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Billedet til højre er fra 2021 og viser afgrænsningen af det om-
råde der undersøges og definerer lejet, både som de oprindelige 
fiskerhuse som stammer tilbage fra det 18. Århundrede og de 
tidligste sommerhuse fra begyndelsen af det 20 århundrede. 
Forrest langs vandet den ældste del af lejet hvor de oprindeli-
ge fiskerhuse lå. Husene er dateret fra 1771 til 1895. I denne 
bebyggelses midte var samlingsplads mod stranden og et lille 
bytorv tilbagetrukket. De er markeret med stiplede gule linjer.
Bag den ældste bebyggelse er den nyere bebyggelse der stam-
mer fra omkring 1900 og frem til 1948.Grænsen er markeret 
med en stiplet hvid linje. 
Kilde: Skråfoto fra Styrelsen for Data og Effektivisering

Matrikelkort med vejnavne og husnumre, der viser afgrænsning 
af det undersøgte område. 
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Baggrund
Denne vurdering af bevaringsværdier for den bebyggede struk-
tur	i	Lejet	er	blevet	til	på	baggrund	af	et	såkaldt	§	14	forbud	
nedlagt	juni	2022,	et	forbud	i	henhold	til	planloven	mod	at	
opføre ny bebyggelse, der kan være i modstrid med bestem-
melser i en kommende lokalplan. En sådan lokalplan skal være 
vedtaget	senest	et	år	efter	nedlæggelsen	af	forbuddet.	

§ 14 FORBUD
Ejeren af Ejendommen beliggende Ved Stranden 7 ønskede 
at opføre et anneks på 50 m2	som	supplement	til	et	originalt		
fiskerhus	på	70	m2,	opført 1775. Ejeren redegjorde for bebyg-
gelsesprocent,	afstand	til	skel	og	højdegrænseplaner,	og	internt	
i byggesagsbehandlingen var det svært at se, at der i bygnings-
reglement	eller	gældende	lokalplan,	var	noget	formelt	til	hinder	
for opførelsen af annekset. Klager fra naboer indeholdt heller 
ikke	argumentation,	der	kunne	give	anledning	til	et	afslag.	En	
næsten	enigt	byråd	besluttede	dog	at nedlægge et § 14 forbud  
i	henhold	til	Planloven.	
Kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod, at der retligt 
eller	faktisk	etableres	forhold,	som	kan	hindres	ved	en	lokal-
plan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år. Kommunalbe-
styrelsen	tinglyser	forbuddet	på	den	pågældende	ejendom.	
Tinglysningen er uden betydning for forbuddets gyldighed. 
Kommunalbestyrelsen	igangsatte	samtidig	et	arbejde	med	at	se	
mere detaljeret på bevaringsværdierne i Lejet med henblik på 
en	efterfølgende	revideret	lokalplanlægning	for	området.	

LOKALPLAN 72.99 FOR ET OMRÅDE I TISVILDELEJE, 

VEDTAGET 2001
Der	for	strækningen	fra	stationen	til	stranden	udarbejdet	en	lo-
kalplan, med bevaringsbestemmelser. Lokalplanens som er ud-
arbejdet i årene 1999-2001 sigter mod en balanceret udvikling 
af	strækningen	fra	Stationen	til	stranden.	Lokalplanens	område	
er	delt	op	i	fire	selvstændige	delområder:	1.	Strandområdet	2.	
Lejet		3.	”Strøget”	4.	Stationsområdet.	Hovedformålet	at	bevare	
den unikke landskabelige sammenhæng mellem byen og stran-
den og at bevare det kulturhistoriske miljø omkring Lejet og 
stejlepladsen. For Lejet er der fastlagt bevaringsbestemmelser. 
Overordnet set er der ingen tvivl om, at Lejet skal bevares, men 
i	bestemmelserne	er	det	ikke	specificeret,	hvad	der	skal	bevares	
og der er endda anvisninger af hvordan nybyggeri skal udfor-
mes, så det harmonerer med den eksisterende bebyggelse. 

Kort fra Lokalplan 72.99 der viser bygningsstrukturen med tag-
former, markeringer af byrum og deres afgrænsninger, beplant-
ninger og lysmaster. Alligevel er der sået tvivl om, hvad der må 
bygges i området.  

Kort fra 2022 hvor nybyggerier er markeret med rødt. I cen-
tret af Lejet er der bortset fra et større renoveringsprojekt ved 
Hovedgaden 102A  ikke bygget nyt, mens der i periferien er 
opført en del småbygninger. Umiddelbart uden for lokalplanens 
omådeafgrænsning er der opført fire større nybyggerier.  
Med lysegrøn er markeret de bygninger der er nedrevet.
Kortet er kun vejledende.  

De fire delområder i Lokalplan 72.99 for et område i Tisvildeleje.
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SCREENING AF KULTURMILJØER I GRIBSKOV KOMMUNE 
VED ARKITEKTSKOLEN I ÅRHUS
Arkitektskolen i Århus har i 2019 gennemført en strategisk regi-
strering af kulturmiljøer i Danmark, heriblandt også for Gribskov 
Kommune. I registranten, der lægger vægt på, at kulturmiljøer 
ikke	bare	skal	bevares,	men	med	deres	kraftfulde	fortællinger	
skal	indgå	i	den	fremtidige	planlægning	står	der	i	indledningen:	
”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 poten-
tielt kan styrke lokale erhverv og tiltrække turister og tilflyttere, 
såfremt deres fortællekraft aktualiseres og aktiveres.”
For	Tisvildeleje	står	der	specifikt:

”Området omkring de små badehuse, de stråtækte, ældre 
fiskerhuse og forløbet langs Hovedgaden indeholder områdets 
bærende elementer og tydelige eksempler på omdannelsen 
fra fiskerleje til ferieby. Området omkring stationen vidner 
også om dennes betydning for udviklingen af feriebyen. Byens 
bærende elementer er indeholdt i forskellige rammebestem-
melser, som det anbefales at udvide for at indeholde alle de 
vigtigste elementer. Disse rammebestemmelser bør uddybes 
så de tydeligere sikrer de vigtige strukturer og elementer. De 
oprindelige strukturer og elementer er vigtige i fremtidig turis-
meudvikling. 

BESKRIVELSE 
Tisvildeleje opstod som et fiskerleje med fiskeri direkte fra 
kysten. Prioriteringen af havnen i Gilleleje betød dog, at fiske-
riet 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 ferie-
sted, og	befolkningstallet	mere	end	tidobles	i	sommermåneder-
ne. Områdets tidligere rolle som fiskerleje kan stadig opleves 
langs Hovedgaden og langs Ved Stranden, hvor flere ældre, 
stråtækte fiskerhuse samt den oprindelige bebyggelsesstruktur 
opleves. Området indeholder også badehuse, ferieboliger og 
stationsområde.

KULTURMILJØETS VÆRDIER 
Området rummer flere fortællinger, og særligt det gamle 
fiskerleje langs Ved Stranden vidner om områdets opståen. 
Ligeledes afspejler byen feriekulturens forskellige perioder; 
den tidlige feriekultur 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	
primære	egenskaber	findes	inden	for	turisme	og	turismerelate-
ret 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.

EN VURDERING AF BEVARINGSVÆRDIERNE I LEJET 2022
Udover den eksisterende bevarende lokalplan og Arkitekt-
skolens registrant er der ikke udført nogen undersøgelse, der 
udpeger præcis hvilket område, der skal undersøges. 

