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Arkitektskolen Aarhus sætter med projektet
Screening af Danmarks Kulturmiljøer fokus på
kulturmiljøer og bebyggede helheder i Danmark. Med en screening, der skal udvælge
særligt værdifulde kulturmiljøer, er formålet
med projektet at pege på de værdier og udviklingspotentialer, som den byggede kulturarv rummer.
Kulturmiljøer handler ikke blot om bevaring,
men skal have værdi for mennesker i dag. De
fysiske spor i kulturmiljøerne fortæller stedsspecifikke og ofte kraftfulde historier, som potentielt kan styrke lokale erhverv og tiltrække
turister og tilflyttere, såfremt deres fortællekraft aktualiseres og aktiveres.
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Projektet udføres af Arkitektskolen Aarhus i samarbejde med Realdania.
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden godkendelse
fra Arkitektskolen Aarhus.

Projektets ambition er at tilvejebringe et strategisk og metodisk overblik, hvormed kommunerne kan identificere kulturmiljøernes
værdier. De lokale fortællinger synliggøres
og bliver derved et redskab til at aktivere kulturmiljøerne som en ressource for udvikling i
kommunerne.
Gennem en dialogbaseret proces med de
kommuner som Arkitektskolen Aarhus har besøgt, er der udviklet en metode til Screening
af Kulturmiljøer (SAK). Målet er at tilvejebringe et håndterbart redskab, der på enkel vis
kan anvendes af kommunerne, som er myndighed på kulturmiljøområdet.
Kulturmiljøerne i Danmark rummer store bygningskulturelle værdier med mange spændende kulturhistoriske fortællinger. Ved at
sætte disse fortællinger i spil kan vi sammen
bevare og udvikle kulturmiljøernes store iboende potentialer.
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Professor, arkitekt MAA
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METODE TIL SCREENING AF
KULTURMILJØER (SAK)
SCREENING AF DANMARKS
KULTURMILJØER
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OPSTART

FORUNDERSØGELSE

BESIGTIGELSE

KONKLUSION

BESKRIVELSE AF
KULTURMILJØER

KONKLUSION PÅ VURDERING
OG AFGRÆNSNING

ETABLERING AF
ARBEJDSGRUPPE

K

SCREENINGSKRITERIER
1) Kulturmiljøet skal være udpeget, eller kunne overvejes som udpegning, i kommunen
2) Kulturmiljøet skal indeholde et bebygget miljø eller helhed (ikke enkeltstående
bygninger, monumenter, gravhøje, ruiner,
voldsteder, diger eller lign.)
3) Kulturmiljøet skal rumme en bærende fortælling, der kan opleves på stedet gennem
synlige spor
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Metoden er udviklet i dialog med kommuner,
museer og andre interessenter og vil løbende
blive opdateret som en del af forskningsprojektet. I tilknytning til projektet holder Arkitektskolen Aarhus kurser for fagfolk om kulturmiljøer.

VURDERING AF KULTURMILJØERS
VÆRDIER OG EGENSKABER

AFGRÆNSNING AF
KULTURMILJØER

UDVÆLGELSE AF
KULTURMILJØER

AFRAPPORTERING

RAPPORTENS INDHOLD
Denne rapport indeholder et skema over kommunens kulturmiljøer,
kort- og billedmateriale samt uddybende kulturmiljøanalyser for udvalgte kulturmiljøer i kommunen. Skemaet sammenfatter vurderingen af det enkelte kulturmiljøs værdier og egenskaber:
KULTURMILJØETS VÆRDIER skal være aflæselige i dag og baserer sig
på en vurdering af følgende tre værdiparametre, der rangeres fra 1
til 5, hvor 1 er lavest og 5 højest:
Kulturhistorisk værdi: Hvordan vurderes kulturmiljøets historiske
betydning og kulturhistoriske fortælleværdi?
Arkitektonisk værdi: Hvordan vurderes kulturmiljøets rumlige,
formmæssige og arkitektoniske kvaliteter?
Integritetsværdi: Hvordan vurderes kulturmiljøets helhed og sammenhæng?
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SCREENING AF DANMARKS KULTURMILJØER

KATEGORISERING AF
KULTURMILJØER

SCEENINGSKRITERIER

Bo

Screening af Danmarks Kulturmiljøer er en
del af et forskningsprojekt på Arkitektskolen
Aarhus, som skaber ny viden indenfor bevaring og udvikling af kulturmiljøer. Hertil har
Arkitektskolen Aarhus udviklet en ny metode
til kulturmiljøer – Screening Af Kulturmiljøer
(SAK). Metoden, der er koordineret med danske og internationale værdisætningsmetoder,
er udviklet med henblik på den kommunale
planlægning og private rådgivere, men værktøjet kan tilpasses andre formål.

Den viden, der foreligger i kommunerne og
museerne er en integreret del af arbejdsgrundlaget. Indledningsvis gennemgås den
eksisterende kommuneplans udpegning af
kulturmiljøer i dialog med kommune og museum. Formålet er at afdække kulturmiljøernes status; hvilke er der særligt fokus på i den
strategiske planlægning, og er der væsentlige
kulturmiljøer, som af forskellige årsager ikke
er udpegede, men som alligevel bør indgå i
screeningen? Dialogen tager også stilling til,
om nogle kulturmiljøer helt bør udgå på baggrund af fastlagte screeningskriterier eller af
andre omstændigheder.

INDSAMLING AF MATERIALE
OM KULTURMILJØER

SCREENINGENS FORMÅL

tektonisk
Arki

Arkitektskolen Aarhus har i 2016-2017 gennemført en strategisk screening af kulturmiljøer i 22 kommuner. Med initiativet Screening
af Danmarks Kulturmiljøer tilbydes yderligere
30 kommuner en screening af deres værdifulde kulturmiljøer, således at størstedelen af
landets kulturmiljøer og værdien af dem bliver kendt. Screeningen af kulturmiljøer gennemføres i et samarbejde mellem kommuner,
museer og Arkitektskolen Aarhus.

Screeningsmetoden kombinerer eksisterende
registreringer og viden med besigtigelser af
kulturmiljøerne, som de foreligger i dag. Kulturmiljøerne vurderes ved en værdisætning
af deres kulturhistoriske værdi, arkitektoniske
værdi og integritetsværdi. På baggrund heraf
vurderes kulturmiljøernes samlede fortælleværdi, der danner grundlag for en nuanceret
udvælgelse og prioritering. Heri indgår også
en stillingtagen til kulturmiljøernes egenskaber for at fremme turisme, bosætning, erhverv og kultur, som kan udgøre et stærkt udviklingspotentiale for den enkelte kommune.
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Kulturmiljøer har en unik sammensætning af
stedbundne fortællinger og potentialer, der
kan udvikles som styrkepositioner i kommunen. Kulturmiljøer giver os en forståelse af,
hvem vi er, og hvor vi kommer fra. Og udvikling af kulturmiljøernes bygningskultur kan
være en god forretning – ikke alene for den
enkelte ejer, men også for omkringliggende boliger og kommunen som helhed, fordi
kulturmiljøerne kan skabe øget livskvalitet og
økonomisk værdi i forhold til turisme, erhverv
og bosætning.

