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FORORD

Arkitektskolen Aarhus sætter med projektet 
Screening af Danmarks Kulturmiljøer fokus på 
kulturmiljøer og bebyggede helheder i Dan-
mark. Med en screening, der skal udvælge 
særligt værdifulde kulturmiljøer, er formålet 
med projektet at pege på de værdier og ud-
viklingspotentialer, som den byggede kultur-
arv rummer. 

Kulturmiljøer handler ikke blot om bevaring, 
men skal have værdi for mennesker i dag. De 
fysiske spor i kulturmiljøerne fortæller steds-
specifikke og ofte kraftfulde historier, som po-
tentielt kan styrke lokale erhverv og tiltrække 
turister og tilflyttere, såfremt deres fortælle-
kraft aktualiseres og aktiveres. 

Projektets ambition er at tilvejebringe et stra-
tegisk og metodisk overblik, hvormed kom-
munerne kan identificere kulturmiljøernes 
værdier. De lokale fortællinger synliggøres 
og bliver derved et redskab til at aktivere kul-
turmiljøerne som en ressource for udvikling i 
kommunerne. 

Gennem en dialogbaseret proces med de 
kommuner som Arkitektskolen Aarhus har be-
søgt, er der udviklet en metode til Screening 
af Kulturmiljøer (SAK). Målet er at tilvejebrin-
ge et håndterbart redskab, der på enkel vis 
kan anvendes af kommunerne, som er myn-
dighed på kulturmiljøområdet. 

Kulturmiljøerne i Danmark rummer store byg-
ningskulturelle værdier med mange spæn-
dende kulturhistoriske fortællinger. Ved at 
sætte disse fortællinger i spil kan vi sammen 
bevare og udvikle kulturmiljøernes store ibo-
ende potentialer. 

Mogens A. Morgen 

Professor, arkitekt MAA

Simon Ostenfeld Pedersen 

Lektor, cand.mag 



ARKITEKTSKOLEN AARHUS S. 4 SCREENING AF KULTURMILJØER

SCREENING AF DANMARKS KULTURMILJØER

SCREENING AF DANMARKS  
KULTURMILJØER

Kulturmiljøer har en unik sammensætning af 
stedbundne fortællinger og potentialer, der 
kan udvikles som styrkepositioner i kommu-
nen. Kulturmiljøer giver os en forståelse af, 
hvem vi er, og hvor vi kommer fra. Og udvik-
ling af kulturmiljøernes bygningskultur kan 
være en god forretning – ikke alene for den 
enkelte ejer, men også for omkringliggen-
de boliger og kommunen som helhed, fordi 
kulturmiljøerne kan skabe øget livskvalitet og 
økonomisk værdi i forhold til turisme, erhverv 
og bosætning.

Arkitektskolen Aarhus har i 2016-2017 gen-
nemført en strategisk screening af kulturmil-
jøer i 22 kommuner. Med initiativet Screening 
af Danmarks Kulturmiljøer tilbydes yderligere 
30 kommuner en screening af deres værdi-
fulde kulturmiljøer, således at størstedelen af 
landets kulturmiljøer og værdien af dem bli-
ver kendt. Screeningen af kulturmiljøer gen-
nemføres i et samarbejde mellem kommuner, 
museer og Arkitektskolen Aarhus. 

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

Screeningsmetoden kombinerer eksisterende 
registreringer og viden med besigtigelser af 
kulturmiljøerne, som de foreligger i dag. Kul-
turmiljøerne vurderes ved en værdisætning 
af deres kulturhistoriske værdi, arkitektoniske 
værdi og integritetsværdi. På baggrund heraf 
vurderes kulturmiljøernes samlede fortælle-
værdi, der danner grundlag for en nuanceret 
udvælgelse og prioritering. Heri indgår også 
en stillingtagen til kulturmiljøernes egenska-
ber for at fremme turisme, bosætning, er-
hverv og kultur, som kan udgøre et stærkt ud-
viklingspotentiale for den enkelte kommune. 

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

Metoden er udviklet i dialog med kommuner, 
museer og andre interessenter og vil løbende 
blive opdateret som en del af forskningspro-
jektet. I tilknytning til projektet holder Arkitekt-
skolen Aarhus kurser for fagfolk om kulturmil-
jøer.
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SCREENINGSKRITERIER
1) Kulturmiljøet skal være udpeget, eller kun-

ne overvejes som udpegning, i kommunen
2) Kulturmiljøet skal indeholde et bebyg-

get miljø eller helhed (ikke enkeltstående 
bygninger, monumenter, gravhøje, ruiner, 
voldsteder, diger eller lign.)

3) Kulturmiljøet skal rumme en bærende for-
tælling, der kan opleves på stedet gennem 
synlige spor 

METODE TIL SCREENING AF 
KULTURMILJØER (SAK)

RAPPORTENS INDHOLD
Denne rapport indeholder et skema over kommunens kulturmiljøer, 
kort- og billedmateriale samt uddybende kulturmiljøanalyser for ud-
valgte kulturmiljøer i kommunen. Skemaet sammenfatter vurderin-
gen af det enkelte kulturmiljøs værdier og egenskaber: 

KULTURMILJØETS VÆRDIER skal være aflæselige i dag og baserer sig 
på en vurdering af følgende tre værdiparametre, der rangeres fra 1 
til 5, hvor 1 er lavest og 5 højest: 

  Kulturhistorisk værdi: Hvordan vurderes kulturmiljøets historiske 
betydning og kulturhistoriske fortælleværdi? 

  Arkitektonisk værdi: Hvordan vurderes kulturmiljøets rumlige, 
formmæssige og arkitektoniske kvaliteter? 

  Integritetsværdi: Hvordan vurderes kulturmiljøets helhed og sam-
menhæng? 

KULTURMILJØETS EGENSKABER er en indikator for iboende egenska-
ber ved et kulturmiljø. Kulturmiljøets egenskaber vurderes ud fra 
følgende fire kategorier, der rangeres fra 1 til 5, hvor 1 er lavest og 
5 er højest: 

  Turisme: Har kulturmiljøet særlige egenskaber, der kan fremme 
turisme og/eller turismerelateret virksomhed?

  Bosætning: Har kulturmiljøet særlige egenskaber, der kan rumme 
bosætning og/eller være en ressource for tilflytning?

  Erhverv: Har kulturmiljøet særlige egenskaber, der kan rumme og/
eller være en ressource for virksomheder og erhverv?

  Kulturformidling: Har kulturmiljøet særlige egenskaber inden for 
formidling af kulturoplevelser og/eller aktivering af stedets fortæl-
ling?

OPSTART FORUNDERSØGELSE BESIGTIGELSE KONKLUSION
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LEJRE KOMMUNE

De kulturhistoriske temaer er gennemgående 
hovedtræk, som har spillet en væsentlig rolle 
for egnens udvikling. Temaerne er karakteristi-
ske for flere af de screenede kulturmiljøer, der 
i kraft af deres fysiske fremtræden afspejler 
bærende fortællinger i kommunen.

