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Havnevej omkring 1920.

FORORD
På Sjællands nordligste punkt har Gilleleje fiskerleje
lagt sig til rette, i dag omgivet af nyere bebyggelse,
jernbanen, industrikvarter og marker. Sådan var det
ikke tidligere!

og Havnevej. Til gengæld skulle planen medvirke til,
at noget lignende undgås i fremtiden, dog området
vest for kanalen med Sv. Henriksensvej undtaget, som
desværre ikke er med i lokalplan 15.31.

På det tidspunkt, da de ældste af lejets huse blev byg
get, var Gilleleje omkranset af skoven, som gik helt ud
til kysten. Fiskerlejet mellem Gilbjerg Hoved og Nak
kehoved lå isoleret for omverdenen, undtagen mod
havet, som det skylder sin opkomst.

Samme formål har »Historiske Huse i Gilleleje Fisker
leje«. Det er Gilleleje Museums håb, at man ved ud
sendelsen af denne bog, kan overbevise alle om, at
fiskerlejet rummer så store kvaliteter, at man kun med
den største omtanke kan bygge om eller føje nyt til.
Det er ikke hensigten at omskabe lejet til et »museum«,
hvor udviklingen er gået i stå, og hvor intet nyt må
føjes til. Naturligvis ikke! - Men ideen bag denne bog
og lokalplanen er den at sikre et godt boligmiljø inden
for den bevaringsværdige bebyggelses rammer.
Lykkes det, vil Gilleleje i årene fremover være sikret
en bebyggelsesmæssig perle, som er gået tabt mange
andre steder.

Om disse ældste tider kan De læse mere på de følgende
sider. Her skal påpeges det lykkelige i, at mens Gille
leje Stationsby har bredt sig ud over landskabet, er
karakteren af det gamle fiskerleje i vid udstrækning
bevaret intakt. Selv om der enkelte steder er bygget nyt
i lejet, og til trods for at der er foretaget - endog sær
deles skæmmende - ombygninger på nogle af de
gamle bygninger inden for de seneste år, så er hel
heden stadig særdeles bevaringsværdig.
Græsted-Gilleleje Kommune har erkendt denne situa
tion, ved i efteråret 1989 at udsende en bevarende
lokalplan (nr. 15.31) for fiskerlejet. Det er gjort for at
sikre de umistelige værdier, som endnu findes i lejet,
samt som en sikring imod skæmmende nybyggeri. Des
værre kom lokalplanen ikke så betids, at den kunne
hindre de senere års beklagelige nedrivninger af virke
lig gamle Gillelejehuse på Fabersvej, Sv. Henriksensvej

Det er Gilleleje Museum en kær pligt, at sige »Fonden
for dansk bygningskultur«, Planstyrelsen og GræstedGilleleje Kommune samt Arbejdsmarkedsnævnet for
Frederiksborg Amt hjertelig tak for økonomisk støtte
til bogens udarbejdelse og fremstilling.

Endelig vil vi sige Edith Bæk Carlsen og Lauritz Niel
sen tak for god hjælp ved bogens udarbejdelse.
November 1989

GILLELEJE MUSEUM
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Når skibene i senmiddelalderen, efter en ofte farefuld
sejlads ned gennem Kattegat, nærmede sig Sjællands
nordkyst, var en af mulighederne for landkending de
høje skrænter ved Gilbjerg og Nakkehoved. Mellem
højdedragene skyllede havet ind mod en slette, der var
gennemskåret af åen fra Søborg Sø. Skoven havde
godt tag i landskabet. Kun strandzonen lå hen som et
sandet areal med klitvegetation.

Sæsonfiskeri
Om efteråret, når silden i september og oktober, til ind
i november, viste sig i Øresund, søgte mange beboere
nær kysten ud til havet for at få andel i silderigdom
men. Vi kender alle de store sildemarkeder ved Ska-

Havnevej 5: Udgravningsbillede, der øverst viser et lodret
snit gennem jordlagene med lyst flyvesand i niveau med vej
brolægningen. Nederst i billedet ses en vandret jlade med
rester af et senmiddelalderligt ildsted, der ligger under senere
strandaflejringer.
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nør, Falsterbo, Malmø og Dragør, men de færreste er
sikkert klar over, at lignende fiskeri og markedsaktivi
teter fandt sted i den nordligste del af Øresund.
På det tidligere strandareal mellem Gilbjerg og Nakke
hoved er fundet kulturrester, der kan tolkes som spor
efter sæsonfiskeri. Umiddelbart nord for huset Havne
vej 5 er i en dybde af 1,25 m under nuværende niveau
undersøgt et ildsted, der engang i 1300-140’ hårene
blev anlagt på den åbne strandbred. Det var ca. 1,5 m
langt, men udgravningen var for smal til at erkende
bredden. Ildstedet bestod af sort, stærkt træki ilsblan
det sand. Anlægget har været benyttet under madlav
ningen i den periode, sildefiskeriet stod på.
En halv meter længere nede lå endnu et ildsted med
en diameter på 55 cm. Fyringsfladen bestod af sten,
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Fundene fra Havnevej 5 i Gilleleje har sikkert samme
kulturhistoriske baggrund, men her var udgravnings
feltet så lille, at husspor ikke blev påvist.

Helårsbebyggelse

Havnevej 5: Sodsværtet ildsted fundet i sammenhæng med et
få centimeter tykt kulturlag indlejret i strandaflejringer. Sen
middelalderen.

der var sodsværtede og for en dels vedkommende
skørnet af varmen. Det var dækket af et tyndt lag træ
kul og aske. De to ildsteder lå indkapslet i strandaflej
ringer, der tyder på, at de kun har været benyttet kort
varigt.

Det øverste ildsted bar præg af delvis bortskylning;
vandet havde slikket partier væk og aflejret andet ma
teriale. I 1300-1400-årene lå ildstedet helt ude ved
strandkanten, hvor vandet ved højvande kunne
skvulpe ind over arealet.

Senmiddelalderens sæsonfiskere lejrede sig omkring
primitivt anlagte bål på strandbredden op til å-udløbet
fra Søborg Sø. I fisketiden var det vigtigt med fersk
vand til mad og drikke. Efteråret kunne være koldt, så
bålene skulle også varme, men derudover må vi fore
stille os, at fiskerne havde telte eller primitive huse på
stranden.

Efterårets sildeeventyr ved Skanør, Falsterbo, Malmø
og Dragør m.fl. fortsatte til op imod 1500, hvor der
spores tilbagegang. I løbet af det følgende århundrede
trak silden mod nord, hvor vi bl.a. hører om store
sildefangster langs den svenske vestkyst. Det er tænke
ligt, at nogle fiskere, der normalt tog til Falsterbo og
Skanør m.v., slog sig ned på Sjællands nordkyst, hvor
fra sildestimerne kunne nås. Opholdet blev måske af
permanent karakter, fordi torskefiskeriet i vintermå
nederne også var godt i 1500-årene. Mange af de fi
skere, der søgte lykken under sildeeventyret i det syd
lige Øresund, kom fra andre landsdele. I lensregn
skaberne fra 1500-årenes slutning kendes på Gilleleje
navne som Jens Jyde, Rasmus Fynbo, Peder Skagbo,
Jens Vendelbo og Jep Odsing. De pågældende kan
være kommet til Gilleleje fra områderne nævnt i efter
navnet.

Ud over fiskeri drev gillelejerne også handel i begyn
delsen af 1500-årene. Den var så omfattende, at bor
gerne i Helsingør og den nærliggende købstad Søborg
5 km syd for Gilleleje i 1536 klagede til Christian III.2
Problemet var, at kun købstæderne havde lov til at
opkøbe og videresælge kvæg, korn og smør. - Hertil

Nakkehoved fiskerleje. I midten et lerforet ildsted på strand
sand anlagt i forbindelse med 1300-årenes sæsonfiskeri i ef
terårsmånederne. I baggrunden den nuværende strandbred,
der i middelalderen lå længere ude.

Umiddelbart øst for Nakkehoved østre fyr afdækkedes
i 1985 en sæsonfiskeplads fra første halvdel af 1300årene med spor af en 3 m X mindst 3 m stor hustomt,
der var gravet lidt ned i sandet.1 Væggene har stået på
et fundament af kampesten. Centralt i huset lå et ild
stedskompleks, der målte 2,8 m X 1,8 m og indeholdt
flere brandflader, der viser, at nye ildsteder er lagt
ovenpå de gamle, således at bygningen efter al sand
synlighed har været anvendt gennem flere sæsoner.

I kulturlaget, der var 0,3-0,5 m tykt, fandtes et stort
antal potteskår fra kander og gryder samt 10 mønter
af borgerkrigstype fra tiden omkring 1300. Fundtætheden kan sammenlignes med de forhold, vi finder
ved udgravninger i vore købstæder. De mange mønter
tyder på sildehandel med tilrejsende købmænd, der
om efteråret færdedes i Øresundsregionen i stort tal.
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Fabersvej 10: Vejforløb og dele af huspladser. Datering: Ti
den op mod 1550.
a) brolægning
b-e) risgærde

f) vej til stranden
g-h) indhegnede huspladser
i) brolægning n ord for hus

kom en klage over salg af fisk til udenlandske køb
mænd. Selv om Christian III indskærpede gillelejerne,
at ulovlig handel ikke måtte finde sted, har forbudet
antagelig ikke fået større betydning. Igennem 1500årene havde Gilleleje en storhedstid, hvor fiskeri og
handel antagelig gik hånd i hånd.
Reformationen 1536 blev på flere måder skelsæt
tende for byen. Ud over det religiøse skifte løsrev gille
lejerne sig nogle år senere fra Søborg pastorat og an
satte egen præst ved navn Hans Lauritsen. Samtidig
byggedes et kapel, der antagelig lå på den nuværende
kirkes plads. Byggeriet var åbenbart ikke det bedste,
for allerede 1578 var kapellet meget forfaldent. At
man i det hele taget magtede en sådan opgave samt
ansættelse af egen præst, understreger, at byen var
inde i en rivende udvikling.