UDARBEJDELSE AF
BRUTTOLISTE

KULTURMILJØETS EGENSKABER er en indikator for iboende egenskaber ved et kulturmiljø. Kulturmiljøets egenskaber vurderes ud fra
følgende fire kategorier, der rangeres fra 1 til 5, hvor 1 er lavest og
5 er højest:
Turisme: Har kulturmiljøet særlige egenskaber, der kan fremme
turisme og/eller turismerelateret virksomhed?
Bosætning: Har kulturmiljøet særlige egenskaber, der kan rumme
bosætning og/eller være en ressource for tilflytning?
Erhverv: Har kulturmiljøet særlige egenskaber, der kan rumme og/
eller være en ressource for virksomheder og erhverv?
Kulturformidling: Har kulturmiljøet særlige egenskaber inden for
formidling af kulturoplevelser og/eller aktivering af stedets fortælling?
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SCREENEDE KULTURMILJØER
I HALSNÆS KOMMUNE
TEMA FOR KULTURARVEN
I HALSNÆS KOMMUNE
3
Liseleje

De kulturhistoriske temaer er gennemgående
hovedtræk, som har spillet en væsentlig rolle
for egnens udvikling. Temaerne er karakteristiske for flere af de screenede kulturmiljøer, der
i kraft af deres fysiske fremtræden afspejler
bærende fortællinger i kommunen.
KANALEN, INDUSTRIEN OG J. F. CLASSEN
Halsnæs Kommune og særligt Frederiksværk
er en fortælling indlejret i mere end 250 års
industrihistorie. En industrihistorie der kan
opleves gennem både struktur, landskab og
bebyggelse. Et af de mest synlige spor, og
grundlaget for den industrielle udvikling i
Frederiksværk, er afvandingskanalen. Kanalen blev udgravet mellem 1717 og 1719 som
et værn mod oversvømmelser, efter sandflugt
havde lukket flere af de naturlige afløb til Arresø. Med anlæggelsen af kanalen blev området
attraktivt i forbindelse med udviklingen af industriellevirksomheder så som agatslibemølle, kanonstøberi, krudtværk og siden diverse
jernindustrier, der alle har benyttet vandet i
Arresø som energikilde eller kølevand. Frederiksværk Krudtværk og Kanonstøberi blev anlagt sidst i 1750’erne af J.F. Classen og etatsråd
Just Fabritius, og blev under Classens ledelse en af de største virksomheder i Danmark.
Krudtværket og Gjethuset blev også startskuddet til udviklingen af en by til arbejderne,
håndværk og handelsliv - byen Frederiksværk.
J.F. Classens omfattende magt og indflydelse
på området afspejles bl.a. også i de to store
hovedgårde, Grønnessegård og Arresødal,
som begge er opført af Classen i 1770’erne.
Som en del af den industrielle udvikling i slutningen af 1800-tallet overgik produktionen til
civilt støbegods. Med denne udvikling blev
der anlagt en havn (1866), hvor De Forenede
Jernstøberier i 1927 opførte en ny fabrik.
Med disse virksomheder udvikles industribyen Frederiksværk, mens de omkringliggende
landsbyer som Auderød, Melby og Brederød
bevarede deres landlige præg. Med etableringen af det Danske Stålvalseværk i 1940-42
oplevede regionen dog en voldsom vækst,

HALSNÆS KOMMUNE

hvor til antallet af arbejdspladser i stålindustrien tidobledes fra 1940’erne til 1990’erne
og flere følgeindustrier og underleverandører
etableres i området, etageboliger bygges op i
Frederiksværk, herunder Skovbakken, og parcelhuskvarterer anlægges i de omkringliggende områder, så som stærekasserne i Kregme.
I dag danner industrihistorien rammerne om
flere af kommunens kulturinstitutioner som fx
J.F. Classens gamle støberibygning, der i dag
er lavet om til musik- og kulturhuset Gjethuset.
KYSTEN
Halvøen Halsnæs ligger i den nordvestlige del
af kommunen og er omgivet af Kattegat, Isefjord og Arresø. Flere af de gamle fiskerlejer i
dette område blev etableret allerede i senmiddelalderen, hvor fiskeriet tog til, blandt andet
i Kikhavn, der med sine slyngede vejforløb,
pikstensbelagte gårdspladser og små haver
udgør et unikt kulturmiljø. Efter en større
brand i 1793 flyttede flere af fiskerne fra Kikhavn til Lynæs, hvor de oprettede et nyt fiskerleje med bedre adgang til fiskeriet i Isefjord.
Fiskelejrene blev ofte brugt af bønderne som
supplement til landbruget og havde stor økonomisk betydning for folk i området.
I 1830 blev der i Hundested bygget en stenmole for at skabe læ for de lokale fiskere og
sikre bedre muligheder for fiskerierhvervet.
Dette medførte at flere og flere fiskere fra de
små fiskerlejer søgte til Hundested, hvorfor
havnen blev udvidet i 1860 og alt fiskeri på
Halsnæs flyttede til Hundested. Over tid er
Hundested havn vokset sammen med det ældre fiskerleje Lynæs.
Kysten ved Halsnæs har desuden haft en
strategiske betydning i forhold til den nordlige placering på Sjælland, hvor Skansen har
fungeret som fæstningsværk siden svenskerkrigene i 1500-tallet og op til englandskrigene
der sluttede i 1814. Indsejlingen ved Isefjord
har videre været beskyttet via Lynæs Fortet
som blev oprettet i forbindelse med 1. Verdenskrig.
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Region:
Kommunenummer:
Indbyggertal:
Største by:
Kulturmiljøer:

Hovedstaden
260
31.271 (2019)
Frederiksværk (12.549 indbyggere i 2019)
I Halsnæs Kommune er der på besigtigelsestidspunktet udpeget 10
kulturmiljøer, som indgår i Kommuneplan 2013. I forbindelse med
nærværende projekt og i dialog med Halsnæs Kommune og Industrimuseet Frederiksværk er der udarbejdet en liste med i alt 30 kulturmiljøer, som danner baggrund for screeningen.
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BESIGTIGELSESSKEMA
Værdisætningen og potentialevurderingen baserer sig på en vurdering fra 1 (lavest) til 5 (højest) på de forskellige parametre

VÆRDISÆTNING
1

2

3

4

BESIGTIGELSE

LYNÆS
Lynæs er et af de ældste fiskerlejer på Halsnæs,
der ligger i ly af de høje bakker yderst på næsset.
Fiskerlejret opstod efter en brand i Kikhavn i 1795
og fungerede herudover som overfartssted til
Rørvig samt forbindelse til Frederikssund og Nykøbing. Miljøet rummer stejleplads, ophalerbedding og slæbested samt tætliggende bebyggelse
langs Frederiksværkvej og Søndergade.