Afgrænsningen af undersøgelsesområdet i denne rapport er 
udelukkende baseret på det område, der i dag allerede er 
udpeget	som	definerende”Lejet”	i	den	eksisterende	lokalplan.	
Med	henblik	på	det	tidspres	der	ligger	i	at	skulle	udarbejde	en	
ny lokalplan indenfor et år, er det ikke skønnet relevant at over-
veje	en	revision	af	selve	områdets	afgrænsning.	Rent	praktisk	
ville det få den konsekvens, at et større puslespil af bestem-
melser	og	redegørelser	i	forhold	til	den	eksisterende	lokalplan	
skulle gå op. 
Når det er sagt, kunne det måske alligevel være en idé at 
overveje om man ikke skulle prioritere bygninger med histo-
risk	tilknytning	til	Lejet	og	den	kulturhistoriske	fortælling	om	
fiskersamfundet	der	transformeredes	til	et	sommerhusom-
råde, fremfor den afgrænsning der er lavet i dag, således at 
der	opstod	en	større	klarhed	omkring	argumentationen	for	
bestemmelserne i en kommende lokalplan. Der er som sagt 
ikke gennemført en forundersøgelse, der ville inddrage lokale 
borgergrupper,	museer	og	interesseorganisationer	i	arbejdet,	
men der kunne godt peges på et hus der kunne udgå og to-tre 
stykker der kunne inddrages i en ny områdeafgrænsning.

Undersøgelsen af bevaringsværdierne i Lejet er ikke gennem-
ført som en SAVE registrering på bygningsniveau, men som en 
kortlægning og registrering af et bymiljøs bevaringsværdi på 
baggrund af Kulturministeriets vejledning. 

REGISTRERING AF BEVARINGSVÆRDIERNE I DEN BEBYG-
GEDE STRUKTUR LEJET 
Denne registrant følger kulturarvsstyrelsens vejledning i kort-
lægning af bebyggede strukturer med henblik på at etablere 
et grundlag for den videre lokalplanlægning. Vejledningen er 
udgivet 2011 af kulturministeriet. 
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1. Bebygget struktur
1.1 TERRÆNFORMER
Som det fremgår af kortet er terrænnet ved Lejet meget 
dramatisk set i danske forhold. Fra Tisvildeleje til Rågeleje er 
stranden præget af de stejle kystklinter, der er fremkommet 
ved havets erosion af landmassivet. Selve Lejet ligger for en-
den af denne lange kystklint et sted, hvor terrænnet dykker en 
smule og højdedraget trækker sig tilbage i landskabet og efter-
lader nogle smeltevands og erosionslugter ned mod stranden, 
hvor der opstår et smalt plateau, der hvor, det er bredest vider 
sig ud som en stor amfiteatralsk scene, hvor tilskuerpladserne 
skyder sig videre op ad bakkerne på alle tre sider. Bagtæppet 
for denne naturskabte scene er havet og himlen, der mødes i 
horisonten. I sommermånederne ofte med en storslået solned-
gang. 

1.2 RUMDEFINERENDE ELEMENTER
De helt overordnede rumdefinerende elementer ligger alle-
rede i det geologiske underlag, men den bebyggelsesstruk-
tur, der underbygger dette er først og fremmest rækken af 
Fiskerhuse. De blev placeret langs stranden tæt på den fælles 
arbejdsplads, hvor 18-fods jollerne lå fortøjrede nedenfor den 
enkelte fiskerfamilies hus, så de hurtigt kunne stikke til havs, 
hvis vinden vendte og der opstod en gunstig situation i forhold 
til fiskeriet. Denne række af 12 fiskerhuse som oprindeligt har 
være simple længehuse udført som bindingsværk, i begyndel-
sen nok med drivtømmer til de bærende strukturer, har ligget 
parallelt med stranden på det plateau, der befinder sig mellem 
de stejle skrænter og den flade strand. 
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1.3 KARAKTERGIVENDE FORLØB
Der er tre overordnede forløb, der giver oplevelsen af Lejets 
karakter: 
1) Forbindelsen mellem by og strand, som er oplevelses-

mæssigt den mest dramatiske og kulturhistorisk den mest 
essentielle. Forbindelsen er både fysisk og offentlig. 

2) Forløbet af bygninger langs stranden fra Stejlepladsen til
Hyrdebakken, som kulturhistorisk svarer til det oprindelige 
fiskerleje og som markerer en stærk forbindelse mellem ha-
vet og byen.  Fra stranden opleves en karakteristisk silhouet 
af overvejende længehuse parallelt med stranden og fra 
landsiden er der afgørende kig mod havet. 

3) ”Høje” Lejet som overvejende stammer fra den kulturhi-
storiske periode fra begyndelsen af det 20. Århundrede, 
alle bygninger i dette bugtede forløb er beliggende bag den 
oprindelige bebyggelse og for de flestes vedkommende 
oppe ad bakkerne. 

Diagram der viser de Karaktergivende forløb i Lejet. De stiplede 
linjer er de karaktergivende forløb.

Skitse der viser hvordan, Lejet er kilet ind mellem stejle bakker, 
og hvordan Hovedgaden følger de oprindelige slugter i terræn-
net. 

Denne række af huse der definerer en klar front mod stranden 
er i dag ikke intakt, men der er klare reminiscenser af bebyg-
gelsen og seks af husene ligger omtrent, hvor de har ligget i 
flere hundrede år. Et par stykker er ”gået i stranden”, som det 
hed, når et hus styrtede i havet og er derfor genopført længere 
tilbage på matriklen. 
Det næste overordnede rumdefinerende element er de stejle 
klinter, der tårner sig op bag lejet. Til at begynde med funge-
rede de som fælleslod for fiskerne og det var her, at deres får 
kunne gå og græsse. Senere frasolgtes denne jord, der endte 
med at blive delt op i enkeltlodder til de enkelte fiskere, og 
solgt til bebyggelse. I de 20. Århundrede er denne stejlhed in-
tensiveret yderligere med bygninger, hvis gavle tårner sig op til 
alle sider. Yderst mod vest flankeret af det sorttjærede ”Spøgel-
seshus” fra 1915 (hovedgaden 97), der på næsten overnaturlig 
vis ser ud til at svæve højt oppe over trætoppene.  Mod øst 
tårner sig med sin høje rejsning Hotelbakken 5 fra 1916. 

Kote 0

Kote 6-7

Kote 9-10

Kote 18-20

Det højtliggende Hovedgaden 97Principielt snit der viser husenes placering i terrænet, delvist på 
et plateau 6-7 meter over havet, delvist op ad bakkerne i 18-20 
meters højde over havet. 

1.2.

3.
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1.4 OVERGANGE OG GRÆNSER
Den mest prominente grænse og overgang er den mellem by 
og vand, der formidles i forskellige former for kystsikring, lav 
beplantning og hegning og små trapper. Den anden grænse og 
overgang er den, der forbinder det ”lave” leje og det ”høje” 
leje; denne overgang formidles af høj beplantning, hegning, 
støttemure og selve Hovedgaden. 

Hvor lejet slutter ud mod strandområdet er grænsen delvis 
markeret mod syd af det højtliggende Hovedgaden 97 og mod 
nord af en skarp grænse i form af et anonymt plankeværk, der 
er groet til med hybenroser i samspil med selve Stejlepladsen, 
som fungerer, som cykelparkering i dag.

Mod øst grænser Lejet op mod kystklinten og Hyrdebakken, 
denne overgang er markeret med en indsnævring i stien og 
buskbeplantningen der gør at man mere intenst oplever over-
gangen til det dramatiske klintelandskab.

Det absolut flotteste kig er mellem Ved Stranden 5 og 9, da det 
starter helt oppe ved Hovedgaden ved selve ankomsten til Lejet, 
fortsætter med at være til stede på Ved Stranden og rent faktisk 
også er en fysisk forbindelse til stranden.

Hotelbakken 5 er med sin høje tagrejsning et anderledes, men 
også stringent og iøjnefaldende hus, der kan ses fra mange 
steder i Lejet og derfor fungerer som fikspunkt. 

Selvom Hovedgaden 104, 106 og 108 har gennemgået ombyg-
ninger, med nye længer, kviste, og en enkelt glasskydedør, giver 
de stadig et unikt indtryk af hvordan det oprindelige fiskerleje 
har set ud.  

Overgangen fra Lejet til Hyrdebakken. Man skal udenfor bebyggelsen for at opleve egentlige udsigter 
som her nord for Lejet. 