En arkæologisk undersøgelse foretaget 1978-79 på
grunden Fabersvej 10 har givet et fingerpeg om byens
karakter i midten af 1500-årene.3
På s. 8 gengives fundsituationen på stedet, fra syd
øst mod nordvest løb en 1 meter bred brolægning (a),
der østligst var afgrænset af en række mere eller min
dre formuldede pæle anbragt med ca. Jé meters mel
lemrum (b). Pælene tolkes som de lodrette stokke i et
risgærde, der har løbet tværs over udgravningsfeltet.
På brolægningens vestside ses længst mod syd ligeledes
en række fyldskifter fra nedhamrede stokke (c), hvil
ket gentager sig nord for brolægningen (d). Længst
mod vest i udgravningsfeltet optræder endnu en stok
kerække N-S (e). Også disse rækker må tolkes som spor
efter den lodrette fundering i risgærder. Vi kan nu
antage, at der S-N har løbet en 2 meter bred vej (f) ned
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Fragment af grønglaseret kvadratisk medaillonskakkel med
fyrstemotiv, der har siddet i en bilæggerkakkelovn. Midten af
1500-årene. Jordfund fra Fabersvej 10.

til stranden, der nu ligger ca. 150 meter nord for ud
gravningsfeltet. På begge sider af vejen lå indhegnede
huspladser (g-h). Til den østlige var adgang via den
tidligere omtalte brolægning (a).
Der afdækkedes ikke egentlige bygningsspor på den
østlige grund, men derimod en brolægning længst
mod sydøst (i), der tyder på, at bebyggelsen må ligge i
området længere mod sydøst; mod nordøst i gravefel
tet fandtes rækker af fyldskifter efter nedhamrede
stokke og nedgravede stolper, der for en dels vedkom
mende også kan stamme fra risgærder.

Sammenhørende med brolægningen (i) længst mod
sydøst lå et brunligt 10-15 cm tykt sandblandet affalds
lag, der dækkede hele udgravningens nordøstlige del,
men ophørte ved det risgærde, som markerede grun
dens afslutning mod vest. I laget lå en del skår fra
stjertpotter af forskellige typer samt en mønt (en hvid)
slået af Chr. d. II.’s tilhængere under grevens fejde
1534-3(5. Da netop denne mønttype prægedes i en me
get kort periode, er det sandsynligt, at den er tabt på
stedet senest engang i 1540’erne. Laget må således
være dannet i tiden op mod 1550. Vi har derfor et
fingerpeg om funktionstiden for den bygning, der
skjuler sig sydøst for udgravningsfeltet. Undersøgel
sen Fabersvej 10 viser, at bebyggelsen i 1500-årenes
midte var velordnet med afgrænsede grunde og vej
forløb.

syvårskrig 1563-70, er der bevaret flere breve fra kon
gen, der omtaler forholdene på Gilleleje.4 Den 28. de
cember 1563 får lensmanden Jørgen Munk ordre til at
købe al den torsk, der findes på Gilleleje. Andre lensmænd får lignende befalinger, så der er uden tvivl tale
om indkøb af proviant til udrustning af flåden og hæ
ren.
Et par måneder senere får Jørgen Munk besked på
at udskrive 30 bådsmænd fra Gilleleje. Vi ved ikke,
hvor mange indbyggere Gilleleje havde på den tid,
men byens størrelse antydes indirekte, idet et tilsva
rende antal bådsmænd blev udskrevet fra købstæderne
Næstved, Stege, Stubbekøbing, Nykøbing Falster, Nak
skov, Skelskør og Kalundborg. - Ved en sammenlig
ning, som denne må man dog huske på, at den tids
købstæder som regel var ganske små og havde en an
den erhvervsfordeling end Gillelejes, hvor næsten alle
var knyttet til fiskerierhvervet. En lignende udskriv
ning af bådsmænd fandt sted året efter. Det er dog
tvivlsomt, om byen har kunnet levere dem, for i sep
tember 1564 udbrød der pest på Gilleleje. I en kapi
telsbog, skrevet af en Absalon Pedersen, der opholdt
sig i København og Helsingør i efteråret 1564, nævnes,
at 30. september »vare 21 personer begravne på Gille
leje.«3
At situationen har været alvorligt, fremgår også af, at
lensmanden får ordre til at forbyde al overfart til
Skåne ved Gilleleje. Overtrædelse af forbudet ville
blive straffet på liv og gods. Udskrivningerne af båds
mænd måtte nødvendigvis gå ud over fiskeriet. De til
bageblevne kvinders og børns muligheder, for at op
retholde livet blev tilsvarende forringet. Pesten har
haft let spil i den svækkede befolkning.
Da der i 1567 skulle føres sten fra Gilleleje til Køben
havn til ballast i orlogsskibene, kunne ordren ikke ef
terkommes, fordi der næppe var 20 mand tilbage og
ingen skibe til at sejle stenene.

Fabersvej 10: Fragment af lertøjsfad fra tiden op mod 1600.

De omtalte brolægninger og affaldslag var dækket af et
2-10 cm tykt lag af skaller fra knuste konksneglehuse.
Ved torskefiskeriet anvendtes konksnegle som mad
ding. I laget lå bl.a. en mønt (en klipping) med vær
dien 1 mark slået under Frederik d. II i 1564.
Netop fra denne periode, midt under den nordiske
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Det er rimeligt at sætte rydningen af grundene på Fabersvej 10 i forbindelse med pestens hærgen i 1564.
Hele familier kan være revet bort, mens deres huse lå
ubenyttede hen. Ingen kunne overtage dem. Efter en
periode er bygningerne revet ned og området i stedet
anvendt som arbejdsplads for fiskerne.

I lensmandens brev tales om, at de pågældende køber
en part i et hus, dvs. flytter ind i en allerede eksi
sterende bygning. De udgravede rum under Fabersvej
10 har i denne forbindelse været velegnede, fordi det
kun drejede sig om at have en seng, et bord, en stol og
et ildsted i rummet.

Direkte på skallaget anlagdes engang efter pesten, da
Gilleleje atter befolkedes, et nyt hus på Fabersvej 10.
Heraf afdækkedes de vestligste ca. 6 m. Huset lå V-0.
Det var 4 m bredt og bestod længst mod vest af 2 rum,
der hver havde en bredde på 2 m, svarende til et bin
dingsværksfag (s. 11). Denne rumopdeling bringer et
kongebrev til lensmanden fra 1580 i erindring.
Heri hedder det »... at det på Gilleleje ... går uskik
keligt til med køb og salg af de fiskerne selv tilhørende
huse, idet der undertiden kommer manddrabere og
andre landløbere, der formedelst deres misgerning
rømmer fra sted til andet did og køber sig en part i et
hus, så der somme steder er 2-3 ildsteder i et hus, og
uden skovfogedens tilladelse hugges i skoven, skønt
der ikke svares mere end 1 tønde fisk i årlig landgilde,
ligesom også disse folk, når de har været 2-3 fjerdingår
på fiskerlejerne, sælger husene den ene gang efter den
anden til andre af deres selskab, så man kan aldrig
vide, hvem der skal svare landgilden — forbydes alle
manddrabere, landløbere og løse folk at købe huse ...
og bruge fiskeri der, før de har fremvist deres pasbord
for lensmanden og fået hans tilladelse dertil og ligeså
alle fiskerne at sælge deres huse uden lensmandens
tilladelse.«6

Rumopdelingen under Fabersvej 10 leder tankerne
hen på hustypen med et vist antal herbergsrum til logi
og opbevaring, som vi skal stifte bekendtskab med se
nere. De nævnte »manddrabere og andre landløbere«,
der nævnes i kongebrevet fra 1580, har vel efter køb af
et herberg indrettet ildsted i rummet.

I huset under Fabersvej 10 er ikke fundet ildsteder,
men en senere nedgravning SV-NØ hen over hustom
ten kan betyde, at de måske alligevel har været der.
Fragment fra trebenet stjertpotte (potte med hank) til brug
over åbent ildsted. Jordfund fra Fabersvej 10.

Trods det generelle indtryk af gode fangster i 1500årene, har der dog været mindre heldige år ind i mel
lem. I tider med godt fiskeri trak erhvervet nye delta
gere til, der ved svigtende fiskelykke vel atter for
svandt. Den efterhånden mere fastetablerede befolk
ning måtte derfor fra tid til anden trækkes med et
proletariat, der ikke altid var Guds bedste børn.
Indtrykket af hurtige ejerskift i fiskerhusene beskræftes af, at næsten halvdelen af navnene på fiskerne på
Gilleleje 1582/83 er udskiftet med nye i den næste af
giftsoversigt fra 1588/89. Det hektiske liv understreges
af de mange oplysninger om bøder for slagsmål. 1582
hedder det eksempelvis, at Rasmus, boende på Gille
leje, må bøde ll/¿ mk., for han slog Peder Jyde samme
steds med et træ nogen tørre hug. 10 år senere med
deles det, at Willum Skotte på Gilleleje slog Jens Niel
sen udi Nakke-gården blodig. Andre former for
selvjustits kunne også forekomme.

Ligeledes i 1592 måtte Lauritz Thorbensen på (åilleleje
erlægge bøde, fordi han havde en tyv udi jern i sit
hus.7

Tilbagegang fra slutningen af 1500-årene
1500-årenes gyldne tider varede ikke ved. Torsken og
senere sildestimerne, der tidligere var kommet hvert
efterår, begyndte nu at svigte.
På Gilleleje måtte de første fiskere have eftergivelse af
landgilden i slutningen af 1570’erne, og præsten fik
1577 bevilget 1 pund rug og 1 pund malt (1 pund = 4
tønder) i årligt underhold, indtil videre, som der står.
Han har ikke længere kunnet klare sig med fisketien
den. To år senere fik han Nellerupgård. 8

I 1582 siges det i lensregnskaberne, at »... dette år har
været meget hårdt for de fattige fiskere på fiskerle
jerne, at torsken er nogensteds ikke vel tilgået, så at de
fattige folk ikke kunne bekomme så mange torsk at
udgive til kongelig majestæts landgilde; formedelst så
dan deres store armod er dem bevilget, at man må give
gode salt sild i stedet for torsk, og er annammet 1 td.
10
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I 1605 måtte lensmanden, Joachim Bülow, indberette
til kongen, at fiskeriet var slået meget fejl, og at det
samme havde været tilfældet i de sidste år. Det var
derfor ikke muligt for kongens undersåtter at yde den
landgilde i fisk, de var ansat til i jordebogen. I stedet
bad de om at måtte give penge »indtil Gud igen vil give
dem velsignelse af vandet«. Kongen bevilgede dette
for alle fiskere i Kronborg Len, dvs. fra Tisvildeleje
ved Kattegatkysten til Vedbæk ved Øresundskysten.12
Fra Helsingør kommer samme melding 1607: »Af fi
skerbænkene er intet bekommet, af den årsag, at Gud
Allermægtigste forholder os sine gaver af stranden«. I
det følgende halve århundrede fik byen ingen indtægt
af dem.13

Fiskenes forsvinden blev katastrofal for flere af fisker
lejerne. Krogskilde med 8 huse lige vest for Gilbjerg
forsvandt helt o. år 1600. Samme skæbne overgik se
nere Ræveleje øst for Hornbæk. Rågeleje og Tisvilde
leje blev også opgivet, men genopstod senere. Andre
lejer klarede sig trods forarmelsen igennem.
Lensregnskaberne giver et ufuldstændigt og usikkert
billede af forholdene på Gilleleje i denne periode.