KIKHAVN
Kikhavn opstod som et fiskerleje og kan dateres
tilbage til 1200-tallet. De nuværende bygninger
og gadeforløb kan dateres til 1500-tallet. Halvdelen af byen nedbrændte i 1795, hvorefter byen
fremstår uændret. Der findes i dag ca. 15 store
gul- og hvidkalkede, stråtækte gårde, der vidner
om en tid med kombinerede af fiskeri og landbrugserhverv.

LISELEJE
Liseleje er en kyst- og ferieby primært bestående
af ferieboliger og sommerhuse. Det oprindelige
fiskerleje blev anlagt af J.F. Classen i 1748, men
udviklede sig med anlæggelsen af Frederiksværkbanen til en ferieby i begyndelsen af 1900-tallet
med pensionater og strandhoteller til den københavnske befolkning.

HUNDESTED HAVN
Hundested opstod omkring havnen fra 1830’erne.
Den første udvidelse af havnen blev foretaget i
1862 med flere senere udvidelser. Havnen oplevede en markant vækst i starten af 1900-tallet, først
med flytningen af alt fiskeri i området til Hundested og senere med anlæggelse af jernbanen i
1916. Havnen er fortsat aktiv med fiskeri, industri
og værft samt færgehavn til Rødvig.

Kulturhistorisk

Kulturmiljøets bevaringsværdiger knytter
sig til de mange synlige elementer i havnebyen, der vidner om fiskeriets betydning for området. Specielt bebyggelsen
langs Frederiksværkvej med Lynæs Kro
og slipperne Fiskergade og Bådstræde,
med mindre fiskerhuse ud til kysten, er
karakteristiske for havnebyen.

Kulturmiljøet udgør i sammenspil med
den omkringliggende kyst og natur en
fin helhed, der bør bevares. Området har
desuden gode forudsætninger for turisme
i forbindelse med den store interesse for
surfing i området.

Arkitektonisk
Erhverv

Kulturhistorisk

Området er i dag sikret gennem en lokalplan med bevarende bestemmelser. Det er
i dag ikke tilladt at køre i området, udover
hvis man bor i byen. Det foreslås at fjerne
al bilkørsel for at understøtte oplevelsen
af det unikke og tætte forløb samt for at
sikre områdets bebyggelse og gadeforløb.

Området omkring Liseleje Strand og det
tidligere landingssted formidler det gamle
fiskerleje. Liseleje fremstår dog tydeligst
som ferieby med en tæt gadebebyggelse langs Liselejevej samt strandhoteller
og sommerhuse i klitterne langs kysten,
hvilket er et fint eksempel på den tidlige
feriekultur i området.

Det anbefales at se på sammenhængene i Kulturmiljøet mellem hovedgaden
langs Liselejevej, kysten og den spredte
sommerhusbebyggelse i klitterne. Ved at
arbejde med forbindelserne til kysten kan
oplevelsen af det kystnærer kulturmiljø
styrkes.

Havnen er udviklet og udvidet over flere
perioder. De fleste perioder kan stadig aflæses i strukturen og i de mange oprindelige funktionsbygninger. Langs Nørregade
og Strandvejen opleves byens udvikling
med blandt andet kroen som bærende for
miljøet. Havnens fragmenterede miljø er
en del af oplevelsen.

Det anbefales at sikre flere af de oprindelige bygninger samt strukturen omkring
Beddingen og færgehavnen, da de ældre
bygninger rummer potentiale for både
kulturelformidling og kulturel aktivitet.
Med den aktive havn og de omkringliggende sommerhuse besidder området et
turismepotentiale.

Turisme

Bosætning

Integritet

Langs Vestre Stræde og Østre Stræde opleves et unikt miljø med oprindelige og
velbevarede små gårde beliggende side
om side i et tæt og slynget forløb. Hver enkelt gård fremstår yderst velholdt og som
et stærkt fortællende element i sammenhæng med det tætte gadeforløb, stendigerne og beplantning.

EGENSKABER

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kultur
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BESIGTIGELSE

HUSMANDSSTEDER KARLSGAVE
Karlsgave er en mindre husmandsudstykning
beliggende øst for Frederiksværk, grænsende
til skoven Sørup Vang og området omkring Arresødal. I slutningen af 1700-tallet afløste Prins
Carl bøndernes hoveri. Bønderne fik deres gårde
og disse gårde blev senere udskiftet og udparcelleret til husmandsbrug, heriblandt Karlsgave i
1800-tallet.

ØKOSAMFUNDET DYSSEKILDE
Økosamfundet Dyssekilde i Torup er en af de ældste økologiske landsbyer i Danmark. Dyssekilde
består af selvbyggede og eksperimentelle huse
primært bygget af genbrugsmaterialer. Området
har udviklet sig fra 1990 til i dag at rumme 91 husstande.

BREDERØD
Brederød er opstået som en vejforteby, smukt beliggende i det kuperede landskab på halvøen Arrenæs ved Arresø. Landsbyen består af en tæt bebyggelse langs Brederødvej, der forgrener sig ud
ved vejforløbet Strædet samt ved Sonnerupvej,
hvor den tidligere landsbyskole fra 1827 ligger.

KOLONIHAVER I BREDERØD
Øst for Brederød landsby ligger to kolonihaveområder grundlagt i 1975. Kolonihaverne er velbevarede og består af skurbebyggelser opført
på mindre nyttearealer i udkanten af landsbyen.
Kolonihaverne skriver sig ind i en dansk tradition
af haveforeninger og er anlagt som et fristed for
stålværksarbejderne i Frederiksværk.

MELBY
Melby er en landsby koncentreret omkring
Melbyvej og Tollerupvej med kirke og skole
centralt placeret i byen. På højdedraget vest
for kirken ligger en hollændermølle fra 1878.
Melby Station (1916) er anlagt syd for Melby
i forbindelse med Frederiksværk-Hundestedbanen, landsbyen har dog bibeholdt sin oprindelige struktur.

Kulturhistorisk

Strukturen omkring husmandsstederne er
stadig aflæselig, dog er den forholdsvis
fragmenteret grundet nybyggeri særligt
vest for Carlsvej. Flere af husmandsstederne fremstår fint istandsatte og intakte med bindingsværk og stråtag. Andre
fremstår imidlertid tomme og i forfald.

