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”Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, 

der ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af 

den samfundsmæssige udvikling”
© Kulturministeriet
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INTRODUKTION 

Kulturmiljøerne er en del af vores kollektive hukommelse for steder, stemninger og vores fælles historie. Et 

kulturmiljøatlas har til formål at kortlægge betydningen af de vigtige kulturmiljøer i landsbyer, byer og på 

landet. Det danner grundlaget for videreudviklingen af de stedbundne potentialer, der netop gør Odsherred 

til et særligt sted at leve og virke i. Med udpegningen af Geopark Odsherred gennem UNESCO kan betydning-

en af vores fælles bevidsthed om den stedbundne kulturhistorie ikke overvurderes.

Kortlægningen af kulturmiljøerne er et dybdegående og samlende katalog over de eksisterende værdier til 

videre inspiration -  til videre udvikling af steder, så de i endnu højere grad bliver særlige og attraktive steder 

set i fremtidsperspektiv.

Kulturmiljøatlas har i høj grad betydning for andre initiativer som kan omfatte den fysiske planlægning, by-

forskønnelse, bygningsfornyelse, ny arkitektur, bevaring, landskabspleje, nybyggeri, infrastruktur, turisme, 

bosætning, erhvervsudvikling m.m.

Det er intentionen med Kulturmiljøatlas at give inspiration til at vi i fællesskab kan gøre Odsherred til et 

særligt sted – for bosætning med unikke kvaliteter og som en understøttende inspiration for væsentlige dele 

af erhvervs- og turismeudviklingen.

Kulturmiljøatlas er ikke et statisk dokument, og lever kun gennem dét som vi gør ved siden af i det daglige 

liv, når vi bygger nyt, vedligeholder vores huse og når vi i fællesskab videreudvikler vores byer, landsbyer og 

landskaber.
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Arbejdet med kulturmiljøatlas har været inddelt i tre faser:

Fase 1 Forundersøgelse

Fase 2 Screening og feltarbejde

Fase 3 SAVE-registerering af bevaringsværdige bygninger

Fase 1 Forundersøgelse 
I forundersøgelsen er der indsamlet eksisterende registeringer og andet relevant materiale - ældre og nye 

kort, historiske billeder, landskabsanalyser og eventuelle bevarende lokalplaner, for at få et indblik i områ-

dets natur og landskab, bebyggelse og historie. Formålet med forundersøgelsen har været, at fremskaffe et 
grundlag for det efterfølgende feltarbejde. 

Fase 2 Screening og feltarbejde
Med udgangspunkt i forundersøgelsen, er de udvalgte kulturmiljøer blevet besigtiget. Der er foretaget en 

vurdering af kulturmiljøets arkitektoniske- kulturhistoriske-, integritets- og oplevelsesværdi, ligesom der 

er foretaget en vurdering af kulturmiljøets sårbarhed overfor forhold, der truer med at ødelægge det eller 

reducere dets bevarings-, oplevelses- og fortællerværdi.

Kulturmiljøets ovenstående værdier er vurderes på baggrund af de spørgsmål, vist på side 7. Kulturmiljøer-

ne er blevet værdisat på baggrund af spørgsmålene og har fået en bevaringsværdi af høj- mellem- og lav

Kulturmiljøatlasset indeholder en nærmere beskrivelse af de kulturmiljøer som har fået en høj til mellem 

bevaringsværdig. 

Fase 3 SAVE-registering og bevarende lokalplaner
Kulturmiljøer af høj-mellem bevaringsværdi skal sikres igennem bevarende lokalplaner. Kulturmiljøatlasset 

indeholder en liste over bygninger som skal sikres yderligere af SAVE-registeringer. 

METODE
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SCREENINGSKRITERIER

Værdisætningen baserer sig på en vurdering fra 1 (lavest) til 5 (højest)

på følgende fire værdiparametre:

1. Arkitektonisk værdi: Hvordan vurderes kulturmiljøets rumlige, 

formmæssige og arkitektoniske kvaliteter?

2. Kulturhistorisk værdi: Hvordan vurderes kulturmiljøets historiske 

betydning og kulturhistoriske fortælleværdi?

3. Integritetsværdi: Hvordan vurderes kulturmiljøets helhed og sam-

menhæng?

4. Oplevelsesværdi: Har kulturmiljøet områder med særlige oplevel-

ser?

1. Er kulturmiljøet typisk eller særegent for egnen?

2. Er kulturmiljøet repræsentativt for det pågældende tema?

3. Er området komplekst sammensat af mange enkeltdele og funktioner?

4. Fremstår kulturmiljøet med de oprindelige elementer?

5. Har kulturmiljøet tidsdybde?

6. Kan den historiske udvikling aflæses af kulturmiljøets bestanddele?
7. Har kulturmiljøet æstetisk kvalitet?

8. Er der tale om en rumlig sammenhæng med særlige landskabselementer eller et arkitekturværk, 

som ved sin blotte fremtræden påkalder sig opmærksomhed?

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

12345

 0  -   7
 8  - 13
14 - 20

Lav bevaringsværdi
Mellem bevaringsværdi
Høj bevaringsværdi

Værdisætningen 

© Arkitektskolen Aarhus

LavHøj
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 0  -   7
 8  - 13
14 - 20

Landsbyer: Fortebyer, vejbyer, skovbyer
En landsby kan defineres som en samling af gårde og 
huse, der indtil landboreformen i ca. 1800 indgik i 

et dyrkningsfælleskab af ejerlavets jorder. I Danmark 

har landsbyerne været meget dominerende bebyg-

gelsestype fra ca. 1000 til 1800. Kun steder, hvor jor-

den var meget ringe, eller i kuperet terræn, var man 

nødsaget til at opgive landsbyfællesskabet til fordel 

for enkeltliggende gårde. Landsbyernes struktur kan 

opdeles i en række struktur som fortebyer, hvor be-

byggelsen er centreret omkring en åben plads, vejby-

er, hvor bygningerne ligger langs en vej og skovbyer 

med en mere åben struktur. 

Hovedgårde og godslandskaber
En hovedgård er centrum for et større godsområde, 

der udover selve hovedbygningen også omfatter øko-

nomibygninger, fæstegårde og jorder. 

Stationsbyer 1850-1940
Stationsbyer dækker over nye bebyggelser, som op-

stod med udbredelsen af jernbanen. Kernen i de nye 

byer afspejler deres oprindelse, da de som regel er 

dannet omkring den funktion der gav anledning til 

byens placering, f.eks. jernbanen, kroen, mejeriet 

etc. Uden omkring voksede de små kvarter op med 

byhuse for håndværkere og handlende. 

Andelstiden: Produktionsanlæg og sociale bygning-
er
Andelstiden betegner perioden fra ca. 1880 til åre-

ne omkring 1960, hvor landbruget var præget af de 

mange andelsforeninger. Perioden betegner også den 

overgang fra en egnsbestemt til en produktionsbe-

stemt byggeskik, typisk bygninger opført i bindings-

værk med stråtag til grundmurede bygninger med en 

tagbeklædning af tegl, spån eller tagpap. I denne 

periode blev der oprettede mange bygninger som var 

stærkt præget foreningen Bedre Byggeskik. 

Befæstningsanlæg
Fæstningsanlæg i historisk tid kan defineres som an-

læg, der anvendes i forsvars- eller angrebssammen-

hæng eller som magtbasis for den lokale eller stats-

lige magtelite.

Det koloniserede landskab: Opdyrkning af heder, 
tørlægning af søer og vandløb, inddæmning af lavvandede 
fjorde og inddigning i kystområder

Fra slut 1700-1960’erne fandt mange landindvin-

dingsprojekter sted i Danmark. Et karakteristisk træk 

for ”det koloniserede landskab” kan fremhæves de 

lige veje og grøfter og de markante dæmninger. 

Infrastruktur efter 1800: Jernbanen, radiomaster, 
fjernsynsmaster og højspændingsledninger

Fra midten af 1800-tallet anlagdes de første jern-

banestrækninger, efterhånden tog bilismen over og 

denne udvikling medførte at en del af de mindre si-

deliner blev nedlagt.

Råstofmiljøer: Ler, kalk, sten og grus samt brænde, tørv 

og brunkul

Danmark har ikke råstoffer som stenkul og jern malm, 
der var grundlæggende for 1800.tallets in dustrielle 

revolution. De hjemlige råstoffer som ler, kalk, sten 
og grus har primært været benyttet som byggema-

teriale,; suppleret med energiråstoffer som brænde, 
tørv og brunkul. Omkring I840 startede den første 

industri aliseringsbølge, hvor den spæde begyndelse 

til det moderne industrisamfund blev lagt. En vold-

EMNER OG TEMAER I KULTURLANDSKABET
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som vækst fandt sted både indenfor teghværksindu-

strien og kalkstensproduktionen. 

Vand- og vindmøller
Vand- og vindmøller har gennem århundreder udgjort 

et vigtigt element i det danske landskab. Hovedpar-

ten af møllerne var kornmøller og de fleste er i dag 
fredet. 

Købstad
En købstad var en by, som kongemagten havde givet 

særlige privilegier. De vigtigste var retten til at drive 

handel, søfart og finere håndværk i byen. Bønderne 
havde ikke sådanne rettigheder. Købstæderne havde 

også medbestemmelse på byens forvaltning og kunne 

opkræve skatter og afgifter af tilrejsende og byens 

indbyggere.

De kulturhistoriske interesser i landskabet
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EMNER OG TEMAER I ODSHERRED

01 Landsbyer: Fortebyer, vejbyer, skovbyer
Nakke landsby
Overby landsby 
Odden Halvø - Yderby landsby
Den nedlagte Ulkerup landsby
Rørvig landsby
Stenstrup landsby
Unnerud landsby
Skippinge landsby
Plejerup landsbyejerlav
Eskilstrup landsbyejerlav
Sidinge landsby
Glostrup landsby
Landsbyerne Odrup og Kårup
Hørve landsby
Bjergesø landsby
Sneglerup landsby
Lille Egebjerg landsby

02 Hovedgårde og godslandskaber
Området ved Dragsholm Slot

03 Kystlandskaber: Fiskerlejer og skipperbyer
Rørvig fiskerleje
Odden Havn
Kildehusene og Strandhusene

04 Fritidslandskabet: Fra vildtbane til luksussommer-

huse
Korshage
Nykøbing Nordstrand
Martinus Centret (Kosmos ferieby)
Ordrup Næs
Rørvig Badehotel

05 Stationsbyer
Højby stationsby
Vig stationsby

Fårevejle stationsby
Asnæs stationsby
Hørve stationsby

06 Andelstiden: Produktion- og sociale bygning-

er 
Annebergparken
Vallekilde Højskoleby

07 Det koloniserede landskab
16.  Sidinge Fjord
22.  Lammefjord med dæmning

08 Befæstningsanlæg
Skansehage Isøre
Næsholm Borgruin og Nygård Sø
Gniben

09 Vand og Vindmøller
Høve Mølle
Lumsås Mølle
Rørvig Mølle

10 Infrastruktur efter 1800: Jernbanen, radiomaster, 
fjernsynsmaster og højspændingsledninger
Skamlebæk Radiostation 
Odsherred Jernbane

11 Råstofmiljøer
Klintebjerg Kalkindustri
Teglværksgården og statshusmandskolonien Starreklinte
Asnæs Teglværksted og lergrav

12 Købstad
Købstaden i Nykøbing
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Yderby landsbyejerlav

Eskilstrup landsbyejerlav

Siddinge landsby
Glostrup landsby

Unnerud landsby
Lille Egebjerg landsby

Odrup og Karup 
landsby

Bjergesø landsby

Skippinge landsby

Sneglerup landsby

Plejerup landsby

Nakke landsby

Rørvig landsby

Stenstrup landsby

Overby landsby

Den nedlagte Ulkerups landsby

Området omkring Drags-
holm Slot

Annebjergparken

Høve Mølle

Lumsås Mølle
Rørvig Mølle

Skamlebæk radiostation

Bjergenes jordlodder

Grønlandshuse

Englandshuse

Åshuse

Kildehusene og Strandhusene

Odden Havneby

Rørvig fiskerlejer

Vig stationsby

Højby stationsby

Asnæs stationsby

Hørve stationsby

Fårevejle stationsby

Korshage 

Nykøbing Nordstrand
Kosmos ferieby

Badehotel ved Dybesø

Siddinge Fjord

Lammefjord med dæmning

Skansehage-Isøre

Næsholm borgru-
in og Nygård sø

Gniben

Nykøbing Sj. 
Gammel 
bydel

Klintebjerg kalkindustriEbbeløkke landsbyejerlav

Teglværksgården og stats-
husmandskolonien Starre-
klinte 

Asnæs Teglværk-
sted og lergrav 

VÆRDISÆTNING AF KULTURMILJØER I 
ODSHERRED

Høj bevaringsværdi

Mellem bevaringsværdi

Lav bevaringsværdi

N
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Velbevaret landsby med 5 uudflytte-

de gårde, gadekær, tidligere skole 

og fattighus m.m. Det oprindelige 

vejforløb inkluderer ”Galbuen” med 

ældre gadehuse og smedje.

Landsbyen har en bevarende lokal-
plan.

Landsbyer

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

07 NAKKE LANDSBY DEN NEDLAGTE ULKERUPS LANDSBYODDEN HALVØ - YDERBY LANDSBY

Halvøen Odden domineres af kamud-

skiftninger og sommerhusbebyggelser 

på de gamle overdrev. Yderby er en ve-

lafgrænset lille landsby med mølle og 4 

uudflyttede gårde. 

Landsbyen er stærkt ombygget og er 
derfor ikke længere et kulturmiljø. 

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

SKIPPINGE LANDSBY UNNERUD LANDSBY

Rækkelandsby med kun 2 gårde tilba-

ge i byen, men med mange velbeva-

rede gadehuse på de udflyttede går-
des oprindelige placering.

Unnerud Landsby med oprindelig struk-

tur, hvor de gamle gårde ligger tæt på 

vejene. Klar visuel sammenhæng til 

det omkringliggende landskab.

 15 HØJ BEVARINGSVÆRDI  6 LAV BEVARINGSVÆRDI

 7 LAV BEVARINGSVÆRDI  6 LAV BEVARINGSVÆRDI14 HØJ BEVARINGSVÆRDI

11 MELLEM BEVARINGSVÆRDI

Landsbyen er fra 1300-tallet og var 

dengang en skovlandsby, den blev 

nedlagt i 1782 og er i dag forsøgt 

genskabt med markering af de tid-

ligere gårde og en model af lands-

byen.   

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

PLEJERUP LANDSBYEJERLAV: 

Mindre landsby bestående af 3 går-

de og huse ved et bevaret vejforløb 

med grønninger. 

Landsbyen er ikke længere et kul-
turmiljø.

Det anbefales at der udarbejdes en 
bevarende lokalplan for landsbyen.

Landsbyen er ikke længere et kul-
turmiljø.
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Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

ESKILSTRUP LANDSBYEJERLAV SIDINGE LANDSBY GLOSTRUP LANDSBY

Landsby med udskiftede og 6 uudskif-

tede gårde, hvor gadehuse har erstat-

tet de udskiftede. Hegnsstrukturen 

med gærder er bevaret, men landsby-

ens gårde er stærkt ombygget.

Sidinge Landsby med 5 tætliggende, 

uudflyttede gårde og et enkelt gadehus. 
Gode eksempler på grundmurede byg-

ninger fra ca. 1880 og senere.

Byen har et velbevaret vejforløb og 

3-4 uudflyttede gårde ud af 10, der 
ligger tæt omkring gadekæret med 

grønninger og marker mellem går-

dene.

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

BJERGESØ LANDSBYHØRVE STATIONSBY OG LANDSBYLANDSBYERNE ORDRUP OG KÅRUP

Udstykning af statshusmandsbrug 

fra Dragsholm efter lensafløsningen 
med bygninger i Bedre Byggeskik 

-stil fra 1920’erne. Fin blok og stjer-

neudskiftning.

Stationsbyen fremstår meget nedslidt 

og ombygget, og landsbyen er kun vel-

bevaret omkring kirken. De to bydele 

er aldrig vokset sammen. Kirkebyen har 

agrar bebyggelse, mens stationsbyen 

har tætliggende bebyggelse langs ho-

vedgaden.

 7 LAV BEVARINGSVÆRDI  6 LAV BEVARINGSVÆRDI  7 LAV BEVARINGSVÆRDI

11 MELLEM BEVARINGSVÆRDI 6 LAV BEVARINGSVÆRDI 5 LAV BEVARINGSVÆRDI

Landsbyen har fine eksempler på ga-

dehuse fra forskellige perioder.

Begge landsbyer er i dag omsluttet 

af sommerhusområder og husmands-

stederne erstattet af sommerhuse.  

Landsbyen er ikke længere et kul-
turmiljø.

Landsbyen er ikke længere et kultur-
miljø.

Landsbyen er ikke længere et kultur-
miljø.

Landsbyen er ikke længere et kul-
turmiljø.

Landsbyen er ikke længere et kul-
turmiljø.

Landsbyen har en bevarende lokal-
plan.
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Købstad

Købstadspræget opleves i områderne

omkring Algade, Svane- og Kirkestræ-

de. Byen har flere fine arbejderhuse. 
Bymidten og havnen er præget af ny-

byggeri.

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

IntegritetIntegritet

OplevelseOplevelse

NYKØBING SJÆLLAND

Arkitektonisk Arkitektonisk Arkitektonisk

Arkitektonisk

Kulturhistorisk Kulturhistorisk Kulturhistorisk

Kulturhistorisk

Integritet Integritet Integritet

Oplevelse Oplevelse Oplevelse

LILLE EGEBJERG LANDSBY SNEGLERUP LANDSBY OVERBY LANDSBY

STENSTRUP LANDSBY

Mindre landsby med 5-6 gårde tilba-

ge i landsbyen ud af 8 gårde i 1682.  

Eksempler på grundmurede gårde 

fra perioden 1860 - 1930 og en del 

små stationsbyhuse, mange af disse 

er stærkt ombygget. 

Mindre landsby med 5 tætliggende går-

de med spor fra forskellige perioders 

byggeskik. De øvrige gårde er udflyttet 
efter udskiftningen.

Landsby med en velbevaret struktur 

med oprindelige gadeforløb, frihold-

te tofter efter udflyttede gårde. 