TEMAER FOR KULTURARVEN 
I LEJRE KOMMUNE

LANDBRUGSSAMFUNDET OG LANDSBYERNE
Lejre Kommune har fra gammel tid været et 
udpræget landbrugsområde karakteriseret af 
sine mange landsbyer og småbyer beliggen-
de spredt i landskabet, og da udviklingen har 
været koncentreret omkring købstæderne og 
de større byer, har den sat sig de største spor  
i Roskilde og Holbæk og efterladt det mellem-
liggende område uden store forandringer. 
Derfor indeholder landskabet i Lejre Kommu-
ne stadig den dag i dag mange velbevarede 
landsbyer. Den lerede landbrugsjord har gi-
vet gode muligheder for dyrkning af afgrø-
der, men samtidig har det bakkede landskab 
med de mange skovområder besværliggjort 
opdyrkningen af store arealer. Flere steder 
ligger landsbybebyggelserne i rydninger i 
skoven, hvor man har suppleret landbruget 
med skovbrug, som har udgjort en vigtig res-
source i kommunen. Lejre Kommune rummer 
en række velbevarede og værdifulde landsby-
miljøer, hvor den oprindelige landsbystruktur 
såvel som bebyggelsen opleves intakt. Som 
eksempel kan nævnes Kattinge og Sæby med 
de gamle, velholdte huse beliggende omkring 
landsbyernes store gadekær. Også landsbyer 
som Gl. Lejre, Herslev og Gevninge skal frem-
hæves for deres autentiske, tætte gadeforløb, 
som understøttes af oprindelige gårde og strå-
tækte landarbejderhuse, der, trods deres lille 
skala, rummer store arkitektoniske værdier. 
Flere Lejre-borgere har gennem historien 
spillet en afgørende rolle for landarbejder-
nes vilkår. F.eks. udstykkede Godsejeren på 
Krabbesholm, N.A. Holten, omkring 1830 hus-
mandskolonien Holtensminde til landarbej-
derne på Krabbesholm og forbedrede dermed 
deres vilkår betydeligt. Husmandsstederne i 

Holtensminde udgør et godt eksempel på en 
af de mange velbevarede husmandsudstyk-
ninger i kommunen. Niels Frederiksen er dog 
nok den, der har haft den største indflydelse 
på husmændenes vilkår, da han stod bag lens-
afløsningsloven fra 1919, som banede vejen 
for oprettelsen af et stort antal statsstøttede 
husmandssteder i hele Danmark. Derfor er det 
heller ikke tilfældigt, at husmandsudstyknin-
gerne er rigt repræsenteret blandt Lejre Kom-
munes kulturmiljøer.

VANDET I LEJRE
Landskabet i kommunen er meget kon-
trastrigt og præges mod nord af Isefjorden og 
Roskilde Fjords kystlandskab og lange ådale. 
Tidligere var fjordfiskeri hoved- og bierhverv 
for mange, men i dag er der kun ganske få 
erhvervsfiskere tilbage. I de gamle fiskerlejer 
Ejby og Gershøj ses stadig spor efter de små 
havnemiljøer og fiskerhuse, som vidner om 
det gamle erhverv på egnen. Gennem tiden 
har vandet, både over og under jorden, haft 
stor indflydelse på Lejre Kommune. Vandkraf-
ten fra kildespring har haft betydning for sær-
ligt området omkring Elverdamsdalen. Her 
har de mange kildespring sikret vandforsynin-
gen til ikke mindre end 18 vandmøller. I dag er 
Tadre Mølle den eneste bevarede, fungerende 
vandmølle i dalen. 
Hvor vandkraften i dag ikke spiller nogen rol-
le, er vandet under jorden stadig en vigtig 
ressource for Lejre, som i flere årtier har leve-
ret vand til bl.a. København. Der findes flere 
vandværker i Lejre Kommune, men det mest 
markante er Lejre Vandværk, som blev opført i 
1930’erne og er et godt eksempel på den type 
vandværker, som Københavns Kommune op-
førte for at afhjælpe storbyens behov for drik-
kevand i denne periode. Vandværkets smuk-
ke, klassicistiske bygninger på Ledreborg Allé 
udgør en stærk repræsentant for 30’ernes in-
dustribygninger og vidner om vandets store 
betydning for Lejre-egnen.
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LEJRE KOMMUNE

Lejre

Kirke Sonnerup

Kirke Hyllinge
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Region:
Kommunenummer:
Indbyggertal:
Største by:
Kulturmiljøer:

Sjælland
350
27.775 (2019)
Kirke Hvalsø (4.197 indbyggere i 2019)
I Lejre Kommune er der på besigtigelsestidspunktet udpeget 58 kul-
turmiljøer, som indgår i Kommuneplan 2017-2029. Roskilde Amt har 
fra 2000 til 2003 udgivet tre bind om amtets udpegede kulturmiljøer, 
hvoraf det tredje dækker de tidligere kommuner i Lejre Kommune. I 
forbindelse med nærværende projekt og i dialog med Lejre Kommu-
ne, Roskilde Museum og Nationalpark Skjoldungernes Land er der 
udarbejdet en liste med i alt 48 kulturmiljøer, som danner baggrund 
for screeningen.

SCREENEDE KULTURMILJØER  
I LEJRE KOMMUNE 
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SKOEMAGERKROEN
Skoemagerkroen blev opført i år 1521 som en del 
af Kong Christian II’s lov om kroer for hver anden 
mil på alfarveje.  Kroen er i dag Danmarks ældste 
kongeligt privilegerede post- og diligencekro. Til 
området hører dele af den gamle alfarvej, have 
og bronzehøj.

GERSHØJ
Gershøj er en havneby ud til Roskilde Fjord, der 
rummer flere ældre stråtækte huse og gårde, 
Gershøj Kirke, Sct. Laurentius Kilde samt kro. Bin-
dingsværkslængen sydvest for kirken blev opført 
som arbejderbolig med stald, høloft og hønsehus. 
Havnen med stejleplads og slæbested præges i 
dag af fritidsfiskeri.

EJBY
Ejby er opstået omkring et gammelt fiskerleje 
med enkelte fiskerhuse, havn med bådoplag og 
tørring af garn samt flere nyere redskabshuse fra 
2017. Selve erhvervsfiskeriet ophørte i 1960’erne, 
men lystfiskere fisker stadig fra havnen.

HOLTENSMINDE
Holtensminde er en husmandskoloni, der ligger 
i direkte forbindelse med Krabbesholm Skov og 
Krabbesholm via Holtensmindevej. Husmands-
stederne med de tilhørende en tønde land blev 
udstykket af Krabbesholms ejer, Holten, der øn-
skede at forbedre husmændenes vilkår. Husene 
er vinkelbyggede og fremstår i bindingsværk med 
stråtag. 