Området bør SAVE-registreres og sikres
mod nedrivning eller omdannelse. Nuværende byplanvedtægt foreslås ændret
så den tager afsæt i en sikring af den nuværende struktur og de oprindelige husmandssteder, for at sikre områdets kulturhistoriske værdier.

Erhverv

Erhverv

Landsbyens kulturhistoriske kvaliteter
fremstår stærkest omkring kirken, hvor
både landsbystrukturen og bebyggelsen
er velholdt. Byen har udviklet sig mod
nordøst fra midten af 1900-tallet og fremstår her mere fragmenteret. Stationen er
ikke længere i drift og ligger isoleret syd
for kulturmiljøet.

Melby er ikke udpeget som kulturmiljø
og indeholder flere lokalplaner, som ikke
varetager det overordnede landsbymiljø.
Det anbefales derfor at udarbejde en bevaringsstrategi, som sikrer de kulturhistoriske interesser i byen.

Turisme

Arkitektonisk
Erhverv

Kulturhistorisk

Det anbefales at sikre området mod yderligere, større nybyggerier, da disse svækker oplevelsen af området. Herudover
peges der på at kolonihaverne fremover
bør indgå i kulturmiljøafgrænsningen for
Brederød som det fremstår i dag.

Kultur

Bosætning

Integritet

Kolonihaverne udgør en fin helhed og
fremstår karakteristisk med små selvbyggede skurkonstruktioner. De udstykkede
grunde lukker sig i ovaler omkring et fælles grøntområde med indgange, der henvender sig mod hinanden. Herudover er
flere elementer i området fremstillet som
’fusk’ på stålværket, bl.a. havelågerne.

Turisme

Arkitektonisk

Integritet

Det lille landsbymiljø fremstår intakt og
ligger i smuk relation til det omkringliggende landskab. Dette forhold mellem
kultur og natur bør varetages, da det
styrker den generelle oplevelsesværdi af
landsbyen såvel som området samt på fin
vis formidler den tidlige bosætning.

Kultur

Bosætning

Kulturhistorisk

Brederød er en af de ældste og bedst bevarede landsbyer i kommunen på trods af
at flere af gårdene er udflyttet i begyndelsen af 1800-tallet. Specielt den tætliggende bebyggelse langs Brederødvej udgør
et karakteristisk vejforløb, hvor bebyggelsen er placeret i forhold til det skrånende
terræn.

Turisme

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Økosamfundet Dyssekilde er et eksperimenterende område, der bærer præg af
at være i en konstant udvikling. Denne
sporadiske tilgang til udviklingen bør understøttes og i en eventuel kulturmiljøafgrænsning ikke rammesættes.

EGENSKABER

Bosætning

Integritet

Dyssekilde bygger på ideologier omkring
bæredygtighed og økologi, hvilket er gennemgående for arkitekturen såvel som
den generelle bystruktur med dyrkning,
husdyrhold, spildevandshåndtering og
affaldssortering. De selvbyggede boliger
ligger frit uden afgrænset skel indtil slyngede grusvejsforløb.

S. 11

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kultur

BESIGTIGELSE
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ARKITEKTSKOLEN AARHUS

VÆRDISÆTNING
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AUDERØD
Auderød er opstået som en vejforteby og er beliggende ud til kysten i det flot kuperede landskab
på halvøen Arrenæs ved Arresø. Landsbyen består af en tæt bebyggelse langs Auderød Byvej
bestående af landarbejderhuse og enkelte, ældre
gårde.

Kulturhistorisk

Landsbyen fremstår helstøbt og har bevaret fine, kulturhistoriske kvaliteter, trods
nyere parcelhuse er opført i forbindelse
med vejforløbet. Det lille landsbymiljø
fremstår intakt og ligger i smuk relation til
det omkringliggende landskab med fine
sigtelinjer mellem bebyggelsen.

Forholdet mellem kultur og natur bør varetages, da det styrker den generelle oplevelsesværdi af landsbyen og på fin vis
formidler den tidlige bosætning. Sydvest
for landsbyen ligger Dronningholm Slotsruin, som med fordel kan tænkes ind i formidlingen af området.

LILLE HAVELSE
Lille Havelse er en mindre landsby bestående af
uudflyttede gårde langs Lille Havelsevej. Til landsbyen hører en velbevaret stjerneudstykningsfigur
i det omkringliggende, kuperede landskab.

Erhverv

13

FREDERIKSVÆRK BYMIDTE
Frederiksværk opstod som et større industrikompleks, der skulle levere krudt og kanoner til den
danske stat. Blandt de første bygningsværker findes Krudtværket og Gjethuset. Selve byen udviklede sig omkring industrikomplekset. I 1940 blev
det store Stålvalseværk oprettet, hvilket har understøttet en markant udvikling af byen.

STÆREKASSERNE I KREGME
Stærekasserne i Kregme er en ensartede boligbebyggelse fra 1950’erne, som er opført på mindre
parceller med en diagonal placering i forhold til
vejen. Boligerne er alle opført i gul tegl med røde
tage på små matrikler langs Kærvej og Stenledsvej. Øst for Kærvej ligger et fritidsområde for
beboerne.

Erhverv

Byen besidder et unikt kulturformidlingspotentiale som en industri- og arbejderby.
Samtidig besidder byen en unik fortælling
omkring udvikling med afsæt i bæredygtighed og klimatilpasning. Kanalen blev
anlagt for at klimasikre området og fungerede som en energikilde for industrien.

Erhverv

BOLIGER VED THORSVEJ, SKÅNINGGÅRDSVEJ OG
NORDFELDVEJ
Statslånshusene ved Thorsvej, Skåninggårdsvej
og Nordfeldvej i Kregme består af typehuse opført i 1950. De små og ensartede boliger er opført
som en-etages huse i gasbeton på rektangulære
parceludstykninger.

Erhverv

Kultur

Turisme

Det foreslås at området ikke udpeges som
et kulturmiljø.
Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

BESIGTIGELSE

Turisme

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Området fremstår fragmenteret og kun
enkelte boliger står tilbage blandt nyere
bebyggelse. De tilbageværende statslånshuse har desuden været underlagt større
om- og tilbygninger i en sådan grad at boligernes gentagende rytme er uaflæselig.

Kultur

Bosætning

Integritet

14

Turisme

Arkitektonisk

Integritet

Stærekasserne i Kregme bør sikres mod
yderligere ændringer i bygningsstrukturen så boligerne fremover vil bibeholde et
ensartet udtryk.