Lille landsby bestående af få gårde 

og landsbyhuse som er velbevaret og 

gemmer på Sjællands ældste forsam-

lingshus fra 1880. 

 7 LAV BEVARINGSVÆRDI  7 LAV BEVARINGSVÆRDI

 14 HØJ BEVARINGSVÆRDI 10 MELLEM BEVARINGSVÆRDI

11 MELLEM BEVARINGSVÆRDI

Landsbyen er ikke længere et kul-
turmiljø.

Landsbyen er ikke længere et kul-
turmiljø.

Landsbyen har en bevarende lokal-
plan.

Det anbefales at der udarbejdes en 
bevarende lokalplan for landsbyen.
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Hovedgårde og godslandskaber

Vand- og vindmøller

Dragsholm består af en trefløjet ho-

vedbygning på voldsted med vand-

fyldte grave samt haveanlæg, avls-

gård, godsboliger, stald og allé. I dag 

restauration og hotel.

Møllen er ikke screenet. 

Annebjerggårds røde ladegårdsanlæg og 

portnerbolig huser Odsherred Museum. 

Bygningsmassen på i alt 11 bygninger er 

i forfald. Hovedbygningen er i dag van-

drerhjem.

Møllen er ikke screenet. Møllen er ikke screenet. 

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

OMRÅDET VED DRAGSHOLM SLOT

HØVE MØLLE

ANNEBJERGGÅRD

LUMSÅS MØLLE RØRVIG MØLLE

15 HØJ BEVARINGSVÆRDI 14 HØJ BEVARINGSVÆRDI

Området har en bevarende lokal-
plan.
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Området er ikke screenet. 

Råstofmiljøer

Infrastruktur efter 1800 

Efter affredning, nedrivninger og om-

bygninger kun oplevebart inde i selve 

bruddet.

Sendestation med tjenesteboliger 

opført i 1931 ud til Sejerøbugten, der 

gav gode udbredelsesforhold mod 

sydvest og nord. Nedlagt i 2009 og 

står i dag tom.

Teglværksgården fremstår som delvist 

nedrevet, om- og tilbygget pga. diver-

se funktionsændringer. Kulturmiljøets 

oprindelige helhed er slørret og svagt 

aflæseligt.

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

KLINTEBJERG - KALKINDUSTRI

SKAMLEBÆK RADIOSTATION

TEGLVÆRKSGÅRDEN OG STATSHUS-
MANDSKOLONIEN STARREKLINTE

ODSHERRED JERNBANE 

ASNÆS TEGLVÆRKSTED OG LERGRAV

7 LAV BEVARINGSVÆRDI

Området er ikke længere et kultur-
miljø.

Området er ikke længere et kultur-
miljø.

Området er ikke længere et kultur-
miljø.

10 MELLEM BEVARINGSVÆRDI
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Kystlandskabet 

Stationsbyer

Rørvig er præget af havnemiljøet og 

senest de mange sommerhuse. Et vis 

landsbypræg ses endnu i den sydvest-

lige del af byen. 

Området omkring Højby kan inddeles 

i to, den agrare, med små gadehuse 

langs vejen og området omkring sta-

tionsby med stationsbygningen, hotel 

og villaer og forsamlingshus.

Odden havn er en velbevaret fiskeri-
havn fra 1907-8, med auktionshal, køle-

hus, bådeværft, toldkontor osv. Vest 

for havnen ligger Arne Jacobsens runde 

hus fra 1938. 

Først landsby med velbevaret kirke, 

præstegård og kro. landsbyen er senere 

udviklet til stationsby med karakteristi-

ske stationsbyhuse. 

Tætliggende, grundmurede fiskerhu-

se i to byklynger langs kystvejen syd 

for Nykøbing Sj.

Kulturhistorisk Oplevelse

Arkitektonisk Integritet

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

RØRVIG FISKERLEJE OG LANDSBY

HØJBY STATIONSBY

ODDEN HAVN

VIG STATIONSBY

KILDEHUSENE OG STRANDHUSENE 

10 MELLEM BEVARINGSVÆRDI09 MELLEM BEVARINGSVÆRDI

Opstået på bar mark, senere stati-

onsby med et par virksomheder, som  

skærve- og teglfabrik. Senere kom 

en lille skole på privat initiativ og en 

missionshøjskole. 

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

FÅREVEJLE STATIONSBY

11 MELLEM BEVARINGSVÆRDI

10 MELLEM BEVARINGSVÆRDI 8 MELLEM BEVARINGSVÆRDI14 HØJ BEVARINGSVÆRDI

Området har en bevarende lokal-
plan.

Det anbefales, at der udarbejdes en 
bevarende lokalplan for havnen.
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Sommerhusområde fra start 1900. I 

området kan man aflæse den lange 
udvikling i bebyggelse og anvendelse 

- først husmandsbrug på den magre 

jord, senere borgerlige sommervilla-

er og senest med morderne sommer-

huse og campingpladser. 

Området er hjemsted for mange ferie 

og fritidsaktiviteter i sommerhuse, fe-

rielejligheder, campingpladser og fælle-

sanlæg. Den oprindelige ferieby består 

af små fritliggende huse som omkredser 

en fælles grønning. 

Hørve består af to bydele: en tidligere 

landsby ved kirken og en egentlig sta-

tionsby ved stationsområdet. De to by-

dele er aldrig vokset sammen. Stations-

byen har tætliggende bebyggelse langs 

hovedgaden. 

Korshage har været bebygget med 

spredte sommerhuse og bygninger 

til ferieformål siden begyndelsen 

af 1900-tallet. Området har mange 

gode eksempler på tidstypiske som-

merhusvillaer. 

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

NYKØBING NORDSTRAND KOSMOS FERIEBY VED KLINT

HØRVE STATIONSBY

KORSHAGE

Der er ikke adgang til området. 

BADEHOTELLET VED DYBESØ

7 LAV BEVARINGSVÆRDI

Asnæs stationsby, først kirkelandsby 

med kirken og præstegården, kun 

ruin fra en tidligere hovedbygning 

tilbage. Senere stationsby, dog er 

de karakteristiske stationsbyhuse 

stærkt ombygget. 

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

ASNSÆS STATIONSBY

7 LAV BEVARINGSVÆRDI

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

 12 MELLEM BEVARINGSVÆRDI 09 MELLEM BEVARINGSVÆRDI 14 HØJ BEVARINGSVÆRDI

Fritidslandskabet

Det anbefales, at der udarbejdes en 
bevarende lokalplan for området.

Det anbefales, at der udarbejdes en 
bevarende lokalplan for området.

Stationsbyen er ikke længere et 
kulturmiljø.

Stationsbyen er ikke længere et 
kulturmiljø.
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Fritidslandskabet Andelstiden

Tidligere psykiatrihospital med gode 

eksempler på Bedre Byggeskik. Om-

rådet bliver også kaldt for Den Gule 

By. 

Lille og selvstændig bydannelse, som 

ligger øst for den ældre bydannelse fra 

1370. Området har mange karakteri-

stiske bygninger som er helt centrale i 

højskolebevægelsen i Danmark. 

ANNEBERGPARKEN VALLEKILDE HØJSKOLEBY

Det koloniserede landskab

En del af historien om landindvin-

dingen i Danmark.  Området består 

af tre gårde, Fjordgården, Birket og 

Vestgården samt en statshusmand-

skoloni på sidevej til Sidinge fjord-

vej. I historisk tid har de omkring-

liggende gårde haft tilknytning til 

fjordarealet.   

2,3 km lang dæmning opført 1873-74 til 

inddæmning af Lammefjorden. Projek-

tet var langt det største af 1800-tallets 

store landvindingsprojekter.

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

DEN TØRLAGTE SIDINGE FJORD LAMMEFJORD MED DÆMNING

17 HØJ BEVARINGSVÆRDI 16 HØJ BEVARINGSVÆRDI

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

11 MELLEM BEVARINGSVÆRDI 10 MELLEM BEVARINGSVÆRDI

Området har en bevarende lokal-
plan.

Bevarende lokalplan er under udar-
bejdelse.
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Befæstningsanlæg

Ved Skansehages fod blev under kri-

gene 1807-14 anlagt en skanse til 

bevogtning af indsejlingen til Ise-

fjorden. Vest for denne opførtes i 

1850’erne en karantænestation, et 

kolerahospital, til isolering af ko-

leraramte søfolk. Bygningen er nu 

feriekoloni. Voldstedet og skansen er 

fredet som fortidsminder. 

Nygård/Drøsselholm - Tidligere hoved-

gård – ruinrest i haven efter den oprin-

delige hovedbygning fra 1350’erne. I 

dag ses en firlænget landbrugsejendom, 
kaldet Drosselholm. 

Fremstår markant i landskabsople-

velsen i den nordvestlige ende af 

Odden. Forsvarsanlægget er placeret 

forsvarsmæssigt godt med udsyn og 

vand omkring sig. Består af bygninger 

og tekniske anlæg i forbindelse med 

søværnet. 

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

SKANSEHAGE ISØRE NÆSHOLM BORGRUIN OG NYGÅRD SØ GNIBEN

Området er fredet og er derfor ikke 
med som kulturmiljø. 
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Historie
Omkring midten af 1800 tallet satte fi-

skerne på Odden sig i bevægelse for at 

få oprettet en fiskerihavn, der samtidig 
kunne benyttes som trafikhavn. Det var 
ikke alene Oddens egne fiskere, der fi-

skede fra Odden, men der kom fiskere 
fra Gilleleje, Isefjorden, og endda fra 

Sverige. Man benyttede en lille bådebro, 

som gjorde forholdene besværlige i dår-

ligt vejr, man var nødt til at trække bå-

dene helt op til land.  Havnebyens fiske-

rihavn er fra 1907, der er senere opstået 

en fiskeauktionshal, isværk, kølehus, 
bådeværft, toldkontor, redningsstation, 

sømandshjem osv. Fiskeauktionshallen 

blev lukket i udgangen af 1998 og fang-

sterne blev i stedet opkøbt direkte af 

fiskeopkøbere. I dag er auktionshallen 
omdannet til et aktivitetscenter i sam-

arbejde med kommunen, Realdania og 

de lokale. Nærmest havnen, oven for 

kystskrænten, er der opstået en karak-

teristisk villabebyggelse, hovedsagelig 

fra 1920’erne i Bedre Byggeskik og sene-

re byggeperiodisk.

Odden Havn i dag
Odden Havn er stadig forankret i det ma-

ritime, kulturen og erhvervet omkring 

01 Odden Havn Tema: Kystlandskab  Tid: 1800 tallet

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

14 Høj bevaringsværdi 
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Røgeriet fra luften i 1950

fiskeri. Havnens indretning og dens udseen-

de bærer præg af dette. På selve havnen 

findes en del erhverv, der knytter sig til 
fiskeri. Der ligger et mindre værft, restau-

ranter samt forskellige udadvendte funk-

tioner, som servicerer turister og gæster 

til havnen. Der findes i havneområdet to 
museer - Tunmuseum og Motor- og Marine 

Museum. Tunmuseet rummer en del histo-

rie om Odden Havn. På toppen af skrænten 

mod øst står en mindesten for søslaget mod 

englænderne i 1808, hvor mange sømænd - 

deriblandt Peter Willemoes - mistede livet. 

Vest for havnen ligger Odden Røgeri - et 

ikonisk byggeri tegnet af Arne Jacobsen. og 

det runde hus.

Arne Jacobsen
Røgeriet og det runde hus blev opført for 

røgeriejer Leo Henriksen i 1943 af den 

kendte  danske arkitekt Arne Jacobsen. 

Jacobsen havde selv sommerhus længere 

Fiskerøgeriet tegnet af Arne Jacobsen
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Auktionshallen

Kig fra molen

inde i Sejerø Bugten. I følge bygherrens 

søn etableredes kontakten med bygherren 

under Jacobsens indkøb i Havnebyen. I for-

bindelse med opførelsen af røgeriet projek-

terede Jacobsen også et enfamiliehus for 

ejeren. Huset skulle have ligget vest for 

røgeriet på klinten med udsigt over havet. 

Projektet blev ikke realiseret. Da ejeren 

senere ønskede at opføre beboelseshuset, 

var han ikke længere interesseret i at få 

udsigt men læ. Derfor, oplyser Jacobsen i 

præsentationsartiklen i Arkitektur, ”at man 

valgte at placere huset på det lave, flade 
plateau, der er begrænset af den gamle, 

karnisformede læbeplantning og oprinde-

ligt tænkt som havens opholdsplads. Hu-

sets cirkulære plan er betinget af grundens 

form”. I 1950’erne, arbejdede Jacobsen 

med stærkt forenklede former, men det 

runde hus er det eneste realiserede ek-

sempel på en cylinderformet bygning i hans 

produktion. Senere udvidelser af røgeriet 
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Historisk kort fra 1842 - her er der et lan-
dingssted og havnen er ikke anlagt

Kort fra 1928 - havnen er nu anlagt med ydre 
molen.

Den ydre mole

Shelterpladser
Vinterbadere

Skurbyen

Det centrale 
område/ torvet

Røgeriet 

Fiskerihavn/
erhvervshavn

Lystbådehavn

Udstillinger/-
klubhus

Bygget før 1940

Kort 1:7000

Det runde hus

N

er placeret bag ved og er opført med re-

spekt for røgeriets oprindelige arkitektur. 

Røgeriets bolig er fredet efter bygnings-

fredningsloven.

Landskabets hovedtræk
Landskabet omkring havnen er meget 

kuperet, selve kysten er dramatisk, og 

samspillet, naboskabet til klinter og kyst 

er nærværende. Der findes både vandrer-
uter og cykelruter, der lægger vejen forbi 

Odden Havns store landskabelige værdi-

er.

Kulturhistoriske hovedtræk
Oddens husmænd har haft fiskeri som 
bierhverv i århundreder, men med den 

stigende erhvervsspecialisering blev min-

dre havne, herunder Havnebyens, bygget 

langs nordkysten. Odden Havn bærer 

stadig meget tydeligt præg af fiskeri og 
tilknyttede funktioner, ligesom generi-

ske elementer såsom fiskerskure og -stier 

op ad skrænterne er vidnesbyrd om by-

ens havneidentitet. Det lille, men vel-

afgrænsede havnemiljø har fiskerihavn 
med aktive fiskekuttere og en levende 
atmosfære.

Anbefalinger
Havnens havnenære bebyggelser er ge-

nerelt slidte mens selve havneområdet 

fremstår robust, autentisk og funktio-

nelt. Den tætliggende bebyggelse langs 

Østre og Vestre Havnevej med direkte 

tilknytning til både nuværende og tidli-

gere havnefunktioner, skal søges beva-

ret, sammen med de gamle fiskerhuse og 
redskabsskure ved havnepladsen. 

Dele af havnen er ikke klart defineret 
til en funktion. Havnen består af en er-

hvervshavn og en lystbådehavn. Der skel-

nes ikke mellem ophold og parkeringsrea-

ler. En bedre definering af disse ville give 
havnen mere liv og sammenhæng.
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Historie
Overby landsby har en velbevaret struk-

tur med oprindelige gadeforløb og fri-

holdte tofter efter udflytningen. Indtil 
landboreformen i 1793 lå Overbys gårde 

og huse samlede i landsbyen og her boe-

de lidt under 200 mennesker. Præstegår-

den var landsbyens største gård, obygget 

efter brande i 1631 og 1731. Beboerne 

levede af landbrug og fiskeri, allerede i 
1500-tallet er der beretninger om odbo-

erne skulle have afsat deres korn i såvel 

Aarhus som i Helsingør, hvortil de sejle-

de med egne både, disse handelsmulig-

heder gjorde odboerne velhavende. 

Sognets skole
Skolen var bygget i Overby i 1735 som en 

af landets såkaldte rytterskoler.

Landboreformen
Før udskiftning lå landsbyens huse og 

gårde samlet i landsbyen, men efter 

udskiftningen lå kun seks gårde tilbage, 

11 var blevet brudt ned og genopbygget 

forskellige steder ude mellem markerne. 

En opgørelse fra 1830 angiver at der lå 

tre huse uden jord samt en vejrmølle i 

landsbyen. Der var et par jordløse huse, 

som var beboede af enten håndværkere, 

som smed eller hjulmand, blandt dem 

02 Overby Landsby

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

Tema: Landsby, fortebyer  Tid: 1300

11 Mellem bevaringsværdi 
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Præstestræde 3

Byhaven

Overbygade 4

Smedestræde 4

Overbygade 1

Søndervangsvej 3

har der også været et fattighus. 

Odden Kirke 

Midt mellem Havnebyen og Overby Lyng, 

ligger Odden kirke som den væsentligste 

bygning. For de mange trafikanter fra 
færgehavnen på Sjællands Odde er Od-

den kirke et synligt landmark. Med den 

flotte røde kalkning påkalder kirken sig 

ekstra opmærksomhed, og er Oddens 

mest markante bygning. Landskabeligt er 

Odden Kirke placeret som en byport til 

den bagvedliggende landsby, det uden at 

den selv bliver en del af den. Terrænet 

er uheldigvis i vejen for længere indkig 

til kirken. En række træer forhindrer ud-

synet til krirken, i det kirken ikke formår 

visuelt at trænge gennem den væg af 

træer, der særligt mod øst tegner kirke-

områdets afgrænsning. 

Bygget før 1940

Kulturmiljøets afgrænsning

Bevaringsværdige huse

Kort 1:7000

N

Kirken

Søndervangsvej 4
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Odden ved ca. 1842. Kortet viser udskiftningsmønstret, som viser en fin kamudskiftning fra 
omkring  slut 1700 -tallet

Vej Markskel Landsbyen Udflyttede 
gårde

Kulturhistoriske hovedtræk
Områdets kulturhistoriske oprindelse i kamud-

skiftningen, fremstår tydeligt, områdets vej-

struktur er fortsat bevaret om end fragmenteret 

af den gennemgående statsvej Kirkeåsvejen/Od-

denvej/Færgevejen. 