Værdisætningen og potentialevurderingen baserer sig på en vurde-
ring fra 1 (lavest) til 5 (højest) på de forskellige parametre

BESIGTIGELSESSKEMA
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Kultur

Fiskermiljøet, den ældre bykerne samt 
miljøet omkring kirken med Vissegård er 
sikret gennem en lokalplan med bevaren-
de bestemmelser.

Gershøjs ældre bykerne langs Gershøj 
Havnevej og området omkring kirken, den 
hellige kilde og havnen med stejleplads 
og kro er særligt velbevaret. Sct. Lauren-
tius Kilde og havnen forbindes af et træ-
dæk, der sammen med Gershøj Havnevej 
skaber en forbindelse, som giver et hel-
støbt indtryk af Gershøj by.

Området er i dag udpeget som værdifuldt 
kulturmiljø, og det anbefales at beholde 
den nuværende afgrænsning. Miljøet er 
dog i stor risiko for at miste sin værdi, hvis 
der gives tilladelse til nybyggeri, der ikke 
er tilpasset det eksisterende.

Det meste af bebyggelsen er udskiftet 
med en nyere bygningsmasse, som visse 
steder er tilpasset miljøet, men overord-
net opleves kulturmiljøet omdannet. Sel-
ve fiskermiljøet ligger isoleret neden for 
skrænten, hvilket sikrer områdets auten-
ticitet, selv om flere nyere boliger er be-
gyndt at indtage området. 

Holtensminde er en unik og velbevaret 
husmandsudstykning og bør sikres mod 
omdannelse og udstykning gennem en 
lokalplan med bevarende bestemmelser.

Husmandsstederne ligger flot i landskabet 
på deres oprindelige placering med jord-
lodder mod vest og udsigt over et åbent 
marklandskab. Husmandskolonien er vel-
bevaret og helstøbt, dog er få bebyggelser 
løbende tilføjet, og udskiftningsfiguren er 
i dag svær at aflæse, hvilket svækker in-
tegriteten.

Kroen bør SAVE-registreres, da den rum-
mer høj arkitektonisk værdi.

Kroen er i god stand og fremstår meget 
velholdt. Gennem årene er kroen blevet 
udvidet. Den nyere bygningsmasse er til-
passet det eksisterende og understøtter 
kroens fortælling. Den tidligere alfarvej er 
bevaret, men opleves kun svagt i landska-
bet, hvilket forringer den samlede fortæl-
ling.
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ALLERSLEV HUSE
Ved udskiftningen af Allerslev landsby i 1798 blev 
der oprettet en række husmandslodder, der i dag 
betegnes som Allerslev Huse. I starten var der 
ikke huse på alle lodderne, da jorden blev drevet 
fra et hus i landsbyen. Kulturmiljøet indeholder 
husmandsstederne samt omkringliggende mar-
ker.

TADRE MØLLE
Tadre Mølle består af Øvre Tadre Mølle og Nedre 
Tadre Mølle, der hhv. har hørt under hovedgår-
dene Åstrup og Sonnerup. Møllerne ligger i et 
stort skovområde og har tidligere været en del 
af et større møllekompleks langs Taderød Bæk og 
Elverdamsåen. Området rummer desuden skov-
fogedboliger og gårde.

HVALSØ STATIONSBY
Kirke Hvalsø udviklede sig fra landsby til at blive 
stationsby med anlæggelsen af jernbanestræk-
ningen Roskilde-Kalundborg i 1874. Som følge 
heraf oplevede byen kraftig vækst, og der blev  
opført station, to købmandsgårde, apotek, hotel 
og kro. Stationen og stationskvarteret ligger nord 
for Hvalsøs oprindelige landsbykerne.

LEDREBORG ALLÉ - HELVIGMAGLE
Helvigmagle opstod i forbindelse med den før-
ste udflytning fra Glim efter branden i 1761. De 
tre gårde nærmest Roskilde tilhørte Københavns 
Magistrat, mens resten tilhørte Ledreborg Gods. 
Området består af otte gårde med tilhørende mar-
karealer.

VINTRE MØLLER
Vintre Møller ligger på en skråning vest for Kir-
ke Sonnerup med udsigt over den sydligste del 
af Isefjorden, Tempelkrogen. Navnet henviser til 
de fem vandmøller, som lå langs Sortekilde, der 
siden 1400-tallet og frem til 1950’erne drev møl-
lerne. I dag kaldes vandløbet Møllebækken. 
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Området er svært aflæseligt og bør over-
vejes ikke udpeget. Værdien i området fin-
des i dag primært som et historisk sted, 
da de fysiske elementer er udvisket eller 
fjernet.

Miljøet er i dag svært aflæseligt, da møl-
lerne enten er omdannet eller fjernet. Kul-
turmiljøets fortælling styrkes af dets belig-
genhed på den vestvendte skråning, hvor 
Møllebækken har sit løb.

Områdets struktur med de forholdsvist 
velbevarede gårde samt den aflæselige 
markstruktur opleves tydeligt. Flere af 
gårdene er omdannet, men en typologisk 
sammenhæng ses tydeligt i bebyggelsen. 
Placeringen ud til Ledreborg Allé svækker 
oplevelsen af kulturmiljøet grundet den 
kraftige trafik.

Øvre Tadre Mølle er i dag privat bolig, der 
fortsat er ejet af Åstrup Hovedgård. Nedre 
Tadre Mølle er fredet og er i dag besøgs-
center under ROMU, hvor den fungerer 
som historisk møllegård og naturcenter.

Kirke Hvalsø bymidte er udpeget som 
kulturmiljø, og der foreligger en lokalplan 
for området med bevarende bestemmel-
ser. Forbindelsen mellem den oprindelige 
landsby og stationsbyen kunne styrkes 
gennem en byforskønnelse i Hovedgaden.

Øvre Tadre Mølle har bevaret sine land-
skabelige træk med kanalsystemer. Nedre 
Tadre Mølle er særdeles velbevaret med 
funktionsdygtigt møllehus, stalde, stue-
hus og mølledam, der tilsammen formid-
ler den kulturhistoriske fortælling på fin 
vis. Ligeledes er agerjorden bevaret, hvil-
ket skaber et helstøbt miljø.

Kirke Hvalsøs landsbymiljø opleves stadig 
omkring Hovedgaden og Gl. Ringstedvej, 
hvor man  finder den ene købmandshan-
del, den gamle lægebolig og apoteket. 
Stationskvarteret fremstår med stationen, 
hotellet og savværket tydeligt aflæseligt, 
men omdannelser har svækket forbindel-
sen mellem de to bydele.

Det foreslås ikke at udpege Allerslev Huse 
som kulturmiljø grundet den vanskeligt 
aflæselige fortælling.

