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BESKRIVELSE
Før grundlæggelsen af Frederiksværk, blev en kanal udgravet i 
1719 for at hindre oversvømmelse af området fra Arresø. Kana-
len blev senere grundlag for udviklingen af en krudtindustri an-
lagt 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 krudtvær-
ket, 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 sammen-
hæng. Krudtværket fremstår intakt og let aflæseligt, og er bæ-
rende 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 Krudt-
værket (området langs Syrevej og Krudtværksalléen) samt struk-
turen og bygningerne langs Allégade og Strandgade. Gjethuset, 
kanalen samt Nørregade med tilhørende baggårde udgør ligele-
des vigtige, fortællende elementer.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Industrimiljøet udgør en kulturhistorie af national og internatio-
nal værdi og besidder hermed et unikt kulturformidlingspoten-
tiale. 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.

Kommune:
Omfang:
Kategori:

Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:
Adgangsforhold: 

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

Erhverv

Kultur

Dele af krudtværket fungerer i dag som friluftsmuseum

Afgrænsningen indeholder midtbyen omkring Gjethuset, Nørregade, Allégade og Strand-
gade samt Krudtværket omkring Syrevej og Krudtværksalléen
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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 Krudt-
værket. Mange af disse er i dag aktive kulturinstitutioner, værksteder mm.

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

FREDERIKSVÆK OG KRUDTVÆRKET

SCREENING AF KULTURMILJØER

HALSNÆS KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Hundested Havn er anlagt i begyndelsen af 1800-tallet, hvorfra 
byen primært har udviklet sig i forbindelse med fiskeriet og si-
denhen med færgeoverfarten til Rødvig Havn. Første del af det 
nuværende havneanlæg er anlagt i 1862 og er efterfølgende ud-
videt med havneindustriens vækst. Den største udvidelse fore-
gik omkring 1910, hvor al fiskeri i området blev flyttet til Hun-
dested 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 er-
hvervsrelateret 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 funktionsbygning-
er omkring færgeoverfarten, beddingen og de ældste bygning-
er relateret til fiskeriet. Særligt er den gamle vodbinderbygning 
med tilhørende skure og den store beddinghal vigtige elemen-
ter. 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 besid-
der havnen gode muligheder for nye erhvervsformål herunder 
større havnerelateret erhverv samt mindre iværksættermiljøer.

BEMÆRKNINGER 
Det anbefales at lave en udpegning af havnens vigtigste byg-
ninger gennem en SAVE-registrering samt en udviklingsplan 
med afsæt i kulturmiljøet.

Kommune:
Omfang:
Kategori:
Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:
Adgangsforhold: 

Halsnæs Kommune
Kulturmiljø nr. 4
Kystmiljø - Havn
Nej
-
Offentlig adgang
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Et af havnens stærkeste elementer er beddingen

Afgrænsningen indeholder Hundested Havn med dele af midtbyen og stationsområdet
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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

HUNDESTED HAVN
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HALSNÆS KOMMUNE
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BESKRIVELSE
Kikhavn kan, som det ældste fiskerleje i Halsnæs, dateres tilbage 
til 1200-tallet og de nuværende stråtækte gårde og gadeforlø-
bet 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 oprin-
delige 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 di-
rekte 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 vel-
bevaret og sikrer en stærk fortælling omkring fiskeri og landbrug 
i området. Dette underbygges af sammenhængen mellem Kik-
havn, 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 be-
stemmelser. 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.

Kommune:
Omfang:
Kategori:
Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:
Adgangsforhold: 

Halsnæs Kommune
Kulturmiljø nr. 2
Kystmiljø - Fiskerleje
Ja
Særligt fiskerleje - Kikhavn
Offentlig adgang

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

Afgrænsningen indeholder den oprindelige del af Kikhavn samt forbindelsen mellem 
fiskelejet, havet og de nærliggende haver

Tidligere ophalingsplads3
Østre Strandstræde2
Vestre Strandstræde1

Afgrænsning
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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

KIKHAVN

SCREENING AF KULTURMILJØER

HALSNÆS KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Stærekasserne i Kregme består af en ensartet boligbebyggel-
se 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. Opfø-
relsen 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 velfærds-
udvikling i Halsnæs Kommune. Den ensartede boligbebyggelse 
danner et karakteristisk boligkvarter, som på fin vis illustrer vel-
færdsstatens idealer i 50’erne.

BÆRENDE ELEMENTER
De bærende værdier knytter sig til den ensartede bebyggelse op-
ført i gul tegl med røde tage samt til boligernes diagonale place-
ring 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 ensar-
tede udtryk. Det anbefales at udarbejde en lokalplan for områ-
det, der sikrer bebyggelsen mod omdannelse samt friholder det 
rekreative område for nybyggeri.

Kommune:
Omfang:
Kategori:
Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:
Adgangsforhold: 

Halsnæs Kommune
Kulturmiljø nr. 13
Bymiljø - Boligkvarter
Nej
-
delvist offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Den repetitive bebyggelse set fra Strandvejen 

Afgrænsningen omfatter det udstykket boligområde langs Kærvej og Stenledsvej med 
grønt fællesområde mod øst

Fællesområde3
Strandvejen2
Kærvej1

Afgrænsning
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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 

STÆREKASSERNE I KREGME

SCREENING AF KULTURMILJØER

HALSNÆS KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Landsbyen Brederød er en vejforteby langs Brederødvej med 
enkelte forgreninger langs vejforløbene Strædet og Sonnerup-
vej, hvor den tidligere landsbyskole fra 1827 findes. Landsby-
en 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 koloniha-
veområder, 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 kom-
munen trods flere af gårdene er udflyttet, i forbindelse med ud-
skiftningen 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. Kolonihave-
områderne skriver sig ind i en moderne tradition med havefor-
eninger, 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 selv-
byggede 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 vareta-
ges 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.

Kommune:
Omfang:
Kategori:
Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:

Adgangsforhold: 

Halsnæs Kommune
Kulturmiljø nr. 7
Bymiljø - Landsby
Ja
A7 - Brederød, Auderød og 
Sonnerup ejerlav 
Offentlig adgang
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Bosætning
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Kultur

Vejforløb langs Brederødvej med bebyggelse placeret ind til det slyngede vejforløb

Afgrænsningen omfatter Brederød landsby med det omkringliggende landskab og de to 
kolonihaveområder, Møllehaverne
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Møllehave kolonihuse2
Brederødvej1

Afgrænsning
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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 vare-
taget og knytter området sammen

De små selvbygget kolonihaver i det skrående terræn langs Møllehavestien
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