Søndervangsvej 4
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Bærende elementer
• Den gamle vej- og gadestruktur

• De spredte, overvejende firelængede 
gårde med åbne områder imellem, de 

velproportionerede gadehuse langs de 

centrale gadestrøg

• Den centrale plads i Overbygades syd-

lige ende med den tidligere skole og 

lærerbolig samt anlæg og tidligere bu-

tikker

Eksisterende bevaringstiltag
Der er en bevarende lokalplan for området, 

som har til formål:

• At bevare og sikre det fysiske landsby-

miljø i Overby,

• At bevare og understøtte de karak-

teristiske topografiske træk i Overby 
(hegn, beplantning, gærder, åbne are-

aler,

• At sikre, at ny bebyggelse i området 

får en placering, ud formning og mate-

Byhaven 1930

Vejforløb 



28 2929 30

rialevalg, som er i overensstemmelse 

med den stedlige byggetradition el-

ler på anden måde ved sin arkitek-

toniske udformning kan medvirke til 

at bevare ka rakteren af det eksiste-

rende miljø,

• At sikre, at ny bebyggelse i området 

placeres således, at miljøkonflikter i 
forhold til eksisterende landbrug så 

vidt muligt undgås, 

• At sikre, at fremtidige vej- og plad-

sanlæg udformes under hensyntagen 

til landsbymiljøet og færdselssikker-

heden. 

Trusler og sårbarhed
Landsbyen Overby er sårbar for:

• Større ændringer i gade- og vejforløb

• Nedrivning eller om-, til- og nybyg-

ning af og ved huse og gårde, der 

ikke harmonerer med den eksiste-

rende bebyggelse, eller manglende 

vedligeholdelse

• Udfyldning med bygninger eller til-

plantning af de åbne grønninger og 

store haver mellem de spredte gårde

• Større nybyggeri op til landsbyen, 

hvis grænser mod det omgivende 

land har været stabile i meget lang 

tid.

Overbygade 1
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Historie
Ved den gamle fægang, også kaldet ko-

gangen er der udsigt over hele Sejerø-

bugten. Ebbeløkke er den sidste gamle 

landsby på den langstrakte randmor-

æne. Herfra blev fæet drevet ad en fæ-

gang ned til de magre jorder på den hæ-

vede havbund fra stenalderhavet. Den 

hævede havbund har siden den yngre 

stenalder langsomt forbundet det yder-

ste af Sjællands Odde med Odsherred, 

dels ved landhævning, dels ved strand-

voldsdannelser skabt af den kraftige, 

tværgående havstrøm.

Landskabets hovedtræk
Kulturmiljøet er placeret på højtliggen-

de moræneaflejringer og domineret af 
intensiv landbrugsdrift og frugtplanta-

ger. Området fremstår forholdsvist ube-

rørt af tekniske anlæg.

Det mest markante ved Ebbeløkke er de 

åbne kig mod de tidligere fægange og 

det voldsomme stejle terræn som sam-

tidig giver flot udsigt ud mod det åbne 
land. 

Udsigter og oplevelser
Fra vejen er der udsigt mod resten af 

Sjællands Odde og ned mod kysten. 

03 Ebbeløkke Landsbyejerlav Tema: Det agrare landskab  Tid: 1800 tallet

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

11 Mellem bevaringsværdi 
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Kortets gyldighedsperiode: 1808 - 1860, Kortets oprindelige målestok: 1:4000, Ejerlav registreret på kortet: 'Ebbeløkke By, Højby' (0160653) , 'Holmstrup By, Højby' (0160657) , 'Lumsås By, Højby' (0160660) 
Dato for udskrift: 03-11-2016, Kortet er printet i målestok: 1:5523

Kulturhistoriske hovedtræk
De få gårde i området er resultat af en ud-

flytning af et par af landsbyens gårde på 
agerjorden, tidligere lå de samlet omkring 

gadekæret ved Baunehøjgård. De lave 

dele af byens jord ud mod Sejerø Bugt og 

skrænterne var fælles græsningsoverdrev 

(nu sommerhusområde) og drivvejen der-

til, Ebbeløkke Stræde, ses hegnet af solide 

stengærder fra landsbygaden til overdre-

vet. Tidligere lå fægyden lidt længere mod 

øst, men ved udskiftningen blev dens for-

løb rettet ud ligesom de fleste skel. 

Arkitektoniske hovedtræk
Bebyggelsen i området består af en række 

gårde fra 1800 tallet. Den ældste fra 1827. 

Bygningerne er placerede i varierende af-

stande og fremstår derfor usammenhæn-

gende. De enkeltliggende gårde med der-

tilhørende drifts- og staldbygninger, ligger 

Kysten ved Ebbeløkke

Sognekort fra 1860 
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langs vejen og forløber vinkelret på terræ-

net ned mod kysten.

Bærende elementer
Kulturmiljøets bærende element findes 
i gårdenes spredte beliggenhed, som er 

omgivet af egne marker, diger og hegn. Et 

andet vigtigt træk i området er den vel-

bevaret vej- og hegnsstruktur fra udskift-

ningen, inklusiv fægyden. Den tidligere ga-

dekær ved Baunehøjgård er også et vigtigt 

element i området. 

Eksisterende bevaringstiltag
Fægyden Ebbeløkke Stræde er fredet som 

fortidsminde.

Sårbarhed
Området er sårbart overfor om- eller 

tilbygninger der ikke harmonerer med ek-

sisterende bygninger. Sårbarheden gælder 

Fægangen
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Gl Ebbeløkkevej 4

Gl Ebbeløkkevej 3

Gl Ebbeløkkevej 7

Gl Ebbeløkkevej 1

Gl Ebbeløkkevej 5

Gl Ebbeløkkevej 4 1850 

Gl Ebbeløkkevej 1 1870

Gl Ebbeløkkevej 7 1885 

Gl Ebbeløkkevej 3 1827 

Gl Ebbeløkkevej 5 1929 

Karakteristisk vegetation

Kig

Kig

også ved tilplantning eller tilgroning, der 

slører de åbne marker og hegn og det 

vindudsatte landskab. 

Anbefalinger
Mange af de oprindelige gårde er fra 

1800-tallet fremstår meget nedslidte, 

der bør udføres en yderligere vurdering 

af om disse bygninger er bevaringsvær-

dige. 

Adresse                 Bygget

Bygget før 1940

Kulturmiljøets afgrænsning

Kort 1:7000

N
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Kosmos feriekoloni blev indviet i maj 

1935 og har siden været hjemsted for en 

mængde ferie og fritidsaktiviteter i som-

merhuse, ferielejligheder, campingplads 

og fællesanlæg mv. 

Sommeren 1933 tilbragte Martinus, og 

flere venner et par uger ved Veddinge 
Strand og Ordrup Næs, hvor de boede 

i et sommerhus. Turen inspirerede dem 

til at købe nogle sommerhuse og danne 

en feriekoloni, hvor de om sommeren 

kunne fortsætte vinterens studiekreds-

arbejde på en behagelig måde. 

I 1934 bliver Martinus opmærksom på en 

annonce for salg af en stor strandgrund 

i Odsherred, til kun fem øre pr. kvadrat-

meter. Fra juli 1934 til maj 1935 stræk-

ker opførelse af de første syv sommer-

huse, der var beregnet til fire personer. 

Landskabets hovedtræk
Kulturmiljøet er et rekreativt område 

der består af Martinus centret, et ferie- 

og kursuscenter som underviser i Marti-

nus Kosmologi. Den oprindelige ferieby 

består af små fritliggende huse som om-

kredser en fælles grønning, der grænser 

op til stranden. Området udgør en del 

af den arealmæssigt mest domineren-

de bebyggelsesstruktur på Nordkysten, 

04 Martinus Centret - Kosmos 
ferieby

Tema: Fra vildtbane til luksussommerhus Tid: 1900 tallet

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

9 Mellem bevaringsværdi
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De første sommerhuse i Kosmos Feriekoloni

de store sammenhængende sommerhus-

områder, der ligger som et bælte langs 

kysten. Det fremstår med et overordnet 

udtryk som en lysåben plantage, hvor 

sommerhusene, ligger som små synlige 

enkeltelementer under træerne. Områ-

derne er domineret af skovfyr, i blanding 

med birk, eg og andre arter knyttet til 

sandede og vådere jorde. 

Kulturhistoriske hovedtræk
Området er beliggende mellem kysten 

mod nord og landbrugsarealerne mod 

syd. De lavere liggende sandede arealer, 

som ikke kunne dyrkes, rummede tidlige-

re mindre husmandsbrug samt græsnings-

arealer for områdets landsbyer og gårde. 

Sommerhusene blev etableret op gennem 

1900-tallet, primært efter 1945. De æld-

ste af sommerhusene i Kosmos Ferieby fra

1930’erne, og hører dermed til blandt 

den tidligste bebyggelse i sommerhus-

området. I det åbne område langs ky-

sten og på feriebyens grønning fremstår 

de karaktergivende landskabselementer, 

stranden og overdrevet særligt tydeligt

Arkitektoniske hovedtræk
Husene er placeret så alle har udsigt til 

grønningen og havet. Husenes originale 

udformning er til dels bevaret, men de 

fleste er udbygget og ændret gennem 
årene. Den klare bebyggelsesplan og det 

ensartede materiale- og farvevalg på 

husene betyder at de fremstår som en 

arkitektonisk helhed, der giver området 

en særlig karakter. Husenes tydeligste 

fællestræk er bygningshøjden, oriente-

ringen af gavlene ud mod grønningen, 

facader med bræddebeklædning malet 

i ”svenskrød”, mørke sadeltage med lav 

hældning og de hvidmalede døre og vin-

duer. Derudover er husene placeret, så 

der dannes en klar fælles byggelinje, som

afgrænsning af bebyggelsen ud mod grøn-

ningen.

Bærende elementer
I det åbne område langs kysten og på fe-

riebyens grønning fremstår de karakter-

givende landskabselementer, stranden 

og overdrevet særligt tydeligt. Ligeledes 

opleves de rumlige visuelle forhold med 

udsigten langs kysten, ud over bugten og 

horisonten klart og overskueligt. Grøn-

ningen og overdrevet ligger som en stor 

åben flade, der afgrænses af den let af-
læselige bebyggelseslinje og den bagved-

liggende beplantning. Klintvejen synes 

ikke forstyrrende, da den ligger gemt bag 

et bælte af lav beplantning. Kystforlan-

det vurderes som særligt karakteristisk.
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Sommerhuse og Grønningen ca. 1955

Eksisterende bevaringstiltag
Kommuneplan 2013 - 29 lægger op til ud-

arbejdelse af en bevarende lokalplan for 

området. 

Trusler og sårbarhed
Området er generelt sårbart overfor, at 

sommerhusområderne får overtaget i land-

skabsbilledet. Området er i dag karakteri-

seret af en balance mellem det oprindelige 

landbrugslandskab, naturen langs kysterne 

og sommerhusområderne. Sommerhusene 

er således placeret i et oplevelsesrigt land-

skab. Brydes denne balance vil sommerhus-

området blive identitetsløst alene karakte-

riseret ved fritidsbyggeri i nærheden af en 

stor by, Nykøbing. Det anbefales derfor at 

de karaktergivende landskabselementer be-

vares og at ændringer i området sker under 

hensyntagen til vedligehold af disse. 

Klintvej 64

Klintvej 67

Klintvej 71

Rosenvangen Nord 4

Rosenvangen Nord 14

Rosenvangen Syd 21

Klintvej 70
Klintvej 57

Rosenvangen Syd 7

Rotoftevej 35

Klintvej 55

Fyrrebakkevej 18

Klintvej 69

Klintvej 104

Rosenvangen Nord 20

Klint Strandvej 1

Rosenvangen Nord 8

Rosenvangen Syd 3

Klintvej 60A

Fyrrebakkevej 14

Klint Strandvej 32

Rotoftevej 4
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Bygget før 1940’erne

Kulturmiljøets afgrænsning
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Luftfoto af feriebyen anno 1959

Grønningen og sommerhuse vest for Klintvej

Kulturmiljøets afgrænsning
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05 Nykøbing Nordstrand

På de tidligere græsningsoverdrev Vester 

Lyng og Nykøbing Lyng, ud mod Nyrup Bugt 

kan man aflæse den lange udvikling i be-

byggelse og anvendelse, først med små hus-

mandsbrug på den magre jord, senere med 

borgerlige sommervillaer og feriekolonier 

og senest med mere moderne sommerhuse 

og campingpladser. Området er i dag tæt-

bevokset og bebygget, men i 1850 lå det 

aldeles øde, uden et hus eller træ. Her var 

bare sand, strandsøer og moseagtige area-

ler med indimellem lyngområder.

De lokale i Nykøbing så nye muligheder i 

området og etablerede et badested og byg-

gede det første badehotel, Kattegatbadet 

i 1903. Badehotellet blev et populært ud-

flugtsmål for borgere i Nykøbing, ligesom 
det blev besøgt af borgere fra hovedstaden. 

Selvom badehotellet lå på eksponeret - i et 

helt åbent terræn uden træer og buske, 

blev det alligevel omtalt som et behageligt 

badested, som tiltrak digtere og kunstnere 

fra hele landet. 

                   

Naturgrundlagets hovedtræk
Mod nord afgrænses området af Kattegat. 

Strækningen er karakteriseret af områdets 

geologiske dannelsesprocesser og domine-

ret af våde naturtyper, som funktion af ha-

vets påvirkning. Området er desuden karak-

Tema: Fra vildtbane til luksussommerhuse Tid: 1900

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

12 Mellem bevaringsværdi 
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teriseret af skiftet mellem det lavtliggende 

flade og højtliggende bakkede terræn. 

Kulturhistoriske hovedtræk
Området omkring Nordstrand er i dag ud-

præget sommerhusområde, men tidligere 

var det kendetegnet af enkelte gårde og 

husmandssteder i det åbne land. Udviklin-

gen i området følger en generel udvikling i 

resten af Danmark, hvor landligger-kulturen 

opstod i 1700-tallet. Det var forbeholdt de 

mere velhavende at tage ud fra byerne til 

et friere og mindre formelt liv i deres land-

steder. I 1800-tallet opdagede forfattere og 

malere, at de på landet kunne opleve den 

vilde natur med øde lyngheder og forblæste 

klitter ved havet. De søgte skønheden ved 

kysterne, ikke blot de mere kendte steder 

som f.eks. Skagen og Hornbæk men også 

Odsherred. Efterhånden fulgte borgerskabet 

i sommerperioden efter eliten og kunstne-

re ud af byerne og ud på landet, hvor de 
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Østerlyngvej 24

Brombærhækken 17

Klintevej 14

Skærby Dal 4

Vesterlyngvej 89

Vesterlyngvej 68

Nørregade 15
Oddenvej 1

Lyngvejen 5

Forskodderne 15

Rørvigvej 15
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Rørvigvej 129

Lyngvejen 14

Klitvej 10

Lyngvejen 33

Klitvej 9
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Rørvigvej 52
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Kildestræde 19

Vibo Strandvej 16

Birkevangen 29

Rosendalen 15A

Rosendalen 44

Vibo Skovvej 12

Billesvej 6

Røntoftevej 2

Skolestræde 4
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A Ladingsvej 4
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Topvej 12
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Ved Dokken 3

Præstegårdsvej 1

Skærbyager 3

Polyfotovej 8

Vesterled 44

Keramikvej 13

Hugormevej 2

Rørvigvej 98

Ved Lillegården 14Pajesø Strandvej 3

Vindingsvej 11
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byggede sommerhuse og kunne være tæt på 

naturen og føle sig frie og sunde, de kunne 

både slappe af og rekreere i den friske luft 

med bl. a. strandbade, der blev meget popu-

lære i 1920´erne. 

Bærende bevaringsværdig
- De resterende åbne, overdrevsprægede are-

alers vidnesbyrd om områdets oprindelige ka-

rakter.

- De små husmandssteders ydmyge karakter.

- Feriekoloniernes monumentalitet, instituti-

onspræg og store grunde.

- De ældre sommerhuses karakter af upræten-

tiøse sommerboliger på store naturgrunde.

- Campingpladsernes lavteknologiske, enkle 

udtryk i form af træbygninger, grønsvær, hegn 

og hække.

Badehus Thorsvej 79, ca. 1925, som var arkitekt-
tegnet og tilhørte Helms. Senere tilhørte det 
Bruusgård

Badehuset i dag (privat beboelse)

Campingområde 
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Anbefalinger
Der er tale om et område, hvor der er en del 

bevaringsværdige sommerhuse, som skal yder-

ligere besigtiges. Området har gode eksempler 

på sommerhuse som fortæller en historie om 

den samfundsmæssige udvikling. 

De markerede bygninger på kortet bør vurde-

reres yderligere af en SAVE-registrering og der 

bør udarbejdes en bevarende lokalplan.  Det 

er endvidere nødvendigt at undgå yderligere 

udstykning, og det er nødvendigt at fastlæg-

ge bestemmelser om hvor evt. nybyggeri kan 

placeres på de enkelte grunde via byggefelter. 
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Historie
Rørvig opstod oprindeligt som kir-

kelandsby med 25 gårde i 1682, men 

blev senere afhængig af søfart, lodseri 

og fiskeri. Byen udvikledes gradvist mod 
en tidligere anløbssted, hvor havnen nu 

ligger. Hen mod slutningen af 1800-tallet 

blev området opdaget som et attraktivt 

feriested og det satte skub i udviklingen. 

Et vist landsbypræg ses endnu i den syd-

vestlige del af byen, hvor også det re-

konstruerede bystævne ligger, lidt syd 

for byen ligger Rørvig Mølle markant på 

en bakke. 

Den gamle landsby
Den gamle landsby markerer sig med 

krumme gader og stræder og mange vel-

bevarede bygninger, hvoraf nogle er fle-

re hundrede år gamle. Rørvig landsby si-

ges at have ligget ved kirken, men efter 

en sandstorm i 1527 flyttede 22 gårde til 
den nuværende landsby.

Landsbyens oprindelige gårde lå side 

om side. I 1800-tallet blev nogle af de 

udflyttede og nedrevne gårde afløst af 
værksteder, butikker og boliger til hånd-

værkere, skipperfamilier, lodser og fi-

skere. Udviklingen gav en mere åben 

bebyggelsesstruktur med store haver og 

06 Rørvig fiskerleje og 
landsby

Tema: Kystlandskabet - fiskerleje og skip-
perbyer

 Tid: 1600

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

10 Mellem bevaringsværdi 
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tofter imellem husene. I 1960’erne blev 

en del af landsbyens store haver udstyk-

ket til parcelhuse og der kom derfor en 

del nyere bygninger. 