Husmandskolonien opleves omdannet, 
da marklodderne er blevet sammenlagt, 
og flere af husmandsstederne er i dårlig 
stand eller markant omdannet. Særligt 
den trafikerede Lejrevej mindsker den 
samlede oplevelse af kulturmiljøet.
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LEJRE STATIONSBY
Lejre Stationsby er opstået omkring stationen 
mellem landsbyerne Gammel Lejre og Allerslev, 
som blev opført ved anlæggelsen af Roskilde-Ka-
lundborg-banen i 1874. Området indeholder den 
gamle stationsbygning, to funktionsboliger i sam-
me stil, kro samt stationsbyen langs Bygaden, 
Flædevadsvej og Kongebrovej.

ALLERSLEV
Allerslev er oprindeligt opstået som forteby, hvor 
forten tidligt er blevet udbygget med flere små 
huse i bindingsværk og stråtag. Der findes også 
en kirke, en skole fra 1898 samt et par oprindelige 
gårde.

BILTRIS
Biltris er en tidligere fæsteby under Egholm Slot, 
der ligger i direkte forbindelse med byen via 
Egholmvej. Landsbyen består af flere tre- og fir-
længede gårde, tidligere landsbyskole, landhuse 
samt nyere arkitektur langs Biltris Gade og Eg-
holmvej. 

ABBETVED
Abbetved er en slynget vejby beliggende i det 
kuperede landskab ned til vandløbet, Helligren-
den. Landsbyen består af småhuse og flere uud-
flyttede gårde beliggende på de bevarede tofter 
på begge sider af Brobjergvej. Landsbyen blev 
stjerneblokudskiftet omkring år 1800, hvilket man 
ser spor efter i det omgivende landskab i form af 
bevarede gærder. 

SÆBY
Sæby er en landsby med kirke, trelænget præste-
gård i bindingsværk med gule tavl, større gårde 
og landhuse med stråtag, ligeledes i bindings-
værk. Disse centrerer sig omkring Hornsherredvej 
og Tingstedet. Byen rummer herudover gadekær, 
som både Sæby gamle skole, smedje, og brugs-
forening placerer sig omkring.
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Byen er sikret gennem en bevarende lo-
kalplan og har med sine fine arkitektoni-
ske og kulturhistoriske kvaliteter gode 
egenskaber inden for bosætning, turisme 
og kulturelle formål.

Sæby er en helstøbt og autentisk landsby, 
hvor byens gårde, landhuse og struktur 
er velbevaret. Nyere arkitektur har løben-
de vundet indpas, hvilket særligt ses ved 
Hornsherredvej. Byen fremstår særligt 
idyllisk omkring gadekæret, hvor husene 
ligger tæt og forholder sig fint til de sno-
ede vejforløb.

Abbetved er beliggende i et særligt værdi-
fuldt landskab, og der findes en lokalplan 
med bevarende bestemmelser for lands-
byen, som rummer flere bevaringsværdi-
ge bygninger.

Abbetved opleves som et autentisk, ældre 
landbrugssamfund, hvor den nyere gård, 
Jørgensæde på Brobjergvej 11 og den 
tilhørende funktionsbolig imidlertid spil-
ler en markant rolle og sammen med de 
øvrige gårde, deriblandt Gl. Jørgensæde, 
udgør bærende elementer i landsbyen.

Det anbefales at specificere rammebe-
stemmelserne for rammeområde 10.B8 
(1), så disse kan være med til at regulere 
fremtidig udvikling i Allerslev og sikre, at 
specielt det tætte gadeforløb langs Gam-
mel Byvej bevares. Alt nybyggeri og om-
bygning bør ske i respekt for det eksiste-
rende og strukturen.

Landsbyens oprindelige, uregulerede 
vejforløb opleves stadig tydeligt, specielt 
langs Gammel Byvej. Her findes også fle-
re stråtækte bindingsværkshuse og en tæt 
beplantning, der sikrer den intime lands-
byatmosfære.

Byens tidligere landsbyskole ligger i kryd-
set og fremstår velholdt og tydeligt aflæ-
selig i sin arkitektur. De ældre gårde og 
flere landhuse ligger på deres oprindelige 
placeringer, herudover er byen dog frag-
menteret og udbygget med blandt andet 
parcelhuse. Byens landsbystruktur er i 
dag svært aflæselig.

Omkring stationen opleves den oprindeli-
ge struktur med funktionsboliger og stati-
on. Kroen er omdannet og opleves ikke i 
sammenhæng med det resterende miljø. 
I arkitekturen opleves det tydeligt, hvor-
dan byen er udstykket gennem forskellige 
tidsperioder. Flere af boligerne er med ti-
den omdannet. 
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ENGLERUP
Englerup er en slynget vejby beliggende ud til 
Isefjord med landsbykernen trukket tilbage fra ky-
sten. Landsbykernen har et tæt forløb med enkel-
te uudflyttede gårde samt flere mindre bindings-
værkshuse med stråtag.

GØDERUP OG GØDERUP HUSE
Området består af Gøderup og husmandsudstyk-
ningen Gøderup Huse, som er udstykket i 1905. 
Selve Gøderup er todelt med en bevaret ældre 
landsbykerne nord for Gøderupvej og nyere ud-
stykninger mod syd. I byen findes også et tidlige-
re frysehus og mejeri.

HERSLEV
Herslev er en ureguleret vejlandsby opstået om-
kring Herslev Kirke. Landsbyen består af en tæt 
landsbykerne med præstegård, smalle gadefor-
løb, tidligere købmandsbutik samt flere stråtækte 
bindingsværkshuse. Omkring landsbykernen lig-
ger flere oprindelige gårde.

GAMMEL LEJRE
Gammel Lejre er en rækkeby med uudflyttede 
gårde og småhuse fordelt på begge sider af Ore-
højvej. Efter udskiftningen i 1804 blev tre gårde 
tilbage, mens resten blev flyttet ud til de stjerne-
blokudskiftede marker. Vest for landsbyen findes 
store skibssætninger fra vikingetiden, og øst for 
landsbyen ligger sagnlandet Lejre.

GLIM
Glim er opstået som en forte-rækkeby under Led-
reborg. Senere er den blevet stjerneudskiftet, og 
flere gårde blev flyttet til Ledreborg Allé (Helvig-
magle) grundet en større brand i 1761. Området 
består af flere gårde med oprindelig placering, 
gadekær, flere stråtækte bindingsværkshuse 
samt kirke.
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Den landskabelige sammenhæng mellem 
Glim og Helvigmagle er områdets vigtig-
ste fortællende element sammen med det 
uregulerede vejforløb gennem Glim. Hele 
forløbet langs Ledreborg Allé er i dag fre-
det.