Kultur

Bosætning

Kulturhistorisk

Kulturmiljøet rummer en fin, ensartet
boligbebyggelse med et tydeligt, arkitektonisk særpræg og en rytmisk repetition.
Husene danner tilsammen et karakteristisk boligkvarter, hvor integriteten i høj
grad er bevaret.

Turisme

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Frederiksværk er i dansk sammenhæng et
unikt eksempel på et levende industrimiljø med mere end 250 års industrihistorie.
En historie, der stadig opleves i mange af
byens bygninger. Af afgørende betydning
for denne udvikling er kanalen, som stadig er fremtrædende i byen og som understøtter den unikke struktur.

Kultur

Bosætning

Integritet

12

Turisme

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Landsbyens klyngestruktur fremstår intakt, hvor de uudflyttede gårde og huse er
karakteristiske og fortællende for udviklingen af området. Markstrukturen i det åbne
landskab er et vigtigt element for oplevelsen af kulturmiljøet og understøtter landsbyens fortælling.

EGENSKABER

Bosætning

Integritet

11
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16

17

BAKKEGADERNE I FREDERIKSVÆRK
Bakkegaderne, Godthåbsvej, Fredens Allé, Tscherningsgade og Anker Hegaardsgade, er alle
sidegader til Jernbanegade, som leder mod
Krudttårnsbakken. Gaderne består primært af
halvandenplans huse med facaden ud til fortovskanten. På Anker Heegardsgade findes syv ens
villaer, opført som funktionærboliger af De Forenede Jernstøberier.

SKOVBAKKEN
Boligområdet Skovbakken består af almene boliger. Alle boligerne (338) er opført i perioden 1942
til 1964 efter en stram og enkel bebyggelsesplan.
Boligerne varierer fra tæt-lav bebyggelse i form
af dobbelthuse til etagebyggeri i 2-3 etager. Området er placeret på et af byens højeste punkter
med adgang til skov.

HUSE PÅ FREDERIKSVÆRKVEJ DAB
Husene langs Frederiksværkvej og Lyngbakken udgør et mindre boligkvarter fra midten af
1900-tallet bestående af ensartede statslånshuse
opført i gul tegl med røde detaljeringer omkring
vinduer og vindfang. Boligerne er opført op til det
tidligere fiskerleje, Lynæs.

Kulturhistorisk

Strukturen med den højere bebyggelse, forretninger og virksomheder langs
Jernbanegade og de små, lave arbejderboliger langs de fire sidegader er stadig
aflæselige. Flere af boligerne er omdannet eller i dårlig stand. Det stærkeste miljø er omkring de syv ens villaer på Anker
Heegaardsgade.

Der foreligger en lokalplan med bestemmelser, der sikrer en udvikling af området
med afsæt i den eksisterende struktur.

Hvert enkelt delområde fremstår som en
samlet helhed med boliger samt private
og semiprivate, grønne, rekreative områder. De enkelte delområder består af ens
boliger og er fine, tidstypiske eksempler
på almene boligbyggerier i den givne periode, de er opført i. Samlet udgør bebyggelsen en stærk helhed.

Skovbakken er omfattet af en gældende
lokalplan. Lokalplanen giver mulighed for
mindre omdannelser og renoveringer af
området, alle med respekt for den oprindelige struktur og arkitektur.

19

BESIGTIGELSE

EGENSKABER
Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kulturmiljøet rummer arkitektoniske værdier i form af den ensartede parceludstykning og boligbebyggelse langs vejforløbene.

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet
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STÅLVALSEVÆRKET OG STRANDVEJEN
Stålvalseværket blev opført i 1940 af den danske
stat og private aktører, herunder A.P. Møller. Værket blev opført ved Frederiksværk, hvor man her
kunne benytte Arresø til kølevand. Gennem årene
er værket udvidet med blandt andet elektrostålværk i 1975. Langs Strandvejen findes almene boliger og funktionærboliger opført i sammenhæng
med værket.

Stålvalseværket er fortsat i funktion og
utilgængeligt. Større dele af værket består
af store industribygninger og omkring
hovedporten findes flere af de oprindelige bygninger, som i samspil med de arkitektonisk værdifulde, almene boliger og
funktionærboligerne skaber et stærkt kulturmiljø i en let aflæselig fortælling.

Området besidder sammen med Frederiksværk bymidte en unik fortælling om
industriens udvikling og påvirkning på
byens planlægning med de mange arbejderboliger og almene boliger. Det anbefales at udføre en SAVE-registrering af de
almene boliger langs Strandvejen samt af
de ældste industribygninger.

KRUDTVÆRKSOMRÅDET
Krudtværket, hvor der gennem et par århundreder blev fremstillet krudt, kugler og kanoner,
blev grundlagt af J.F. Classen i 1757-58. Anlæggets opførelse blev muliggjort af kanalen og dens
vandkraft. Værket er løbende blevet udvidet med
funktioner og bygninger relateret til produktionen
af krudt. Området blev først afviklet af Forsvaret
i 1965.

Krudtværksområdet inklusiv Krudtværksmuseet, fremstår som et stykke unik
dansk kulturhistorie og som et af landets
stærkeste industriminder med afsæt i anlæggelsen af en hel i by i forbindelse med
industrien. Krudtværket fremstår intakt
som et let aflæseligt miljø. Større del af
området er i dag museum.

Området er omfattet af en lokalplan, der
skal sikre områdets struktur og bygninger.
Dele af området er ved at blive omdannet
som en del af Krudtværksmuseets udstilling- og besøgsfaciliteter. Det foreslås at
udarbejde en udviklingsplan for hele området, så kulturhistorien sikres og den offentlige adgang styrkes.

Kulturhistorisk

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kultur

BESIGTIGELSE
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SKANSEOMRÅDET MED SPODSBJERG FYR OG KNUD
RASMUSSENS HUS
Området nord for Hundested har fungeret som
skanse siden svenskerkrigene i 1500-tallet. Det
nuværende skanseanlæg er opført i 1808 som en
del af det danske forsvar under Englandskrigen
1807-1814. Anlægget blev betjent af kystmilitsen.
I området findes også Skansegården, Spodsbjerg
Fyr fra 1907 og Knud Rasmussen hjem fra 1917.

LYNÆS FORT
Lynæs Fort er et militæranlæg fra første verdenskrig, opført som kystbatteri til beskyttelse indsejlingen ved Isefjorden. Kulturmiljøet består af en
kasematbygning omgivet af et voldanlæg med
voldgrav opført i 1916 samt en kaserne og en fortmesterbolig fra midten af 1900-tallet.

Kulturhistorisk

Kulturmiljøet langs kysten er med de forskellige elementer - herunder skansen og
fyret - et historisk interessant område, der
vidner om de danske kysters rolle som
forsvar gennem tiden. Knud Rasmussens
hjem er et vigtigt stykke dansk-grønlandsk
historie.