Der er mange karakterfulde træer og be-

voksning i området. De krogede veje er 

bevaret for samfærdsel dog uden forto-

ve. I gaderne er der smalle græsrabatter 

langs ejendomsskel, som mange steder 

markeres af et stengærde, evt. suppele-

ret med lav bevoksning. 

Rørvig Havn
Hvor Rørvig Havn ligger ved Isefjordens 

indsejling, kom i 1681 et toldsted med 

anløbsmole. Stedet fik senere stor betyd-

ning for lodseri, befragtning og fiskeri. 
Tolderhuset blev til lodsoldermandsgård. 

I slutningen af 1800-tallet var der damp-

skibsforbindelse til andre havne og i 1928 

kom der bilfærge. Havneudvidelser har 

tilgodeset fiskeri, færgefart og søsports-
aktiviteter. Det er alt samme noget der 

vidner om havnen som et aktivt miljø i 

en stadig udvikling. Bygningerne på hav-

nen rummer bl.a. havnefoged og færge-

kontor, bådeværft, fiskerskure, klubhus, 
is- og pølsebod og røgeri med servering 

og bar. Ud over et par murede bygning-

er er der i området forskellige træhuse 

– overvejende i mørke farver. Det histo-

riske lodsskur står med grøn facade og 

pyramidetag. 

Løvstræde 5

Lodsoldermandens hus
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Kulturhistoriske hovedtræk
Ved havnen nordøst for landsbyen lig-

ger Lodsoldermandens hus fra 16- og 

1700-tallet samt toldboden og andre byg-

ninger med tilknytning til toldstedet. I 

slutningen af 1800-årene begyndte kunst-

nere og lign. at besøge Rørvig om som-

meren, og omkring 1900 var stedet alle-

rede et kendt badested med indlogering 

af sommergæster hos de lokale fiskere, 
dernæst i sommerpensionater og bade-

hoteller og senest i egne sommerhuse. 

Lodsoldermandens hus (1681 og senere), 

Peters Hus (14 fag langt bindingsværkhus 

med stråtag, fra ca. 1800) i Smedestræ-

de og Rørvig Mølle (1842) er fredet efter 

bygningsfredningsloven.

Arkitektoniske hovedtræk
Mange gamle bygninger fremtræder sta-

dig tæt på deres originale udseende. Der 

er lavet en omfattende SAVE- registering 

af samtlige bygninger i Rørvig.

Bindingsværkshusene i Rørvig står over-

vejende med hvide eller gule, kalkede 

facader og tjæret sokkel. Kun få faca-

der har synlig eller fremhævet binding-

værkskonstruktion, mange er mere eller 

mindre dækket af puds og kalk. I den 

førhen træfattige egn byggede man en-

kelt og sparsomt med små bjælkedimen-

sioner ofte uden fodrem på fundamentet 

af marksten. Gavlfacaderne er ofte ført 

fuldt op til tagets vindskeder, men byg-

ninger blev også bygget med let beklæd-

ning på gavltrekanterne, disse gavle er 

nu bræddeklædt.

Bygningerne fra 1800-tallet og frem er 

almindeligvis murstenshuse med gesims 

langs taget. Facaderne blev opført som 

blank eller overfladebehandlet mur - 
nogle med kvaderpudset brystning. Ind-

fatninger om vinduer og døre markerede 

velstand og særpræg, f.eks. som det ses 

med kannelerede søjler om hoveddøre på 

Rørvigs såkaldte skipperhuse.

Bærende elementer
- den gamle vejstruktur i den gamle, syd-

vestlige del af byen omkring Østergade 

og Vestergade og de tværgående gader 

og stræder

- de mod gaden velafgrænsede haver 

med lave hække

- de få gårde og mange gadehuses karak-

ter og proportioner, herunder bindings-

værk, stråtage og smårudede vinduer

- de små fiskerhuse langs stranden syd-

ligst i byen

- den tilbageværende del af havneområ-

dets præg af færge- og fiskerihavn
- de nette ældre sommervillaer og pen-

sionater med store haver i den nordlige 

del af byen.

Fjordvænget 8 

Havnen

Lodsoldermandens hus

Kulturmiljøets afgrænsning

Høj bevaringsværdi

Fredet

Mellem bevaringsværdi
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Trusler
- større ændringer i den gamle vej- og 

gadestruktur

- nedrivning, om-, til- og nybygning af og 

ved huse og gårde, der ikke harmonerer 

med den eksisterende bebyggelse, samt 

manglende vedligeholdelse

- udfyldning af haver, åbne pladser og 

grønninger med bygninger og beplantning

- yderligere byggeri på havneområdet, 

der slører havnens karakter

- yderligere udbygning på området om-

kring Rørvig Mølle, som vil sløre bygræn-

sen mod det åbne land og møllens fritlig-

gende beliggenhed.

Anbefalinger
Der er udarbejdet en bevarende lokalplan 

for området, retningslinjer i lokalplanen 

er derfor styrende for den fremtidige be-

skyttelses af områdets bevaringsværdier. 

Udsigt fra Rørvig Mølle

Gårdmiljøet ved Lodsoldermandens hus



49 50



MB 5151 52

7. NAKKE LANDSBY

Historie
Nakke blev udskiftet i 1798, og 19 går-

de flyttede ved den tid ud, så der til-
bage lå en lille landsby med 4 gårde og 

16 huse. Rørvig udskiftede i 1800, men 

her fik man lov til at undlade udflytning 
på grund af landsbyens særlige forhold,  

alle var afhængige af søerhvervene ved 

kysten. De 36 husmænd fik hver en smal 
lod i den gamle tilsandede Vestervang, 

som nu blev kaldt Husmandsvang. De 

havde ikke haft andet end husets toft at 

dyrke i den gamle landsby, men de havde 

haft ret til at bruge det fælles overdrev 

til enkelte dyr. Den gamle landsby fun-

gerede imidlertid ikke, så i 1854 skete 

der en ny udskiftning, hvor 7 af gårdene 

flyttede ud til Nørrevang og enkelte til 
Søndervang. I selve byen er der et tid-

ligere fattighus, nedlagt skole fra 1892, 

med indskrifttavle fra en ældre kongelig 

(”rytterskole) og et nedlagt mejeri. 

Tema: landsby - vejby  Tid: 1700 tallet

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

15 Høj bevaringsværdi 

Gadekæret i Nakke ca. 1930. - Fotograf: Poul Helms, Nykøbing Sjælland
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Bygaden 17, opført i 1920

Galbuen 11, opført i 1880

Mange gadehuse er nu fritidshuse, men 

her findes tillige et tidligt eksempel på et 
egentligt sommerhus, opført 1918 i et tidli-

gere vænge ved gadekæret, for en køben-

havnsk familie der hidtil havde lejet sig ind 

i Rørvig. Nakke er en eksemplarisk og velaf-

grænset landsby. De oprindelige gadeforløb, 

de gamle haver med frugttræer, gadekæret 

og den bevarede bebyggelse fortæller om 

landsbyens tidligere funktioner og liv, som 

Sognekort med gyldighedsperiode fra 1808 - 1860

SkoleSmedje
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Bygaden 12, opført i 1777

understøtter byens autentiske karakter. 

Bærende elementer
• Den gamle vejstruktur gennem byen og 

mod vigen

• Gårdes og huses placering langs vej og 

stræde, midtbyen med købmand og 

mejeri.

• Gadekæret

• Afgrænsning af haver og gårdspladser 

mod vejen med hække eller mur. (Sko-

len).

Bevaringsværdige bygninger

Smedje

Gl. skole

Mejeri

N

Kulturmiljøets afgrænsning

Kort 1:7000



53 5454 55

Galbuen 10, opført i 1850

Mindetavle over genopførelsen af skolen i 

1892 og tavlen fra den tidligere rytterskole 

fra 1735 indmuret i skolebygningens nod

Bevaringsværdige bygninger

Trusler og sårbarhed
• Større ændringer i vej- og stræde-

forløb.

• Fjernelse af hække.

• Nedrivning eller om-, til- og nybyg-

geri af og ved huse og gårde, der ikke 

harmonerer med den eksisterende 

bebyggelse, samt manglende vedli-

geholdelse.

Tilstand
Nakke fremstår generelt velbevaret. Byen 

har ferielejligheder i Det Gamle Mejeri og 

den økologiske restaurant Maabjerggaard 

er, ligesom den gamle smedje, åben.

Anbefalinger
Det anbefales at al udvendige ændringer 

af eksisterende bebyggelse sker i over-

ensstemmelse med den stedlige byg-

getradition og bygningens oprindelige 

udseende. Det oprindelige gadenet, be-

byggelsesmønter, rum og landskabstræk 

bevares i deres oprindelige stand og evt. 

nyt byggeri sker i overensstemmelse med 

det eksisterende miljø og den lokale byg-

geskik.

Kulturmiljøets afgrænsning



54 55



MB 5656 57

08. Nykøbing Sj. Tema: Købstad Tid: 1200

Historie
Nykøbings alder eller oprindelse er for-

holdsvis ukendt. Det eneste sikre er at 

den må have eksisteret fra 1100-tallet 

da man her opførte byens stenkirke. 

Byen har dog med sikkerhed haft køb-

stadstatus siden 1240. 

Nykøbing var på trods af dens placering 

i den yderste kant af Odsherred, egnets 

købstad. Det betød at der var en hel 

dagsrejse for mange af de bønder der 

havde pligt til at afsætte korn eller kre-

aturer til købmændene i byen. 

Byen forblev derfor længe en af landets 

mindste købstæder. Slidefiskeriet spille-

de en stor rolle, men siden blev oplands-

handelen byens vigtigste indtægtskilde. 

Kulturhistoriske hovedtræk
Købstaden
Havnen i Nykøbing var tilbage i 1700-tal-

let i meget dårlig stand, man måtte la-

ste og losse skibene ude på fjorden med 

små både. Byens afsides beliggenhed og 

de dårlige havneforhold gjorde at mange  

bønder i egnet, ulovligt førte deres korn 

til Holbæk og Kalundborg, hvorved byen 

mistede mere af sin forvejen skrumpen-

de handel. I dag består hovedgaden af 

en varieret butiksliv som især i sommer-

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

10 Mellem bevaringsværdi 
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halvåret bliver besøgt af  mange turister, 

der gæster Odsherreds feriehuse og bade-

strande. Den er handelsby for et stort som-

merhusområde

Arkitektoniske hovedtræk
Algaden i Nykøbing opleves som en kom-

bination mellem en gade og en langstrakt 

plads. Som en kile bliver gaden gradvist 

bredere mod øst og ender i en torvedannel-

se ved Kirkestrædet, men torvet er aldrig 

kommet til at fungere som et aktivt byrum, 

da det mangler en afgrænsning mod øst, 

samt byrumsinventar og en vellykket ind-

retning. Bygningerne er skarpt trukket op 

på begge sider af gaden i en tæt sammen-

byggede og stilmæssigt forskelligartede 

bygninger. De fine byhuse varierer hovedsa-

geligt mellem en og 2 etager, og tilsammen 

skaber de et rigt og varieret bybillede. 

Bebyggelsen ligger i to lange rækker - en 
Madvigs plads

Algade i 1950 - Foto: Odsherred Lokalarkiv
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på hver side af gågaden, der kun brydes få 

steder af sidegader, samt ved åbninger til 

bagvedliggende bebyggelser, gårdrum, par-

keringspladser og små gennemgangsgyder.

Passagerne i Nykøbing spiller også en me-

get vigtig rolle som forbindelsesled mellem 

parkeringspladserne. Vejbelægningen er 

også med til at understrege Algades funkti-

on som handelsgade. 

Sårbarhed
Algaden i købstaden har gennem en lang 

årrække udviklet sig fra en handelsgade 

med boder og købmandsgårde til et moder-

ne hovedstrøg med mange moderne forret-

ninger, mens den oprindelige struktur ikke 

har ændret sig. Kileformen og de stramme 

gadelinjer, kendetegner gaden ved sit vari-

erende arkitektoniske formsprog. I og med, 

at gadens struktur har været den samme 

gennem århundreder, bør denne naturligvis 

Bygget før 1940

Kort 1:7000

Lindealle.

Kulturmiljøets afgrænsning

N

Lindealle.

Algade
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Karaktergivende allé

Vigtig bebyggelsesflade
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Bygget før 1940

Kulturmiljøets afgrænsning

bevares i sin grundform. 

- Der er gennem tiden sket voldsomme ind-

greb på flere af Algades bygninger, navne-

ligt hvor bygningernes stueetage er omdan-

net til udstillingsvinduer. 

- Eksisterende historiske bygninger og byg-

ningsdetaljer bør så vidt muligt bevares i 

deres oprindelige form.

- Algades facader er rige på detaljer, der 

bidrager til et varieret gadebillede. Disse 

detaljer bør bevares. 

Anbefalinger
Algades kileformede gadestruktur med 

markante hjørnebygninger er let aflæselig 
og bærende for hele forståelsen af kultur-

miljøet. Ændringer, der har betydning for 

disse principper, bør ikke finde sted.
Historien har vist, at selve bygningsmassen 

godt kan ændres uden at udviske den histo-

riske gadestruktur. Dette betyder, at der i 

Algade er plads til fornyelse og forandring, 

så længe tilstedeværelsen af de bevarings-

værdige bygninger, de markante hjørne-

bygninger og de historiske bygningsdetaljer 

respekteres. 

Der bør desuden udarbejdes en bevarings-

strategi, der sikre de mange byhuses kul-

turhistoriske og arkitektoniske værdier. 

Særligt er det vigtigt, at de markerede 

bygningsmasser besigtiges af en SAVE-regi-

sterering.

Tingshuset i Nykøbing, er fredet

Lindealle.

Stationen
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09 ANNEBERGPARKEN 

Beskrivelse
Annebergparken er et tidligere psyki-

atrisk hospital ved Isefjorden, syd for 

Nykøbing Sj. Første del af hospitalet er 

opført i 1913 - 1915, men området er ud-

videt omkring 1917 - 1921. Alle bygning-

er i området er opført i stilen Bedre Byg-

geskik og tegnet af arkitekten Kristoffer 
Varming. Området bliver også kaldt for 

Den Gule By på grund af de mange gule 

bygninger. Komplekset er anlagt over to 

hovedakser, en øst-vestgående fra port-

nerboligerne ved vandet og op til Sik-

ringsafdeling bagerst i komplekset samt 

en nord-sydgående gennem Grønnegår-

den. 

Landskabets hovedtræk
Havebyen
Den engelske byplanlægger, Ebenezer 

Howards, har siden udgivelsen af den 

verdenskendte bog i 1902, Garden Cities 

of Tomorrow, inspireret mange arkitek-

ter verden over. Hans tanker kom frem 

i en tid med øget befolkningstilvækst, 

kraftig industrialisering og heraf følgen-

de slumkvarterer i byerne. Der var be-

hov for at placere sindssygehospitalet i 

et naturskønt område, hvorfor man valg-

te det kuperet område ved Isefjorden. 

Tema: Andelstiden: Produktionsanlæg og 
sociale bygninger

Tid: 1900

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

17 Høj bevaringsværdi 
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Sikringsafdeling

SkovhusSprøjtehus

Kapel

Portnerbolig

Vægterbolig

Administration

Sindssygehospitalet er både som hospital 

og bydel et udtryk for arkitektonisk ny-

tænkning. 

Når man bevæger sig rundt i området, 

opleves et nuanceret forløb af åbne og 

lukkede områder, hvor bygning og land-

skab forholder sig klart til hinanden. Der 

er størrelsessmæssig overensstemmel-

se i samspillet mellem bygninger, veje, 

alléer, græsflader og rumbegrænsende 
hegn og hække. Til hvert af de større 

huse er der tilknyttet et stort parkom-

råde, hvilket skaber luft og rum mellem 

bygningerne.

 

Arkitektoniske hovedtræk
Husene i Annebergparken er meget ka-

rakteristiske for Bedre Byggeskik-bevæ-

gelsen. Kristoffer Varming, Anneberg-

parkens arkitekt, var med i foreningens 

bestyrelse. Mange af husene er propor-

tionerede strengt symmetrisk. Der er 

Alléen i 1947

Kulturmiljøets afgrænsning

Bevaringsværdige træer

Mellem bevaringsværdig

Fredet

Høj bevaringsværdig

Kig
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Portnerbolig og vægterbolig

Området omkring administrationsbygningen

overensstemmelse mellem taget og 

facadens størrelse, vinduernes place-

ring i facaden, og størrelse på vinduet 

i forhold til facadens proportionering. 

Der er en klar ”takt” mellem vinduer 

og vægge.

Bærende bevaringsværdier
De bærende bevaringsværdier knyt-

ter sig til den aksiale struktur, de be-

stemte farver og parkanlæggene samt 

Grønnegården, portnerboligerne og 

Bedre Byggeskik-bygningerne.

Tilstand
Annebergparken er i dag blandet bo-

lig- og institutionsområde med en be-

varende lokalplan.

Anbefalinger
Ved nybyggeri, bør der sikres tilstræk-

kelige mange strukturdannende træ-

er. De store træer kan være truet på 

grund af deres alder og størrelse. Det 

anbefales at udføre kronepleje for at 

forøge deres modstand mod stormska-

der. Alléen er et markant element i 

bydelens rum, og skal den fortsat be-

vares, bør der ikke fældes flere træer.
Husenere som stammer fra Bedre Byg-

geskik, er vigtig at holde fast ved, 

når hospitalet omdannes eller får nye 

funktioner. 

Der er desuden udarbejdet en beva-

rende lokalplan for området, retnings-

linjer i lokalplanen er derfor styrende 

for den fremtidige beskyttelses af om-

rådets bevaringsværdier.
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10 Korshage Tema: Kystlandskabet - fiskerleje og skipper-
byer

 Tid: 1900

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

Beskrivelse
Sommerhusområdet Korshage ligger 

nord for Rørvig, på den yderste, nord-

østlige spids af Odsherred afgrænset 

mod nord af Kattegat, mod øst af Ise-

fjordens munding, mod vest af marker 

og andre sommerhusområder. Området 

har været bebygget med spredte som-

merhuse og bygninger til ferieformål si-

den begyndelsen af 1900-tallet. 