VURDERING AF BEVARINGSVÆRDIER I LEJET, TISVILDE NIRAS  JULI 2022

11

1.5 FIKSPUNKTER
Der er flere niveauer af fikspunkter i Lejet. Bebyggelsen er ikke 
domineret af en kirke med et højt spir midt i det hele, men 
der er stadig både større og mindre fikspunkter, der fanger 
opmærksomheden, når man bevæger sig rundt i Lejet. Der er 
Karakteristiske eller skulpturelle og fremskudte bygninger, der 
træder ud af den anonyme masse, så er der gavle, kviste og 
skorstene der ligger midt i synsaksen, når man kigger ned eller 
op ad en gade.
Man kommer således ikke uden om Hovedgaden 97, som tår-
ner op over det oprindelige leje og kan ses fra strandområdet 
og fra Hovedgaden, samt fra selve den gamle del af Lejet. 

1.6 KIG OG UDSIGTER
Kig og udsigter er en af de helt store bevaringsværdier i Lejet. 
Der findes en række veldefinerede kig mod havet fra offent-
ligt tilgængelige veje og stier. Disse kig er med til at løfte hele 
området og give det værdi i offentlighedens øjne. De findes 
med jævne mellemrum og giver oplevelsen af nærheden til 
havet. Nogle steder i bebyggelsen er disse kig ikke tilstedevæ-
rende i samme grad, da de enten er afspærret af mure, hegn, 
nye bygninger eller beplantning. Når kig mod havet blokeres 
for offentligheden, signaleres der privat område, og at inter-
aktion mellem mennesker ikke er ønsket. Med ønsket om at 
privatisere udsigt opstår paradoksalt også en værdiforringelse. 
Der er i Lejet en udpræget raffineret sans for balancen mellem 
privat udsigt og offentlig udsigt; det forekommer, at der er en 
vis stolthed over, at der er udsigt over eller ved siden af ens 
hus.  At en stor del af husene i Lejet har vinduer der vender 
mod havet og udsigten, virker indlysende, men oprindeligt er 
bebyggelsen ikke opført med udsigten som sit primære mål, 
kun nærheden til havet har været vigtig. De af fiskerhusene 
der ikke har fået renoveret overetagen endnu, har ikke ud-
sigtskviste, og udsigtspavilloner og terrasser er også en nyere 
opfindelse. De huse der er opført udelukkende med fritidsfor-
mål for øje, husene opført efter 1900 i den høje del af Lejet, er 
alle placeret, så de har en vinduesrække, en terrasse eller en 
balkon vendt mod havet.  

1.7 DOMINERENDE BYGNINGER
Der er ingen større bygninger, der repræsenterer et magtcen-
trum, som fx en Herregård eller et rådhus, der er kun sommer-
boliger, helårshuse, udhuse, garager og annekser, men alligevel 
kan det godt siges, at nogle huse er dominerende i området. 
Det	er	de	i	kraft	af	deres	placeringer	nærmest	strategisk	frem-
skudt	i	forhold	til	den	generelle	”byggelinje”	eller	ved	at	gå	i	
højden og tårne sig op over de andre huse. 

Man kommer ikke uden om huset på Hovedgaden 97, det 
sorte træhus der ligger som en middelalderborg højt oppe ad 
Fiskerbakken,	som	definerer	overgangen	mellem	Stejleplad-
sen og Lejet. Huset på Hotelbakken 5 har med sin meget høje 
tagrejsning	den	samme	effekt,	dog	på	en	lidt	mere	elegant	og	
underspillet	måde	i	sine	præcise	markering	af	sin	position,	højt	
på en bakke, hvor denne skyder sig frem og husets enkle og lidt 
eksotiske	tagform	træder	yderligere	frem	i	forhold	til	det	mere	
jævne	udtryk,	man	ellers	finder	i	Lejet.	En	tredje	dominerende	
bygning man ikke kommer udenom er Ved Standen 2, som på 
trods	af	,at	der	til	bygningen	er	adgang	fra	Ved	Stranden,	tårner	
sig op i 4 etager, hvis man tæller garageetagen med. Set forfra 
ligner det med sine store udhæng med synlige bjælker og lave 
tagrejsning en bygning, som man ellers kun ser i lande med 
bjerge som Norge, Italien, Østrig og Schweiz. Bygningen ses på 
lang afstand og fra mange sider. Set fra Hotelbakken fremtræ-
der bygningen nærmest uanselig og anonym. 
Udhuse og pavilloner kan få betegnelsen dominerende byg-
ninger, ikke på grund af deres størrelse, men på grund af deres 
fremskudte	positioner	i	forhold	til	anden	bebyggelse,	hvor	de	
derved	indtager	positioner,	der	springer	i	øjnene.	Det	gælder	fx	
den meget skulpturelle lyserøde eller rosa udsigtepavillon, der 
hører	til	”Gammelgården”	på	Ved	Stranden	11	og	som	omtales	i	
flere	bogværker	om	Tisvildeleje.	Det	samme	gælder	det	udhus,	
der	hører	til	Ved	Stranden	7	og	ligger	næsten	helt	nede	ved	
selve stranden.

Hvad angår de offentlige tilgængelige byrum i Lejet, så er der 
ikke egentlige udsigter, men en del kig mod havet. 

Ved Stranden 2 som det fremstår fra gaden.
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Det meget beskrevne udhus fra Ved Stranden 7. Om udhuset 
siges det, at det fungerede som et værksted, hvor ejeren Svend 
Bast som drev et konditori fra Ved Stranden nr. 5, kunne trække 
sig væk fra de snærende sociale bånd og uskrevne regler for at 
hellige sig sin passion, som bådbygger i fred og ro. 

Den skulpturelle udsigtspavillon ”Tårnet ”, der hører til ”Gammelgården” (Ved Stranden 11), er opført af Slagter Iversen fra Køben-
havn, som boede der og drev pensionatet ”Højbohus”(nu Strandhotellet).

En moderne pendant til Svend Bast’s udhus
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Hovedgaden 97 set fra Stejlepladsen.

Den ældste bebyggelse i forgrunden på det flade stykke.
På den gamle fællesjord ”Majbakken” ligger de nyere huse hæ-
vet og den oprindelige bebyggelse. Byprofilet som det opleves med Stejlepladsen i forgrunden.
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2.1 LANDSKABSDANNELSEN
Landskabet er delvis dannet af den sidste istid for 10.000 år 
siden og er morænelandskab med randmoræne bakker, altså 
bakker der skyldes israndslinjens ophobning af materiale. Der-
udover er smeltevandslugter og de stejle kysklinter, der skyldes 
havets erosion meget karakteristiske for området. 

Der har efterfølgende helt op til nyere historisk tid været sand-
flugt i området, hvilket har medføret et klitlandskab præget 
af sand. Dette er tydeligt i Tisvilde Hegn der netop er opstået, 
som et tiltag til at tæmme sandflugten, der har strakt sig helt 
ind til Arresø og har opfyldt den oprindelige fjord, der forbandt 
Arresø med Kattegat. I det 17. Århundrede lå det meste af 
området, på grund af hensynsløs skovhugst, hen som en san-
dørken, kirker, klostre og landsbyerne Toelt og Thorup måtte til 
sidst opgives. Den tyske ekspert i sandflugt Johan Ulrich Røhl 
startede i 1724 med en bekæmpelse af sandflugten og efter et 
langt sejt træk på over 200 års indædt arbejde med udlægning 
af tang og plantning af små nye træer, før vi i dag står med det 
fredede Tisvilde Hegn, som vi kender det.

2. Topografisk undersøgelse

Klitlandskab

Kystklint

Randmoræne-
landskab

Morænelandskab
overvejende sandbund Morænelandskab

overvejende lerbund

Tunneldal

Dødis-
landskab

Marint
forland

Lavtliggende
issø

Arresø

Per Smeds kort over Danmarks geologi.

Umiddelbart øst for lejet ligger de stejle kystklinter.
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Lejet er beliggende, hvor flere erosionslugter skaber natur-
lig forbindelse mellem standen og baglandet.   

Tisvilde hegn som afgrænser lejet mod vest er skabt for at 
standse sandflugten.

