvor Nationalmu-

seet overtog vindmøllen og den blev fredet.

Godsets avlsbygninger er af nyere dato, 

og kun hovedbygningen har bevaret sin 

oprindelige arkitektur. De store maskin- 

og lagerhaller svækker stedets integri-

tetsværdi.
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KULTURMILJØERNES SAMLEDE VÆRDI 
GRIBSKOV KOMMUNE 

HØJ VÆRDI (VÆRDISUM 11-15)

MIDDEL VÆRDI (VÆRDISUM 8-10)

LAV VÆRDI (VÆRDISUM 3-7)

KULTURMILJØERNES EGENSKABER 
GRIBSKOV KOMMUNE 

TURISME

ERHVERV

BOSÆTNING

KULTUR

HØJ (VURDERING 4-5)
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UDVALGTE KULTURMILJØERUDVALGTE KULTURMILJØER

TISVILDELEJE
Kulturmiljø nr. 1

TIBIRKE BAKKER
Kulturmiljø nr. 7

GILLELEJE FISKERBY
Kulturmiljø nr. 3

SØBORG
Kulturmiljø nr. 11

ESRUM OG ESRUM KLOSTER
Kulturmiljø nr. 29

Tisvildeleje

Græsted

Gilleleje

Esrum

Helsinge

GRIBSKOV KOMMUNE 

De udvalgte kulturmiljøer er et eksempel på, hvordan kom-

munen kan arbejde med screeningens resultater i en videre 

planlægningsproces. Udvælgelsen er baseret på de formål 

og kriterier, der blev defineret i screeningens opstartsfase. 

UDVALGTE
KULTURMILJØER

5 UDVALGTE KULTURMILJØER  



LØSBLADE MED 
DE UDVALGTE 
KULTURMILJØER
Løsbladene indeholder en beskrivelse af kulturmiljøet, dets 

fortælling, bærende bevaringsværdier og status samt illu-

strationer i form af fotos og diagram .



BESKRIVELSE

Tisvildeleje opstod som et fiskerleje med fiskeri direkte fra ky-

sten. Prioriteringen af havnen i Gilleleje betød dog, at fiskeriet 

mindskedes i Tisvildeleje. Med anlæggelsen af stationen i 1924 

udviklede Tisvildeleje sig til et attraktivt feriested med en hastig 

udstykning af sommerhusområder og opførelse af badehoteller. 

Området opleves i dag som et attraktivt feriested, og befolk-

ningstallet mere end tidobles i sommermånederne. Områdets 

tidligere rolle som fiskerleje kan stadig opleves langs Hovedga-

den og langs Ved Stranden, hvor flere ældre, stråtækte fiskerhu-

se samt den oprindelige bebyggelsesstruktur opleves. Området 

indeholder også badehuse, ferieboliger og stationsområde.

KULTURMILJØETS VÆRDIER

Området rummer flere fortællinger, og særligt det gamle fisker-

leje langs Ved Stranden vidner om områdets opståen. Ligeledes 

afspejler byen feriekulturens forskellige perioder; den tidlige fe-

riekultur med de små badehuse ved den tidligere landingsplads, 

elementer af de første badehoteller og de store ferieboliger samt 

senere sommerhusområder.

BÆRENDE ELEMENTER

Områdets bærende fortælling er knyttet til de bevarede fisker-

huse Ved Stranden, badehusene ved den gamle landingsplads 

og forløbet langs Hovedgaden, hvor feriekulturens forskellige 

tidsperioder opleves.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 

Tisvildeleje er i dag et attraktivt feriested, hvorfor områdets pri-

mære egenskaber findes inden for turisme og turismerelateret 

erhverv. 

BEMÆRKNINGER 

Det anbefales at udarbejde en udviklingsplan, som skal være 

med til at sikre en nænsom udvikling af byen med respekt for 

alle lag af den oplevede kulturhistoriske udvikling. Særligt med 

fokus på stedets rolle som fiskerleje, feriekulturens udvikling 

langs kysten og den tidlige feriekultur ved de små badehuse.

Kommune:

Kategori:

Udpeget i kommuneplan: 

Emne i kommuneplan:

Adgangsforhold: 

Gribskov Kommune

Kystmiljø – Fiskerleje 

Fritidsmiljø – Sommerhusområde 

Ja

Kulturmiljø

Offentlig adgang 

VÆRDISÆTNING

EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Hovedgaden fra kysten til stationen.

Afgrænsningen indeholder det gamle fiskerleje, badehuse, stationsområde og feriehuse.