Det uregulerede, tætte vejforløb opleves 
stadig, dog præges bebyggelsen af flere 
ombygninger. Områdets bærende kva-
liteter er den intakte udskiftningsfigur 
sammen med landsbyens velbevarede 
struktur.

Gl. Lejre er udpeget som kulturmiljø, og 
der foreligger en bevarende lokalplan for 
landsbyen, ligesom en stor del af land-
skabet er kulturarvsareal og sikret gen-
nem natur- og  fortidsmindefredninger. 
Gl. Kongsgaard er fredet, men der er ikke 
foretaget en værdisætning af landsbyens 
øvrige bebyggelse.

Gl. Lejre rummer en høj kulturhistorisk 
værdi, som knytter sig til sporene efter 
beboelser og begravelsespladser fra vi-
kingetiden og til landsbyens velbevarede 
struktur og bebyggelse, hvor de uudflyt-
tede gårde med bevarede tofter, bindings-
værkshusene og den gamle møllebygning 
udgør bærende elementer.

Det anbefales at ramme L5 (1) i Gøderup 
specificeres, så området nord for Gøde-
rupvej i fremtiden udvikles med flere be-
varende restriktioner for at sikre det tætte 
vejforløb og de oprindelige huse. Den op-
rindelige markstruktur omkring Gøderup 
Huse bør også sikres.

Det anbefales, at der laves en lokalplan 
med bevarende bestemmelser, der sikrer 
den velbevarede struktur i Herslev, og 
som understøtter en udvikling i landsby-
en med fokus på det oprindelige landsby-
miljø.

Gøderup opleves omdannet, dog fornem-
mes en del af den oprindelige struktur, og 
flere ældre huse langs Højvangsvej er be-
varet. Mejeriet er velbevaret og grundigt 
restaureret. Husmandskolonien Gøderup 
Huse er ligeledes meget omdannet. Selve 
markstrukturen er dog tydelig i landska-
bet.

Selve landsbykernen er yderst intakt i 
både struktur og i boligernes arkitek-
tur, som også fremstår velholdt og i god 
stand. Specielt det tætte gadeforløb langs 
Strædet og Herslev Kærvej fremstår vel-
bevaret. Langs Herslev Bygade findes 
flere velbevarede gårde og interessante 
rækkehuse, der sikrer et tæt gadeforløb.

Den oprindelige struktur er intakt, og de 
mange huse direkte ud til Englerup Gade 
understøtter strukturen. Den smukke be-
liggenhed i landskabet er nærværende i 
hele byen. Det nyere parcelhuskvarter er 
opført med respekt for den gamle byker-
ne og uden indvirkning på forløbet langs 
Englerup Gade.
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HØJBY
Højby er en mindre vejby med en forte beliggen-
de i udkanten af byen. Landsbyen indeholder fle-
re gårde med oprindelig placering, et gadekær 
med stensætning samt flere mindre huse. Der 
findes også et vandværk i den sydlige udkant af 
landsbyen.

KIRKE HYLLINGE
Kirke Hyllinge er oprindeligt opstået som forteby 
med kirke mod vest og landsbyen mod nordøst. 
Byen har udviklet sig fra det tætte landsbypræg 
til en større by med spor fra andels- og stations-
tiden. Jernbanestrækningen blev anlagt i 1928 og 
allerede nedlagt i 1936. Stationsbygningen bru-
ges i dag af en idrætsforening.

KIRKE SONNERUP
Kirke Sonnerup er opstået omkring et ureguleret 
vejforløb i forbindelse med kirken og er senere 
udbygget med en rækkebebyggelse. Landsbyen 
indeholder flere ældre håndværkerboliger, en 
skolebygning fra 1913, en købmand samt kirke 
med kirkegård.

JENSLEV
Jenslev er en fortelandsby, der tidligere har væ-
ret fæstegods under Ryegård Hovedgård. Lands-
byen består af gårde, der fortsat omkranser den 
gamle forte, mens mindre landhuse ligger på og 
omkring forten. Mod vest opleves en tydelig stjer-
neudskiftningsfigur. 

KATTINGE
Kattinge er en forteby med bevaret forte og gade-
kær. Omkring forten findes flere småhuse i bin-
dingsværk med stråtag samt enkelte oprindelige 
gårde. Omkring landsbyen ses en stjerneudstyk-
ning.
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Der er i dag en lokalplan for Kattinge med 
flere bevarende bestemmelser. Gården i 
krydset ved Svinget 7 er et unikt eksempel 
på en oprindelig firlænget gård, som dog 
er i meget dårlig stand. Det anbefales, at 
iværksætte en restaurering snarest for at 
bevare den unikke kulturhistoriske fortæl-
ling.

Kattinge opleves som yderst intakt, og 
specielt strukturen omkring forten er me-
get velbevaret med de mange oprindeli-
ge småhuse og gårde, som sikrer et unikt 
miljø. Langs Kattinge Bygade findes flere 
oprindelige, velholdte huse og langs Svin-
get og Vænget opleves den tætte landsby-
struktur.

Forten er i dag delvist bebygget med ny-
ere bebyggelse. Landsbyens struktur med 
gadekæret som det centrale punkt er fint 
velbevaret og udgør i sammenhæng med 
den omkringliggende åbne stjerneudskift-
ning et helstøbt landsbymiljø med en høj 
grad af integritet. Byens arkitektoniske ni-
veau er dog af svingende kvalitet.

Den tidligere skole og de omkringliggen-
de bygninger indeholder gode arkitektoni-
ske kvaliteter og bør SAVE-vurderes.

Byen opleves fragmenteret, og parcelhus-
bebyggelserne fremstår dominerende. 
Forten er bebygget med en stor daglig-
varebutik, mens gadekæret er bevaret. 
Byens bærende elementer knytter sig til 
enkeltelementer som de ældre gårde, 
landhuse, mejeri, præstegård, kirke og 
den gamle del af Kirke Hyllinge Skole.

Byen opleves som tre små byer i en; om-
rådet omkring skolen og de to forløb langs 
hhv. Sonnerup Gade og Englerupvej, 
hvorfor kulturmiljøet virker fragmenteret. 
Bærende for området er skolen, kirken og 
grønningen, som samlet set danner et fint 
miljø. Den resterende del er omdannet og 
i dårlig stand.

Forten er udbygget med nyere bebyggel-
se, og flere af husene er ombygget eller 
af nyere dato. Landsbyens mest intakte 
område findes ved gadekæret, der ople-
ves som byens samlingssted. I dag fun-
gerer Højby som gennemfartsby, hvilket 
har stor effekt på den samlede oplevelse 
af landsbyen. 
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KISSERUP
Kisserup er en slynget vejby med en højtbelig-
gende kirke for enden. I landsbyen finder man 
flere uudflyttede gårde, en gammel skole og køb-
mandsbutik. Landsbyen har endvidere bevaret 
spor efter udskiftningen i form af levende hegn. 
Vest for landsbyen ligger en klynge huse, kaldet 
Aggerup Huse.