Udgravning Fabersvej 10. Fundamentsten fra hus opført ef
ter pestens hærgen i 1564. Syd for vægforløbet ses et tagdryp
af håndstore strandsten.

sild for 1 td. torsk«. Kilden fortæller om svigtende tor
skefangster, men situationen var åbenbart ikke værre,
end at landgilden kunne dækkes ind gennem sildefi
skeriet. Først i 1586 fortæller et kongebrev, at fiskeriet
sidste år som helhed har været så ringe, at en del af
kronens tjenere på Gilleleje og andetsteds ved strand
siden i lenet ikke har kunnet få de fisk, de skulle svare i
årlig landgilde.9

Tilbagegangen illustreres måske bedst af Helsingørs
kæmnerregnskab, hvoraf det fremgår, at byen i perio
den 1576-92 ikke havde nogen indtægt af fiskebæn
kene på torvet dvs. boder, hvorfra fiskerne solgte de
res fangst. Ved de fleste regnskaber er direkte noteret,
at der ingen fisk var at få.10
Lensmanden på Kronborg udarbejdede i 1588 en liste
over den landgilde, fiskerne på Gilleleje skulle betale.
Ikke mindre end 70 navne og dermed huse omtales.
Afgiften skulle betales i torsk, og var for de flestes
vedkommende en halv eller en hel tønde. Men virke
ligheden var en anden. Stadig flere fik problemer med
at betale landgilden.11

Jævnligt meldes omkring 50 personer at være øde eller
forarmede. Udtrykket »øde« bruges i flæng om huse
eller personer, der ikke kunne svare jordebogs-afgifterne, men også om personer, der forlængst havde for
ladt huset, der måske lå som en ruin i mange år.
I skattelisterne nævnes derimod ofte helt op til 30-45
personer, der var i stand til at betale. Til andre tider
sank tallet til 10-20 skatteydere.14

Sognepræsten i Søborg, Jens Jensen, underskrev sam
men med 40 fiskere på Gilleleje i 1645 en overens
komst om fisketiendens størrelse.15 Et mandtal fra
samme år, der omfattede alle personer over 15 år,
stemmer godt med dette tal. I alt opregnes 103 perso
ner.10 Undersøgelser har vist, at personer under 15 år
på den tid har udgjort ca. 30-40% af den samlede be
folkning. Med lidt forsigtighed kan man derfor an
sætte befolkningen på Gilleleje til omkring 150-175
personer i 1645.17 I 1657 indberettede Jens Jensen, at
der da var 31 fiskerhuse på lejet.18
Medens oplysningerne gennem første halvdel af 1600årene er lidt usikre, når det gælder spørgsmålet om,
hvilken indvirkning nedgangen i fiskeriet havde på be
folkningen og antallet af huse i fiskerlejet, stiller sagen
sig lidt anderledes senere i århundredet. Ved udarbej
delsen af Chr. V’s matrikel i 1680’erne blev alle ejen
domme og fæstere på Gilleleje registreret og beskre
vet.19 Der var nu 34 grunde, hvoraf fire dog var øde,
dvs. uden fæster eller hus, men de blev alligevel matri
kuleret sammen med de andre under numrene 1-34.
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ten. I princippet er den opbygget omkring paralleltgående veje langs stranden, afbrudt af tværveje med
passende mellemrum. Da grundene i sin tid blev ud
stukket, har man uden tvivl fulgt den oprindelige
strandlinie. Havnevej har ligget umiddelbart op til
strandbredden og dens nuværende forløb - en svag
bue - afspejler således kystforløbet på dette sted.
Endnu i 1819 beskrives Gilleleje som liggende i bunden
af en bugt.20
Bag husene på Havnevej lagdes en ny række boliger og
bag disse endnu en række, adskilt af en parallelvej
(Hovedgaden - Østergade). Også i dette vejforløb anes
buen fra kystlinien. I bydelen nærmest åen (nu kana
len) strakte grundene sig fra vej til vej. Længen? østpå,
hvor afstanden mellem vejene var større, deltes grun
dene op på tværs, således at der blev et hus både mod
Havnevej og mod Hovedgaden/Østergade.

Fabersvej 10: Snit gennem lagene på grunden. Øverst ha
vejord, derunder flyvesand med lerlag, antagelig lagt for at
dæmpe sandfygningen. Nederst kidturlag, der er samtidige
med bebyggelsen fra 1500-årene.

Gilleleje var altså i løbet af en periode på hundrede år
blevet halveret. Medvirkende til denne tingenes til
stand var sandflugten. Overalt i den gamle bydel ligger
aflejringer af flyvesand under de nuværende huse.
Nogle steder - som f.eks. i den vestlige del af Havnevej
- er laget ganske tyndt, andre steder - navnlig i den
østlige bydel, øst for Søstræde - er laget helt op til
1-1,5m tykt. Sandflugten tog dog for alvor fat omkring
midten af 1500-årene ved Tisvilde og Tibirke, og i lø
bet af de følgende århundreder meldes om problemer,
snart her - snart der, langs hele Nordsjællands kyst.
Sandflugten i 15-1600-årene kan sammen med fiskeri
ets tilbagegang have været medvirkende til at udslette
fiskerlejer som Krogskilde og Ræveleje eller reducere
antallet af huse på Gilleleje, men her omtales sand
flugten dog ikke før begyndelsen af 1700-årene.

Den ældste bebyggelse
Med 1688-matriklen og de arkæologiske udgravninger
som udgangspunkt, sammenholdt med de eksiste
rende rester af den gamle by, er det muligt at danne
sig et billede af fiskerlejets oprindelige udseende og
udstrækning. »Byen« har ikke noget tilfældighedens
præg over sig, men virker i høj grad reguleret fra star
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Den næste - og sidste - række huse syd for vejforløbet
Hovedgaden/Østergade havde østligst ryggen mod
strandbakken og grænsede nærmest åen op til Nellerupgårds jorder. Oppe på bakken placeredes kirken
og langs den nuværende Hovedgade lå en del huse,
som adskilte sig fra selve fiskerlejet på strandbredden
ved at være beboet af dels indsiddere (daglejere, hånd
værkere m.m.) og dels husmænd med jord. Indsidder
husene på højst 6 fag lå øde hen, når fiskeriet svigtede,
men befolkedes atter, når tiderne blev bedre, og der
var brug for smedearbejde og anden håndværkskun
nen. Undertiden var det nødvendigt at genopbygge
dele af husene, før de atter blev beboelige.
Til alle husene på Gilleleje hørte en kålhave, men fem
fæstere havde nogle små jordlodder, hvor de kunne
dyrke lidt korn. De to største ejendomme lå på strand
bakken oven for byen langs den nuværende Hoved
gade. Niels Sørensen, der i 1682 boede på den grund,
der fik matr.nr. 1 (nuværende matr. 5 og 6). havde
godt 1 td. land. Hans nabo mod vest på no. 2, Mogens
Pedersen, havde kun % td. land. Jorderne beskrives
som sandede og ringe, men dyrkes alligevel hvert år.
Udbyttet må have været ringe selv med tanggødsk
ning, som var almindelig på fiskerlejerne.
Det er iøjnefaldende, at der flere steder på del rekon
struerede kort over de gamle matrikelnumre fra 1700tallet er »huller« i byplanen, hvor man ville have for
ventet bebyggelse. Dette forhold er især udtalt mod øst
omkring det nuværende Fabersvej/Østergade-kvarter.
Det vi her står overfor, er i virkeligheden en illustra
tion af fiskerlejets tilbagegang i begyndelsen af 1600årene. Nogle af de forsvundne huse har ligget, hvor
der i 1682 var huller i rækkerne, f.eks. på Havnevej,
men størstedelen har ligget østpå omkring Fabersvej,
Østre Strandvej og Østergade. Nogle få grunde var i
1680’erne de eneste tilbageblevne i denne bydel.
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lig bestående af stue, køkken, saltherberg, madkam
mer og loft samt udhus til dyrene.22 Huset lå antagelig
V-0 på grunden. I en synsforretning 1717 oplyses, at
der på grunden var 9 fag hus.23

Havnevej 3: Rester af gadebrolægning med rendesten, der
opfattes som en del af Havnevejs ældre, nordligere forløb.

Endnu 1763 kunne man se resterne af østbyen, idet
Søborgpræsten M. Smith i et brev til Amtmanden
skrev: »Gilleleje (har) i det 16. årh. været meget be
bygget, hvorpå endnu findes i de østliggende grunde
bevis«.21 Disse sidste synlige rester forsvandt sikkert
under sandflugten i 1770’erne og kan i al fald nu do
kumenteres ved udgravningen på Fabersvej 10.
Sammenholder man retningen på hustomten Fabers
vej 10 med 1682-byen, får man indtrykket af en halv
måneformet figur. En udgravning i den anden ende af
byen, på Havnevej 5, forstærker billedet. Her blev i
baghaven, 25 cm under den nuværende overflade,
fundet den sydlige halvdel af en brolægning, der for
løb fra NV til SØ. Brolægningen faldt stærkt ned mod
den sydlige kant, der gik over i en høj kantsten.
Under det nuværende hus fandtes resterne af et vin
kelbygget hus, der havde samme orientering som bro
lægningen. Udgravningen har gjort det klart, at Hav
nevej oprindelig fortsatte sit buede forløb videre mod
nordvest, og ikke som i dag foretager et sving hen mod
den nuværende bro over kanalen.

Den gi. matr. 7 (nuværende matr. 18/19) har oprindelig
ligget syd for Havnevej side om side med gi. matr. 8.

Fiskerfamilierne i anden halvdel
af 1600-årene
Fra 1670’erne begynder vi at kende lidt mere til, hvor
dan fiskerhusene i Gilleleje var indrettet. Skifteproto
kollerne taler deres tydelige sprog om boligindretnin
gen. Som eksempel på en fisker, der klarede sig bedre
end de fleste, vælger vi dødsboregistreringen efter
Mads Troelsen, der boede på Østergade (nr. 21 i Chr.
d. V’s matrikel 1688 - nr. 19 efter 1718).