LEJET
Tisvilde by

Hesselø	Bugt/Kattegat

Tisvilde Hegn

Natur- og friluftskort Geodanmark 2022Kilet ind mellem byen, skoven, de stejle bakker og stranden 
hvor den slår et knæk, ligger Lejet i Tisvilde. En unik topografisk 
placering.
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2.2 NATURSKABTE LANDSKABSTRÆK
De naturskabte landskabstræk skyldes delvis istidens dannelser 
og sandflugten, men også den erosion der er forgået over både 
som følge af regn der har udhulet slugter yderligere og afrun-
det bakker, men også i form af havet der har gnavet af terræn-
net og melet stenene så kystklinterne og stranden er opstået. 

2.3 BYPROFIL/SILHOUET
En egentlig byprofil opleves bedst fra stranden eller havet, da 
det så bliver tydeligt, hvordan bygningerne nærmest er arran-
geret spredt ud i det grønne på bakkerne som tilskuerpladser 
med størst mulig udsigt. Principperne i den bebyggelse der 
ellers kan virke tilfældig og sporadisk træder pludselig mere 
tydeligt frem. 

2.4 OVERGANGE MELLEM BEBYGGELSE OG LAND-
SKAB
Selvom Lejet er forbundet med Tisvildeleje By, er det alligevel 
på hel unik vis forbundet med det omgivende landskab. 
Nord	for	Lejet	ligger	stranden	og	Kattegat,	mod	vest	Stejle-
pladsen og det store strandområde, mod øst kystklinterne og 
hyrdebakken  og mod sydvest Tisvilde Hegn. 

Den del af bebyggelsen, som er opført som sommerhuse oprin-
deligt,	har	overordnet	set	en	tendens	til	at	trække	landskabet	
ind i haverne og stuerne, for at skabe så meget forbindelse med 
det omgivende landskab som muligt. Det er umiddelbart heller 
ikke så svært forstå, set i lyset af det oprindelige formål, der gik 
ud	på	at	komme	væk	fra	storbyens	mangel	på	forbindelse	til	
naturen, støj, os og indelukkede karreer samt udsigter, der var 
begrænset	til	den	næste	karré.	Derfor	er	denne	tidlige	sommer-
husbebyggelse	næsten	ideologisk	i	sin	stræben	efter	kontakt	
med naturens velsignelser i form af den store ro, skoven og de 
lange vandreture med jagt på kantareller, stranden med dens 
åbenhed og store mængder af sol samt selvfølgelig havet og de 
helsebringende havbade.

Den	friske	havluft	kan	mærkes	i	hele	Lejet,	men	det	er	ikke	kun	
luften,	der	trænger	ind	i	bebyggelsen,	det	er	også	synet	af	ha-
vet der trækkes ind, skovens træer synes at få lov at overskride 
skovens geometrisk lige stengærde og blande sig med havernes 
vækster, klitroser og andre naturligt forekommende strandplan-
ter	dukker	op	inde	i	mellem	husene,	grusstier	giver	følelsen	af,	
at man næsten allerede er på stranden. 

Kort der viser bebyggelsens samspil  med og afhængighed af terrænformerne
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Terrænformerne danner et naturligt amfiteater mod havet, hvor bygninger og byrum indtager tilskuerpladserne 

Langs stranden er der skrænter opbygget af teknisk kystsikring 
bestående	af	delvis	store	kampesten,	delvis	af	store	betonflader	
og bølgebrydere, men disse forhindringer overkommes med 
smalle trapper der forbinder de private haver med stranden. 
Der	findes	i	dag	13	private	trapper.	I	hver	ende	af	Lejet	er	der	
en	offentlig	tappe	ned	til	stranden	og	midt	i	lejet,	er	der	to	
”slipper”	med	trapper,	der	formidler	den	offentlige	adgang	til	
stranden,	oprindeligt	har	der	været	flere,	men	uden	et	aktivt	og	
insisterende	fiskerierhverv,	er	de	blevet	privatiseret.	

Foto fra Stejlepladsen der viser hvordan bebyggelsen er integre-
ret i landskabet. 

Snit fra Lokalplan 72.99 Der viser terrænbearbejdningen om-
kring Hovedgaden.  
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Hyrdebakken hvor fiskernes får græssede. Moderne kystsikringsanlæg markerer en skarp grænse.

Den høje del af Lejet er den del, der er senest bebygget. Kvisten 
er placeret med god udsigt.

Billedet viser overgangen til Strandområdet og Stejlepladsen 
som har et mere sæsonpræget udtryk end Lejet. 

Ved Stranden har været hovedankomsten til Lejet. Her har der 
været en slags torvedannelse med udsyn til vandet. 

Moderne kystsikringsanlæg og Hyrdebakken der hæver sig i 
baggrunden
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Billedet viser, hvordan de oprindelige bygninger i Lejet ligger 6 
m over vandet, og hvordan den nyere bebyggelse på bakkerne 
ligger 18 til 20 m over vandet. Det bør i lokalplan sikres at der 
ikke foretages større terrænændringer i forbindelse med tilbyg-
ninger og nybyggeri.  

Eksempel på en have der integrerer det naturlige landskab Langt op ad Vængevej, ca. 150 m fra havet, er der på grund af 
terrænnet stadig  god udsigt. 
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3.1 HISTORISK BYPLAN
Generelt om Tisvilde kan siges at siden 1600 tallet er både høj 
og lav valfartet til Helenekilde for at søge helbredelse, og selv 
Kong Christian den IV havde et badehus ved stranden. Flere 
kilder beretter, at der har været et leben med tilstrømmende 
mennesker og fra nær og fjern i en hel uge omkring Sct. Hans, 
hvor Sct. Helenes grav og kilde skulle have underfulde kræfter 
imod sygdom. Der har givetvis været en festivalstemning med 
mange opstillede madboder, gøgl, brændevin og musik. Selv 
Søren Kierkegaard har på et tidspunkt besøgt stedet, men brød 
sig ikke om larmen og de mange mennesker. Kildefesterne 
fortsatte i en mere og mere fortyndet udgave op til et stykke 
ind i det 20. Århundrede.
At rejse til Tisvilde om sommeren er ikke noget nyt og det 
lille samfund på omkring et dusin fiskerfamilier der holdt til 
i fiskerlejet, nød da også godt af de sol- og strandhungrende 
Københavnere, der omkring 1890 vendte tilbage sommer efter 
sommer og lejede sig ind på kroen eller i fiskernes hytter, mens 
fiskerfamilierne klumpede sig sammen i udhusene, der var ind-
rettet, så man kunne bo der. Indtægterne fra udlejning gjorde 
muligt at klare sig igennem vinteren og i sidste ende blev nogle 
af fiskerne så velhavende, at de begyndte at bygge ”statelige” 
huse i flere etager, som de mente ville falde bedre i Københav-
nernes smag. I 1895 blev badehotellet på bakken øst for lejet 

opført i empirestil med 70 værelser, balsal, restauration, bil-
lardværelse og så tog byggeri af villaer, til samfundets spidser, 
i området fart. Byggeboomet blev yderligere forstærket med 
forlængelse af jernbanen fra Helsinge til Tisvildeleje i 1924. 
I året 1954 efter knap 60 år fremstod badehotellet slidt og 
umoderne og blev revet ned, i øvrigt samme år som Arne 
Jacobsen opfører et ultramoderne sommerhus på Strandvejen 
ikke langt derfra.

Der har muligvis ligget et fiskerleje på samme sted tilbage 
i middelalderen, og i hvert fald i det 17. Århundrede, hvor 
det er indtegnet på kort, men den første kortlagte historiske 
byplan for Lejet i 1815 består af en simpel række af omtrent 12 
længehuse, liggende parallelt med stranden. I midten af denne 
række, hvor Ved Stranden 3 i dag har have, har der ligget en 
samlingsplads til vandsiden. Tæt derpå, trukket en smule tilba-
ge fra stranden, har der været en slags torvedannelse, som var 
det byrum man ankom til, når man kom sydfra, fra det er i dag 
svarer til Hovedgaden. Oprindeligt har der været en vejforbin-
delse foran fiskerhusene, men den blev opgivet i 1870, da den 
blev ødelagt af havet.