GEVNINGE
Gevninge er en ureguleret vejlandsby, udvidet 
over flere omgange med større parcelhusudstyk-
ninger og rækkehuse. Selve den gamle del inde-
holder flere ældre elementer, såsom oprindelige 
gårde, kirke, skole og tilhørende bygninger samt 
småhuse, som for størstedelen er opført i bin-
dingsværk med stråtag.

SKOV HASTRUP
Skov Hastrup har oprindeligt været en forteby, 
men forten er i dag udbygget, og landsbyen frem-
står som en slynget vejby med flere sideveje. Det 
store gadekær er et centralt element i landsbybil-
ledet, og over for ligger den gamle skole. I den 
vestlige del af landsbyen findes tre større gårde, 
bl.a. Glædebjerggård. Herfra starter den gamle 
fægang til overdrevet.

KORNERUP OG NIELS FREDERIKSENSVEJ
Kornerup er en todelt landsby med det primære 
landsbymiljø omkring kirken og den ældste del 
langs den tidligere landevej mellem Roskilde og 
Holbæk. Området består også af Kornerupgård, 
Lillemølle og Storemølle, samt husmandsudstyk-
ningen langs Niels Frederiksensvej, udstykket fra 
Kornerupgård i 1919.

KYNDELØSE
Kyndeløse er en forteby med gadekær, større 
gårde, ældre landhuse samt nyere bebyggelser. 
Gårdene ligger fortsat på deres oprindelige plads 
og omkranser byens forte. Længst mod øst lig-
ger byens gamle skole som den sidste bygning 
i rækken.
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Byens fortestruktur er delvist bevaret, 
men løbende udbygget. Generelt fremstår 
Kyndeløses arkitektur blandet med enkel-
te ældre, stråtækte bygninger og nyere 
bebyggelse. Byens bærende elementer 
ligger særligt i den velbevarede struktur 
og de intime, snoede vejforløb, der om-
kranser forten.

Det anbefales at fokusere på forløbet 
langs Kornerup Landevej og den ældste 
bebyggelse, inklusiv møllen, afstandsste-
nen og broen, da disse fortæller en vigtig 
historie omkring den tidligere landevej. 
Dette kan evt. samtænkes med fortællin-
gen omkring Skoemagerkroen og de an-
dre kroer langs landevejen.

Langs Kornerup Landevej findes flere æl-
dre huse og en velbevaret møllegård, hvis 
vigtige placering langs landevejen stadig 
opleves. Landsbyens struktur er intakt, 
men udfyldt med flere nyere bebyggelser. 
Husmandskolonien er meget omdannet, 
dog opleves markstrukturen tydeligt i 
landskabet.

Den nuværende udpegning bør udvides, 
så alle de fortællende elementer indehol-
des. Det anbefales også, at udarbejde en 
lokalplan med bevarende bestemmelser 
for den udpegede del af Gevninge for at 
sikre den nuværede struktur og de mange 
velbevarede boliger samt andre vigtige 
elementer.

Der findes en bevarende lokalplan  for 
Skov Hastrup landsby, mens Skov Ha-
strup overdrev og fægangen indgår i en 
kulturmiljøudpegning. Det anbefales at 
foretage en SAVE-vurdering af landsby-
ens bygninger, som umiddelbart vurderes 
at besidde høj arkitektonisk værdi.

Forløbet langs Gevninge Bygade er yderst 
intakt, og den tætte landsbystruktur er 
meget tydelig. Specielt omkring den tidli-
gere skole og Krogen findes flere vigtige, 
fortællende elementer, såsom dyrlæge-
boligen og de mange stråtækte småhuse. 
Landsbyen ligger smukt ud til Gevninge Å.

Skov Hastrup har bevaret sit landsbypræg 
og en høj grad af integritet. Arkitekturen 
er velbevaret, og særligt den gamle sko-
le styrker landsbyens fortælling, ligesom 
gadekæret og den gamle fægang til over-
drevet, i dag Kvandrupvej, er med til at 
binde landsbyen sammen til et helstøbt 
kulturmiljø.

Der foreligger en lokalplan med beva-
ringsbestemmelser for Kisserup. Omgi-
velserne omkring landsbyen indgår i en 
kulturmiljøudpegning. Man kan med for-
del foretage en SAVE-vurdering af lands-
byens centrale bebyggelse, som umiddel-
bart vurderes at besidde høj arkitektonisk 
værdi.

Kisserup har en yderst velbevaret lands-
bystruktur og bebyggelse, der med 
elementer som kirken, skolen og køb-
mandsbutikken udgør en væsentlig synlig 
fortælling om udviklingen i landsbyen. 
Flere bygninger, heriblandt de bevarede 
gårde og Aggerup Huse har høj arkitekto-
nisk værdi.
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UGLESTRUP
Uglestrup er en forteby, der i dag har fået en stør-
re omfartsvej nord om byen. Uglestrup består 
af flere ældre bindingsværksgårde og mindre 
landhuse, der ligger tæt ud til vejen. Byen rum-
mer større gårde, mindre landhuse, gadekær og 
ridehal.

NØRRE HYLLINGE
Nørre Hyllinge er en tidligere forteby, hvor forten 
i dag er udbygget med undtagelse af området 
med gadekæret. Vellerupvej deler byen i to mod 
øst, og landsbykernen med gadekæret ligger vest 
for vejen. Byen består af ældre gårde og mindre 
landhuse.

SÆRLØSE
Særløse nævnes første gang i 1271 og er opstået 
omkring den oprindelige, slyngede landsbyga-
de, Kirkebjergvænget, og den højtliggende kirke. 
Særløse er således en slynget vejby, som senere 
har fået en ny hovedgade i form af Særløsevej. 
Landsbyen har flere uudflyttede gårde beliggen-
de langs den gamle landsbygade, enkelte på be-
varede tofter som Særløsevej 7 over for kirken. 

ORDRUP
Ordrup startede som en hovedgård, for først 
senere at blive udvidet til landsby. I landsbyen 
ligger enkelte velbevarde gårde, Ordrupgård og 
såvel ældre stråtækte huse som boliger af nyere 
dato.

TORKILSTRUP
Landsbykernen har visse spor fra tiden før og ef-
ter udskiftningen, der skete af to omgange i 1781 
og 1792. Sporene fra tiden før udskiftningen ses i 
form af gårdenes oprindelige placering og forten 
med gadekær. Forten er i dag bebygget. Området 
indeholder tidligere købmandsgård, brødfabrik 
og flere stråtækte huse.
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Landsbyen er fragmenteret, og beliggen-
heden nær motorvejen forringer den sam-
lede oplevelse af miljøet markant. Langs 
Thorsvej og Odinsvej findes flere elemen-
ter fra den oprindelige struktur, særligt 
omkring gadekæret. Flere boliger er dog 
omdannet eller nybygget.