Kulturhistoriske hovedtræk
1917 er et vigtigt år for Korshage, her 

blev jernbaneforbindelsen til Hundested 

etableret og herfra kunne man nemt 

komme med færge til Rørvig. De før-

ste udstykninger på Korshage skyldes af 

en enkelt familie. Familien hed Nielsen 

og boede på Elmedalsgården. De første 

huse er fra 1918-19, og de fleste af dem 
eksisterer endnu. Til sig selv byggede fa-

milien Fjordglimt på Korshage Fjordvej 

7, og Lynghuset, der også kaldes Børne-

nes Hus, på Korshage Gyvelvej 12. De 

fleste er typiske for perioden i begyndel-
sen af 1900-tallet, hvor sommerhusenes 

udtryk skulle være inspireret af traditio-

nel dansk eller nordisk byggeskik. Det er 

ofte træhuse, men kan også være mu-

rede huse, ofte på sokler af kampesten 

14 Høj bevaringsværdi 
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Korshage Fjordvej 7

Korshage Fjordvej 15

Myntestien 1

Korshagevej 49

Korshagevej 57

Korshage Gyvelvej 12

Korshagevej 52

Korshage Lyngvej 2

Korshage Fjordvej 22

Korshagevej 76

Korshage Fjordvej 33

Korshage Fjordvej 11

Korshagevej 56

Korshagevej 65

Korshage Fjordvej 12

Korshage Gyvelvej 1

og med tag af strå for at markere de tra-

ditionelle og naturlige byggematerialer, 

typisk for Danmark. Der er ofte snedker-

detaljer i træværket for at understrege 

de stolte håndværkstraditioner. Stilen er 

såkaldt nationalromantisk eller inspire-

ret heraf. I 1920’erne og 1930’erne blev 

der igen udstykket sommerhusgrunde og 

bygget nye, mange af dem med træk fra 

tidens Bedre Byggeskik-bevægelse eller 

stadig med reference til den nationale 

byggeskik krydret med inspiration fra en-

Kort 1:9000

Kulturmiljøets afgrænsning

Mellem bevaringsværdi
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gelsk cottage-stil. Bygninger fra den tid, er 

f.eks. Gyvelbo på Korshagevej 52, Korsha-

gevej 57, Lille Stenhus på Korshage Gyvel-

vej 13 og Store Stenhus på Korshagevej 49.

Den næste bølge af udstykninger og som-

merhusbyggerier kom i slutningen af 

1950’erne, hvor man valgte at lave yder-

ligere udstykninger i området. Et af for-

slagene til udstykning havde en meget høj 

udnyttelsesgrad med mange mindre grunde 

på rad og række langs kysten; et forslag 

som ville have ødelagt områdets særlige 

karakter med spredte bygninger i landska-

bet. Planen blev heldigvis ikke til noget, da 

familien alligevel valgte at udstykke i store 

parceller for ikke at miste Korshages sær-

lige værdier med landskabet som det do-

minerende træk. Fra 1960’erne findes det 
fredede hus, Korshagehus, tegnet af arki-

tekt Erik Korshagen.

Korshagevej 63

Korshagevej 52
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Landskabet
Det landskab, der er dominerende på 

Korshage i dag, er ikke den oprindeli-

ge natur. Området har tidligere været 

åbent hav, men er efterhånden opstået 

ved landhævning til nogle mindre øer og 

holme, der efterhånden, som vandstan-

den er faldet og kysten hævet, er vokset 

sammen til det nuværende område. Det 

særlige naturtræk, som dele af området 

har i dag, er de åbne, hedeagtige arealer 

med lyng frem til klitterne og havet. Det 

var denne karakter, området havde, da 

de første udstykninger blev foretaget, og 

de første sommerhuse blev bygget i be-

gyndelsen af 1900-tallet. Denne bevoks-

ning er delvist opstået af sig selv, delvist 

bevidst plantet med det formål, at væk-

ster som lyng og marehalm skulle holde 

på sandet for at undgå sandflugt.
Med den nye landskabstype med lyng og 

krat blev området perfekt til f.eks. få-

rehold. Disse magre og sandede jorder 

giver en særlig vegetation med planter, 

der er hårdføre nok til at gro under disse 

forhold, og de er med til at give området 

dets særlige karakter. Denne karakter af 

vidtstrakt og råt natur- og landområde 

begyndte at ændre sig, da sommerhuse-

ne indtog området, og det hidtil så åbne 

og lyse landskab med vidt udsyn efter-

hånden blev mere og mere tilvokset. Der 

er blevet plantet mindre plantager/skov-

områder, og nogle sommerhusgrunde har 

fået præg af kultiverede haver, snarere 

end af vild natur. Andre steder er lyng-

området sprunget i skov pga. manglende 

naturpleje. Lyngen er efterhånden blevet 

fortrængt til områdets yderste kanter. De 

første sommerhuse blev bygget i 1918 i 

det dengang endnu åbne landskab, der 

stadig var fremherskende i 1930’erne og 

1940’erne. 

Korshage Fjordevej 7

Anbefalinger
Det, der gør Korshage til noget helt sær-

ligt, er landskabets dominans i forhold til 

bebyggelsen, dvs. det forholdsvis åbne 

landskab med spredt bebyggelse på sto-

re parceller. Det betyder, at bebyggelsen 

ikke ødelægger opfattelsen af landska-

bet, hvad enten det er i den skovagtige 

del af området eller i de åbne arealer 

med lyng eller eng, man kan stadig have 

følelsen af at være i naturen frem for i et 

bymæssigt område, som oprindeligt net-

op var de kvaliteter, man var taget dertil 

for at opleve. Denne struktur er vigtig 

at værne om, hvis man ønsker at bevare 

stedets særlige karakter. Det er nødven-

digt at undgå yderligere udstykning, og 

det er nødvendigt at fastlægge retnings-

linjer for, hvor evt. nybyggede huse kan 

placeres på de enkelte grunde f.eks. via 

byggefelter. Det gælder såvel nyopførte 

sommerhuse som udhuse og carporte. 
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Korshage Gyvelvej 1

Det er endvidere vigtigt at undgå, at de 

enkelte parceller bliver for kultiverede, 

så de får mere præg af parcelhushaver 

i modstrid med ønsket om det naturlige, 

lysåbne landskab.

Ikke blot placeringen af de enkelte huse, 

men også deres størrelse og volumen, er  

vigtigt at regulere. Området er kendeteg-

net af den landskabelige flade, hvad en-

ten den er tilvokset eller åben, med frit-

stående, mindre huse på. Umiddelbart er 

det grundarealet, der er vigtigst at be-

grænse, da der er flere eksempler på, at 
de ældre huse i 1½ etages højde, men 

med et beskedent grundareal, tilpasser 

sig landskabet og ikke virker domineren-

de. Bygninger bør derfor være ’punkthu-

se’ og ikke ’fladehuse’.
Det er endvidere vigtigt at der udarbej-

des en bevarende lokalplan for sommer-

husområdet. 

Eksempel på nyt byggeri, som her er opført som flad hus
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Korshagehus, tegnet af arkitekt Erik Korshagen.
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Historie
Stenstup er en lille landsby i den nordli-

ge del af Odsherred Kommune og består 

af få gårde og landsbyhuse som er velbe-

varede, eksempelvis det tidligere Sten-

strup Museum, som i dag bliver brugt til 

almindelig beboelse. Landsbyen rummer 

på et af Sjællands ældste forsamlingshu-

se, bygget i 1880, formodentlig i samar-

bejde med den landskendte bygmester, 

Andreas Bentsen. Forsamlingshuset er 

fredet efter bygningsfredningsloven. 

Stenstrup Forsamlingshus
Hovedparten af de mange forsamlings-

huse, som findes rundt omkring i danske 
landsbyer, stammer fra årtierne omkring 

1900 og var et led i den påvirkning, som 

udgik fra de grundtvigianske højskoler, 

idet de var beregnet som forsamlings-

huse til offentlige møder, gymnastikud-

øvelse og festlige sammenkomster for 

lokalsamfundet. Stenstrup Forsamlings-

hus fra 1880 blev skabt af en kreds af 

borgere med forbindelse til den grundt-

vigianske højskole i Vallekilde og bærer 

da også ved sin ret særegne udformning 

præg af en gammel nordisk kultur og na-

11 Stenstrup landsby Tema: landsby, vejby  Tid: 1800 tallet

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

13 mellem bevaringsværdi
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tionalromantikken. Huset består af en 

længe i en etage, opført i en bindings-

værks konstruktion beklædt med rød-

malede træspån. Begge gavlender har 

delvist grønmalede vindskeder. Under 

tagudhænget ses udstukne bjælkeen-

der. I den sydlige gavl sidder i gavltre-

kanten et ældre, torammet vindue. 

Bygningen skulle bruges til legems- og 

våbenøvelser i vinterhalvåret. Kort før 

århundredeskiftet opførtes der en byg-

ning til en husflidforening lige ved siden 
af den oprindelige træbygning  og i 1915 

blev begge bygninger sammenført. Byg-

ningen er i dag en selvejende institu-

tion. 

Naturgrundlagets hovedtræk
Området er omkranset af nordkystens og 

Sejerøbugtens sommerhuslandskaber, 

det er et dødislandskab delvist dannet 

på en randmoræne. Terrænet er karak-

teriseret af retningsløse store bakker 

og lavninger. Jordbunden er leret med 

ferskvandsaflejringer i lavninger. Der er 
mange mindre vandhuller spredt i om-

rådet. Bevoksning i landskabet består af 

levende hegn og bevoksede diger med 

varierende tæthed og sammenhæng der 

afgrænser markerne.

Kulturhistoriske hovedtræk
Den kulturhistoriske værdi ved landsby-

en er husenes placering i vejforløbet, 

navnlig forsamlingshuset, hvor det lig-

ger som et kulturelt fikspunkt. Huset 
er med sin enkle, men dog anderledes 

og karakteristiske arkitektur i høj grad 

med til at præge landsbyens kulturhi-

storie. 

Landsbyen Stenstrup hørte til de mere 

beskedne landsbyer med 5 gårde i 1808. 

I byen var Stenstrup sø. som havde et 

godt fiskeri af geder og ål. i 1834 var 

Bygningselementer i sen barok stil

Stenstrupvej 66
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Tengslemarkvej 5

Init. muzfa Mål 1:7000 22-11-2016

her 10 bøndegårde, 9 huse med jord og 1 

hus uden jord. 

Oplevelsesrige enkeltelementer
Knap 1 km fra Stenstrup i retning mod Lum-

sås ligger en dobbelt jættestue

Den dobbeltkamrede jættestue ved Sten-

strup er et særligt oplevelsesrigt enkel-

telement. Jættestuen er en af de bedst 

bevarede og sjældne dobbet-jættestuer i 

Danmark. Jættestuerne har været benyttet 

til gravlæggelse siden bondestenalderen 

ca. 3.200 år før Kristi fødsel. Jættestuerne 

blev udgravet i 1909, hvor man fandt rester 

af omkring 30 voksne og en del børn. 

Karaktergivende vegetation

Stenstrup 
Forsamlingshus

Stenstrup landsby i 1850

Bygget før 1940

Kulturmiljøets afgrænsning

Kort 1:7000

N
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Landskabets hovedtræk
Landsbyen er omringet af marker og spredt 

bebyggelse. Stenstrup har bevaret sin 

landsbykarakter. Bygningerne ligger langs 

vejen i snoede forløb og er en del af ople-

velsen af den landskabelige sammenhæng 

i området.

Arkitektoniske hovedtræk
Det væsentligste arkitektoniske element 

er det røde fredede forsamlingshus.   Byg-

ningen er ligesom Vallekilde Højskole og 

øvelseshuset opført i en nationalromantisk 

stil. Dertil kommer andre markante gårde 

opført i slut i 1800. Gårdene er i deres op-

rindelige stand, og har også bevaret mange 

af de oprindelige bygningsdetaljer.

 

Stenstrup Forsamlingshus
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Stenstrupvej 62

Sårbarhed
Kulturmiljøet er generelt velbevaret. 

Landsbyen er særligt sårbar overfor ned-

rivning eller manglende vedligeholdelse 

af bygninger samt til- og ombygninger, 

der i stil og materialevalg ikke harmone-

rer med den lokale traditionelle bygge-

skik. 

Anbefalinger
For bl.a. at fastholde kulturmiljøets at-

traktionsværdi bør landsbykarakteren 

fastholdes. Der bør derfor udarbejdes en 

bevarende lokalplan, der sikrer autentici-

teten i gårde og huse og deres nærmeste 

omgivelser, herudover bør det sikres, at 

landsbyens helhed bevares, og at der ikke 

foretages yderligere udstykninger,  eller 

fortætninger, der ødelægger by og land-

skabsstrukturen. Vejforløbet bør fasthol-

des og karaktergivende beplantning bør 

fremgå af planen, så den grønne struktur 

fastholdes. 
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Adresse Bygget Ændringer

Stenstrupvej 41 1900

Stenstrupvej 72 1880

Stenstrupvej 70 1920

Stenstrupvej 39 1930

Stenstrupvej 37 1904 1972

Stenstrupvej 33 1888 1980

Stenstrupvej 64 1857

Stenstrupvej 60 1929

Stenstrupvej 31 1827

Tengselmarkvej 7 1930
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12 Kildehusene og Strand-
husene

Tema: Fiskerlejer og skipperbyer  Tid: 

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

Historie
Navnet ”husene” fortæller om tiden ef-

ter de store landboreformer, hvor går-

de blev udflyttet fra landsbyen og de 
store godser til dels blev udstykket. I 

begyndelsen af 1800 tallet opstod hus-

mandsstederne eller ”husene”. Disse 

bebyggelser lå gerne i striber, med et 

hus ved hver jordlod. Omkring Anneberg  

blev der bygget tilsvarende samlinger af 

huse, som Anneberg huse. 

I 1830’erne bestod Kildehusene af seks 

småbrug og ved slutning af 1800 tallet lå 

der fire husmandssteder. Det største hed 
”Skovvænget” og bestod af otte tønder 

land, tidligere fæstelodder med stuehus 

og stalde, der var opført i 1848. Et fo-

tografi fra 1912 viser at den åbne stran-

deng langs Kildehusene var ubebygget. 

Blot ti år senere var der huse på begge 

sider af vejen. Her boede husmænd, fi-

skere, skovarbejdere og andre. Deres 

både og garn havde de på stranden ved 

husene.

Kilde- og Strandhusene, som vi kender i 

dag, blev stort set bygget i 1920’erne, 

mange af bygningerne fremstår ombyg-

get, men den overordnede bebyggelses-

struktur, med bygningernes placering 

langs kyst og vej er velbevaret..

8 Mellem bevaringsværdi 
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Sårbarhed
Områdets bebyggelse er placeret tæt 

langs vejen og kysten, mange af disse 

fremstår meget ombygget, der er mange 

eksempler på overdrevne og utilpassede 

tilbygninger. Området har bevaret store 

dele af den struktur, som fremgår af kort 

fra 1800-tallet. Miljøet er sårbart over 

for ombygninger af de ældste huse uden 

hensyntagen til bygningernes kulturhisto-

rie, eller nedrivninger af de ældste byg-

Bygget før 1940

Kulturmiljøets afgrænsning

N

Kort 1:7000

ninger med efterfølgende opførelse 

af kulturhistorisk fremmede bebyg-

gelsestyper. Området har oprindeligt 

været et fiskermiljø, denne oplevel-
se bør fastholdes.

Bærende elementer
• Den oprindelige ”strandvej” som  

skærer igennem området.

• Husenes placering langs vejen.

Kildehusene

Strandhusene
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Strandhusene

Husene placering set fra strandengen

Trusler og sårbarhed
• Større ændringer i vej og de bygninger 

som er placeret i direkte tilknytning til 

vejen.

• Nedrivning eller om-, til- og nybyggeri 

af huse, der ikke harmonerer med den 

eksisterende bebyggelse, samt mang-

lende vedligeholdelse.

Anbefalinger
Det anbefales, at al udvendige ændringer 

af eksisterende bebyggelse sker i overens-

stemmelse med bygningens oprindelige ud-

seende. Det oprindelige gadenet og bebyg-

gelsesmønster bevares i deres oprindelige 

karakter og evt. nyt byggeri sker i overens-

stemmelse med det eksisterende miljø. 

Det er endvidere vigtigt at de markerede 

bygninger på kortet SAVE-registereres.
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13 Unnerud landsby     Tema: Landsby, vejby  Tid: 1900

Historie
Landsbyen Unnerud er for første gang 

nævnt i 1493 som Vnnerwgh og senere 

som Underugh. Landsbyen havde ved en 

matrikelopgørelse fra 1682 7 gårde og 6 

huse 

I dag opleves Unnerud som en overra-

skende idyl midt i et større landsbrugs-

område. Her er det stadig muligt at op-

leve den oprindelige struktur som var 

gældende for perioden før og omkring 

udskiftningen, idet der fortsat ses lands-

byhuse på samme sted. 

Landskabets hovedtræk
Landsbyen ligger i et bakket terræn til-

bagetrukket fra kysten. Det bølgede ter-

ræn og levende hegn er dominerende og 

bebyggelsen underordner sig disse ele-

menter i vegetationen. Ud over en ræk-

ke frodige haver med mange markante 

træer, er landsbyen ikke kendetegnet 

ved nogen egentlige landskabskarakter. 

Landsbyen fremstår upåvirket af større 

tekniske anlæg.

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

14 Høj bevaringsværdi 
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Sølvagervej 10

Sølvagervej 18

Sølvagervej 1

Sølvagervej 16

Sølvagervej 6
Underød Stræde 2

Unnerud Brugsforening - ca. 1930 Sølvagervej 8, Underød, 4500 Nykøbing Sjælland.

Kort 1:7000 

Unnerødgaard - 1895- Sølvagervej 14, Gårdens første navn var "Skovgaard" og fra 1941 "Unnerødgaard". 

Kulturhistoriske hovedtræk
Bebyggelsesstrukturen i Unnerud afspej-

ler tydeligt forskellige tiders udvikling i 

bosætning.  Landsbyen har opbevaret sin 

oprindelig struktur, som særligt opleves 

ved de gamle gårde og deres placering tæt 

langs vejen.  Der er desuden en  klar vi-

suel sammenhæng til det omkringliggende 

landskab.