Tisvilde Bio4

Station3

Fiskerhuse2

Badehuse1

Afgrænsning

1

2

3

4

TISVILDELEJE1

SCREENING AF KULTURMILJØER

GRIBSKOV KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



Det tidligere fiskerleje med flere af de første sommerhuse i baggrunden.

Badehusene ved den gamle landingsplads. Ældre fiskerhuse ved det gamle fiskerleje, beliggende ved Hovedgaden.

TISVILDELEJE

SCREENING AF KULTURMILJØER

GRIBSKOV KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE

Gilleleje kan dateres tilbage til 1500-tallet. Havnen blev anlagt i 

1872 og flere efterfølgende udvidelser har sikret havnen status 

som Sjællands største aktive fiskerihavn. I 1896 blev Gilleleje en 

del af Gribskovbanen og med den nye jernbaneforbindelse ud-

viklede området sig som et attraktivt ferieområde. Dette præger 

stadig byen, og det tidligere fiskerleje er i dag en attraktiv ferie-

by. Området indeholder ud over fiskerlejet et større havneområ-

de med lystbådehavn, værft og fiskerierhverv samt restauranter.

KULTURMILJØETS VÆRDIER

Fiskerbyen fremstår velbevaret, og særligt den tætte struktur 

med direkte vejforbindelser til havnen understreger områdets 

fortælling. Havnemiljøet er med tiden blevet mere omdannet, 

men strukturen opleves i de tætte bygninger, de åbne pladser 

omkring slæbestederne og fiskeriauktionen, som er omdrej-

ningspunktet for aktivitet. Området er samlet af national værdi.

BÆRENDE ELEMENTER

Den bærende fortælling findes ved kirken og i de mange små 

fiskerhuse og den oprindelige struktur langs Havnevej, Lille 

og Store Strandstræde samt Søstræde. For områdets samlede 

fortælling er havnens struktur og bygninger også bærende, 

særligt den tætte bebyggelse mellem Alfavej, Vodbindervej, 

Havnen og Kanalvejen. 

KULTURMILJØETS EGENSKABER 

Kulturmiljøet besidder særligt egenskaber inden for turismeud-

vikling. Området er dog sårbart over for den massive turisme, 

der allerede findes i området, hvorfor udvikling bør ske med af-

sæt i de oprindelige værdier. Ved siden af turisme er fiskeriet 

områdets primære erhvervsgrundlag.

BEMÆRKNINGER 

Det aktive erhvervsfiskeri er vigtigt for stedets fortsatte turisme-

udvikling, hvorfor det anbefales at udarbejde en udviklingsplan 

for havneområdet, hvor både fiskeri og turisme tilgodeses.

Kommune:

Kategori:

Udpeget i kommuneplan: 

Emne i kommuneplan:

Adgangsforhold: 

Gribskov Kommune

Kystmiljø – Fiskerleje,

Kystmiljø – Havn

Ja

Kulturmiljø

Offentlig adgang 

VÆRDISÆTNING

EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Den tætte struktur og de stråtækte fiskerhuse opleves særligt langs Lille Strandstræde

Afgrænsningen indeholder fiskerbyen, fiskerihavnen samt lystbådehavnen

Kirke3

Fiskerlejer2

Havn1

Afgrænsning

1

2

3

GILLELEJE HAVN OG FISKERBY3 & 5

SCREENING AF KULTURMILJØER

GRIBSKOV KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



Husene i fiskerbyen er alle bygget i samme stil og beliggende tæt langs de smalle gader

Flere af de tidligere funktionsbygninger relateret til fiskeriet er i dag omdannet til spiseste-

der eller anden turismerelateret erhverv

Fiskeauktionen ligger isoleret på Havnen og er knudepunkt for områdets dagligdag

GILLELEJE HAVN OG FISKERBY

SCREENING AF KULTURMILJØER

GRIBSKOV KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE

Tibirke Bakker er Danmarks første sommerhusområde opført 

ud fra en udstykningsplan og beliggende i lyng- og græsklædte 

morænebakker. Området opstod i 1916 på baggrund af en ud-

styknings- og bebyggelsesplan udført af arkitekt Ejnar Dyggve. 

Alle feriehusene er tegnet på baggrund af denne plan og af dati-

dens store arkitekter, såsom Mogens Clemmensen, Ivar Bentsen 

og Mogens Lassen. Området indeholder omkring 50 feriehuse 

fra forskellige perioder. Alle sommerhusene indlejrer sig i land-

skabet på åbne parceller der, flyder sammen med landskabet. 