Det anbefales at gennemføre en SAVE-re-
gistrering af de få velbevarede gårde, da 
disse besidder høje arkitektoniske værdi-
er. Som samlet kulturmiljø kan en udpeg-
ning overvejes.

Ordrup opleves fragmenteret, men Or-
drupgade skaber en intim og atmosfæ-
refyldt forbindelse gennem byen. De bæ-
rende fortællinger findes i landsbykernen 
og særligt omkring de få velbevarede 
gårde i landsbyen. Den resterende del er 
omdannet og svært aflæselig.

Byens vestlige del er intim og helstøbt 
langs Hvidemosevej, mens bydelen øst 
for Vellerupvej fremstår isoleret. Landsby-
strukturen er fortsat aflæselig, og kun en-
kelte nyere huse er føjet til byen. Gårdene 
er trukket tilbage, mens landhusene ligger 
ud til vejen og skaber et autentisk miljø.

Særløses oprindelige landsbymiljø om-
kring kirken er med sine bevarede gårde 
og småhuse let aflæseligt, mens lands-
byens sydlige del fremstår omdannet og 
med nyere bebyggelse langs Mosesvin-
get. Landsbyen rummer fine arkitektoni-
ske værdier, som især kommer til udtryk i 
den firlængede gård Særløsevej 7.

Uglestrup fremstår autentisk, og særligt 
gadekæret med omkringliggende strå-
tækte bindingsværkshuse og et tæt, snoet 
vejforløb er idyllisk. Gårdene samt land-
husene er løbende om- og tilbygget og 
i svingende arkitektonisk kvalitet. Byen 
virker uforstyrret af omfartsvejen, hvilket 
styrker oplevelsen af byen.
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SKULLERUPHOLM TEGLVÆRK
Størstedelen af Skullerupholm Teglværk er ned-
revet, og kun den besigtigede ringovn er tilbage.

TRUDSHOLM HOVEDGÅRD 
Trudsholms historie går tilbage til 1100-tallet. 
Herregården består af hovedbygningen fra 1551, 
avlsbygning i kampesten samt omkringliggende 
marker. Stedet har i mange år hørt under Rye-
gård, og jorden drives fortsat derfra. 

RYEGÅRD HOVEDGÅRD
Ryegård består af avlsbygninger, dyrehave, park 
og enkesæde samt andre mindre funktionsbyg-
ninger. Hovedgården fik opført en ny hovedbyg-
ning nord for avlsbygningerne i slutningen af 
1800-tallet, men denne blev nedrevet i 1974 og 
Ryegård fremstår i dag uden hovedbygning.

VANDVÆRKET I LEJRE
Vandværket er opført 1934-39, og dets bygninger 
grupperer sig omkring en kørevej, der begynder 
og udmunder ved Ledreborg Allé. Nærmest ind- 
og udkørslen ligger fire tjenesteboliger, to og to. 
Syd for kørevejen ligger filterbygningen, og nord 
for ligger et maskinhus, nedgangskammer og 
sandvaskbygning. 

AVNSTRUP TUBERKULOSESANATORIUM
Avnstrup Sanatorium, i dag Dansk Røde Kors 
Center Avnstrup, blev grundlagt i 1940 som tu-
berkulosesanatorium. I 1958 blev centret udvidet 
med 27 psykiatriske plejepladser, og i 1963 fun-
gerede stedet kun som psykiatrisk plejehospital. 
Området består også af flere læge- og sygeple-
jerboliger. 
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I dag fungerer området som hjemrejse-
center for asylansøgere, og hele områ-
det drives og ejes af staten. Hvis denne 
funktion ophører, bør kommunen se på 
mulighederne for at igangsætte et projekt 
i området grundet de gode arkitektoniske 
kvaliteter, den stærke integritet og attrak-
tive placering.

Hele området fremstår i dag meget har-
monisk og helstøbt, da selve sanatoriet 
og de tilhørende funktionsbygninger samt 
læge- og sygeplejerboliger alle er bygget 
i samme røde tegl. Selve hospitalet frem-
står dog omdannet grundet de mange for-
skellige funktioner gennem tiden.

Det anbefales at påbegynde en udvik-
lingsplan for Vandværket frem mod dets 
funktions ophør i 2024 for at sikre, at det 
udvikles med respekt for de eksisterende 
bygninger. I den forbindelse anbefales det 
tilmed, at alle bygninger samt den åbne 
struktur med cisternerne under jorden be-
vares.

Bygningerne er holdt i en stram, klassici-
stisk stil med enkle, gennemgående deko-
rative elementer, der binder bygningerne 
sammen. Hele området opleves som ét 
samlet miljø med en stærk og tydelig for-
tællende karakter indlejret i hver enkelt 
bygning, hvorfor området er af unik ka-
rakter.

Hovedbygningen fremstår velholdt og 
med tydelige spor fra forskellige omdan-
nelser og restaurering, hvilket under-
støtter bygningens fortælling. Omkring 
hovedbygningen sikrer den velbevarede 
voldgrav og en mindre have det samlede 
miljøs integritet.

Ryegårds enkesæde fremstår velholdt 
med en høj arkitektonisk kvalitet. Parken, 
hvor hovedbygningen har ligget, er fort-
sat en attraktion og rummer blandt andet 
lysthus, broer, voldgrav og damme. Avls-
gårdens ældre bygninger består delvist af 
kampesten samt detaljeret murværk og 
trænger til vedligehold.

Ringovnen er interessant som ruin, og 
den bør sikres snarest før nedstyrtning. 
Som formidlingsprojekt findes området 
svagt grundet de få fortællende elemen-
ter. Dog besidder ringovnen potentiale 
som f.eks. udstillingsrum, hvilket kræver  
en massiv og snarlig indsats.

Teglværket er i dag i forfald og med stor 
risiko for nedstyrtning eller markant større 
forfald grundet tæt bevoksning, der dæk-
ker store dele af selve ruinen. Indvendigt 
opleves ringovnens opbygning tydeligt, 
og arbejdsgangen fornemmes stadig i 
forløbet.
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KRABBESHOLM
Krabbesholm er oprettet i 1673 og var gennem 
1700-tallet avlsgård under Egholm. Herregården 
fremstod uden hovedbygning indtil 1813, hvor 
bygningen blev opført i sin nuværende form. Her-
regårdsanlægget deles af Krabbesholmvej og be-
står af hovedbygning i to stokværk i nygotisk stil, 
rødt avlsanlæg og forvalterbolig.

SKULLERUPHOLM
Skullerupholm har siden 1748 hørt under Ledre-
borg Gods, og efter en brand blev herregårdens 
hovedbygning genopført i 1853 med sit nuværen-
de udtryk som godsforvalterbolig. Hovedgården 
med den trelængede avlsgård er beliggende på 
et voldsted, som tidligere  har været omgivet af 
vand, og nord for gården findes en rest af en gam-
mel forbindelsesallé.