 

Sårbarhed
Landsbyens mange huse er generelt vel-

bevarede, men der er også eksempler på 

overdrevne og mindre tilpassede tilbyg-

ninger. Landsbyen har bevaret store dele 

af den struktur, som fremgår af kort fra 

1800-tallet. Bymiljøet er sårbart over for 

ombygninger af de ældste gårde og huse 

uden hensyn til bygningernes arkitektur 

og kulturhistorie, eller nedrivninger af de 

ældste landsbybygninger med efterfølgen-

de opførelse af arkitektonisk “fremmede” 

hustyper.

Dominerende 
bygningsværk

Unnerødgaard 
Tidl. brugsforeninger

Bygget før 1940

Kulturmiljøets afgrænsning

N
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Husenes placering tæt langs vejen

Sølvagervej 16, opført i 1777Unnerødgaard - 1895- Sølvagervej 14, Gårdens første navn var "Skovgaard" og fra 1941 "Unnerødgaard". 

Anbefalinger
Det anbefales, at der udarbejdes en lo-

kalplan for landsbyen med bevaringsbe-

stemmelser. Lokalplanen bør sikre, at 

landsbyens helhed bevares, at der ikke 

foretages yderligere udstykninger, der 

påvirker den oprindelige struktur, hvor 

større gårde ligger tæt langs vejen og at 

den grønne landsbykarakter fastholdes. 

De tilbageværende bevaringsværdige 

gårde og huse bør sikres, så de vedlige-

holdes og istandsættes med teknikker og 

materialer, der understøtter de enkelte 

bygningers bevaringsværdier. Ved evt. 

nybyggeri bør der vælges materialer og 

farver, der er i overensstemmelse med 

den traditionelle lokale byggeskik. 

 

Bygget før 1940

Kulturmiljøets afgrænsning
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14 Den nedlagte landsby 
Ulkerup

Tema: nedlagt skovlandsby  Tid: 1300 - 1780

Historie
Landsbyen Ulkerup stammer fra 

1300-tallet og var en typisk skovlandsby 

med fælles overdrev. I 1782 nedlagdes 

eller udflyttedes størstedelen af den lil-
le bebyggelse på 6 gårde, der siden en-

gang i middelalderen havde ligget midt i 

den nuværende Ulkerup Skov. 

Det siges at landsbyen blev ramt af 

kvægpesten i midten af 1700-tallet, 

hvorefter man ikke kunne betale kon-

gens fæste.  Markerne i skoven var for 

små til at bønderne kunne leve af korn-

avl og nye tanker om mere effektiv skov-

drift var fremme i tiden. Det betød, at 

bondens dyr skulle ud af skoven, og det 

førte i 1782 til, at Ulkerup landsby blev 

nedlagt. Landsbyens jord blev udlagt 

som fredskov, og beboerne flyttet til 
husmandssteder uden for skoven. I en 

lysning i skoven kan man se tomterne 

af gårdene og husene, toftedigerne, ga-

dekæret m.v., og i skovbunden kan man 

finde vejspor og sporene af de tidligere 
agre. Næsten hele landsbyens ejerlav er 

i dag statsskov. Det tidligere overdrev 

nordøst for skoven er forsøgt genskabt 

med åbne græsarealer og småsøer. Ved 

skovridergården ligger en stor ”barkla-

de” i bindingsværk til egebark, som blev 

Landsbyens gadekær

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

11 Mellem bevaringsværdi 
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brugt til garvning. Landsbyen blev opdaget 

da en voldsom storm i 1981 væltede en del 

træer netop i det område, her opdagede 

man rester af fundamenter fra de gamle 

gårde. Man besluttede at frilægge det fire 
hektar store område og bevare det som et 

minde om en af de mange skovlandsbyer, 

der har været i de danske skove. I dag 

græsser køerne omkring det gamle gade-

kær, og der er plantet enkeltstående ege-

træer for at vise, hvordan det har set ud i 

1781, inden landsbyen blev forladt.

Skovridergården Mantzhøj
Skovridergården stammer fra 1831. Går-

den er en udflyttet gård, som blev flyttet 
lige uden for skoven og vedblev at fun-

gere som skovridergård. Det er bygget af 

165.000 sten, der blev brændt inde i sko-

ven. Desuden blev der brugt 60 favne store 

kampesten til gårdens fundament. Navnet 

”Mantzhøj stammer fra tyskfødte skovrider 

Skovridergården Mantzhøj

Stendysse fra bondestenalderen
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i perioden 1757 til 1793. Det var på det 

tidspunkt, hvor den gamle skovlandsby blev 

nedlagt og skoven indhegnet. Bygningen 

huser i dag Naturstyrelsen Vestsjælland. 

Stendysse fra bondestenalderen
Der har boet mennesker i Odsherred lige 

fra den tidlige stenalder. Også i Ulkerup 

Skov, hvor man kan se en stendysse fra bon-

destenalderen. Dyssen er 14 meter lang og 

halvanden meter bred med en del hånd- til 

hovedstore sten i overfladen. På toppen er 
der et kammer bestående af tre bæresten 

og en tærskelsten samt en svær dæksten. 

På nordsiden ligger et par randsten. Dyssen 

er beklædt med græs og mos.

Ulkerup-sjælene
I yderkanten af landsbyen, kan man i dag 

opleve syv Ulkerup-sjæle. Det er kunstne-

ren og arkitekten Per Pandrup der i 2010 

skabte de 1,2 meter høje kutteklædte sjæ-

le i mørk keramisk stentøj.

Bærende elementer
- lysningen (med spredt egebeplantning) 

med tomterne af landsbyens tidligere huse 

og gårde, veje, stengærder og gadekær

- sporene af gærder og agre i skoven nord 

for landsbyen

- løvskoven på størstedelen af landsbyens 

agerjord

- det retablerede overdrev øst for skoven

- skovridergården Mantzhøj udenfor skoven 

og barkladen ved skovbrynet

Trusler og sårbarhed
- yderligere tilplantning af landsbytomten 

eller tilgroning ved manglende pleje

- kørsel med maskiner eller udtrækning af 

træ over landsbytomt og andre spor i skov-

bunden eller fjernelse af spor

- nedrivning eller om-, til- og nybygning af 

og ved skovridergården og barkladen samt 

manglende vedligeholdelse

- genopdyrkning, tilplantning eller bebyg-

gelse af det retablerede overdrev

Modelbyggeri af landsbyens gårde

Ortophoto kort 2016 1:9000

N

Kulturmiljøets afgrænsning
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Kulturmiljøets afgrænsning
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HAVNEBYEN

Jernbane

Stationsbyer

LUMSÅS

EGEBJERG

NR. ASMINDRUP

Sommerland Sj.

GREVINGEFÅREVEJLE KIRKEBY

RØRVIG

HØJBY

FÅREVEJLE STATIONSBY

HØRVE

NYKØBING SJÆLLAND

VIG

ASNÆS

Udviklingen i stationsbyerne i Odsherred 

kom i 1899 da Odsherredsbanen blev åb-

net i 1899, det betød en forvandling af 

de tidligere landsbyer syd for Nykøbing. 

Før jernbanen, havde Nykøbing eneret på 

handel, efter stationsbyerne fremkomst, 

fik den konkurrence fra de stadig voksen-

de stationsbyer. Der var også en stor inte-

resse i kommunerne i Odsherred, at der 

kom en station i hver kommune. Samtlige 

stationsbygninger er tegnet af arkitekt 

Heinrick Wenck, som også har tegnet 

til Københavns Hovedbanegård. I dag er 

samtlige stationsbygninger nedlagt eller 

solgt.

Jernbanen i Odsherred
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Heinrich Wenck (1851 - 1936)
Statsbanernes førstearkitekt, Heinrich 

Wenk har fra 1899 , stået for en stribe 

stationsbygninger og pakhuse langs Ods-

herredsbanen. Han har tegnet forskellige 

bygningerne i nationalromantisk stil, med 

murværk der vekslede mellem blankmur og 

hvidpudsede facader og malet træværk i 

hvidt, rødt og grønt. 

Kun stations- og postbygningen i Nykøbing 

var i mere bymæssig italiensk villastil. I 

dag har disse huse ofte mistet fine detaljer 
og fremtræder forbyggede. Bedst står sta-

tionsbygningerne i Nr Asmindrup, Grevinge 

eller Nykøbing.

Stationsbygningen i Asnæs

Stationsbygningen i Højby
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15 Vig stationsby Tema: stationsby  Tid: 1900

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

Allerede før jernbanen blev anlagt var 

Vig en by i vækst. I løbet af 1880’er og 

1890’er voksede byen yderligere med 

nyt forsamlingshus, gartneri, skrædde-

ri, bageri, slagteri og en brugsforening. 

Anlæggelsen af jernbanen og stationen 

medførte en næsten eksplosiv udvik-

ling af byen, hvorefter håndværkere og 

handlende strømmede til og gjorde at 

flere huse blev bygget.
Byen voksede på begge sider af jernba-

nesporet, som hovedgaden førte tværs 

hen over. Over for stationen opførtes 

mejeribygningen i 1911 efter tegning af 

Vallekilde-arkitekten, Iver Bensten. Ved 

siden lå maskinfabrikken fra 1912 med 

en to etages privatbolig med udstillings-

lokaler, samt en stor maskinhal hvor man 

fremstillede landbrugsmaskiner. Ved ho-

vedgaden kom efterhånden mange byg-

ninger i karakteristisk stationsbystil i en 

eller to etager, samt den tekniske skole. 

Mod syd langs den gamle landevej er der 

mange gode eksempler på villabebyggel-

se, især fra perioden ca 1900-1930. 

Dele af den tidligere landsby er stadig 

bevaret i den østlige del af byen, f. eks. 

ligger kirken, kroen og præstegården 

(med stor gammel have) tæt samlet. 

9 mellem bevaringsværdi
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Bærende elementer
• De to bydele med hhv. kirken og sta-

tionen som centrale elementer, byen 

deles omtrent ved jernbanen.

• Den tætte bebyggelse langs byens 

hovedgade og villabebyggelse langs de 

gamle indfaldsveje

• Præstegården, med den tilbageværen-

de, firelængede gård syd for kirken. 

Trusler og sårbarhed
• Nedrivning eller om-, til- og nybygning 

af og ved den eksisterende, ældre be-

byggelse, der ikke harmonerer med 

denne, eller manglende vedligeholdelse

• Større ændringer i de centrale gade- 

og vejforløb.

Den tekniske skole

Præstegården
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Sognekortet er fra 1808, her er der en snes gårde og 
et tilsvarende antal huse

Kirken

Anbefalinger
Vig Stationsby har oprindeligt været en 

lille landsby med kirke og præstegård, 

efter stationens fremkomst er der kom-

met mange nye funktioner til byen, som 

er stadig læsbare, især i Hovedgaden. 

Det anbefales, at der udarbejdes en be-

varingsstrategi så byen fortsat kan være 

det gode eksempel på en stationsby. Det 

er også vigtigt at de første bebyggelser i 

stationsbyen besigtiges yderligere af en 

SAVE-registrant, så deres tilstand og be-

varingsgrad kan belyses.

Kirken

Præstegården
Hovedgaden

Villa bebyggelser

Bygget før 1940

Kulturmiljøets afgrænsning

N

Kort 1:7000

Stationsbygningen i 1800-tallet. Foto: Lokalarkiv
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16 Højby Kirkelandsby 

Historie
Den velbevarede, agrare del af byen 

omkring kirken er tydeligt adskilt (ca. 

ved vejgaflen Højby Hovedgade-Ellinge-

bjergvej) fra den nyere del, stationsbyen 

omkring stationen. Landsbyen har stadig 

4 af sine gårde (19 gårde i 1682) liggen-

de lidt tilbagetrukket i forhold til gade 

og kirke, med mange gadehuse mellem 

gårde og gade. Den tidligere præstegård 

ligger tæt nord for kirken. Øst herfor lig-

ger den mere villaprægede bebyggelse, 

hovedsagelig opstået efter anlæggelsen 

af jernbanen og stationen i 1899. I denne 

del lå tidliger et andelsmejeri fra 1952, 

kro og hotel fra 1899, forsamlingshus, 

smedie, frysehus samt bageri og mange 

håndværksvirksomheder. Nord for byen 

ligger Højby Sø, som i middelalderen 

var en havarm med mulighed for sejlads 

helt op til byen. Højby Sø blev afvandet 

i slutningen af 1800-tallet for at give 

græsning og agerjord, men i 1990 blev 

pumperne ved søens nordende standset 

og søen gendannet.

Tema: Landsby og senere stationsby Tid: 1277

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

-senere stationsby 

9 Mellem bevaringsværdi 
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Bærende elementer
• De to bydele langs hovedgaden med 

hhv. kirken og stationen (nu med an-

den anvendelse) som centrale ele-

menter.

• Den tætte gadebebyggelse langs 

hovedgaden med vidt forskellige 

hustyper, overvejende længehuse 

i kirkebyen og mere villaprægede 

huse med værksteder og butikker i 

stationsbyen.

• De store gårde bag gadehusene i kir-

kebyen.

• Den åbne stationsplads og sporområ-

det med omliggende repræsentanter 

for stationsbybebyggelse samt stati-

onen selv med udbygninger.

• Pumpestationen ved søen, der vidner 

om afvandingshistorien.

Bygninger fra før 1940 Bevaringsværdige bygninger (ikke SAVE 
registeret)

Højby Sø

Højby Kirke

Højby station

Stationsbygningen

Kort 1:6000 

Oprindelig vejstruktur

Oprindelig gadehuse 

N



9696

Sognekort fra 1860, her ses Højby som en lille landsbysamfund med 5 går-
de og præstegården. Landsbyen er dannet i den sydlige del af kirken. 

Sognekort fra 1890: Stationen er nu anlagt, landsbyens nye boligkvarte-
rer er ved at tage form. 

Trusler og sårbarhed
• Nedrivning eller om-, til- og nybyg-

ning af og ved den karakteristiske 

bebyggelse, der ikke er i harmoni 

med eksisterende bygninger og træk, 

samt manglende vedligeholdelse

• Udfyldende bebyggelse på og om-

kring stationspladsen.

Anbefalinger
Området omkring stationen fremstår 

meget nedslidt og ombygget, de typiske 

funktioner som hørte med i en stationsby 

er ikke længere læsbare. Området om-

kring kirken, bærer stadig en del af kir-

kelandsbyen og derfor anbefales, at der 

fokuseres på at bevare denne del af Høj-

by. En yderligere SAVE-registering af de 

markerede bygninger på kortet er derfor 

vigtigt. Disse bygninger, vejstrukturen og 

bygningernes tætte placering langs vejen 

er vigtige elementer, der bør bevares.  

Stationsbygningen, i dag omdannet til bolig

Gadehus, Hovedgaden



96 97



MB 9898 99

17 Fårevejle Stationsby Tema: Stationsby  Tid: 1900

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

Historie
Stationsbygningen i Fårevejle blev op-

ført i en tid, hvor der ikke var andre 

bebyggelser i området. Fårevejle var 

opstået på en bar mark, fladt og øde, 
uden vegetation eller bebyggelse. Stati-

onen blev færdig i 1899, efterfølgende  

kom et par virksomheder, som udnytte-

de områdets ressourcer i 1901 kom en 

skærve- og teglfabrik. Jernbanen spil-

lede en vigtig rolle, da den muliggjorde 

billig transport. Et par år efter kom en 

lille skole til området på privat initiativ, 

da sognerådet ikke troede på en egent-

lig byudvikling i området. Det var først i 

1907 at der kom gang i boligbebyggelsen 

i Fårevejle, idet Indre Missions Højskole 

(fra 1907 på den lille Flintholm nordvest 

for Mellemøen, nu efterskole) kom til. 

Det blev til en imponerende bygning 

med tre etager og længer og blev kaldt 

”det hvide slot”. Området fik da også 
en købmandshandel i 1911, som blev 

opført overfor stationsbygningen, med 

rejsestald, pensionat og afholdshotel. 

Fra denne forretning foretoges udstyk-

ningen til den ældste bebyggelse langs 

vejen fra stationen til højskolen. Her ses 

11 mellem bevaringsværdi
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endnu flere karakteristiske småhuse fra 
tiden 1915 - 1940. Byen er senere blevet 

centrum for afsætningen af Lammefjor-

dens specialiserede grøntsagsproduktion 

(med bl.a. Aspargescentralen fra 1939 

og Grøntsagscentralen fra 1963). Hertil 

kommer en del butiks- og anden nye-

re bebyggelse (bl.a. mange parcelhuse) 

med mere diffuse byggefaser. 

Adelers Plads
Adleres Plads er opkaldt efter Lamme-

fjordens tørlægningens-initiativtager ba-

ron Zytphen Adeler. Statuen foran Adelers 

huse blev skænket af Niels Hansen Rise-

gaard og blev rejst i 1928. Fundamentet 

er støbt af kampesten som lå på Drags-

holms jord. Statuens fødder ville være i 

normal vandstandshøjde før tørlægning.

Kulturhistoriske hovedtræk
Trods den betragtelige landhævning af 

Nordsjælland siden sidste istid var Lam-

mefjorden fortsat vandfyldt indtil 1873,

hvor inddæmningen påbegyndtes af et 

aktieselskab med lensbaron G.F.O. Zyt-

phen-Adeler fra Dragsholm, som fore-

gangsmand. Først etableredes den 2,4 

km lange Audebodæmning,

Odsherreds Efterskole

Stationsbygninger og Købmandshandlen, i baggrunden ses Efterskolen. 
Foto: Lokalarkiv
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Stationsbygningen

Odsherreds Efterskole

Adelers Huse
Fårevejle stationsvej

Statuen

Bygget før 1940

Kulturmiljøets afgrænsning

N

Kort 1:7000

Odsherreds Efterskole
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hvorefter selve inddæmningen af Lam-

mefjorden blev foretaget etapevis indtil 

1943. Etaperne er fortsat erkendbare i 

landskabet i dag, idet der er en række 

forskelle mellem placeringen af bebyg-

gelserne, typen af jordbund, mængden 

af hegn m.m. Fårevejle Stationsby blev 

anlagt efter åbningen af Odsherredbanen 

i 1899. Byen er et typisk eksempel på den 

udvikling, jernbanen som infrastruktur 

førte med sig i Odsherred.

Bærende elementer
- Byens to centre, den imposante tidlige-

re Indre Missions Højskole (nu efterskole) 

og stationen i hver sin ende af byen.

- Fårevejle Stationsvej som aksen mellem 

dem med den fine bebyggelse af små vil-
laer med forhaver og hække.