3.2 MATRIKELSTRUKTUREN
Omkring 1809 etableredes den skarpe grænse matrikulært 

3. Historisk analyse

Kort fra 1771  der viser fiskerlejets placering midt i flyvesandbankerne
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Matrikelkort, gyldigt fra 1860 (stort set identisk med  matrikelkort fra 1815 

mod Tisvilde Hegn. Fiskerne fik tildelt enkeltlodder samtidig 
med, at bakkerne bag Lejet og Hyrdebakken mod øst blev 
tildelt fiskerne som fælleslod. Disse fælleslodder grænsede op 
mod Bøndernes fælleslod. 

3.3 UDVIKLINGSHISTORIE
I 1894 enedes fiskerne om at udstykke fælleslodden i 12 
mindre lodder, oprindeligt tænkt, som en mulighed for at de 
yngre fiskere, der stadig boede hjemme, kunne få mulighed for 
at opføre deres egen bolig. Mange valgte at sælge, da fiskeriet 
svigtede. Blandt andet blev lodder på Hyrdebakken solgt, og i 
1895 opførtes Badehotellet på bakketoppen. 

3.4 FUNKTIONELT BYMØNSTER
Hele Lejet er i dag sommerhuse eller helårsboliger, der findes 
ikke længere butikker eller erhverv. Historisk set kan den 
tidligste række huse langs vandet betragtes, som værende et 
erhvervsområde; helt frem til 1976 har der været drevet fiskeri 
fra stranden og i midten af bebyggelsen har der omkring 1880 
været et bageri og senere et konditori i Ved Stranden nr. 5. 
Frem til 1938 har der være fiskehandel Hovedgaden nr. 94

3.5 BYRUMS- OG VEJSTRUKTUR
Vejstrukturen i lejet er ganske enkel; Hovedgaden fører igen-
nem området og ender blindt i den store parkeringsplads ved 
Strandområdet. Hovedgaden er ca 6 m bred, det har den været 
siden 1958, hvor den udvidedes på bekostning af et hus der 
måtte rives ned samtidig med at der måtte opføres høje støt-
temure, hvilket også bevirkede at bygninger langs Hovedgaden 
kom til at ligge lavt i forhold til denne.

Der er to små veje der føder bebyggelsen i Lejet og det er mod 
nord grusvejen Ved Stranden, der har en varierende bredde, 
der dog nogenlunde svarer til de historiske 6 alen, der er opgi-
vet på gamle kort eller noget i retning af 3,75 m. Ved Stranden 
svinger sig op mod Hyrdebakken og ender blindt i en fodgæn-
gersti, der forbinder området med stranden og klinterne. Inden 
da leder to mindre stier ned gennem bebyggelsen til stranden 
ad nogle smalle trapper, der dog udvider sig. Disse smalle sti-
forbindelser har der oprindeligt været flere af. Strukturen med 
”Slipper” eller smøger mellem husene, der forbinder stranden 
med baglandet er almindelig i ældre fiskerbyer, hvor adgang til 
stranden er afgørende. Op til nyere tid har der været en tredje 
slippe ved Hovedgaden 102, som en nytilflytter forsøgte at luk-
ke i 1931, hvilket medførte at 25 lokale fiskere anlagde sag om 
en hævdvunden ret til at benytte stien, hvilket de fik medhold 
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i ved to retsinstanser. Da Michael Pers skriver om stien i 1992 
findes den stadig,  men i dag er den inddraget, ligeledes er 
slippen mellem Hovedgaden nr. 104 og 106 samt mellem Ved 
Stranden nr. 9 og 11.   
Mod syd leder Vængevej op ad fiskerbakken og giver udeluk-
kende adgang til private sommerhusgrunde. Vængevej er de 
første 150 m asfalteret, men bliver herefter til en grusvej.

1814 - Der løber en vej foran rækken af fiskerhuse og der er en 
samlingsplads hvor Hovedgaden 102 i dag har have og en tor-
vedannelse mellem 1-2-3 og 7. (Kilde: matrikelkort 1815)

1900 - Badehotellet er opført, strandvejen er opgivet til fordel 
for den ny hovedgade og nr. 9 er ”gået i stranden”. i 1905 sker 
det samme for nr. 102 (kilde: Michael Pers. Tisvilde- en mosaik) 

2022 Badehotellet er væk igen, hovedgaden er udvidet og der er 
kommet nye huse og mange småbebyggelser. 
(Kilde: Styrelsen for dataforsyning og effektivisering) 

Matrikelstrukturen juli 2022.

3.6 BYGNINGSHISTORIE
Der	findes	overordnet	set	to	hovedtyper	af	huse	i	lejet	og	så	
er der selvfølgelig også en vis andel, der ikke helt passer ind i 
typologien. Fiskersamfundet har selv bygget deres huse og de 
er bygget over samme læst som smalle længehuse med gul - og 
hvidpudsede vægge og sadeltag med 45 graders hældning, 
beklædt	med	strå	og	lodrette	trægavle.	Dimensionerne	kunne	
være en dybde på 6-7 m en længde på 14-16 m, en facadehøj-
de	på	ca	2,5	m	og	en	højde	til	tagryg	på	5-6	m.	Længen	er	i	flere	
tilfælde	suppleret	med	en	ekstra	længe.	

Til højre et hus af den gamle type med strå på taget og trægavl, 
til venstre et eksempel på den nye bredere og højere hvidpudse-
de type med røde tegl.
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Denne	type	er	den	ældste	og	bliver	bygget	op	til	slutningen	af	
det	19.	Århundrede,	hvor	der	sker	et	glidende	skifte	til	den	nye	
generation	af	fiskeres	mere	statelige	murstenshuse	med	tegltag	
og	udnyttet	tagetage.	
Påvirkningen	fra	det	nybyggede	badehotel	på	toppen	af	hyrde-
bakken har givetvis påvirket den lokale smag. Muligheden for at 
leje en del eller hele huset ud i sommerperioden har eksisteret 
tidligere,	men	det	har	givetvis	været	med	i	overvejelserne,	når	
der skulle bygges nyt. 
Den nye type er det der kaldes et murermesterhus, et typehus 
som	ikke	er	arkitekttegnet,	men	alligevel	gør	brug	af	arkitekto-
niske elementer, som det kendes fra større klassiske byggerier. 
Huset er omtrent lige så langt eller kortere end et hus af den 
ældre type, men bygget i massiv mur og ikke med bindings-
værk. Facadehøjden er højere, og huset er dybere og hvorved 

Flyfoto fra 1954. Der er indsat områdeafgrænsning og nutidige vejkanter. Bemærk at badehotellet er halvt nedrevet, der står kun det 
nøgne fundament tilbage. Bemærk også at Hovedgaden endnu ikke er udvidet, men har et mere svunget forløb. Hotelbakken og Maj-
bakken/fiskerbakken er stadig sparsomt bebygget, men undersøgelsesområdet Lejet er fuldt udbygget og har været det i en årrække.
Vængevej har et forløb, der fører mere direkte over til slippen ved hovedgaden 102.   

taget med en taghældning, der stadig er 45 grader, får en 
væsentlig	større	højde	og	derved	også	muligheden	for	udnyttel-
se af førstesalen. Huset kan være 8 x 10 m i grundplan, der kan 
være	op	til	3	m	i	facadehøjde	og	8,5	m	til	tagryggen.	Der	er	ofte	
kviste	på	1.	Salen	og	med	tiden	bliver	der	bygget	karnapper	og	
udsigtsbalkoner på.   
Der er nogle få huse der falder udenfor de to hovedtyper, men 
selvom	de	er	anderledes	proportioneret,	har	en	højere	rejsning	
eller er udført i andre materialer og farver, så er de alle på nær 
annekser, udhuse og garager udført med sadeltag.  
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4.1 MÅLFORHOLD
De ældste udstykninger er omtrent på størrelse med alminde-
lige parcelhusgrunde i dag og varierer fra 600-1000 m2. De nye-
re udstykninger syd for Hovedgaden er gennemsnitlig mindre. 
Den samlede bebyggelse er ca. 270 m langs stranden og ca. 
140 m ind i landet. Den oprindelige samlingsplads har haft di-
mensionerne 15 x 20 m og det lille torv foran købmanden (ved 
Standen 5 i 1888) har haft dimensionerne 10 x 20 m. 