AASTRUP
Herregården Aastrup og den nuværende hoved-
bygning blev anlagt i renæssancestil i år 1589. 
Området består af en park, voldgrave fra 1613, 
sprøjtehus, en firelænget avlsgård fra 1873, funk-
tionærboliger og småhuse, såsom landarbejder- 
og gartnerboliger.

EGHOLM
Hovedbygningen på Egholm er opført i 1841 på 
ruinerne af en tidligere borg fra ca. 1250. Byg-
ningen er en klassicistisk, hvidkalket bygning i to 
stokværk med parkanlæg. Miljøet rummer avls-
bygninger i kampesten fra 1848 og funktionær-
boliger, portbygning og hesteomgang, småhuse, 
nyere anlæg samt møllegård.

SONNERUPGÅRD
Sonnerupgård flyttede i 1731 til sin nuværende 
placering fra voldstedet, som ligger nord for byg-
ningerne. Herregårdsmiljøet omfatter hovedbyg-
ning fra 1878, avlsbygninger fra 1876, stalde og 
lader fra 1960, funktionærboliger samt have og 
voldsted.
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Sonnerupgård er i dag kursuscenter og 
hotel, hvilket præger bygningerne. Avls-
bygningerne opleves omdannet, dog med 
respekt for det eksisterende. De nyere 
stalde og lader skæmmer den samlede 
oplevelse af området. Voldstedet er bæ-
rende for herregårdsmiljøets fortælling og 
fremstår intakt.

Hovedbygningen, ladebygningen, stald-
bygningen, porthuset, hesteomgangen, 
den stensatte bro over voldgraven, linde-
alléen og kastaniealléen er fredet. Egholm 
har i dag et livsstilsmuseum samt et mu-
seum for våben og udstyr fra 1600-tallet 
frem til 2. verdenskrig.

Egholm er et stort anlæg, der er præget 
af drift, og det nyere anlæg virker skæm-
mende for helheden. Dog er de bærende 
elementer som hovedbygningen, funk-
tionærboligen, portbygningen og heste-
omgangen, parkanlægget, de historiske 
avlsbygninger samt småhusene i området 
velholdte og vigtige for fortællingen.

De små huse i landskabet bør indeholdes 
i kulturmiljøafgrænsningen, da disse er 
vigtige for den samlede fortælling. Samlet  
set er Aastrup et smukt og helstøbt her-
regårdsmiljø, som i sammenhæng med 
Tadre Mølle besidder gode muligheder 
for udvikling af dagsturisme og kulturfor-
midling.

Herregårdsmiljøets integritetsværdi er 
svækket som følge af genopbygning efter 
flere brande. Den beskedne hovedbyg-
ning og avlsbygningerne fra 1920’erne 
rummer ikke høj kulturhistorisk værdi i sig 
selv, men udgør sammen med med vold-
stedet og den bevarede del af alléen de 
bærende elementer i kulturmiljøet.

Hovedbygningen opleves velholdt og 
smukt placeret i landskabet, hvor det ses 
tydeligt fra mange steder i ådalen. Den 
synlige placering er bærende for oplevel-
sen af området. Selve avlsgården er vel-
holdt og understøtter stedets fortælling 
sammen med alléerne og de mange små 
huse i området. 

Hovedbygningen er ikke fredet, og kultur-
miljøet anbefales sikret mod omdannelser 
gennem en SAVE-registrering.

Krabbesholm er et fint og velholdt herre-
gårdsanlæg, og den røde farve er et gen-
nemgående arkitektonisk træk i området, 
der forbindes af store alléer. Hovedbyg-
ningen fremstår dominant og imposant 
i både sin arkitektur og symmetri, mens 
forvalterboligen står i kontrast til hoved-
bygningens udtryk.
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LEDREBORG SLOT 
Ledreborg Slot ligger i det kuperede terræn ned til 
Kornerup Å og udgøres af et barokanlæg med ho-
vedbygning fra 1663, sidelænger, et senere port-
tårn, avlsgård, allé og et skrånende haveanlæg i 
barokstil med store omkransende skovområder. 
Med til kulturmiljøet hører desuden Dellinge Møl-
le, Hule Mølle og enkelte småhuse, som ligger 
spredt omkring slottet.

LINDHOLM
Herregården Lindholm består af en klassicistisk 
hovedbygning fra 1730 og avlsbygninger, som 
blev genopbygget efter en brand i 1907. Kultur-
miljøet rummer desuden en park, alléer, forpag-
terbolig, gartnerbolig og en skovfogedbolig nær 
Abbetved. Vest for herregården ligger voldstedet 
Gammel Lindholm med ruiner fra den oprindeli-
ge hovedbygning. 
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Lindholm ligger i et naturfredet område, 
og hovedbygningen og forpagterboligen 
er fredet. Det anbefales at sikre herregår-
dens øvrige bebyggelse med avlslænger 
og funktionsbygninger gennem en kultur-
miljøudpegning.

Lindholms hovedbygning og avlslænger 
har høj arkitektonisk værdi, men ople-
ves usammenhængende. Fortællingen 
styrkes af de mange funktionsbygninger 
omkring herregården, som fremstår vel-
bevarede og er med til at binde miljøet 
sammen til en fortællende helhed.

Ledreborg Slot indgår i et omfangsrigt 
kulturmiljø, som på nuværende tidspunkt 
ikke omfatter Dellinge Mølle og Hule Møl-
le. Det anbefales at indskrænke den nu-
værende afgrænsning mod nord og i ste-
det medtage de to møller samt den øvrige 
småbebyggelse langs Kisserupvej.

Ledreborg Slot udgør et storslået og hel-
støbt kulturmiljø, hvor bygninger såvel 
som landskab med den imponerende lin-
deallé, barokhaven og bøgeskoven med 
flere bevarede stendiger er velholdt og 
udgør vigtige kulturhistoriske elementer. 
Også de to møller er værdifulde for herre-
gårdsfortællingen.



ARKITEKTSKOLEN AARHUS S. 28 SCREENING AF KULTURMILJØER

KULTURMILJØERNES VÆRDIER

Lejre

Kirke Sonnerup

Kirke Hyllinge

19

8

4

36

13
25

16

22

12

28

3

26

29

40

45

41

44

46

21

30

7

35

9

5

23

27

1

18

14

15

2

34

24

33

42

39

32

11

20

10
17

38

31

37

643

KULTURMILJØERNES SAMLEDE VÆRDI 
LEJRE KOMMUNE 

HØJ VÆRDI (VÆRDISUM 11-15)
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UDVALGTE KULTURMILJØER

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

5 UDVALGTE KULTURMILJØER  
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