AUDERØDLEJREN
Auderødlejeren er oprindelig anlagt som eksercerskole for Søværnet i 1958 på Arrenæs ved Arresø. Det militære område ligger op til Auderød
skov og består af et større kompleks, der indeholder beboelsesbarakker, kantine, svømmehal,
infirmeri, skydegårde, skydebane etc.

Erhverv

Kulturhistorisk

Lynæs Fort fungerer i dag som et rekreativt område ved Isefjord. Kulturmiljøet
har gode egenskaber for formidling af
områdets betydning under Første Verdenskrig. Det anbefales at se fortet som
bindeled for en sammenhængende rekreativ strækning fra Lynæs til Hundested.

I en videre udvikling er særligt militærlejrens struktur og aksiale forløb vigtige
at bibeholde, herunder placeringen af
bygningselementerne. Det bør desuden
vurderes om enkelte af områdets arkitektonisk karakteristiske bygninger såsom
svømmehal og kantine kan transformeres.

24

BESIGTIGELSE

GRØNNESSEGÅRD
Grønnessegård er en hovedgård fra 1776 beliggende på den sydlige side af halvøen Halsnæs
med udsigt over Roskilde Fjord. Gården blev oprettet af J.F. Classen som reservearbejdskraft til
industrien i Frederiksværk. Området indeholder
foruden hovedgården med avlsbygninger mindre
funktionsbygninger som smedje, skovfoged- og
fodermesterbolig.

Erhverv

ARRESEØDAL
Arresødal blev opført i år 1773 af J.F. Classen.
Hovedbygningen er tegnet af Andreas Kirkerup i
nyklassicistisk stil og udbygget med to selvstændige sidefløje i 1786. Til miljøet hører også det lille
fiskemiljø Jettesminde, to større boliger, broen og
stemmeværket, kanal og tidligere skovridderbolig
samt parken og skoven ud til Arresø.

Kulturmiljøet har gode egenskaber for
udvikling af turistrelateret virksomhed
og kulturformidling, og er på nuværende tidspunkt offentligt tilgængelig. Det
anbefales at koncentrere kulturmiljøets
afgrænsning så denne kun omfatter hovedgården og de dertilhørende bygninger
samt det omkringliggende landskab.

Arresødal er i dag fungerende som hospice og skovridderboligen som smerteklinik, hvorfor området fremstår aflukket
og privat. Skoven er offentlig og i dag et
attraktivt, rekreativt område. Det anbefales at undersøge mulighederne for at
inddrage Jettesminde i oplevelsen af området.

Turisme

Arkitektonisk
Erhverv

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Hovedbygningen fremstår yderst velholdt
og blev totalrestaureret i 1909. De to tilhørende boliger fremstår i dårlig stand
og bør restaureres, da de svækker den
samlede oplevelse. Hele området ligger
natursmukt i et offentligt område med adgang til Arresø. Jettesminde er et stærkt
og autentisk, lille fiskemiljø.

Kultur

Bosætning

Kulturhistorisk

Grønnessegård fremstår som et stærkt
kulturmiljø med mange velbevarede, arkitektoniske kvaliteter, som i sammenhæng
med hovedgårdens placering i landskabet
udgør et helstøbt hovedgårdsmiljø.

Turisme

Arkitektonisk

Integritet
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Kultur

Bosætning

Kulturhistorisk

Kasernen fremstår helstøbt med klare akser, der koncentrerer sig omkring beboelsesbarakkerne anlagt i en oval struktur.
Lejren indeholder endvidere en gennemgående betonarkitektur, hvilket er karakteristisk for militærlejren og tydeligt formidler områdets funktion og historie.

Turisme

Arkitektonisk

Integritet

22

EGENSKABER

Bosætning

Integritet

Voldanlægget fremstår intakt og fint beliggende i et naturligt landskab ud til kysten.
Den tidligere kasernebygning er i dag
transformeret til boliger men ellers ligger
området ubebygget i et åbent landskab op
til fiskerlejet Lynæs.
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Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet
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UDVALGTE
KULTURMILJØER
HALSNÆS KOMMUNE
STÆREKASSERNE
I KREGME
Kulturmiljø nr. 13

KIKHAVN
BREDERØD

Kulturmiljø nr. 2

Kulturmiljø nr. 7

Liseleje

5 UDVALGTE KULTURMILJØER
Frederiksværk

Hundested

HUNDESTED HAVN
Kulturmiljø nr. 4

De udvalgte kulturmiljøer er et eksempel på, hvordan kommunen kan arbejde med screeningens resultater i en videre
planlægningsproces. Udvælgelsen er baseret på de formål
og kriterier, der blev defineret i screeningens opstartsfase.

FREDERIKSVÆRK OG
KRUDTVÆRKET
Kulturmiljø nr. 12 & 19

UDVALGTE KULTURMILJØER

UDVALGTE KULTURMILJØER

S. 22

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

LØSBLADE MED
DE UDVALGTE
KULTURMILJØER
Løsbladene indeholder en beskrivelse af kulturmiljøet, dets
fortælling, bærende bevaringsværdier og status samt illustrationer i form af fotos og diagram.
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SCREENING AF KULTURMILJØER

12&19

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

FREDERIKSVÆK OG KRUDTVÆRKET

1
2

4
3

Dele af krudtværket fungerer i dag som friluftsmuseum

BESKRIVELSE
Før grundlæggelsen af Frederiksværk, blev en kanal udgravet i
1719 for at hindre oversvømmelse af området fra Arresø. Kanalen blev senere grundlag for udviklingen af en krudtindustri anlagt af J.F. Classen i 1758, hvor byen blev opført som arbejderby
omkring Gjethuset og Krudtværket. Krudtværket har udviklet sig
gennem flere perioder og er først afviklet af Forsvaret i 1965.
Byen Frederiksværk, der er opstået i forbindelse med krudtværket, udgør en fragmenteret udvikling uden centrum.
KULTURMILJØETS VÆRDIER
Frederiksværk er et levende industrimiljø med mere end 250 års
industrihistorie, der udgør et unikt kulturmiljø i dansk sammenhæng. Krudtværket fremstår intakt og let aflæseligt, og er bærende for forståelsen af byens udvikling. Kanalen og Nørregade
er bymidtens stærkeste områder og afgørende for kulturmiljøets
værdier, hvor særligt de mange baggårde langs Nørregade på
fin vis vidner om håndværkets rolle i byen.
BÆRENDE ELEMENTER
De bærende elementer i kulturmiljøet knytter sig til hele Krudtværket (området langs Syrevej og Krudtværksalléen) samt strukturen og bygningerne langs Allégade og Strandgade. Gjethuset,
kanalen samt Nørregade med tilhørende baggårde udgør ligeledes vigtige, fortællende elementer.
KULTURMILJØETS EGENSKABER
Industrimiljøet udgør en kulturhistorie af national og international værdi og besidder hermed et unikt kulturformidlingspotentiale. De kulturhistoriske lag er synlige i hele byen og kan med
fordel understøtte en fremtidige strategisk udvikling af byen og
særligt Krudtværksområdet.
BEMÆRKNINGER
Byen er udpeget som et af Danmarks 25 industriminder, og de
vigtigste dele af Krudtværket er i dag museum. Det anbefales
at arbejde med Krudtværket og byen som ét samlet kulturmiljø
og udarbejde en overordnet udviklingsplan for hele byen for at
sikre en udvikling med afsæt i den industrielle historie.