Mads Troelsen døde omkring årsskiftet 1676/77 og ef
terlod sig ifølge registreringen dateret 1/3 1677 en bo
16

Den følgende beskrivelse af stuehuset bygger ud over
kildens oplysninger på de erfaringer, forfatteren har
fra arbejdet med andre sjællandske skifteprotokoller
fra 1600- og 1700-årene. I stuen stod 1 skive (et bord)
langs vinduerne mod syd samt en slagbænk, In orpå lå
gamle bænkeklæder. I hjørnet ved bordenden stod på
bænken et vråskab, hvor Mads Troelsen antagelig op
bevarede sine personlige ejendele. Væggen ved bord
endebænken var udsmykket med et panel, måske ud
styret med renaissanceskæringer fra de bedre tider i
anden halvdel af 1500-årene. I stuen stod også en kiste
og et lille skrin til opbevaring af indbo. På en hylde
under loftet fandtes 8 sibøtter, dvs. flade kar med
mælk, der skulle stå lunt af hensyn til afskum ning af
fløde benyttet under smørkærningen.
Stuen blev opvarmet af den kakkelovn, ildstedsskatten
nævner 1677.24 Ovnen har været placeret op til køk
kenafdelingens skillevæg, så den kunne fyres fra det
tilstødende rum ligesom en bilæggerovn. Her\ ed kom
røgen fra fyringen ikke ud i stuen, der antagelig havde
loft. I skiftet nævnes ikke jernkakkelovn. Det er derfor
mest sandsynligt, at der er tale om en lerovn, muligvis
med indsatte glaserede kakler, som de kendes fra
mange udgravninger i Gilleleje. I køkkenet, der rime
ligvis lå øst for stuen, fandtes 1 kobberkedel. 1 mes
singkedel, 1 kobbergryde og 1 gammel gryde. Køkken
tøjet har været brugt ved den daglige madlavning, der
foregik over »gruen«, en skålformet fordybning, som
nævnes i ildstedsskatten 1677. Gruen var antagelig pla
ceret ved skillevæggen op til stuen. Kedler og gryder

Havnevej med sit nuværende forløb, således som det blev fast
lagt ved reguleringen i 1700-årene, hvor vejen næ) mest åløbet blev flyttet længere mod syd. Til venstre ses sideleen gen til
Havnevej 3, der blev nedrevet i begyndelsen af 1930’erne,
(fot. Hugo Matthiesen, 1922).

TRÆK AF GILLELEJES HISTORIE
blev ophængt i en krog over den åbne ild, der muligvis
var afskærmet mod omgivelserne af en væg i lofts
højde, således at der dannedes et lille køkkenrum på 1
fag. Røgen fra ildstedet trak væk gennem en lyre i gavl
eller tag. I resten af køkkenafdelingen stod 1 brøgger
kedel, 3 brøggekar og 2 øreballer (bødkerkar) anvendt
under ølbrygningen. Hertil kom en håndkværn til ma
ling af malten, der opbevaredes på loftet. En gammel
kærne fortæller om fremstilling af smør. Et dejtrug
vidner sammen med 13 skæpper korn om bagning af
brød. 1 standtønde til opbevaring af fødevarer fandtes
også i rummet. Skiftet omtaler tillige 1 gi. sengeklæde i
køkkenet, antagelig fra det nagelfaste sengested, tjene
stepigen Karen Lars Datters sov i. Den bageovn, ild
stedsskatten nævner 1677, har muligvis stået i rummet.
Redskaberne peger på, at denne del af huset har fun
geret som arbejdssted for husmoderen og tjenestepi
gen, når brygning, bagning, kærning samt andet gro
vere bryggersarbejde skulle udføres.

Vest for stuen lå madkammeret og saltherberget. I
madkammeret stod 2 gi. øltønder, 4 øltønder, en Yi
tønde, 1 gi. kiste, 1 hugøkse, 1 spadøkse, 4 traver lang
halm og 500 fiskekroge. Hertil kom 1 gi. sengested
med sengedyner og 2 hovedpuder. En lignende sam
menblanding af sove- og magasinfunktion finder vi i
saltherberget, hvor der udover et sengested stod 1
tønde sild, 7 sildefjerringer (kvarte sildetønder), 1
tønde og 1 høtyv.
Skiftet efter Mads Troelsen har givet os indblik i den
hustype med stue, køkken/bryggersafdeling og herberger/kamre op til dagligstuen, der var almindelig i
sjællandske landsbyer fra renaissancen (efter ca. 1550)
frem til slutningen af 1700-årene. Systemet med her
berger til logi og magasin for indbo samt madvarer går
sandsynligvis tilbage til middelalderen.

Ildstedsforholdene hos Mads Troelsen med grue, kak
kelovn og bageovn var ikke blandt de mest moderne i
byen. Ildstedsskatten fra samme år nævner skorsten i 4
huse, som f.eks. hos Niels Sørensen (nr. 1 på kortet
1718-1844). Dette stuehus havde tillige kakkelovn og
bageovn. Det daglige madlavningsildsted lå i bunden
af skorstenen. Kakkelovnen i stuen og bageovnen blev
sandsynligvis fyret fra skorstenen, så al røg fra husets
ildsteder trak ud denne vej (se tegning fra Havnevej
3).
Mads Troelsen var fisker. I skiftet nævnes 1 båd med et
sejl, en mast og tov samt 2 ankre. Hertil kom 13
mandser (sildegarn) og 13 gi. mandser på loftet. Sam
men med de 500 kroge i madkammeret, beskriver red
skaberne det kendte mønster med sildefiskeri i efter
årsmånederne, og krogfiskeri efter torsk koncentreret
i vintermånederne. På den anden side viser redskabs
inventaret i rummene, at fiskerfamilien også beskæfti

gede sig med husdyrhold. Skiftet nævner da også 2
køer, 1 hoppe, 1 gilling, 4 får, 3 lam, 3 spædekalve, 5
svin, 4 grise og 1 vogn med sele og tømme. På loftet
stod i øvrigt 1 skærekiste til hestens hakkelse samt hang
to sider flæsk.

Mads Troelsen havde kun græsningsret til et kreatur
på Gilleleje Overdrev. Hans efter lokale forhold rela
tivt store kvægbesætning måtte derfor finde supple
rende græsning andetsteds. Til ejendommen på Øster
gade hørte kun en kålhave. Enten har fiskerfamilien
på skiftetidspunktet haft flere dyr på overdrevet, end
det fremgår af Chr. V’s matrikel (markbogen 1682),
eller også har han haft dyr på lejet græsning i om
egnen.
I skiftet tales flere steder om korn til brygning og bag
ning. Hvis vi skal tro markbogen 1682, har korn ikke
været dyrket på lodden i byen. I listen over udestående
gæld nævnes, at Jørgen Jørgensen i Smidstrup skylder
boet 4 daler, 2 mark, hvorpå er betalt 2 skæpper rug
og 4 skæpper byg. Mads Troelsen har skaffet sig korn
ved et lånearrangement med bonden i Smidstrup.
Havde man penge tilovers eller fisk at sælge, som Mads
Troelsen, kunne der være en fordel ved denne form
for långivning/handel. Det sikrede regelmæssige leve
rancer, hvis låneren/køberen var forpligtiget til at be
tale faste afdrag.
Et lignende arrangement skaffede øjensynligt hø til
vinterens kreaturfoder. Søren Jensen skyldte boet 3
daler, hvorpå der var betalt 1 daler i form af et læs hø.
Mads Troelsen havde penge til gode hos ikke mindre
end 15 personer i omegnens landsbyer, ja selv en
skrædder i Frederiksborg (Hillerød) skyldte boet
penge. Der er ingen tvivl om, at fiskerfamilien på
Østergade var blandt den bedrestillede del af gillelejerne.

Vi har stiftet bekendtskab med en hjemmehusholdning, hvor både fiskeri og husdyrhold spillede en væ
sentlig rolle, et træk, som antagelig blev almindeligt fra
ca. 1600 og frem, hvor fiskeriet var i tilbagegang. De,
der valgte at blive i Gilleleje, klarede sig igennem med
et supplerende husdyrbrug. 5 af de 30 fiskere havde
kornavl i 1682. Chr. d. V’s matrikel oplyser, at disse
»sædehaver« blev dyrket årligt. De har numrene 1,2,
3, 5 og 26 på kortet over byens matrikelnumre 17181844.
Markbogen 1682 nævner 9 fiskere, der hver havde ret
til at græsse 1 kreatur på overdrevet; kun 3 af disse
havde sædehaver. Overdrevet bestod af 2 dele og be
skrives på følgende måde: »Nellerups Overdrev: kal
des ellers Gilleleje Skov: strækker sig øster fra Nellerup og til Bonderup, og i sønder imod Bregnerøds
Vang og til Søborg Hestehave og norden til stranden
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dårligt fiskeri og mange ekstraskatter, fik vanskeligt
ved at klare dagen og vejen. Fattigdommen gav sig
udslag i boligstandarden.

Udsnit af de Gram-Langenske skovkort 1763-66, der viser
Gillelejes overdrev og de sidste rester af skovene.

og til Gilleleje. Gilleleje Mark liggende østen til Gille
leje, vester til Bjørnstrups vangegærde, norden til
Bjørnstrups stenge og stranden. Forskrevne tvende
små overdrifter, er næsten overgroet med eneris og en
del sandjord ...«