4.2 RUMLIGE RELATIONER
Da grundene ofte er tæt bebygget og husene er trukket væk 
fra stranden, er der opstået en generel tæt bebyggelse, der 
kan minde om lukkede gadeforløb eller rækkehuse en tendens 
der også kendes fra fx Dragør, hvor husenes tæthed giver læ 
mod vinden. Langs Ved Stranden er gaderummet på en stræk-
ning helt ned til 10 meter smalt. Langs den nordligste del af 

Ved Stranden er selve stien ca. 3 m bred, men rummet mellem 
husfacade og beplantning er 6 m hvor bygningerne kommer 
nærmest gaden/stien. 

4.3 ÅBNINGER
Der er en fremherskende oplevelse af lukkethed langs Ho-
vedgaden, men der er også nogle steder, hvor bebyggelse og 
beplantning viger til side og åbner sig mod udsigten over Kat-
tegat. Ligeledes er der en stærk oplevelse af, at bebyggelsen 
åbner sig mod havet i forbindelse med de to slipper mod stran-
den. Langs Ved Stranden er bebyggelse, hegning og beplant-
ning med til at skabe et lukket forløb, der dog kontrasteres ved 
overgangen det store åbne rum langs Kystklinten mod nord. 
Den sidste åbning er mod vest, hvor man forlader Lejet og 
blikket frit kan vandre.

4. Arkitektonisk iagttagelse og rumlig analyse

Kortet viser veje og stier, men også offentligt tilgængeligt byrum markeret med lilla, og i en lysere tone visuelt tilgængeligt rum.



VURDERING AF BEVARINGSVÆRDIER I LEJET, TISVILDE NIRAS  JULI 2022

25

4.4 STIGNINGER
Den ældste del af Lejet er i sig selv plant og næsten vandret, 
men der er en stigning langs hele stranden op til Lejet. Oprin-
delig har overgangen nok været mere jævn, men erosionen og 
en kraftig kystsikring har skabt en forholdsvis stejl stigning på 
omtrent 6 -7 m. Fra Hovedgaden til den højeste del at lejet (på 
Hotelbakken) er der en stigning på 18-20 meter og det samme 
gør sig gældende mod syd op ad Vængevej på Majbakken/Fi-
skerbakken, hvor stigningen fra Hovedgaden også er ca. 18 m.
Generelt opleves Lejet også at ligge ”nede” i forhold til han-
delsstrøget på Hovedgaden.  

4.5 GRÆNSER
Den vigtigste grænse i Lejet, er grænsen mellem havet og 
stranden. Den er under konstant forandring og er en stor del 
af attraktionen ved Lejet. Dernæst er kystsikringen en grænse, 
der også har en stor betydning for oplevelsen af bebyggel-
sens skrøbelighed i forhold til elementerne, der tydeligvis kan 
være voldsomme når en så stærk bastion er påkrævet. Denne 
grænse overkommes med smalle trapper. Den næste grænse 
er af arkitektonisk art og ligger mellem den ældste bebyggelse 
yderst mod vandet og den nyere bebyggelse, som ligger bag 
denne. Disse to generationer af huse er stadig beliggende 
samlet nord for Hovedgaden og der kan siges at være en græn-
se mellem oplevelsen af Hovedgaden, hvor der er en jævn 
trafikstrøm mod strandområdet, og så det mere private og 
landsbyagtige byrum, man træder ind i Ved Stranden. 

Herefter er der grænsen mellem den del af Lejet, der ligger lavt 
og den del der ligger højt. Den lave del er konservativ i udtryk 
og har sit udgangspunkt i en arbejdskultur, mens den højtlig-
gende del, der bygger op ad skråningerne har en tendens til 
at være mere eksperimenterende og har mere præg af leg og 
fritid. Lejet som område grænser med en særskilt stemning af 

ro og privatliv, op mod hovedgadens øvrige bebyggelse, der 
bærer præg af handel og byliv med sine spisesteder, cafeer, bu-
tikker, strandshops mm. Når man ankommer til lejet markeres 
grænsen til resten af Tisvildeleje med kig mod havet. 

Lejet grænser mod syd op mod et stort bagland af sommerhus-
bebyggelser, der ikke bærer byrden af at være en kulturhisto-
risk bebyggelse i første række mod havet, men kan nøjes med 
at være et næsten ordinært sommerhusområde. Den sidste 
grænse mod vest, er på den ene side voldsomt nedtonet med 
et anonymt plankeværk på den nordlige side og et spektaku-
lært sortmalet hus (Hovedgaden nr. 97) der knejser på bakken 
over stejlepladsen. 

4.6 AKSER/RETNINGER
Lejet er ikke anlagt arkitektonisk formelt med akser og bevid-
ste sigtelinjer, men er udviklet i tre trin, hvor terrænnet og dets 
modstand har haft betydning for, hvor der er bygget først og 
hvor der er bygget sidst. Det må alligevel påpeges, at Lejet har 
en slags center, som tidligere har været endnu mere udpræget 
et center, med en egentlig samlingsplads centralt i den om-
trent 270 m lange næsten lineære bebyggelse. 
De oprindelige slipper mod stranden har også sat deres spor 
og har flere steder stadig betydet, at der endnu i dag er visuel 
forbindelse vinkelret fra Hovedgaden til havet. Hovedgaden 
har et snoet forløb og bortset fra de få kig mod havet over 
Lejet, er det først når vejen runder den høje kampestensmur, 
at rummet åbner sig mod strandområdet og Stejlepladsen og 
derved horisonten. 

4.7 BYGGELINJER
Der er i Lejet ikke gjort brug af byggelinjer, hvilket vil sige at 
der ikke er udstukket formelle linjer, der definerede, hvor en 
facade skulle placeres, men det er højst sandsynlig, at man 
har aftalt indbyrdes, hvor husene kunne ligge og så ellers fulgt 
højdekurverne. 

4.8 BEBYGGELSESHØJDER
Der er i Lejet to grundtyper af huse og de er henholdsvis 
omkring 6 og 8 m høje. Derudover er der nogle få nyere huse   
(1915-1948) der overskrider disse højder (Hotelbakken 5, Ho-
vedgaden 97, ved Stranden 2)

4.9 FACADEFORLØB
I Lejet henvender alle facader sig mod udsigten. De facade-
forløb der findes, er dem der følger højdekurverne og da 
Hovedgaden gennem Lejet følger en højdekurve, er der et 
facadeforløb i forhold til Hovedgaden, men det er ikke facader 
er henvender sig til Hovedgaden. På samme måde er det med 
facader lang Ved Standen, det er mere eller mindre bagsider 
og får med tiden karakter af mure og hegn, der lukker af mod 
gaden. 

Ankomsten til Lejet markeres ikke med en port, men med ople-
velsen af nærheden til havet.
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5.1 SAMSPIL MELLEM TOPOGRAFI OG BEBYGGELSES-
STRUKTUR/RUMDANNELSE
Lejet er et udpræget eksempel på hvordan bebyggelsesstruk-
tur og topografi kan være nært forbundet.  Veje er beliggende 
hvor der i forvejen er slugter der gør dem mere tilgængelige. 
De ældste huse der er bygget med få ressourcer ligger hvor 
terrænnet er fladest i direkte kontakt med arbejdspladsen 
stranden og havet, og de nyere sommerhusbebyggelser er 
placeret op ad bakkerne for at opnå bedre udsigt. Det helt 
overordnede rum som denne bebyggelse danner er som et 
amfiteater hvor alle mere eller mindre får del i udsigten.