- Adelers Plads med de to små huse, plæ-

ne og mindestatuen.

Anbefalinger
Fårevejle Stationsby er opstået efter sta-

tionens fremkomst. Det anbefales, at der 

udarbejdes en bevaringsstrategi så byen 

fortsat kan være det gode eksempel på 

en stationsby. Det er også vigtigt at de 

første bebyggelser i stationsbyen besig-

tiges yderligere af en SAVE-registrant, så 

deres tilstand og bevaringsgrad kan be-

lyses.

Stationsbygningen

Her ses stationen i baggrunden og Fårevejle Stationsvej
Foto: Odsherreds Lokalarkiv
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18 Malergården
- Plejerup landsby

Tema: 
 

Tid: 1900

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

Beskrivelse
Plejerup landsby gemmer Malergården 

som en kunstpause i morænelandskabet. 

Området opleves som en lukket verden, 

afgrænset af træer og lave stendiger. 

Malergården var et kunstnerhjem, her 

boede Swanerne i over 70 år.

I 2004 blev Malergården overgivet til 

Odsherred Kunstmuseum, efter Sigurd 

Swanes datters ønske, Gerda Swane. 

Ønsket var at overgive Malergårdens 

særlige ånd videre til de besøgende og 

samtidig videreudvikle området til et 

kulturelt knudepunkt i Odsherred. 

Sigurd Swane (1879-1973)
Sigurd Swane er en kendt maler i Ods-

herred. Det var det kuperede kystland-

skab i Odsherred, der fik Sigurd Swane 
til at tage familien med til egnen i 1934. 

Familiens kunst videreformidler på fi-

neste vis Odsherreds kulturarv. Husets 

sammensatte og dog sammenhængende 

arkitektur er også med til at understrege 

det stærkt varierede landskab, man fin-

der i Odsherred.

13 mellem bevaringsværdi
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Landskabets hovedtræk
Landskabet domineres af det stærkt bølge-

de og bakkede terræn med talrige lavninger 

formet af istiden. Swanerne lod deres eget 

lille paradis opføre i Plejerup, hvor landska-

bet er mildere og mere fredfyldt, et såkaldt 

dødislandskab. Bevoksningen består af le-

vende hegn og bevoksede diger i markskel 

med varierende tæthed og sammenhæng.

De karaktergivende landskabselementer, 

i form af det bølgede og bakkede terræn, 

rumgivende bevoksninger danner et land-

skab i middelskala. Landskabet opleves for-

holdsvis åbent med lange kig over de opdyr-

kede marker. De karaktergivende elementer 

danner et enkelt landskab, med en struktur 

af lige veje og hegnsbeplantninger, der af-

spejler terrænet.

Plejerup landsby
Den lille landsby består af 3 gårde og nogle 

huse ved et velbevaret vejforløb med grøn-

ninger. En af gårdene er et godt eksempel 

på et grundmuret stuehus fra 1860’erne. 2 

af de i alt 5 gårde blev flyttet ud ved ud-

skiftningen, og senere er der etableret et 

antal husmandsbrug i udkanten af ejerlavet. 

Hele ejerlavets hegnsstruktur med stjerne-

udskiftning er velbevaret med små blokke til 

husmandsbrugene, hvoraf nogle senere er 

udstykket til sommerhuse inden for bloks-

trukturen. Landsbyen har tidligere været et 

kulturmiljø uden at omfatte Malergården, 

landsbyen er i dag stærkt ombygget og det 

er svært at opleve landsbyens oprindelige 

ånd. 

Landsbyen Plejerup

En oprindelig gård tæt på Malergården
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Arkitektoniske hovedtræk
Det var Sigurd Swanes kone, Agnete, der 

tegnede Malergården. Som selvlært arki-

tekt havde hun i forvejen tegnet to huse 

til familien i Hellerup med hjælp fra Ivar 

Bentsen, der var ven af familien. Ma-

lergården er et sammensat byggeri, der 

både leder tankerne hen på Bedre Bygge-

skik, engelsk havestil, landsbyens gårde 

gav Agnete inspiration til Malergårdens 

stenfacader, man får derfor et indtryk 

af, at huset på en ret selvfølgelig måde 

tegner sig ind i Odsherreds arkitektoniske 

tradition. Det vidner om et godt hånd-

værk og et stort kendskab til de landska-

belige omgivelser. 

Anbefalinger
Malergården er en kunstnerisk perle, som 

fortjener at blive værnet om. De oprin-

delige bygninger er i dag ikke omfattet af 

en bevaringsstrategi. 

Landsbyen Plejerup har haft arkitekto-

nisk indflydelse på Malergården, men er 
desværre stærkt ombygget. Det anbefa-

les derfor at: 

- De markerede bygninger SAVE registe-

res,

- Fremtidige ændringer i landsbyen sker i 

overensstemmelse med landsbyens oprin-

delige karakter og arkitektur,

Malergården

Hovedbygningen og dertilhørende staldbygninger
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SAVE-registeres

Kulturmiljøets afgrænsning

N

Kort 1:7000

Adgangsvejen til Malergården
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SAVE-registeres

Kulturmiljøets afgrænsning
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19 Landsbyerne Ordrup og 
Kårup

Tema: landsby Tid: 

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

Historie
Ordrup landsby bliver i historiske papirer 

oftest nævnt sammen med Kårup lands-

by.  Landsbyerne har geografisk været 
tæt forbundet og i 1591 bestod de af 

tilsammen 13 gårde, fordelt på 9 i Or-

drup og 4 i Kårup. På trods af at begge 

landsbyer er beliggende i et landskab 

med en ikke særlige frugtbar jord, har 

der været menneskelige aktivitet siden 

stenalderen, hvor man har overlevet ved 

jagt og fiskeri. Den magre jord har bety-

det at gårdene i landsbyen er beskedne 

af størrelse. I 1797 bliver der besluttet 

at lade Ordrup-Kårup udskifte, hvorefter 

nogle af gårdene bliver revet ned og nye 

bliver opført i det åbne land i foråret og 

sommeren 1798. 

Udskiftningen fik stor betydning for livet 
i landsbyerne og deres bebyggelses- og 

landskabssmæssige struktur. Fælles-

driften var nu ophævet, de gamle hu-

stomter blev ryddet. De tilbageblevne 

gårdmænd kunne nu udvide deres haver, 

anlægge nye stengærder og i det hele 

taget indrette deres samlede lodder, 

som de fandt var mest praktisk.

Det som også har fået stor betydning for 

Ordrup landsby og hele området ved Or-

drup Næs, er udstykninger af tidligere 

11 Mellem bevaringsværdi 
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Kort 1:7000

Høj bevaringsværdig gård

Høj bevaringsværdige bygninger

Mellem bevaringsværdige bygninger

Ordrup Mølle

Gadelæret

Landsbykernen

Kulturmiljøets afgrænsning

Høj bevaringsværdige bygninger

Mellem bevaringsværdige bygninger

N
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landbrugsjord og overdrev til sommer-

husgrunde. Disse to store ændringer af 

hele Ordrup-Kårup-områdets landskab 

foregik i 1900-tallet. Plantningerne fandt 

sted fra omkring år 1900, hvor der blev 

etableret plantage. De første sommerhu-

se blev opført i 1920’erne helt ude ved 

kysten og der kom flere i 1930. Da der 
blev udstykket til sommerhusbebyggelse 

i Ordrup og Kårup, blev de grunde også 

beplantet.

Landskabets hovedtræk
Ordrup-Kårup er beliggende i et rand-

morænelandskab, som består af et stort 

system af parallelle bakker. Ved Ordrup 

og Kårup er bakkerne op til 70m over ha-

vets overflade, mens det laveste område 
er 25m over havets overflade. Landska-

bet er også i høj grad et produkt af men-

nesker, som i generationer har levet og 

udnyttet jorden. Kårup Skov og Næsskov 

som er beliggende vest for Ordrup og Kå-

rup, har også læ-givende virkning. Men 

tæt beplantning i dette område skjuler 

samtidig landskabets helt enestående vi-

suelle plasticitet. Dette er også tilfældet 

inde på de enkelte grunde, hvor træer, 

buske og bygninger også er med til at 

sætte visuelle begrænsninger. 

Der er ikke nogen grønne fællesarealer 

i landsbyerne. Ordrup landsby har dog 

en form for landsbykerne ved gadekæ-

ret. Det er det mentale ’samlingspunkt’ 

i landsbyen. Gadekæret er forbundet til

en kilde, der slynger sig gennem den 

vestlige del af Ordrup.

Anbefalinger
Der er udarbejdet en bevarende lokalplan 

for området med følgende anbefalinger. 

- At eksisterende bevaringsværdig bebyg-

gelse og landskabselementer bevares.

- At ny bebyggelse og anlæg i landsbyerne 

til passes landskabet og den eksisterende 

landsbybebyggelse.

- At beplantning ikke slører de landskabe-

lige værdier.

- At den historiske forbindelse mellem 

Kårup og Ordrup bevares.

- At bygninger, som anvendes til erhvervs-

formål, indpasses det oprindelige lands-

bymiljø og er med til at danne et harmo-

niske helhedsbillede.

Landbyens kerne
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Ordrup Næs
Ordrup Næs ligger næsten vinkel-

ret på Vejrhøjbuen og markerer 

sig som en tange ud i havet. Om-

rådet ligger hen som en oase i et 

tæt bebygget sommerhusområde. 

De mange sommerhuseområder er 

omkranset af tæt bevoksning.

Området, blev som mange andre 

kystnær områder, anvendt som 

overdrev af bøndergårdene læn-

gere fra kysten. Sommerhusene 

kom til siden 1940’erne og har 

erstattet tidligere husmandsste-

der. Udviklingen er gået stærkt 

og i dag er de to landsbyer, Or-

drup og Kårup næsten omsluttet 

af sommerhusområderne. En stor 

del af Ordrup Næs’ landskab er i 

dag fredet. Området har i tidli-

gere kulturmiljøudpegninger hørt 

sammen med landsbyerne, Ordrup 

og Kårup, men da en stor del af 

området allerede er fredet, opde-

les området, så kun landsbyerne 

er omfattet af en kulturmiljøud-

pegning. 

Sommerhusområde ved Ordrup Næs

Ordrup Næs
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20 Vallekilde Højskoleby

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

Historie
Vallekilde Højskoleby er en lille selv-

stændig bydannelse, som ligger øst for 

den ældre landsbydannelse, der kendes 

tilbage til 1370. Den lille bydannelse er 

vokset op omkring Vallekilde Højskole, 

der blev oprettet i 1865 af Ernst Trier. 

Skolen tog udgangspunkt i den Grundt-

vigske lære og kom til at blive en helt 

central del af højskolebevægelsen i Dan-

mark.

Landskabets hovedtræk
Vallekilde Højskoleby ligger øst for den 

gamle Vallekilde Landsby. De to forskel-

lige bystrukturer ligger i forlængelse af 

hinanden i et markant geografisk skel på 
de sydvendte skråninger, der falder ned 

mod Svinninge Vejle, som er en tørlagt 

fjordarm fra Lammefjorden.

Vallekilde ligger midt i det mægtige 

storbakkede morænelandskab, omkran-

set af bakkedannelserne Vallebjerg og 

Tudebjerg, der ligger vest for Vallekil-

de Landsby og Tinghøj, Baunebjerg og 

Svendsbjeg øst for Vallekilde Højskoleby.

Tema: Andelstiden: Produktionsanlæg og 
sociale bygninger

Tid: 1300

16 Høj bevaringsværdi 
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Den unikke landskabelige placering på skrå-

ningerne og kontrasten imellem det flade 
inddæmmede land og det bakkede mor-

ænelandskab præger i høj grad oplevelsen 

af Vallekilde. De unikke landskabelige for-

hold præger særligt oplevelsen af forløbet 

langs Højskolevej, hvor der er enkelte kig 

igennem bebyggelsen ud over det åbne 

land, samt fra Højskolens store park, der 

ender i et fremskudt og effektfuld udnyttet 
plateau, fra hvilket der er vidt udsyn over 

det vidtstrakte flade inddæmmede land.
Det unikke samspil mellem bebyggelsen på 

Højskolevej og de store kig ud over land-

skabet er i forhold til landskabet en bæ-

rende værdi.

Kulturhistoriske hovedtræk
10 år efter grundlæggelsen af højskolen 

oprettede man en håndværkerafdeling, der 

var ledet af Andreas Bendtsen. Efter endnu 

10 år opførte man ”Øvelseshuset”, der var 

Øvelseshuset blev opført i 1884 og er Danmarks ældste gymnastiksal. Den er stadig i brug – både til 
sport og fester.

Hytten
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Kulturmiljøets afgrænsning

Bevaringsværdige træer

Mellem bevaringsværdig

Fredet

Høj bevaringsværdig

Dominerende bygningsværk

Kig

Højskolen

Gl. Forstanderbolig

Solvang

Øvelseshuset

Kig over Svinninge Vejle og 
Lammefjord

Forstanderbolig (1965-)

ParkA. Bentsens hus Håndværker-
skolen

Hytten

Kig mod Øvelses-
huset

Frikirke

Friskole

Præstebolig

Højskolehjem
Væveskolen

Kort 1:7000

Højskolens park

Højskolebyen

Landsbyen
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en gymnastiksal med plads til ”frie lege-

mes øvelser”. Det var Andreas Bendtsen, 

der sammen med arkitekten Martin Nyrop 

stod bag Øvelseshuset, som blev opført 

i den karakteristiske nationalromantiske 

stil, der efterfølgende kom til at præge 

områdets bygninger med opførelsen af 

de tre lærerboliger samt håndværker- og 

Væveskolen på Højskolevej (hvoraf Nyrop 

er arkitekt til de to lærerboliger, mens 

de øvrige opføres af Andreas Bendtsen).

Det var også Martin Nyrop, der var arki-

tekt på Højskolens udvidelse i 1907, hvor 

de karaktergivende højskolebygninger 

blev opført. Den massive grundmurede 

bygning er ligesom de øvrige bygninger i 

området inspireret af ”den danske tradi-

tion” med frie referencer til den danske 

middelalder og til dansk byggeskik. 

Den bærende kulturhistoriske værdi i 

Vallekilde er knyttet til den velbevarede 

helhed, der samlet set fortæller histori-

en om de kulturelle, åndelige og kultur-

historiske strømninger, der prægede Dan-

mark i de sidste halvdel af 1800 tallet og 

frem til begyndelsen af 1900 tallet

Arkitektonisk hovedtræk
Vallekilde har helt fra grundlæggelsen 

haft vægt på håndværk og arkitektur, 

hvilket stadig afspejler sig i de ældre 

dele af bygningsanlægget og i den sær-

lige bebyggelse, der voksede op om-

kring Højskolen i den sidste halvdel af 

1800-tallet. Den helt unikke bebyggelse 

er i dag et samlet lille koncentrat af de 

kulturelle, åndelige og arkitektoniske 

strømninger, der blev født i slutningen af 

1800- tallet hvor man satte fokus på så-

vel den nationale tradition og byggeskik 

og de nationale byggematerialer samt 

det gode håndværk. En periode hvor 

man gjorde op med ”den internationale 

stil”, der ellers prægede arkitekturen. 

Bygningerne i Vallekilde, og de strømnin-

ger de repræsenterer, kom sammen med 

Håndværkerskolen, til at præge bygge-

skikken i Danmark i de kommende årtier 

– ikke mindst gennem foreningen ”Bedre 

Byggeskik”, hvor arkitekten Ivar Bentsen, 

der var søn af Andreas Bentsen, var en af 

stifterne. Ivar Bentsen overtog faderens 

håndværksskole i Vallekilde, men flytte-

de den til Holbæk hvor han fortsatte den 

som bygmesterskole. Bygningerne og hele 

højskolebyen, skal således ikke alene ses 

som en lokal fortælling om egnens høj-

skole. De skal ses som vigtige elementer 

i fortælling om de nationale strømninger 

og visioner, der gennem eksemplets magt 

og uddannelse kom til at præge byggeriet 

af tusindvis af ”almene” bygninger over 

hele landet. 

Præstegården
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Anbefalinger
Hvis man ønsker at understøtte de arki-

tektoniske og kulturhistoriske værdier, 

der knytter sig til Højskoleområdet, an-

befales det at udarbejde en overordnet 

plan for udvikling og bevaring af områ-

det, der har til formål at sikre:

• At bibeholde og styrke samspillet 

mellem den karaktergivende bebyg-

gelse og landskab ved at friholde 

området syd for Højskolevej for be-

byggelse, samt at styrke den visuelle 

forbindelse / kig fra Højskolevej og 

ud over landskabet.

• At den del af bebyggelsen, som kul-

turhistorisk og rumligt er knyttet til 

Højskolebebyggelsen bevares og ud-

vikles efter en fælles plan, så den 

unikke helhed kan styrkes og fasthol-

des.

• At de enkelte bygninger bevares og 

udvikles med udgangspunkt i deres 

oprindelige udtryk og materialehold-

ning, da det netop i Vallekilde – er 

en af de bærende bevaringsværdier.

• At man fastholder de enkle vejbe-

lægninger og friholder byen for do-

minerende fortove, belægninger og 

belysning – og ved eventuelt kom-

mende ændringer er opmærksomme 

på at bevare det eksisterende enkle 

præg.

• At den karaktergivende og rumdan-

nende beplantning fastholdes

Frikirken
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21 Området ved Dragsholm 
Slot

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

Historie
Dragsholm Slot hører til blandt landets 

ældste fungerende verdslige bygninger.

Navnet ”drag” kommer af den smalle 

landtange øst for Dragsholm Slot, der i 

tidligere tider udgjorde eneste passage 

mellem Odsherred og det øvrige Sjæl-

land. Inden Lammefjorden blev ind-

dæmmet i perioden 1873 til 1943, var 

Dragsholm omgivet af vand til tre sider.  

Hovedbygningen ligger på voldsted om-

givet af vandfyldte grave med avlsgård, 

godsboliger, herskabsstald og allé mod 

nord, samt stort landskabeligt havean-

læg mod syd og øst. Den blev opført på 

en befæstet holm som en stærk og præg-

tig borg for Roskilde-bisperne. Ved refor-

mationen overgik den til kongemagten 

og tjente bl.a. som statsfængsel for den 

engelske Jarl af Bothwell og som sæde 

for administrationen af Odsherred. 