Ud over de 9 gillelejere havde Nellerupgård og Gille
Mølle ret til græsning af henholdsvis 8 og 6 kreaturer
på overdrevet. Giile Mølle var en vandmølle, der lå ved
åens udløb i Kattegat, omtrent hvor »Irma« i dag er
placeret. Maling af korn var et erhverv, som krævede
kongeligt privilegium. I beskrivelsen af Gilleleje i
markbogen 1682 hedder det: »Fiskerne lader under
tiden male udi i Dronninge Mølle og ellers udi i Gille
Mølle, når den kan bruges (red: der var ikke vand nok
hele året), undertiden også på Helsingørs vejrmøller«.
Markbogen beskriver, hvorledes forholdene var i Gil
leleje 1682. Oplysningerne blev brugt som grundlag
for den nye matrikulering, der var færdig 1688. I mo
delbogen25 fra dette år er samtlige fiskere noteret for
græsningsret til hver et kreatur på overdrevet. At
markbogen kun nævner ni fiskere med denne rettig
hed, er udtryk for, at forholdene ikke længere var i
overensstemmelse med det egentlige behov. Det ser ud
til, at flere og flere fiskere havde skaffet sig kreaturer i
løbet af 1600-årene. Fiskeriets aftagen var årsag til ud
viklingen. I gadebilledet markerede ejendommene
med landbrugsdrift sig ved stald og ladelænger, der
gerne lå som en vinkelbygning N-S op til stuehuset.
Gilleleje-husenes fagantal var beskedent. En synsfor
retning fra 1717 har et gennemsnit på 7,4 fag for byens
32 fæstehuse.26 Kun 8 af ejendommene bestod af 9
eller flere fag, med et maksimum på 18. 20 fiskere
klarede sig med 6 fag eller derunder. Det er blandt
disse sidste vi skal finde den almindelige gillelejefamilie, der især i 1600-årene og ind i 1700-årene, med
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Som eksempel vælger vi skiftet efter David Hansen,
der døde 1679 og boede på nuværende Østergade
7-9.27 I synsforretningen fra 1717 oplyses, at dette hus
(nr. 22 efter 1718-matriklen) havde 7 fag. I dødsbore
gistreringen 1679 vurderes det til 10 rigsdaler. Her
levede David Hansen med sin kone Karen RasmusDatter og deres to børn den 12-årige Johanne DavidsDatter og den 5-årige Hans Davidsen. Ikke alle 7 fag
blev anvendt til beboelse, for i skiftet nævnes en ko,
der vurderes til 9 dr., dvs. næsten det samme som hu
set! Der var god brug for mælken til supplement, for
af fiskeredskaber havde David Hansen kun 3 mandser
sildegarn til i alt 2 daler 1 mark, og 1 par fiskestøvler til
1 daler og 3 mark. I stuen omtales et bord, antagelig
placeret langs vinduesvæggen, hvor bænken med
nogle gamle klæder i også var anbragt. En væv, et kan
deskab og en jernlysestage var stuens øvrige inventar.
Kammer nævnes ikke, men da en gi. øltønde og 1 gi.
kiste var vurderet for sig i skiftet, er det sandsynligt, at
det har været der alligevel. Køkken omtales heller
ikke, men 1 gi. messingkedel røber dets eksistens. Ild
stedsskatten 1677 fortæller, at David Hansen havde
kakkelovn, grue og bageovn, der sikkert har va ret for
delt i huset på lignende måde som hos Mads Troelsen.
Det sparsomme indbo blev samlet vurderet til 26 daler,
3 mark og 14 skilling. David Hansen skyldte imidlertid
penge til ikke færre end 27 personer, der fordelte sig
over hele Holbo Herred, dog på nær en rebslager i
København. Gælden løb op i 46 daler og 3 mark. Som
så mange andre gillelejere i 1600-årene måtte de efter
ladte se en yderst usikker fremtid i møde.

Koen malkes på marken vest for byen. Mange fiskere supple
rede i ældre tid fiskeriet med lidt husdyrhold.
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Gilleleje i 1700-årene
Fra 1718 skete der visse ændringer i Gillelejes matrikulering. I lighed med andre af kongens godskomplek
ser, blev Nordsjælland indrettet til ryttergods, dvs. at
indtægterne skulle gå til underhold for de nationale
rytterregimenter. På dette tidspunkt var en del af Gil
lelejes grunde øde. To af disse udgik helt af matrikuleringen, og man ændrede omkring % af numrene,
mens resten forblev uændret i forhold til 1688. I løbet
af 1700-årene blev den ene grund efter den anden delt
op i to grunde. Årsagerne til denne udvikling kan i al
fald for den sidste halvdel af 1700-årene forklares ved
et bedre fiskeri og deraf følgende bedre beskæftigelse
og behov for byggegrunde. Men grunddelingerne be
gyndte allerede i 1720’erne, og må i denne periode
snarere forklares ved fattigdom end velstand. I nogle
af de tidlige fæstelister omtales direkte årsagen til fæ
steskifter og delinger.28 Grundene no. 16 og no. 21 blev
som nogle af de første delt i 1727. Fæstelistens omtale
af dem er næsten identisk. Om no. 21 oplyses føl
gende: »Niels Jensen, indsidder (red: daglejer, ar
bejdsmand eller håndværker), fæster halvparten af det
hus, som Tyge Jensen beboede, mens formedelst han
ej kunne svare skatterne af det hele hus, samme halve
part til ham godvilligen afstaaet, giver fæste: 1 daler«. I
et fæstebrev fra 1738 afstår en fæster halvdelen af sit
hus »formedelst stor fattigdom« og en anden afstår i
1741 halvdelen af sit hus, »siden afgiften falder ham
for tung ene at svare«. De lange restancelister viser
tydeligt, at husmændene på Gilleleje har haft svært ved
at betale de mange afgifter, der i 1700-årene påhvilede
befolkningen, men ved deling af hus og grund redu
ceredes den enkeltes hartkorn, der var skattegrund
laget.

En halvering af et hus betød ofte, at den nye fæster
fremover kun fik 3-4 fag af det oprindelige hus, der i
gennemsnit havde 6-8 fag. Senere, da tiderne blev
bedre, byggede man til i hver sin ende, og de karak
teristiske, lange »rækkehuse« blev resultatet. (Jvf.
1809-kortet, s. 21).

Hvorfra de nye fæstere i 1700-årene kom, oplyses
yderst sjældent. Som regel nøjes man med at beskrive
den nye fæster som ungkarl eller indsidder. Efter
svenskekrigene og afståelse af Skåne, Halland og Ble
kinge i midten af 1600-årene indvandrede en del skåninge til Danmark bl.a. også til Gilleleje, men hoved
parten af fæsterne kom uden tvivl fra den nærmeste
omegn og selvfølgelig fra Gilleleje selv. Ofte overtog
en søn fæstet efter sin fader, når denne »formedelst
høj alder og svaghed ikke længere kan forestå huset«.
For andre var der mulighed for at fæste hus ved f.eks.
at ægte en enke eller en datter. Fæsteskifte skete som
regel på den betingelse, at de tidligere folk på stedet
skulle nyde, som det udtryktes »fri husværelse, tilbør
lig underhold eller forsvarlig husly deres livstid«. Af-

tægtsboligen bestod af 1-2 fag i den ene ende af huset.

Ved overtagelse af et fæstehus skulle der for eksempel
betales 1 rigsdaler i indfæstning. Hvis der var restance
fra den tidligere fæster, kunne den nye blive fri for
indfæstningen ved at betale restancen. Denne kunne
dog være betydelig større end indfæstningen. Fæsteli
sterne omtaler jævnligt fag-antallet i bygningerne,
men at der ikke altid er tale om »komplette« huse,
fremgår af og til af tilføjelser som: »mest nedfalden«,
»i slet stand«, »forfalden«, »brøstfældig« og »i mådelig
stand«.
Det er ikke meget, vi kender til Gillelejes erhvervsud
vikling i 1700-årene. Det generelle indtryk er, at fi
skeriet bedredes i løbet af århundredet. I 1682 var
antallet af familier i Gilleleje 30, mens det ved folketæl
lingen i 1787 blev opgjort til 60 familier med i alt 221
personer.29 Medvirkende til øgningen i antallet af fi
skere var uden tvivl en større efterspørgsel på fisk,
fordi befolkningstallet i by og på land var stigende i
anden halvdel af 1700-årene. Sandflugtens indvirken
på fiskernes hverdag var dog stadig et problem. Fra
1770’erne kendes flere klager over forholdene i Gille
leje. Både i den vestlige bydel, ved kanalen og østpå,
hærgede flyvesandet, men især blev grundene om
kring Lille Strandstræde ramt.

I et brev fra 1778 til kongen fra fire beboere på Gille
leje hedder det:
Stormægtigste Monark!
Aller Naadigste Arve
Konge og Herre!
For Deres Kongelig Majestæt, vor allernaadigste Arve
Konge og Herre nedknæler allerunderdanigst vi fat
tige fiskere og beboere paa Gilleleje; allerydmygste an
dragende den store skade, os paa et aarstid er tilføjet
af flyvesand, som med vesten og nordvest vind, så
stærk har formeret sig, at den inden en kort tid ganske
ødelægger mange af os, især er vi fire, som hastig og
snart bliver ødelagt, som er: Anders Villingbæk, An
dreas Andresen, Anders Vind, Jens Nielsen. Ved det
hus jeg Anders Villingbæk beboer, stod et lidet hus tæt
op til, som nu ganske er ødelagt, og samme plads er
skjult med sand, saa der er over 2 alen høj med sand,
ved bemeldte hus plads, saa jeg maa stedse kaste den
bort, fra indgangen til det hus jeg beboer, thi den til
tager daglig naar stærke vinde er, som saa jævnlig ind
falder; og nu fra sidst afvigte 24. til 29. augusti er den
paa bemeldte husplads, og flere steder, tiltaget 2 alen
høj og derover.
Min næste nabo Andreas Andresen er alt, saaledes
bedærvet; at ikke alene stengærdet, som er 3 alen høj
for hans lille gaardsrum er paa et quarter nær, paa sine
steder ganske bedækket af flyve sanden, men den fly
ver ned og ind i hans forstue, saa han daglig maa
skaffe den ud; og end nu værre naar det blæser noget
19
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drivende, især i stærke storme, flyver sanden paa hans
tag, saa der kan være undertiden over 4 fingre tyk med
sand paa taget, saa baade tag og tømmer er allerede
ikke alene beskadiget, men ganske fordærvet, thi han
maa stedse rive sanden ned, ellers tvang den paa en
gang tømmer og tag i stykker.
Det bliver for vidtløftig, allerunderdanigst at an
drage her, al den skade os allerede er sket, hvilket
Schroder i Tisvilde og andre fornuftige mænd har set
at vor allerunderdanigste andragende er i sandhed.
Alle veltænkende maa forskrækkes over den store
force som flyve sanden truer os med, vi har anmodet
velbemelte Inspecteur Schroder om hjælp og forviise
herud skade, endeel af os er sket, men han kan ikke
forrette saa betydelig et arbejde, uden allerhøjst og høj
befaling til videre hjælp. Vi lod i april, sidst afvigte, en
underdanigst memorial indløbe til det kongelige Ren
tekammer om hjælp, men os er ingen sket endnu, og vi
frygter at bliver det frost, saa er vi stor fare under
given.
Vi har de fleste af os anvendt største flid at opbygge
og istandsætte Kongens huse, som vi beboer, som i
vore formænds tid var ganske ringe.
Den store omsorg Deres Majestæt daglig viser for
sine tro undersaatters sande vel, og den hjælp de
stedse nyde af Deres Majestæt, giver ogsaa os anled
ning og haab, allerunderdanigst, ogsaa ydmyg som no
gen velsindet og tro undersaat kan ydmyge sig for sin
allernaadigste konge, at indflye til Deres Majestæt om
nogen hjælp, til at hindre vor yderlige fordærvelse, thi
kommer vinter og frost over os, frygter vi for ganske at
blive ødelagte.
Deres Kongelige Majestæts
allerunderdanigste arve, troe,
og edsvorne undersaatter
Gilleleje paa Cronborgd. 15.sept. 1778
Anders Villingbæk. Andreas Andresen.
Anders Vind. Jens Nielsen med flere.