5.2 REMINISCENSER AF HISTORISKE STRUKTURER OG 
BYGNINGER
Når man går rundt i Lejet, fornemmer man straks at der ikke er 
tale om et almindeligt sommerhusområde, Det første der mø-
der blikket når man kommer ind i Lejet som område betragtet 

5. Samlet vurdering og konklusion

er et formidabelt kig ud over havet. Disse kig vidner om den 
intime nærhed, hele området har til havet. Når man bevæger 
sig videre ned af Ved Stranden åbner endnu flere kig sig, der er 
grusvej og strandvegetation og husene ligger så tæt, som kun 
historiske bebyggelser gør. Man fornemmer, at der er en re-
miniscens af torvedannelsen og de mange kig mellem husene 
mod havet, kontrasterer det næsten klaustrofobisk tætte by-
rum. Disse kig er ud mod havet er reminiscenser af  de mange 
slipper eller smøger, som fiskerne benyttede for at komme ned 
til stranden, og hale deres fangst eller både op. 
De mange gamle huse med stråtag der næsten ligger på en lige 
linje parallelt med stranden er også en reminiscens af en typisk 
dansk fiskerby. Den smukke Hyrdebakke der er bevaret, minder 
også om et anderledes nøjsomt liv, hvor fiskerfamilierne sup-
plerede deres ernæring ved hjælp af fårehold. Stejlepladsen er 
holdt ude for selve denne undersøgelse, men er også et godt 
eksempel på hvordan en bevaring af et kulturmiljø kan bidrage 
som et ekstra lag til forståelsen af den bymæssig kontekst og 
historie. 
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5.3 RUMLIGT ARTIKULEREDE BRUD
Den skarpe kant mellem by og strand som den er markeret af 
de tekniske kystsikringsanlæg, overkommes af charmerende 
små trappeanlæg og den værste vestenvind opblødes af de 
mange runde hækplantninger langs kysten. Grænser trækkes 
op og blødgøres. På samme måde er det med hegning langs 
Hovedgaden, som på én gang tjener til at holde nysgerrige blik-
ke ude af haverne, men samtidig er så lave at blikke tillades, at 
vandre ud over havet. 

Den høje støttemur langs Hovedgaden er et voldsomt basti-
onlignende forløb, men samtidig er det igen blødgjort af en 
nydelig fodgængerrampe, der tillader fodgængere at komme 
lige akkurat så højt op, at der opstår endnu bedre kontakt med 
havet. Den ved første øjekast så utilgængelige og stejle hyrde-
bakke tilbyder et trappeforløb til den nysgerrige vandrer, der 
på toppen får mættet sit behov for udsyn. 

5.4 FORSKELLE OG SAMMENHÆNGE
Mellem Lejet og Hovedgaden er der en stor forskel på der to 
byrum hvor Hovedgaden er et  ”liberalt” byrum hvor omdan-
nelse og forandringer sker fra år til år, hvor bygninger ombyg-
ges og nye spisesteder, cafeer og butikker opstår og lukker 
igen. I Lejet derimod står tiden til en vis grad mere stille. Det 
er også en helt anden nærhed til havet, som viser sig idet man 
ankommer til Lejet. Alligevel er der også visse sammenhænge 
som de små bygningsdimensioner, materialer og farver. For-
skellen til strandområdet er også mærkbar. 

Den skarpt definerede overgang mellem strand og bebyggelse, blødes op af den uhøjtidelige trappe og beplantningen. 
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6. Sårbarhed

Den vestlige del af bebyggelsen i 1900

Ved Stranden får udskiftet et bungalow tag med et stråtækt 
sadeltag.

6.1 FORFALD
Der er ikke udpræget forfald i Lejets bygningsmasse. Bygninger 
virker vel vedligeholdte. For at sikre at der ikke spekuleres i at 
lade huse forfalde kan der i en lokalplan indføres bestemmel-
ser om at huse der genopføres, skal opføres i samme dimen-
sioner som det eksisterende. Andre former for forfald der er 
mere truende er forringelse af de bevaringsværdier der er i 
oplevelsen af Lejet; det kan være lukning af kig mod havet, 
lukning af den offentlige adgang, opfyldning af de små gader 
med biler og tilgroning. 

6.2 ÆNDRING AF ARKITEKTUR OG BYGGESKIK
Allerede på de 21 år den bevarende lokalplan har været i an-
vendelse, har det vist sig, at der er kommet en del tilbygninger. 
Det er blevet en trend at bygge små annekser, hvor der enten 
er bedre udsigt og mere glas, hvor flere kan overnatte, hvor 
interiøret er mere moderne og bekvemt eller bare er en foran-
dring i forhold til de eksisterende historiske huse. Fortætning 
af bebyggelsesstrukturen vil på sigt udvikle sig i en sådan grad, 
at alle kig og forbindelser lukkes og derved ophæver forbindel-
sen mellem by og strand der privatiseres og ikke bevares for 
almenheden. Der er også en sårbarhed i bebyggelsesstruktu-
ren for opførsel af moderne bygninger med store vinduer eller 
vinduespartier og særprægede tagformer eller flade tage.
På den anden side er ”revision” af bygningsmassen så den 
kommer til at fremstå ”ældre” og mere ”ægte” end den er, 
heller ikke attraktiv.

6.2 BYUDVIKLING OG OMDANNELSE
Lejet er en unik enhed, der bærer præg af at være opstået 
i et lille fiskersamfund med en stor social sammenhæng og 
kontrol. Husene og ikke mindst matriklerne er gået i arv og hvis 
et hus gik i stranden støttede hele familien op om at opføre 
et nyt længere oppe på matriklen. I dag er Lejet underlagt de 
almindelige markedskræfter og det pres det giver, at priserne 
i området er stigende i en før uset grad.  Som man har set på 
Strandvejen nord for København, er der ofte ikke den sto-
re veneration for de kulturhistoriske bebyggelser og opstår 
muligheden for at bygge nyt, der passer bedre til den moderne 
opfattelse af komfort og stil, så er det den retning det går. 
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6.3 VEJE OG TEKNISKE ANLÆG
De oprindelige grusstier/ veje i Ved Stranden er en integreret 
del af bebyggelsen og hvis de asfalteres forsvinder en stor del 
af charmen i kvarteret. De øvrige veje (Vængevej, Sortebakken) 
der er asfalteret på de stejle strækninger for ikke at blive skyl-
let væk af regnen, er så tilpas smalle og uprætentiøs i deres 
fremtoning, at de svarer godt til de områder de vejbetjener.
Hovedgaden er med sin udvidelse i 1958 allerede en trussel 
mod Lejet, da den med sin store trafikmængder i sommermå-
nederne, har fået ejerne af de sommerhuse, der ligger væsent-
ligt lavere end vejen til at opsætte faste hegn, nogen steder 
højere end lokalplanen tillader, for at skærme sig af mod  
trafikken på Hovedgaden, formodentlig både den kørende som 
den gående. Langs Ved Stranden kan det iagttages, at det er 
blevet almindeligt at parkere biler på den smalle vej, hvilket 
ikke bidrager positivt til oplevelsen af bymiljøet og det snævre 
byrum der i forvejen er. 

Moderne anneks der ligger i den høje del af lejet med god ud-
sigt. Annekset er opført i en stringent og enkel stil, underordner 
sig hovedhuset og tager ikke udsigt fra naboer.

Ved Strandens vejareal benyttes i udstrakt grad til parkering selv 
om gaden er smal. 

Terrænændringer der allerede har udfordret Lejet i 1958 er 
stadig et fremmedelement. 

Brug af hegning langs den sidste del af Hovedgaden er forståe-
lig, men ikke ønskelig. 

6.4 SKILTNING 
Der har tidligere været skiltet i bebyggelsen i forbindelse med 
bageri, konditori og fiskehandel. Skiltningen har været enkel 
og ligetil og til tider også simpel og hjemmelavet. Stærkt iøjne-
faldende skiltning, vil forstyrre det tætte og fint afstemte miljø.  

6.5 TERRÆNÆNDRINGER
Jordpåfyldninger som middel til at opnå bedre udsigt bør kun 
tillades i private haver og gårdrum, hvis det kan dokumente-
res, at det ikke kommer til at betyde indblikgener i forhold til 
naboer. Planering af matrikler bør helt undgås. De naturlige 
bakkeformationer er af så unik karakter at de ikke må bear-
bejdes. Hvad angår kystsikringen så må den udføres som det 
teknisk kræves for at opretholde bebyggelsen i forhold til 
naturens kræfter, men det skal prioriteres at bruge naturmate-
rialer som sten og til en vis grad beton.