KULTURMILJØETS VÆRDIER

Tibirke Bakker fremstår som en unik helhed med afsæt i den 

oprindelige udstykningsplans ideer, hvor feriehusene er place-

ret på åbne grunde med respekt for det kuperede landskab. De 

enkelte feriehuse fremstår alle med høj arkitektonisk værdi og 

få er omdannet, alle med respekt for den oprindelige arkitektur.

BÆRENDE ELEMENTER

De bærende elementer knytter sig til sammenhængen mellem 

udstykningsplan, arkitektur og landskab. Feriehusenes isolere-

de placering i det bakkede landskab er bærende for områdets 

fortælling og oplevelsen af kulturmiljøet.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 

Tibirke Bakker er stadig et populært feriehusområde, dog er om-

rådet forholdsvis privat, og ingen af feriehusene er til offentlig 

udlejning. Det atypiske sjællandske landskab og udsigten fra det 

bakkede terræn er et attraktivt, rekreativt udflugtsmål. En for-

midling af stedets historie og arkitektur i forbindelse med de re-

kreative ruter, vil kunne understøtte stedets oplevelse.

BEMÆRKNINGER 

Området er i dag underlagt flere naturfredninger og bygnings-

deklarationer. Ligeledes er hele området omfattet af en restriktiv 

lokalplan, hvorfor en kulturmiljøudpegning primært anvendes til 

at sætte fokus på det nationalt unikke feriehusområde.

Kommune:

Kategori:

Udpeget i kommuneplan: 

Emne i kommuneplan:

Adgangsforhold: 

Gribskov Kommune

Fritidsmiljø - Sommerhusområde 

Ja

Kulturmiljø

Ingen offentlig adgang 

VÆRDISÆTNING

EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Feriehusene ligger uden afgrænsede grunde i det bakkede terræn

Afgrænsningen indeholder området afgrænset af lokalplan.

Afgrænsning

TIBIRKE BAKKER7

SCREENING AF KULTURMILJØER

GRIBSKOV KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



Udsigt over landskabet med feriehusene indlejret i landskabet

Skovskellet 8 er tegnet af Mogens Clemmensen Bakkedalen 3 opført for direktør Per Reumert af arkitekt Arne Meldgaard

TIBIRKE BAKKER

SCREENING AF KULTURMILJØER

GRIBSKOV KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE

Søborg er en forteby med gadekær og omkransende bebyggel-

se nord for det drænede landskab, hvor Søborg Sø engang lå. 

Landsbyen er en gammel købstad, som opstod i tilknytning til 

Søborg Slot og fik købstadsrettigheder i ca. 1250. Købstadens 

udvikling i løbet af middelalderen var dog begrænset, og den 

mistede sine rettigheder i midten af 1500-tallet, da Grevens Fej-

de lagde Søborg Slot i ruiner. Søborg var ligesom slottet tidlige-

re helt omkranset af søen, indtil dræningen startede i 1800-tallet. 

I dag indeholder landsbyen en kirke, præstegård, missionshus 

samt skole og forsamlingshus nordøst for byen.

KULTURMILJØETS VÆRDIER

Søborg er et eksempel på en velbevaret forteby, hvor bebyggel-

sen langs vejen understøtter den oprindelige landsbystruktur, 

og man oplever en høj grad af autenticitet og integritet. Den 

store kirke, som vidner om Søborgs tid som købstad, præstegår-

den, missionshuset og skolen har alle høj arkitektonisk værdi.

BÆRENDE ELEMENTER

Søborgs velbevarede landsbystruktur og bebyggelse bestående 

af længe- og gadehuse beliggende helt ud til vejen udgør kul-

turmiljøets bærende værdier. Forten udgør et bærende element 

og er tydeligt aflæselig men utilgængelig pga. de omkringlig-

gende haver.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 

Søborg har med sine forskellige boligtypologier og landsby-

stemning gode egenskaber for bosætning. Desuden giver lands-

byens nærhed til Søborg Slotsruin og den drænede Søborg Sø, 

som står over for genopretning, gode egenskaber for kulturop-

levelser og formidling af historien på stedet.

BEMÆRKNINGER 

Med genoprettelsen af Søborg Sø kan Søborg blive et attraktivt 

turist- og udflugtsmål, og i den sammenhæng er det vigtigt at 

tage hensyn til landsbyens bevaringsværdier. Der findes en lo-

kalplan med bevarende bestemmelser for Søborg.