At flyvesandet her paa Gilleleje mange gange har for
skrækket mig, naar jeg paa embeds vegne har været
her i byen, da den særdeles i stærke stormvinde, har
truet beboerne ved stranden med undergang, og tager
virkelig til, at den, uden at blive hæmmet med force,
tilsidst vil foraarsage en stor ødelæggelse. Maa jeg, da
beboerne har anmodet mig derom attestere.

Gilleleje d. 2O.sept. 1778

Schroder

Sognepræst30

Ingen af de nævnte ejendomme blev dog opgivet. Der
imod måtte huset på gi. matr. 27 slettes af jordebogen,
idet bygning såvel som grund var så stærkt dækket af
flyvesand, at ingen for eftertiden kunne bruge stedet
eller give afgift heraf. Vi kan i dag ikke sige, hvor
denne grund har ligget. For at afhjælpe problemerne,
20

Gilleleje Kirke fik sit nuværende udseende under en restaure
ring omkring 1740. Fra begyndelsen af1600-årene og til ind
i 1800-årene, hvor byen bredte sig mod øst, lå kirken i ud
kanten af lejet (jvf 1809-kortet side 21), men har oprindelig
ligget cen tralt placeret på strandbakken .

blev to »i flyvesands dæmpning kyndige mænd« sat til
at undersøge årsagerne og foreslå foranstaltninger til
bekæmpelsen af sandet. Det blev hurtigt klart, at krea
turerne og navnlig svinene, der gik frit omkring,
havde hovedansvaret for miseren. Øst for byen var
problemet størst. Fra overdrevet trængte dyrene ud på
strandbakken og nedtrampede og spolerede risgær
derne, som med megen møje og bekostning var sat i
stand. Tilmed stjal beboerne fra risgærderne, når de
havde behov for brændsel. Som værn mod sandet blev
bygget stengærder mellem overdrevet og strandarea
lerne og opsat risgærder ved stranden. En hyrde fik til
opgave at passe på dyrene og den nye indhegning af
flyvesandsarealet.31

Bebyggelsen i 1800-årene
Den nuværende matrikulering stammer fra 1844. Op
målingsarbejdet af den sandflugtshærgede by startede
allerede i 1809 med selve bykernen (se kort, s. 21). Ar
bejdet fortsatte med de omkringliggende jorder i 1813,
og de to opmålingsarbejder dannede grundlag for det
første samlede kort over Gilleleje i 1815. Få år efter
blev der udarbejdet en matrikelprotokol, som ommen
med kortet, dannede retsgrundlag for matri kulerin
gen, der blev gældende fra 1844. Matriklen indeholdt
numre op til 90; det sidste var byens fællesjord, eksem
pelvis stejlepladserne.

I sig gemte de nye numre mindelser om den gamle
matrikel. Skoleembedet, klokkerembedet, kroen og
Nellerupgård, der tidligere ikke havde været matriku
leret sammen med fiskerlejet, blev i 1844 tildelt de fire
første numre. De følgende - fra 5-62 - blev givet til de
- delte som udelte - grunde, der var nummereret i
den gamle matrikel. Først derefter fortsatte nummere
ringen med de grunde, der var blevet bebygget efter
1718.
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Kort over Gilleleje By 1809.
Kortet viser byen før udbygningen mod øst, ligesom Søstræde
og Fabersvej endnu ikke er anlagt.

Slutningen af 1700-årene og begyndelsen af 1800årene var en overgangsperiode for fiskerbefolkningen
i Gilleleje. Befolkningstallet var næsten uændret, eller
voksede kun meget lidt i midten af 1700-årene. Folke
tællingen i 1787 nævner et befolkningstal på 221 perso
ner, fordelt på 60 familier. Frem til næste folketælling i
1801 stiger indbyggertallet derimod voldsomt til 298
personer, fordelt på 80 familier - en stigning, statistisk
set, på mere end to procent om året. Denne vold
somme vækst i befolkningen afspejles også i et øget
byggeri i perioden. Den første opgørelse, i forbindelse
med oprettelse af brandforsikring, nævner i 1794 i alt
56 ejendomme i byen. I flere af husene boede der to
familier, som det også fremgår af folketællingerne. I
tiden frem til omkring 1800 udbygges flere stuelænger
og de øvrige udvidelser sker ved nybyggeri på eksi
sterende grunde eller ved opdeling af disse.
I begyndelsen af 1800-årene er presset dog blevet så

stort, at man begynder på en udbygning af fiskerlejet
mod øst. Omkring 1804 bygges de første huse i om
rådet ved det nuværende Fabersvej og Søstræde, bl.a.
Fabersvej 2 C og Søstræde 4. På dette tidspunkt eksi
sterede hverken Søstræde eller Fabersvej, idet der kun
var et par spredte huse i området. Først i 1811 blev
Søstræde udlagt i forbindelse med udmatrikulering af
flere grunde, bl.a. Fabersvej 2 A og Søstræde 1. Om
trent samtidig udvides flere af de første huse, således
at området får karakter af en sluttet bebyggelse. I de
følgende år frem til o. 1816 udbygges »på sandet«
langs med stranden, således at Fabersvej opstår. Al
lerede fra o. 1815 skete der dog et kraftigt fald i bygge
aktiviteten over hele byen. Årsagen hertil var tilsynela
dende en kombination af flere forhold, bl.a. dårligere
fiskeri og statsbankerotten i 1813. Uden tvivl har også
afslutningen af krigen mod England i 1814 haft be
tydning, idet der fremover ikke var mulighed for at
tjene penge på kaperi.
21
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Matrikelkort fra 1815 over Gilleleje By med tilhørende jorder.
Mod øst ses overdrevet, der på foranledning af Nellerup
Gaards ejer blev udskiftet i 1775. Ved denne lejlighed fik
fiskerne tildelt et jordliggende efter hartkornets størrelse. Først

22
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i 1860, da fæsterne blev selvejere, blev overdrevet opdelt i
parceller efter det system, der er angivet med kraftig optruk
ken streg på kortet. (Matrikelarkivet).
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Udsnit af matrikelkort 1860-73 over Gilleleje By (Matrikel
direktoratet).

De følgende årtier var præget af en lav byggeaktivitet,
både hvad angår opførelsen af nye huse og ændringer
eller tilbygninger til bestående huse. Folketællingen i
1834 nævner, at der i byen er 427 personer fordelt på
92 familier. Først hen mod 1850 afspejler byggeriet
bedre tider.
De første grundmurede huse (se s. 29) dukker op og
bliver i løbet af 1850’erne enerådende i Gilleleje. I
denne periode udvides også mange af fiskerhusene
med flere beboelsesrum og større udhusplads. Med et
stabilt fiskeri og færdiggørelsen af Gilleleje havn i 1873
sker en markant stigning i byggeriet. På få år ses en
voldsom vækst i byen, og især 1872 var et år med me
get stor aktivitet, ikke mindre end en halv snes nye
huse blev opført. Uden tvivl har havnebyggeriet givet
fiskerfamilierne troen på »gode tider«.
Befolkningstallet vokser igen meget kraftigt i løbet
af få år, i perioden mellem 1870 og 1890 med mere
end tre procent om året. Dette kan illustreres ved, at
folketallet o. 1900 er fordoblet i forhold til 1870.
Det eksisterende byområde var ikke tilstrækkeligt
stort, og allerede i 1868 blev det første hus opført på
24

sandarealet øst for byen, det nuværende Østre Strand
vej. Også mod vest skete der efterhånden en udbyg
ning af byen. Med udstykning af kroens jorder vest for
kanalen i 1880’erne, kom de første spredte huse i om
rådet. Det var først og fremmest Vesterbrogade og
Sv. Henriksensvej, der blev bebygget. Dette kvarter
med sine ældre murermesterhuse, der for fle res ved
kommende er over 100 år gamle, omfattes desværre
ikke af lokalplan 15.31. Det samme er tilfældet med
bebyggelsen ved Østre Strandvej. Hvis ikke der i nær
fremtid vedtages bevaringsbestemmelser for disse kvarterer, vil
Gilleleje miste noget af den organiske helhed i byplaren, der i
dag stadig kan relateres til fiskerlejets historiske udvikling.
Disse kvarterer er et synligt bevis på den riveade ud
vikling, som Gilleleje kom ind i efter havnens færdig
gørelse i 1873.
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BINDINGSVÆRKSHUSENE
Af de bevarede bygninger sammenholdt med skriftlige
kilder fremgår det, at bindingsværk frem til midten af
1800-årene næsten har været den enerådende bygge
måde. Gilleleje rummer stadig rester af bindings
værkshuse, oftest er kun en langside eller nogle detal
jer bevaret. Kun nogle få huse og udhuslænger står
stadig helt velbevarede, som Hovedgaden 49, Øster
gade 10 og 11 samt Fabersvej 2 C og Søstræde 4. Fælles
for den ældste del af bindingsværkshusene er, at de
knytter sig til den særegne nordsjællandske konstruk
tionsform, som afviger fra den øvrige del af landet.
Byggemåden, som beskrives nedenfor, var tidligere
udbredt over den nordlige del af Sjælland med egns
forskelle mellem Nordøstsjælland og Nordvestsjæl
land.
Bindingsværkshusene består af en ofte sindrigt for
bundet tømmerkonstruktion, hvor felterne, de så
kaldte tavl, mellem de enkelte tømmerstykker i væg
gene er udfyldt med lerklining eller sten. Det bærende
led er stolperne, som i de to modstående sider af byg
ningen er forbundet med en bjælke. Stolperne, der
Havnevej 30. Bindingsværkshus fra 1809, fotograferet un
der nedrivning i 1932 (fot. O. H.).

kan stå med varieret afstand i bygningens længderet
ning, deler huset op i fag, og står på en nedgravet
kampesten - en såkaldt syldsten. I topenden er stol
perne på langs af bygningen forbundet med et tøm
merstykke, benævnt toprem, hvorpå tagspærene hvi
ler. Desuden er disse forbundet med langsgående tøm
merstykker midt på facaden.