VURDERING AF BEVARINGSVÆRDIER I LEJET, TISVILDE NIRAS  JULI 2022

30

7.1 RESTAURERING OG OMDANNELSE 
Det anbefales at opmuntre boligejere til at vedligeholde og 
istandsætte de eksisterende bygninger, gerne med små tilfø-
jelser men også med muligheden for at forenkle bygninger så 
årenes mange små tilføjelser fjernes og bygningen føres tilbage 
til et mere oprindeligt udseende. Der bør ikke opføres nye byg-
ninger medmindre et eksisterende hus er ved at bryde sam-
men, og i det tilfælde skal huset måles op og der skal opføres 
et nyt med samme dimensioner: højde til tagryg, længde og 
dybde. Vinduerne skal placeres samme steder og have samme 
proportioner, igen skal det være muligt at forenkle et hus med 
mange tilbygninger til et mere enkelt og oprindeligt udtryk.

7.2 UDPEGNING AF KULTURMILJØ
Den bebyggede struktur er opstået gennem en lang tidspe-
riode hvad angår det helt gamle fiskerleje, men så er den 
yngre del af Lejet, som alligevel er over hundrede år gammel 
opstået over en forholdsvis kort årrække og udgør et forholds-
vis homogent kulturmiljø, der vidner om en periode i den 

tidlige sommerhuskultur i Danmark. Bebyggelsen er på grund 
af sin placering i terrænnet og på grund af lav beplantning i 
Lejets forreste del, fint afstemt så en stor del af lejets huse har 
udsigt. Det kan overvejes at få foretaget en 3d dronescanning 
af Lejet, som det ser ud i dag med henblik på, delvis at gemme 
det for eftertiden, delvis at kunne teste ny bebyggelse i forhold 
til eksisterende bebyggelse.

7.3 LOKALPLANLÆGNING
For at aktivere Lejet i forhold til passerende badegæster og i 
forhold til det oplevede miljø, bør der i fremtidig lokalplanlæg-
ning tages hensyn til muligheden for at indrette salgsarealer 
i bygninger der tidligere har haft dette. Det kunne fx være at 
genåbne bageri, konditori eller lignende i Ved Stranden 5 som 
tidligere har haft begge funktioner, men nu kun har en lukket 
og afvisende murstensvæg foran det gamle butiksvindue. 
I forbindelse med butikker i området bør skiltning kun foregå 
på selve væggene, på flade skilte eller påmalet i et passende 
format. 

7. Anbefalinger

Kortet viser opdelingen af den ældre del af Lejet i en cental del og to fløje, en nordlig og en sydlig. De blå pile viser kig mod havet. 
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Det anbefales i en fremtidig lokalplanlægning at opdele Lejet i 
fire delområder: Den centrale del ”Hjertet”, de to fløje og den 
nyere eller den høje del af lejet ”Amfiteateret”. 
Det har vist sig, at der er en forståelse for at nybyggeri i den 
centrale del af Lejet ikke vil kunne fungere, da det er vil skubbe 
for meget til en sårbar og flere hundrede år gamle balance 
mellem byggeri og byrum. Det anbefales at indføre byggestop 
i den centrale del af Lejet. Den nordlige og den sydlig fløj af 
lejet har i de sidste 20 år fået en del små tilføjelser, men er 
også mere robuste end den centrale del, dog bør der indfø-
res bestemmelser, der sikrer at bebyggelsernes silhouet ikke 
mudrer til i mange små tilbygninger. Den nyere del af Lejet der 
ligger op ad bakkerne, har i forvejen et mere eksperimenteren-
de udtryk og kan tåle en del flere tilbygninger og måske endda 
udskiftninger af huse. Dog skal eksisterende placeringer og 
volumen fastholdes for at sikre naboers udsigter.
Formål 
Stadig at bevare den unikke landskabelige sammenhæng i 
Tisvildeleje mellem byen og stranden. (Her kan tilføjes: og  
havet) At bevare det kulturhistoriske miljø omkring Lejet under 
hensyn til en nutidig anvendelse. 
Anvendelse 
Det skal fortsat være et område for helårsboliger/sommerhu-
se, dog med mulighed for mindre salgslokaler i Lejets centrale 
del, hvor der tidligere har været butikker, med henblik på at 
aktivere området turismemæssigt. 
Bevaring. 
Det skal fortsat ikke være tilladt at nedrive bygninger uden 
tilladelse fra Byrådet: om- og tilbygninger skal stadig ske med 
respekt for bygningens opførelsestidspunkt og dens oprinde-
lige arkitektoniske udtryk. Materialeholdningen skal stadig 
fastholdes. Som noget nyt skal zoner for kig til havet bevares. 
Ny bebyggelses omfang og placering 
Der bør ikke kunne bebygges yderligere i den centrale del, da 
det er meget tæt bebygget og da det næsten ikke kan gøres 
uden at ødelægge udsyn eller forstyrre oplevelsen af det kul-
turhistoriske miljø.
I fløjene kan der bygges mindre udhuse (fx max. 15 m2 ) hvis de 
kan placeres uden at skæmme hovedhus. Der må ikke bygges i 
zoner der svarer til de oprindelige slipper hvor der i dag er kig 
mod havet. Zonerne er indtegnet på kort på side 24. 
Yderligere bør ”eksemplet på nybyggeri” i den gældende 
lokalplan tages ud eller nedtones, da det  giver et indtryk af en 
slags byggeret og et ideal man bør stile imod. Der bør i stedet 
indføres bestemmelser om at nedrevne bygninger kan genop-
føres i samme højde og volumen som det nedrevne. 
Ubebyggede arealer og hegning
Der bør fortsat være grusveje og strandvækster i Lejet. Der 
må ikke plantes træer i Lejet. I de nævnte zoner med udsyn til 
havet, må der ikke plantes høje vækster. Eksisterende bestem-
melser om hegning fastholdes men skærpes i forbindelse med 
udkigszoner.

7.4 OFFENTLIG ADGANG
Den offentlige adgang til lejet skal opretholdes da den kulturhi-
storiske fortælling ikke kun er privateje, men noget offentlighe-
den skal have adgang til. Den særprægede forbindelse mellem 
by og strand er ikke kun visuel, men også af fysisk karakter. 
Der bør også sikres, at de kig der i dag er for offentligheden i 
Lejet opretholdes så Lejet ikke ender helt aflukket med mure 
og hegn.  

Eksempler	på	zoner	hvor	kig	mod	havet	skal	beskyttes	mod	
byggeri og beplantning. 



VURDERING AF BEVARINGSVÆRDIER I LEJET, TISVILDE NIRAS  JULI 2022

32

LITTERATUR

Trap Danmark - Gribskov Kommune 
2018

Lokalplan 72.99 for et område i Tisvilde
Gribskov Kommune 2001

Strategisk registrering af kulturmiljøer i Gribskov Kommune
Arkitektskolen i Århus 2019

SAVE- En vejledning i kortlægning og registrering af bymiljøers 
og bygningers bevaringsværdi 
Kulturarvsstyrelsen 2011 

Townscape 
af Gordon Cullen 1961 

Tisvildeegnens Saga
af N. Nielsen 1937 

Tisvildeleje - en Mosaik 
(Samling af seks studier fra Vejby- Tibirke Selskabets årbøger 
1992- 1994)
af	Michael	Pers	1997	

25 huse ved Tisvildeleje 
af	Gitte	Brandt	-	Redaktion	Peter	Olesen	2004	

Sådan gør vi ikke i Tisvilde 
Samlede tekster om Tisvilde 
af Martin Kongstad 1995- 2016

Mit Tisvilde
af	Marlene	Schwartz,	fortalt	til	Cathrine	Errboe	2017

Huse i Tisvilde 
af Sidsel Zachariassen, Katrine green Rostgaard, Mikkel Adsbøl 
2017