1 Krudtværket
2 Nørregade
3 Gjethuset
4 Strandgade
Afgrænsning
Afgrænsningen indeholder midtbyen omkring Gjethuset, Nørregade, Allégade og Strandgade samt Krudtværket omkring Syrevej og Krudtværksalléen
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Adgangsforhold:

Halsnæs Kommune
Kulturmiljø nr. 12 & 19
Bymiljø - Købstad,
Industri - Fabriksanlæg
Ja
Frederiksværk Industriminde
Offentlig adgang
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FREDERIKSVÆK OG KRUDTVÆRKET

Kanalen, der løber langs Allégade, skaber i sammenhæng med bebyggelsen langs Nørregade et unikt miljø, som på fin vis fortæller om kanalens afgørende rolle for byens udvikling

Langs Syrevej og Krudtværksalléen findes mange funktionsbygninger relateret til Krudtværket. Mange af disse er i dag aktive kulturinstitutioner, værksteder mm.

Bag ved Nørregade findes flere velbevarede og fortsat aktive gårdrum, der viser håndværkets rolle i byen

HALSNÆS KOMMUNE

SCREENING AF KULTURMILJØER

4

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

HUNDESTED HAVN

2

3

BESKRIVELSE
Hundested Havn er anlagt i begyndelsen af 1800-tallet, hvorfra
byen primært har udviklet sig i forbindelse med fiskeriet og sidenhen med færgeoverfarten til Rødvig Havn. Første del af det
nuværende havneanlæg er anlagt i 1862 og er efterfølgende udvidet med havneindustriens vækst. Den største udvidelse foregik omkring 1910, hvor al fiskeri i området blev flyttet til Hundested Havn. I 1916 blev Hundested Station anlagt som del af
Frederiksværkbanen til København, hvilket yderligere påvirkede
byens gennerelle vækst samt havnens udvikling ved lettere at
kunne afsætte af frisk fisk. I dag er havnen fortsat aktiv med erhvervsrelateret fiskeri, bedding og skibsfart samt turisme.
KULTURMILJØETS VÆRDIER
Hundested Havn har udviklet sig med industrien, hvilket tydeligt
fremgår af havnens sammensatte struktur. Denne sammensatte
karakter er en vigtig del af kulturmiljøet, som styrker oplevelsen
af den historiske såvel som den moderne havn.
BÆRENDE ELEMENTER
De bærende elementer knytter sig til havnens funktionsbygninger omkring færgeoverfarten, beddingen og de ældste bygninger relateret til fiskeriet. Særligt er den gamle vodbinderbygning
med tilhørende skure og den store beddinghal vigtige elementer. Herudover indgår jernbanen, stationen og hotellet som en
essentiel del af kulturmiljøet.
KULTURMILJØETS EGENSKABER
Flere ældre bygninger rummer potentiale for kulturformidling
og kulturelle aktiviteter, hvilket med fordel kan ses i forbindelse
med en udvikling af den eksisterende turisme. Desuden besidder havnen gode muligheder for nye erhvervsformål herunder
større havnerelateret erhverv samt mindre iværksættermiljøer.
BEMÆRKNINGER
Det anbefales at lave en udpegning af havnens vigtigste bygninger gennem en SAVE-registrering samt en udviklingsplan
med afsæt i kulturmiljøet.

1

4

Et af havnens stærkeste elementer er beddingen

1 Stationen
2 Lystbådehavn
3 Bedding
4 Fiskerihavn
Afgrænsning
Afgrænsningen indeholder Hundested Havn med dele af midtbyen og stationsområdet
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Udpeget i kommuneplan:
Emne i kommuneplan:
Adgangsforhold:

Halsnæs Kommune
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HUNDESTED HAVN

Havnen er i dag en aktiv lystbådehavn med flere turismerelaterede funktioner såsom café, bryghus mm.

Langs Skansevej findes flere tidligere fiskerelaterede boliger

Hundested Station fra 1916 af Axel Preisler
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ARKITEKTSKOLEN AARHUS

KIKHAVN
3

2
1

Vestre Stræde forbinder fiskerlejet med Kattegat og er vigtig for forståelsen af kulturmiljøet

BESKRIVELSE
Kikhavn kan, som det ældste fiskerleje i Halsnæs, dateres tilbage
til 1200-tallet og de nuværende stråtækte gårde og gadeforløbet kan dateres til 1500-tallet. I 1795 nedbrændte halvdelen af
Kikhavn, hvorefter en del af fiskerlejet flyttede og dannede et
nyt fiskerleje ved Lynæs. Siden branden i 1795 står det oprindelige fiskerleje uændret og der findes i dag ca. 15 store gul- og
hvidkalkede, stråtækte bindingsværksgårde, der vidner om en
tid hvor både fiskeri og landbrug har været de primære erhverv.
Senere er området udvidet med nyere bebyggelse, men denne
påvirker ikke oplevelsen af det oprindelige miljø.
KULTURMILJØETS VÆRDIER
Det tætte og yderst velbevarede gadeforløb med forbindelse direkte til vandet, og hver enkelt gård placeret helt ud til vejen,
skaber sammen med flere stendiger og tæt beplantning et intimt
og let aflæseligt kulturmiljø. Hver enkelt gård er også yderst velbevaret og sikrer en stærk fortælling omkring fiskeri og landbrug
i området. Dette underbygges af sammenhængen mellem Kikhavn, kysten og de omkringliggende marker.
BÆRENDE ELEMENTER
De bærende elementer knytter sig til gårdene samt det tætte,
slyngede vejforløb langs Vestre Stræde og Østre Stræde.
KULTURMILJØETS EGENSKABER
Kikhavn besidder gode muligheder for en turismeudvikling i
hele området som en destination for den samlede oplevelse af
kysten. Fiskerlejet er dog sårbart overfor en stigende turisme,
hvorfor ændringer bør tilgodese kulturmiljøets værdier og ske
med respekt for den gamle, tætte struktur.
BEMÆRKNINGER
Området er i dag omfattet af en lokalplan med bevarende bestemmelser. Grundet sårbarheden overfor stigende turisme og
bosætning anbefales det at fjerne alt bilkørsel i den udpegede
del af Kikhavn for at sikre både kulturmiljøets tilstand såvel som
den autentiske oplevelse af fiskerlejet.