Gilleleje bindingsværk
Et af de særegne nordsjællandske træk er samlingen
mellem stolpe og bjælke (se tegn. 29). I modsætning til
den almindelige samlingsmåde, hvor bjælken er tappet
igennem stolpen, er bjælkerne i Nordsjælland skåret
ind i siden på stolperne. Konstruktionen kaldes glam
met bjælkelag og giver en meget karakteristisk facade,
idet bjælkeenderne stikker frem fra muren i den fulde
størrelse. Bjælkehovederne, der rager mellem 10 og 25
cm frem, findes på utallige huse i Gilleleje, idet bjæl
kerne i mange tilfælde er det eneste, der er tilbage af
det oprindelige bindingsværkshus. I ældre bindings
værk var bjælkehovederne ofte dekoreret med så
kaldte neglemærker, som det ses i LI. Strandstræde 8
fra 1804 og i Østergade 12, udhuset fra 1700-årene. I
stuerne har bjælkerne ofte været profileret i kanten og
i flere tilfælde ses profilet også på det udvendige bjæl
kehoved, som i Østergade 18 fra 1820.
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Østergade 10. Sidelænge i bindingsværk (fot. 1984)

Havnevej 30. Bindingsværkshus fra 1809, fotograferet un
der nedrivning i 1932. Foto viser samlingen mellem bin
dingsværksstolpe, glammet bjælke og tagkonstruktion (fot.
0. Hf.

Bjælkerne er ligesom tagspærene næsten altid af fyr
retræ eller gran. Da omkostningerne ved anskaffelse
af nyt tømmer har været store, har man i mange til
fælde brugt kasseret skibstømmer fra vrag eller ophuggede skibe. I et par Gillelejehuse har man anvendt
dæksbjælker fra ret store skibe til bjælkelag, hvilket
giver karakteristiske rum, da dæksbjælkerne er svagt
buede. Eksempler herpå er Fabersvej 2 C fra omkring
1804 og Havnevej 24 fra den anden halvdel af 1700årene. I sidstnævnte tilfælde med indbrændt signatur
for skibets lasteevne. Bindingsværksstolperne er altid
af egetræ i de ældre huse, ofte 15-20 cm brede og
øksehugget. Også her støder man på genbrugstøm
mer, som oprindelig ikke er fremstillet til bygnings
brug.
Et andet karakteristisk nordsjællandsk træk, som fin
des i Gilleleje, er det såkaldte gennemgående side
bånd. Tømmerstykkerne forbinder stolperne i facaden
lige under vinduerne og strækker sig ofte over flere
fag (se tegn. 29). Sidebåndet er bladet ind i stolpen, i
hjørnerne ofte med et svalehaleblad, og i de ældre
huse fastholdt af en trænagle som f.eks. LI. Strand
stræde 11 A. Sidebåndene er næsten altid i fyr og har
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en bredde på 10-13 cm. I husene fra 1800-årene er det
almindeligt, at sidebåndene bliver fastholdt af håndsmedede spir til stolperne, ligesom disse i mange til
fælde bliver smallere. I de sene bindingsværkshuse kan
sidebåndene godt være en kraftig lægte i grantræ på
fem til otte cm bredde.

Som tidligere nævnt står bindingsværksstolperne i Gil
leleje direkte på kampesten, uden fodtømmer, som er
almindeligt i andre landsdele. Mellem de enkelte stol
per har der i stedet været anbragt »løse« tømmerstyk
ker, kaldet syldstykker, af egetræ. Blandt de bedst be
varede er Hovedgaden 49 fra omkring 1810.
Østergade 11. Udhuslænge i bindingsværk (fot. 1984).
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Fabersvej 2 C. Bindingsværks langside på sidehus
fra 1812 med glammet bjælkelag, kopbånd og gen
nemgående sidebånd. Mod syd (venstre) to fag fra
1866 med korte sidebånd og uden kopbånd. Mål
1:100.
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Østergade 11. Bindingsværksgavl i udhuslænge fra omkring
1860 med glammet bjælkelag. Mål 1:100.

Søstræde 4. Bindingsværkslangside på sidehus fra 1859 med
overkæmmet bjælkelag, gennemgående sidebånd og lange
skråbånd i hjørnerne. Mål 1:100.

Det sene bindingsværk

kragtræer — fremstillet af udflækket egetræ. Husenes
gavle var i tagetagen altid bræddeklædte helt eller del
vis. Langt det almindeligste var, at hele gavlen var
bræddeklædt, oftest brede brædder med en smal liste
over samlingerne. Der kendes dog få eksempler på,
hvor gavlen står i bindingsværk op til hanebåndet med
bræddegavl øverst, bl.a. Søstræde 1 fra 1811.

Det er dog ikke alt bindingsværk der er opført i den
særlige nordsjællandske byggemåde. Der kendes nogle
få ret sene eksempler på den konstruktionsform, der
har været almindeligt i store dele af landet. Byggemå
den blev bl.a. anbefalet i forbindelse med landborefor
merne i slutningen af 1700-årene. Søstræde 4, sidelæn
gen fra 1859, er det bedste eksempel på dette velud
viklede landbindingsværk (se tegn. 29). Stolperne står
her på gennemgående fodtømmer, ligesom hjørnerne
har lange afstivende skråbånd. En væsentlig detalje er,
at bjælkelaget er lagt oven på tagremmen, benævnt
kæmmet bjælkelag. Dette giver en bedre konstruktion
end glammede bjælkelag, ligesom tømmeret udnyttes
bedre, og loftshøjden bliver større.
En meget væsentlig detalje for alt bindingsværk i Gille
leje er, at tømmeret har været overkalket, almindelig
vis hvidkalket, og aldrig sort opmålet, som det ses i
dag. Væggene i bindingsværkshusene var i ældre tid
lerklinede mellem tømmeret. Kliningen i tavlene blev
fastholdt af lodrette kæppe, støjler, med risfletning
imellem. Nyopførte huse i 1800-årene havde dog altid
murede vægge, hvilket vil sige, at bindingsværkstav
lene var udfyldt med rå soltørrede lersten. Først i an
den halvdel af 1800-årene bliver brændte teglsten al
mindelige som vægmateriale.

Tage og gavle
Bindingsværkshusene havde helt frem til begyndelsen
af 1900-årene altid stråtag. Der fandtes to tagtæk
ningsmaterialer, hvoraf det mest almindelige var
halmtage af langtærsket rughalm. I brandtaksatio
nerne nævnes også rørtage i begyndelsen af 1800årene. Rørene er hentet i nærliggende moser, samt ifølge datidige kilder - ved Søborg Sø. Rygningen, der
bestod af halm, var altid fastholdt af rygningstræer -

Fra bindingsværk til grundmur
Mange af de ældre huse, der i dag fremtræder som
grundmurede, rummer i kernen dele af et bindings
værkshus. Det mest almindelige er, at bjælkelaget og
tagværket, eller dele heraf, er bevaret. I en del af hu
sene findes stadig nogle få fag bindingsværk, oftest i
gård- eller havesiden, især hvis denne vender mod
nord, mens den øvrige del af bygningen står grund
muret i teglsten. Blandt de mange eksempler kan næv
nes LI. Strandstræde 11A, hvor den vestre del blev
omsat til grundmur i 1880’erne og Østergade 28, hvor
fisker Niels Madsen lod de fire vestre fag omsætte til
grundmur i 1879. I langt de fleste tilfælde er bygnin
gerne blevet omsat til grundmur i flere etaper, hvilket
fremgår af murværkets karakter og detaljer i facader
og gavle. Ændringerne kunne strække sig over flere
årtier afhængig af fiskernes indtjeningsmuligheder og
bygningernes kvalitet og vedligeholdelse. Et godt ek
sempel herpå er Havnevej 6, som er blevet delvis om
sat til grundmur i tre etaper, første gang i 1859, anden
gang i 1885 og tredie gang i 1907. Da den brændte
teglsten omkring midten af 1800-årene blev almindelig
gangbar på landet, blev det lerklinede bindingsværk
langsomt afløst af grundmur. De steder, hvor bin
dingsværket var udmuret med soltørrede lersten — og
dermed havde en større holdbarhed - blev som regel
udskiftet sidst.
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Østergade 18. Bjælkehov ederne, der stammer fra det oprinde
lige bindingsværk, rager frem fra den gnindmiirede facade.

Hovedgaden 46. Gillelejes ældste, bevarede grundmurede hus
fra 1812 (fot. 1984).

ner i 1850’erne de første bindingsværkshuse, som bli
ver ændret eller udvidet med grundmur. Blandt disse
er Fabersvej 2 A og Fabersvej 14, som begge udvides
med nogle fag grundmur i 1853. Alt bindingsværket er
i dag fjernet, og husene står helt i grundmur. I
1860’erne og 70’erne afspejler de økonomiske op
gangstider sig i, at utallige bindingsværkshuse bliver
omsat i grundmur. De tilbygninger, der finder sted i
den samme periode, fremstår også altid i grundmur.
Næsten halvdelen af Gillelejes gamle fiskerhuse om
bygges eller udvides i disse årtier.

huse. I løbet af en periode på mindre end 10-15 år fra
slutningen af 1840’erne til begyndelsen af 1860’erne,
forsvinder bindingsværkskonstruktionen helt ved ny
byggeri og bliver erstattet af grundmur. Byen har dog
i ældre tid haft et par grundmurede huse. Det ene, der
nu er forsvundet, nævnes i skriftlige kilder i slutningen
af 1700-årene, men blev allerede nedbrudt før 1800.
Det andet hus er stadig bevaret, nemlig Hovedgaden
46. Beboelseshuset lod fisker og strandfoged Peder
Bendtsen opføre i 1812. Bygningen er skelsættende i
Gillelejes bygningshistoriske udvikling, idet huset ikke
alene bryder bindingsværkstraditionen, men også sæt
ter nye normer for husenes indretning i kraft af den
store husdybde (se afsnittet om husenes indretning).
Bygningen er opført på en let fremspringende muret
sokkel, der hviler på en nedgravet kampestenssyld.
Murværket er udført i massiv mur i 1% stens tykkelse,
omkring 35 cm og står med et tyndt hvidkalket puds
lag. Mod gaden afsluttes muren af en profileret hoved
gesims, trukket i puds. På gårdsiden afsluttes med en
simpel skrå bræddesugfjæl. Tagbeklædningen udfor
mes dog som traditionelt stråtag. Gavlenes udform
ning bryder også med traditionen i byen, idet disse
forsynes med halvvalme og bliver muret til hanebånds
højde. Hovedgaden 46 er i de følgende 37 år - Frem til
1849 — så vidt vides, byens eneste grundmurede hus.
Først i 1849 indledes de grundmurede huses epoke i
Gilleleje med opførelsen af Østergade 11. Det var den
driftige fisker Carl Christiansen, som stod bag opførel
sen. Denne drev også tømmerhandel og havde derfor
tilnavnet »Carl Brædderhandler«. Få år efter dette hus
fulgte naboejendommen Østergade 13, og året efter, i
1853, Østergade 44.