Kommune:

Kategori:

Udpeget i kommuneplan: 

Emne i kommuneplan:

Adgangsforhold: 

Gribskov Kommune

Bymiljø - Landsby

Ja

Kulturmiljø

Offentlig adgang 

VÆRDISÆTNING

EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Søborgs bebyggelse er tætliggende og omkranser en bevaret forte i landsbyens midte

Kulturmiljøet indeholder den oprindelige landsby med central forte, småhusene langs 

Søborg Søvej og miljøet omkring skolen og forsamlingshuset nordøst for byen

Skole3

Forte2

Kirke1

Afgrænsning

1

2

3

SØBORG11

SCREENING AF KULTURMILJØER

GRIBSKOV KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



Søborgs slyngede bygade med de små huse beliggende helt ud til vejen og Søborg Kirke i baggrunden

Søborgs store kirke er en reminiscens fra tiden som købstad og fremstår derfor meget 

markant i den lille landsby

Præstegården i Søborg brændte i 1872 og blev derefter opført i sin nuværende skikkelse. I 

stalden er der fundet genanvendte materialer fra Søborg slotsruin

SØBORG

SCREENING AF KULTURMILJØER

GRIBSKOV KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE

Sydligst i Esrum ligger Esrum Kloster, klostermølle og møllesø. 

Esrum Kloster blev opført som cistercienserkloster omkring år 

1150 af ærkebiskop Eskil, som var overhoved for cistercienser-

ordenen i Skandinavien. I middelalderen spillede Esrum Kloster 

en vigtig rolle for udbredelsen af ordenens tro og havde den 

største jordbesiddelse i Nordsjælland. Efter reformationen over-

gik kirkens ejendom til kronen, og størstedelen af Esrum Kloster 

blev revet ned. Omkring Esrum løber en kanal, som i det meste 

af 1800-tallet blev brugt til at fragte brænde, og sydøst for byen 

ligger Esrumgaard, der også indgår i kulturmiljøet.

KULTURMILJØETS VÆRDIER

Esrum og Esrum Kloster opleves som et sammenhængende mil-

jø af national værdi, hvor de enkelte fortællende elementer styr-

ker hinanden og tilsammen sikrer en høj integritet. Bebyggelsen 

i kulturmiljøet er generelt meget velholdt.

BÆRENDE ELEMENTER

De bærende elementer i kulturmiljøet udgøres af klosteret, 

klostermøllen og møllesøen. Dertil kommer Esrumgaard samt 

bebyggelsen i den sydlige del af Esrum, hvor især kostskolen, 

galleriet og småhusene i Klostergade er vigtige elementer.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 

Det nye besøgscenter til Nationalpark Kongernes Nordsjælland 

kommer til at ligge ved Esrum Kloster, hvilket skaber nye poten-

tialer for kultur- og turismeudvikling i kulturmiljøet.

BEMÆRKNINGER 

Byen og Esrumgaard bør inddrages i den kommende udvikling 

ifm. det kommende besøgscenter ved Esrum Kloster. Området 

omkring klosteret med kanalen og åen er fortidsmindefredet 

kulturarvsareal, og der findes en lokalplan med bevarende be-

stemmelser for Esrum by. Klosteret og møllen er fredet, men 

den øvrige bebyggelse har ikke fået fastsat bevaringsværdier, 

og det anbefales at foretage en SAVE-registrering på kostskolen 

samt Esrumgaard med udbygninger.

Kommune:

Kategori:

Udpeget i kommuneplan: 

Emne i kommuneplan:

Adgangsforhold: 

Gribskov Kommune

Magt og tro – Kloster

Bymiljø - Landsby

Ja

Kulturmiljø

Ingen offentlig adgang 

VÆRDISÆTNING

EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Esrum Kloster var Skandinaviens højborg for cistercienserordenen og havde store jordbe-

siddelser i Nordsjælland. I dag er kun en tiendedel af det store klosterkompleks tilbage

Kulturmiljøet indeholder Esrum Kloster, klostermølle, den sydlige del af Esrum by, Esrum-

gaard og det omkringliggende landskab, som grænser op til Esrum Sø

Esrumgaard3

Esrum Kloster2

Møllegård1

Afgrænsning

1

2

3

ESRUM OG ESRUM KLOSTER29

SCREENING AF KULTURMILJØER

GRIBSKOV KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



Esrum klostermølle med møllegård og Esrum Å samt den opstemte møllesø i baggrunden

Klostergade danner med sine små gadehuse en fin overgang til Esrum Kloster Esrumgaard sydøst for Esrum har foruden en stor klassicistisk hovedbygning flere impone-

rende udlænger

ESRUM OG ESRUM KLOSTER

SCREENING AF KULTURMILJØER

GRIBSKOV KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 
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