1 Vestre Strandstræde
2 Østre Strandstræde
3 Tidligere ophalingsplads
Afgrænsning
Afgrænsningen indeholder den oprindelige del af Kikhavn samt forbindelsen mellem
fiskelejet, havet og de nærliggende haver
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Halsnæs Kommune
Kulturmiljø nr. 2
Kystmiljø - Fiskerleje
Ja
Særligt fiskerleje - Kikhavn
Offentlig adgang
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KIKHAVN

Alle gårdene i Kikhavn er placeret helt ud til gadeforløbet og skaber et tæt og intimt miljø

Østre Stræde er et yderst tæt, grusbelagt gadeforløb, der viser gårdenes oprindelige
struktur

Alle gårdene er tre- eller firelængede samt gul- og hvidkalkede med bindingsværk
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SCREENING AF KULTURMILJØER

13

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

STÆREKASSERNE I KREGME

2

1
3

Den repetitive bebyggelse set fra Strandvejen

BESKRIVELSE
Stærekasserne i Kregme består af en ensartet boligbebyggelse på små matrikler langs Kærvej og Stenledsvej. Boligerne
er opført i forbindelse med en øget arbejdsmængde ved det
Danske Stålvalseværk A/S i Frederiksværk anlagt i 1940. Opførelsen af Stålvalseværket medførte mange, nye arbejdspladser
samt et stigende behov for boliger til at huse det arbejdende
folk, hvorfor flere parceller og almene boliger blev udstykket i
denne periode. De almene boliger blev anlagt af boligselskaber
med statslån, hvoraf største delen af disse er opført med afsæt i
velfærdstidens idealer med egne haver og grønne fællesarealer.
KULTURMILJØETS VÆRDIER
Stærekasserne i Kregme, som er opført i 1953-54, er et af de
mest velholdte eksempler på den massive arbejder- og velfærdsudvikling i Halsnæs Kommune. Den ensartede boligbebyggelse
danner et karakteristisk boligkvarter, som på fin vis illustrer velfærdsstatens idealer i 50’erne.
BÆRENDE ELEMENTER
De bærende værdier knytter sig til den ensartede bebyggelse opført i gul tegl med røde tage samt til boligernes diagonale placering på de små matrikler. Boligerne ligger alle med gavlen vendt
mod vejen i et repetitivt mønster. Øst på Kærvej ligger et grønt,
rekreativt fællesområde til beboerne.
KULTURMILJØETS EGENSKABER
Stærekasserne er i dag en del af boligforeningen Lejerbo og dets
egenskaber relaterer sig primært til bosætning.
BEMÆRKNINGER
Stærekasserne i Kregme bør sikres mod yderligere ændringer i
bygningsstrukturen så boligerne fremover bibeholder et ensartede udtryk. Det anbefales at udarbejde en lokalplan for området, der sikrer bebyggelsen mod omdannelse samt friholder det
rekreative område for nybyggeri.

1 Kærvej
2 Strandvejen
3 Fællesområde
Afgrænsning
Afgrænsningen omfatter det udstykket boligområde langs Kærvej og Stenledsvej med
grønt fællesområde mod øst
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Halsnæs Kommune
Kulturmiljø nr. 13
Bymiljø - Boligkvarter
Nej
delvist offentlig adgang
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STÆREKASSERNE I KREGME

Kregme Kirke ses i horisonten bag den ensartede bebyggelse

Den gentagende arkitektur med gule teglbygninger og røde tage ligger alle afgrænset af
lav beplantning

Det rekreative fællesområde, der ligger ved Kærvej

HALSNÆS KOMMUNE
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ARKITEKTSKOLEN AARHUS

BREDERØD
3

1
2

Vejforløb langs Brederødvej med bebyggelse placeret ind til det slyngede vejforløb

BESKRIVELSE
Landsbyen Brederød er en vejforteby langs Brederødvej med
enkelte forgreninger langs vejforløbene Strædet og Sonnerupvej, hvor den tidligere landsbyskole fra 1827 findes. Landsbyen indeholder en velholdt og homogen bebyggelse, som ligger
forskudt ind til det slyngede vejforløb, der følger det kuperede
terræn. Op til Brederød landsby er desuden anlagt to kolonihaveområder, Møllehaverne, som er grundlagt i 1975 og opført i
det højtliggende landskab øst for landsbyen.
KULTURMILJØETS VÆRDIER
Brederød er en af de ældste og bedst bevaret landsbyer i kommunen trods flere af gårdene er udflyttet, i forbindelse med udskiftningen i begyndelsen af 1800-tallet. Landsbyens struktur og
den tætliggende bebyggelse langs Brederødvej udgør et fint,
sammenhængende miljø, hvor bebyggelsen er tilpasset naturen
med fine sigtelinjer til de omkringliggende marker. Kolonihaveområderne skriver sig ind i en moderne tradition med haveforeninger, anlagt for stålværksarbejderne i Frederiksværk.
BÆRENDE ELEMENTER
Kulturmiljøets bærende værdier knytter sig til Brederødvej, der
udgør et karakteristisk vejforløb med en tæt bebyggelse, der er
placeret i forhold til det skrående terræn. Kolonihavernes selvbyggede skurkonstruktioner er bærende for oplevelsen af de to
kolonihaveområder.
KULTURMILJØETS EGENSKABER
Brederød udgør et stærkt kulturmiljø, hvor specielt forholdet
mellem landsbyen og det omkringliggende landskab bør varetages og sikres som grundlag for en attraktiv bosætning.
BEMÆRKNINGER
Den bevarende lokalplan for Brederød varetager kulturmiljøets
strukturelle helhed, det anbefales dog at styrke forbindelsen
til det omkringliggende landskab. Landsbyen er sårbar overfor
større udvikling, der kan svække strukturen.

1 Brederødvej
2 Møllehave kolonihuse
3 Arresø
Afgrænsning
Afgrænsningen omfatter Brederød landsby med det omkringliggende landskab og de to
kolonihaveområder, Møllehaverne
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BREDERØD

Det smukt kuperede landskab som landsbyen ligger i på halvøen Arrenæs har været fredet siden 1945

Landsbyen indeholder på samme vis en gennemgående byggeskik som på fin vis er varetaget og knytter området sammen

De små selvbygget kolonihaver i det skrående terræn langs Møllehavestien
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