Naturgrundlagets hovedtræk
Området er beliggende i et lavtliggende 

terræn af gammel stenalderhavbund. 

Det er præget af en enkel struktur og ud-

sigter til de omkringliggende højere be-

liggende naboområder. I den sydlige del 

Godsboliger

Avlsgård

Hovedbygning

Herskabsstald

Urtehaven

Tema: Hovedgård og godslandskaber  Tid: 1200 

15 Høj bevaringsværdi
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Godsboliger
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af området løber Dragsholm Kanal, der 

afvander dele af Lammefjorden til Nek-

selø Bugt. Mod nord for foden af Vejrhøj-

buen, er området præget af mose. Nord 

og øst for Fruerlund afvandes markerne 

af åbne grøfter.

Kulturhistoriske hovedtræk
Området er præget af den kulturhistori-

ske fortælling, der knytter sig til Drags-

holm Slot. Selve hovedgårdsstrukturen er 

tydelig omkring slottet, både hvad angår 

arealanvendelsen, skovområderne og i 

forhold til de strukturer af husmands-

udstykninger og funktionelt tilknyttede 

gårde, der ligger i områdets naboom-

råder. Husmandsudstykningen Bjergene 

på Vejrhøjbuen er et godt eksempel, de 

blev udstykket af Dragsholm Slot allerede 

i 1790’erne.

Husmandsudstykninger på jord fra Drags-

holm, samt gårde under slottet har karak-

teriseret og præget landskabet i denne 

del af Odsherred, ligesom lensbaronen på 

Dragsholm Slot var en drivende kraft bag 

igangsættelse af inddæmning af Lamme-

fjorden.  Dragsholm Slots ejerlav frem-

står også i dag som herregårdslandskab 

med både skov, ager og eng (lyng), samt 

resterne af middelaldergodsets bygnings-

mæssige besiddelser hovedgårde, kirke, 

teglværk mm.

Oplevelsesrige elementer
Hele området rummer mange visuelle 

oplevelsesmuligheder i form af sammen-

hængen mellem hovedgårdslandskabets 

enkelte elementer af skov, ager og eng 

og nærheden til vandresourcen. I Drags-

holms tilfælde er beliggenheden yderli-

gere strategisk, idet man i historisk tid 

har kontrolleret overgangen mellem den 

nordlige del af Odsherred og resten af 

Odsherred. 

Landskabets hovedtræk
Området er karakteriseret ved middel-

store intensivt dyrkede marker, der af-

grænses af kraftige levende hegn og en-

kelte steder af diger. Skoven Fruerlund 

øst for Dragsholm Slot ligger centralt og 

højt placeret. Fra nord mod syd forløber 

en nyere allé op til Dragsholms hovedbyg-

ning. Alléen består på den sidste stræk-

ning, tættest på hovedbygningen, af 

gamle fuldkronede allétræer. Oprindeligt 

havde Dragsholm tre alléer. Selve slottet 

ligger højt placeret på en holm og om-

kring ligger avlsbygninger, ledhuse m.m. 

Området er præget af det store skovom-

råde Fruerlund, der sammen med den 

højtliggende hovedbygning fungerer som 

områdets visuelle ”omdrejningspunkt”, 

hvorom de øvrige elementer samler og 

underlægger sig. Landskabet fremstår 

overvejende uden bebyggelse og byer. 

Avlsgården
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Foto af Søren Bay 1918

Udsigt til slottet fra adgangsvejen
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Arkitektonisk Hovedtræk
Den arkitektoniske værdi ved Dragsholm 

er knyttet til det samlede trefløjede an-

læg med den krenelerede mur, der på 

trods af forskelligheden i udformningen 

af bygningskroppene, højden og vindues-

sætningen, fremstår som en helhed med 

de hvidkalkede mure, de stort set ubrud-

te tagflader og de ensfarvede vinduer og 
døre. Hertil kommer, at der er arkitek-

tonisk værdi relateret til de symmetrisk 

opbyggede facader med trekantfronton 

og kviste mod gårdrummet, der frem-

står rolige og harmoniske i modsætning 

til havesiderne, der med den spredte og 

tilsyneladende tilfældige vinduessætning 

skaber et mere livligt udtryk.

Haven
Haveanlægget er en blanding af roman-

tisk have i engelske stil med spredte be-

plantning og et mere ordnet urteanlæg 

omkranset af små, lave hække, som til-

sammen danner et idyllisk miljø. 

Sårbarhed
Området er særligt sårbart overfor nye 

elementer, som vil bryde slottets cen-

trale placering og rolle som overordnet 

karaktergivende element. 

Bærende bevaringsværdier
De bærende bevaringsværdier knytter sig 

til hovedbygningens stærke, arkitektoni-

ske udtryk og hovedbygningens landska-

belige sammenhæng med voldgravene, 

haveanlægget og det åbne landskab mod 

vest.

Tilstand
Dragsholms hovedbygning er bygningsfre-

det og i fin stand. Avlsgården trænger til 
vedligeholdelse. I hovedbygningen drives

gourmetrestaurant og hotel. Der er of-

fentlig adgang til parken samt til re-

stauranten og slotskapellet i hovedbyg-

ningen.

Anbefalinger
Hovedbygningen og det omkringliggende 

landskab i Fruerlund Skov er allerede om-

fattet af en fredning. Der er derfor ikke 

behov for en yderligere bevarende plan, 

idet en fredning efter Lov om Bygnings-

fredning allerede beskytter bevaringsin-

teresserne i området.

Hovedbygningen med have- og urteanlægget
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Godsboliger ved voldgraven og udsigt til det inddæmmede landskab
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Tema: Kystlandskabet - fiskerleje og skip-
perbyer

 Tid: 1900

Historie
Odsherred var oprindeligt en halvø, der 

kun havde forbindelse til Sjælland via 

en smal tange. Projektet blev i gang-

sat af godsejere fra Dragsholm Slot og 

lensbaron Georg Frederik Otto, Zypt-

hen-Adeler. Området blev afspærret 

i 1873-74 med en dæmning mellem to 

gamle færgecenter, Audebo på Tuse Næs 

og Gundestrup Færgekro, som i dag var 

det sidste spor af færgefarten. Kanaler-

ne omkring fjordområdet var færdige i 

1877, men udpumpningen begyndte al-

lerede i 1875 fra pumpestationen ved 

Audebo, som stadig holder fjorden tør. 

Små fiskeri- og bådehavne har udviklet 
sig ved kanalernes udmunding i fjorden. 

Kulturhistoriske hovedtræk
Beretningen om Lammefjordens ind-

dæmning er en vigtig del af Danmarks 

nyere historie om landindvinding.

Staten havde engageret sig meget i tør-

lægningen af Sidinge Fjord, som havde 

vist sig at være et indviklet projekt, 

man havde derfor, fra statens side, ikke 

opmuntring til at gå ind i et nyt indvin-

dingsprojekt. Trods den betragtelige 

landhævning i området siden istid, var 

Lammefjorden fortsat under vand, indtil 

22 Lammefjord med 
dæmning

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

10 Mellem bevaringsværdi 
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inddæmningen begyndte i 1873. Inddæmnin-

gen blev foretaget etapevis indtil 1940’erne. 

Denne inddeling er fortsat læsbart i land-

skabet, særligt i placering af bebyggelser og 

mængden af hegn. 

Landskabets hovedtræk
Lammefjorden er karakteriseret ved det flade 
terræn. Områdets marker, vej- og hegnsstruk-

tur skaber et landskab af stor skala. Området 

fremstår åbent, med lange kig på tværs og til 

de omkringliggende højere beliggende land-

skaber. Området omkring dæmningen rummer 

områdets laveste og derfor vådeste terræn 

og er præget af tilgroning og mindre nåle-

Gundestrup Kro
Fiskeri- og bådehavn medr redskabsskure

Kort 1:7000

Dæmingen

N
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træplantager. Området fremstår lukket, 

komplekst, med lille skala og uden over-

ordnet struktur.

Sårbarhed
Området opretholdes kun som følge af 

konstant afledning og bortpumpning af 
vand fra området, og sløjfning af dræn 

og pumpestationer vil naturligvis være 

afgørende for landskabet. Ligeledes er 

intensiv landbrugsdrift en karaktergiven-

de funktion for området, hvorfor opgivel-

se heraf ligeledes vil være af afgørende 

betydning for landskabskarakteren.

Anbefalinger
Største del af Lammefjorden fremstår i 

god tilstand, området er i sig selv og i sit 

flade terræn en klar kulturhistorisk for-
tælling. Området bør derfor bevares ved 

at understøtte de karaktergivende struk-

tur i form af de lige vej, hegn og enkelt-

liggende gårde. 

Det flade landskab bruges til landbrug, Fårevejle stationsby

Det flade inddæmmede land fremstår i tydelig kontrast til det bakkede landskab
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Init. muzfa Mål 1:20000 18-01-2017

	

Init. muzfa Mål 1:20000 18-01-2017

	

De første nybyggere boede i primitive forhold, billedet er ca. fra 
1900-tallet. Foto: Odsherred Lokalarkiv

Inddæmningen i 2016 

Audebo Dæmning var gennemført i 1879, herefter begyndte ud-
pumpning af vand. Foto: Odsherred Lokalarkiv

Lammefjorden inden inddæmningen begyndte, billedet er fra 1850 
Foto: Odsherred Lokalarkiv

Lammefjorden 1768. Kort: Odsherred Lokalarkiv

Kort fra 1842-99

Kort fra 1928-40

Kort fra 1950
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23 Skamlebæk Radiostation

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

Beskrivelse
Skamlebæk Radiostation ligger ved den 

vestlige kyst af Odsherred på en smel-

tevandsslette. Området er rester af en 

sendestation med tjenesteboliger opført 

i 1931 ud til Sejerøbugten. Skamlebæk 

blev nedlagt i 2009 og står tom i dag. 

Landskabets hovedtræk
I området er der mulighed for at opleve 

rester af den enorme smeltevandslette 

efter istiden. Området er det eneste 

område i kysten, som er friholdt for 

sommerhusbebyggelse. Omtrent midt 

på Vejrhøjbuen fra Diesebjerg og ud 

mod kysten, gennemskæres højderyg-

gen af en dal, som blev dannet af isens 

afsmeltning fra randmorænen. Smelte-

vandssletten er her friholdt for bebyg-

gelse og bevoksning, og fremstår synlig. 

De dybeste dele af smeltevandsdalen er 

groet til med løvtræer og fremstår som 

en grøn bund i kløften i randmorænen. 

Skamlebæk Radiostation er med sine 

mange små og store master et markant 

anlæg i landskabet.

Tema: Infrastructur efter 1800 Tid: 1800

12 Mellem bevaringsværdi 
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Kulturhistoriske hovedtræk
Området hvor Skamlebæk Radiostation lig-

ger, har oprindeligt været et lynglandskab 

med ringe landbrugsjord. Lyngen var oprin-

deligt græsningsarealer, eller steder man 

slog hø.  I forbindelse med Landboreformer-

ne i 1800-tallet blev ”Lyngen” delvist be-

bygget med mindre husmandsbrug. Men jor-

den var så dårlig, at husmændende måtte 

ernære sig som fiskere og daglejere. Der var 
områder af kysten, hvor sandflugten rasede 
og her var forholdene trods alt for dårlige til 

etablering af husmandsbrug. Her blev lyng-

områderne sidst i 1800-tallet tilplantet med 

klitplantager for at bekæmpe sandflugten.
Efter sandflugten var kommet under kontrol 
var klitplantagerne og de nærliggende om-

råder oplagte til at finde plads til sommer-
husudstykninger i 1960’erne og 1970’erne. 

Skamlebæk Radiostation fik denne placering 
ved havet fordi nærheden til havet gav gode 

udbredelsesforhold for radiobølger i ret-

ningerne fra sydvest til nord. Skamlebæk anno 2013

Skamlebæk Radio med Skamlebækgården til højere ca. 1931



130 131131 132

Kort 1:7000

Det højtliggende landskab rundt om Skamlebæk

Bollinge Bakke

Maglehøj

Skamlebæk Strand

N

Hovedbygningen

Tjenesteboliger
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Landskabets hovedtræk
Området rummer en mængde telemaster og 

selve Skamlebæk Radiostation, som er en væ-

sentlig del af områdets nyere historie. Om-

rådet er ikke synligt fra resten af området 

omkring stationen, bortset fra samling af sen-

demaster, samt selve sendetårnet, som er pla-

ceret på Bollinge Bakke oppe på Vejrhøjbuen.

Anbefalinger
• Skamlebæk Radiostation fremstår tyde-

ligt, men smeltevandsslettens flade og 
smeltevandsdalen er præget af tilgro-

ning. Den tilgroede del af smeltevands-

dalen ved Skamlebæk Radiostation kan 

eventuelt ryddes for bevoksning, hvilket 

vil styrke muligheden for at opleve ter-

rænets form i smeltevandsdalen og den 

geologiske fortælling.

• Området rummer desuden særlige visuel-

le oplevelsesmuligheder, der skal derfor 

ved ændringer i området tages hensyn til 

at styrke den eksisterende landskabska-

rakter.

• I forbindelse med infrastrukturprojekter, 

byudvikling og andre tiltag af potentiel 

stor konsekvens for landskabet, bør be-

skyttelse af de geologiske fortællinger, 

knyttet til Vejrhøjbuen, Ordrup Næs, 

smeltevandsdal og -slette ved Skamle-

bæk Radiostation, samt områdets kyst-

strækning, være særligt i fokus.

Maglehøj
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24 Sidinge Fjord

Historie
På de afvandede jorder anlagdes tre går-

de, Birket, Sidinge Fjordgård og Vestgår-

den. Dæmningen mod Isefjorden er ca. 2 

km lang og 2 m høj, det afvandede areal 

omgives af en 12 km lang landvandskanal 

til at opfange overfladevand fra de om-

liggende arealer. Udpumpningen foregår 

ved elpumper, der løfter vandet 3,75 m 

op til Isefjorden. Jordbunden er frugtbar 

dyndjord og giver gode udbytter. Projek-

tet fungerede som ”spydspids” for det 

senere og langt større Lammmefjordpro-

jekt. Den tidligere færgefart over fjor-

den foregik, hvor dæmningen nu ligger, 

og gav baggrund for en kro (nu nedlagt) 

på nordsiden samt et toldsted og nogle 

fiskerhuse på sydsiden, som mistede de-

res betydning ved tørlæggelsen.

Naturgrundlagets hovedtræk
Sidinge Fjord er dannet som inderlav-

ning af den gletcher, som skabte Vig 

Buen. Området var efter sidste istid en 

del af stenalderhavet og rummer der-

for aflejringer af dette hav. Jordbunden 
er præget af dyndjorder med pletvise 

sandpartier. Området er omgivet af en 

landvindingskanal, samt en central af-

vandingskanal, som afvander jorden til 

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Integritet

Oplevelse

Tema: Det koloniserede landskab: Inddæm-
ning af lavvandede fjorde og inddigning i 
kystområde

 Tid: 

11 Mellem bevaringsværdi 
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pumpestationen på den 2 km lange dæm-

ning - næsten yderst i fjorden mod øst. 

Området er karakteriseret ved et fladt lavt-
liggende åbent inddæmmet terræn, som er 

intensivt drevet med middelstore marker 

med enkelte lange, lige løvtræhegn eller 

alléer på langs og tværs af den åbne flade. 
Området er præget af udsigter op i de om-

kringliggende højere beliggende naboområ-

der. 

Landskabets hovedtræk
De enkelt lange lige hegn og alléer opdeler 

det flade terræn i middelstore markflader, 
og skalaen i området er således middel. 

Området rummer mange udsigter både in-

denfor området, idet hegnene er gennem-

brudte langs den centrale kanal, samt op 

i de omkringliggende landskaber. Landska-

bet fremstår derfor åbent. Landskabet har 

en menneskeskabt og ordnet struktur, idet 

hegn og flader tegner lige og ensartede lin-

Birket. En af de tre store gårde 
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jer i landskabet. Størstedelen af landska-

bet opleves som uforstyrret af tekniske 

anlæg og fremstår roligt. Den nordøstlige 

del er dog præget af et højspændingstra-

cé som går på tværs af fjorden. Parallelt 

hermed er der etableret en dæmning, 

hvorpå den nye motortrafikvej er anlagt.

Sidinge Fjord ligger lavt i terræn og de 

omkringliggende landskaber rejser sig 

over fladen, og der er mange kig fra fla-

den og op i de omkringliggende bakkede 

landskaber.

Kulturhistoriske hovedtræk
Landindvinding i Danmark opstod i lø-

bet af 1800-tallet, som bl.a. resultat af 

gode priser på landbrugsprodukter, tek-

nisk formåen som følge af industrialise-

ringen, samt et ønske om at udnytte alle 

landets tilgængelige ressourcer. Staten 

Sidinge Fjord 1:11000

N
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påbegyndte indvindingen af Sidinge Fjord 

i 1841, men måtte på grund af vanskelig-

heder opgive forehavendet. Arealet kom 

på private hænder og inddæmningen blev 

fuldført i slutningen af 1800-tallet.

Sårbarhed
Landskabet er sårbart overfor tiltag, 

som kan forandre områdets åbne, enkle 

og konstruerede struktur af middel ska-

la. Det er derfor bl.a. sårbart overfor ny 

bebyggelse, tekniske anlæg og skovrejs-

ning, samt generelt fald i den vedligehol-

delsesmæssige tilstand. Især muligheden 

for at opleve pumpestationen som land-

mark i det flade landskab, og dermed be-

vare oplevelsen af områdets overordnede 

fortælling, afhænger af fortsat åbenhed 

i landskabet.

Anbefalinger
Sidinge Fjord er udpeget som potentielt 

område for placering af store vindmøller 

(118-130 m). Områdets skala er overord-

net middel, og området er forholdsvist 

smalt. Området er allerede påvirket af 

Rute 21, og flere vindmøller ville ikke 
passe ind i områdets skala, og ville have 

store konsekvens for de omkringliggende 

landskabers visuelle oplevelse af Sidinge 

Fjord.

Udvidelsen af Rute 21 har fragmenteret  

områdets vestlige del, og har påvirket 

områdets ellers uforstyrrede karakter. De 

oprindelige gårde, som historisk har haft 

tilknytning til fjordarealet er i dag i origi-

nal stand og det er derfor vigtigt at disse 

bevares.