Ombygningen fra bindingsværk til grundmur foregik
ofte på følgende måde. Bindingsværkstømmeret og
lertavlerne blev fjernet, ved at stolperne blev skåret af
lige under det glammede bjælkelag, mens den øvrige
del af bygningen var understøttet. Væggen blev nu er
stattet af en een stens bred massiv teglstensmur, der
blev muret direkte ovenpå den eksisterende kampe
stenssyld. Denne byggemåde genfindes i en meget stor
del af byens huse. Karakteristisk er, at de glammede
bjælkehoveder fra bindingsværket har fået lov at blive
siddende, som det bl.a. ses i Østergade 18, der blev
omsat til grundmur omkring 1870. I andre tilfælde er
bjælkehovederne skåret af - stuelængen på Havnevej
5, der blev omsat til grundmur omkring 1884, er et
eksempel herpå.

De grundmurede huse
Gilleleje får forholdsvis sent grundmurede huse. Man
skal helt frem til midten af 1800-årene, før byggetradi
tionen gradvis ændres fra det århundrede gamle bin
dingsværk til grundmuring af almindelige beboelses
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Hovedgaden 13. Beboelseshuset fra 1872 er med rige murde
taljer et karakteristisk eksempel på den veludviklede murstens
arkitektur i 1800-årenes sidste årtier.

Østergade 20. Beboelseshuset fra 1878 rummer tidens mest
almindelige detaljer.

Bygningerne er i deres udformning og detaljer meget
ens. Murværket består af een stens bred massiv tegl
stensmur, der har en muret, let fremspringende sok
kel, som står på kampesten.

formning og størrelse. Skolebygningens højere klassi
cistiske vinduer bryder med det traditionelle vindue i
byen.

Gavlene er muret til tag, og langsiderne afsluttes af en
aftrappet gesims med savsnitsskifte. Oprindelig var
murfladen vandskuret og hvidkalket med sorttjæret
sokkel, hvilket endnu ses på Østergade 44. En mindre,
men ikke uvæsentlig detalje er, at vinduerne er indsat i
o. seks cm dybde false med lige stik og sålbænk. I bin
dingsværkshusene fra samme tid sad vinduerne altid
helt ude i plan med væggens yderside.

I årene fra 1870 til 1873 bliver der opført en række
beboelseshuse, som alle er præget af nygotiske murde
taljer. Kun ganske få fremtræder dog i røde mursten,
idet størstedelen står behandlet på traditionel vis med
hvidkalket mur. De økonomiske opgangstider afspej-

Søstræde 6. Stuehuset fra 1872.

De første par årtiers grundmurede huse er meget lig
hinanden, kun enkelte detaljer viser variationer i byg
getraditionen. F.eks. har en lille gruppe huse i gavlen
et fremspringende bånd i bjælkelagshøjde, som det
bl.a. ses på Hovedgaden 40 fra 1859 og LI. Strand
stræde 7 fra 1858. Hovedgaden 40 har et par detaljer,
som også genfindes på flere af de bindingsværkshuse,
som er omsat til grundmur, nemlig muret gesims mod
gaden og bræddegesims mod gården.

Med opførelsen af skolen på Rostgårdsvej i 1867 brin
ges nye strømninger til Gilleleje. Disse har rod i de
historiske stilarter, bl.a. nygotik med røde mursten og
rige murdetaljer. Skolen, Rostgårdsvej 2, bringer den
røde mursten til Gilleleje, ligesom vinduesfalsene for
synes med fladbuede Yi stens stik. Murværket afsluttes
af den i byen allerede kendte savsnitsgesims, og taget
bliver også stråtækt på traditionel vis. En væsentlig de
talje for bygningens fremtræden er vinduernes ud
31
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Fabersvej 10. Rekonstruktion 1815.

Det lille bindingsværkshus på fem fag er med sin beskedne
størrelse og enkle indretning et godt eksempel på, hvordan den
fattige fiskerfamilie byggede og indrettede sig i begyndelsen af
1800-årene.
I køkkenet var en åben skorsten (SK.) med en bageovn
(stiplet linie) der delvis stod udenfor huset. Mål 1:100.

f

Søstræde 1. Rekonstruktion 1811.

Bindingsværkshuset på otte fag er
indrettet på traditionel vis, sva
rende til Fabersvej 10. Bygningen
har dog to stuer, hvilket var det
almindeligste hos fiskerfamilierne
i Gilleleje. Mål 1:100.

t
ler sig i solidt byggede huse og moderne materialer. Et
eksempel herpå er, at de første huse med tegltag næv
nes i 1870. Omtrent samtidig, i 1872 nævnes et par
huse som værende beklædt med spåntag. Især i 1872
var der stor byggeaktivitet i Gilleleje, ikke mindre end
syv grundmurede huse blev opført.
Tidens mest markante bygning er beboelseshuset Ho
vedgaden 13, fra 1872. Det fem fag store hus er opført
i røde sten med murfalse og fladbuede stik i skiftevis
røde og gule sten samt murede profilerede sålbænke. I
hjørnerne er pudsede kvaderlisener, og sokkelen be
står af groft tilhugne kampesten som i mange af de
andre huse fra 1872, bl.a. Søstræde 6. En karakteristisk
detalje er de smalle rundbuede gavlvinduer i tageta
gen, som genfindes på flere af husene fra 1870’erne,
bl.a. Østergade 20 fra 1878, i en fornem udformning.
En anden typisk detalje er trappefrisen, som ses på
taggavlen af Søstræde 6 fra 1872 i en ganske sjov ud
formning. Motivet ses også i Østergade 20 og Øster
gade 7 A, fra 1878, men her som vandret bånd i bjæl
kelagshøjde.
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I løbet af 1880’erne bliver pudsdetaljer mere udbredt.
Den fine murværksdetaljering står dog i fuldt flor,
som Hovedgaden 16 fra 1881 er et fornemt eksempel
på. Her er anvendt flere profilsten i detaljeringen, li
gesom hovedgesimsen har en æggestavsfrise i terra
cotta. Dobbelthuset Østergade 6 fra 1887 er med de
pudsede bånd et udmærket eksempel på de enkle,
pudsede huse, mens Østergade 8, fra 1902 med de
mange profilerede, pudsede bånd, viser den veludvik
lede pudsarkitektur.

Husenes indretning
Gennem husenes udformning og indretning afspejles
de sidste 200 års levemåde for byens indbyggere. De
økonomiske og sociale forskelle i befolkninge n giver
sig udslag i bl.a. stuehusenes størrelse og opbygning.
Tilsvarende gør sig gældende for udhusbygningerne.
Nogle ejendomme har haft større udhuslænger, andre
kun nogle få fag i stuelængen.
Den traditionelle bebyggelse fra 1800-årene består af
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enkelte større ejendomme, med et stort stuehus og
selvstændige udhuslænger. Eksempler herpå er bl.a.
Hovedgaden 44, som i 1812 bestod af et stuehus på ni
fag og en udhusbygning på otte fag. Tilsvarende gæl
der for Havnevej 5, der samme år bestod af et stuehus
på otte fag, og en længe på syv fag, indrettet til lo, lade
og stald.

Langt størstedelen af husene havde beboelse og ud
husrum i samme bygning. Et karakteristisk eksempel
herpå er Fabersvej 2, der ved opførelsen i 1804 bestod
af et stuehus på ni fag, indrettet til beboelse, samt lo,

lade og tørvehus. En lille gruppe huse har været meget
beskedne. Til disse hører Fabersvej 10 fra 1815, som
blev opført i fem fag, med både beboelse og udhusrum
for en fattig fiskerfamilie. På trods af disse forskelle
har der været en forbavsende lighed i husenes bolig
indretning. Den traditionelle nordsjællandske bolig
plan er bygget op omkring den åbne køkkenskorsten.
Denne var placeret centralt i stuelængen og udfyldte et
helt fag. I samme fag lå også indgangen til huset, og
rummet blev benævnt forstuekøkken. Indgangsdøren
var oftest placeret i sydsiden, og modsat denne stod
den omtrent kvadratiske skorsten på omkring 1,8x1,7
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Gribskovbanen blev forlænget til Gilleleje i 1896, og samme
år åbnede det nye Badehotel. Sommergæsterne strømmede nu

til byen i større tal. Her er det før togafgang på Gilleleje
Station (fot. ældre postkort).

meter. En stor del af husene havde ifølge brandforsik
ringstaksationerne også en bageovn. Denne var pla
ceret på nordsiden af skorstenen og ragede ofte et
stykke uden for ydervæggen. Fra skorstenen var der
også mulighed for at fyre i stuens bilæggerovn.
På den ene side af skorstenen lå stuen. Her både
spiste, arbejdede og sov familien. Stuen var i de fleste
tilfælde på tre fag, kun sjældent på to eller fire fag. I
forlængelse af stuen, lå i de større huse et kammer
eller en øverste stue - ofte på to til tre fag. Denne blev
almindeligvis kun brugt ved festlige lejligheder og til
daglig anvendt som opbevaringsrum.

størrelserne. Fagenes størrelse i Gilleleje var i ældre tid
ofte omkring tre alen, dvs. ca. 1,8 meter. Skorstens
faget var normalt større end de øvrige, ligesom stuefa
gene almindeligvis var smallere end dem i udhusrum
mene.

De større huse havde på den anden side af skorstens
faget et såkaldt stegers, hvor alle de traditionelle køk
kenfunktioner foregik. Herefter kom de regulære ud
husrum som stald, lo og lade, almindeligvis kun på
nogle få fag. De mindre huse uden stegers havde ofte
kun et fag indrettet til tørvehus.

Den omtalte hustype var et såkaldt længehus, et for
holdsvis smalt hus, med en dybde på 8-9 alen dvs.
ca. 5-5,6 meter. Karakteristisk er, at alle rum er gen
nemgående - fra ydervæg til ydervæg. Tværskillerum
mene står altid ud for bindingsværksstolperne, og det
er således de enkelte fags bredde, der bestemmer rum
34

Omkring midten af 1800-årene ændres husenes bolig
plan. Grundmur samt indførelsen af støbejernskom
fur og ønsket om selvstændigt soverum, er medvir
kende til, at grundplanen langsomt bliver ændret. Al
lerede ved bygningen af det første grundmurede hus i
Gilleleje, på Hovedgaden 46 i 1812, ses de nye tenden
ser. Men først med huse som Østergade 11 og 13 fra
o. 1850 samt Søstræde 6 fra 1872, slår det rive helt
igennem. Karakteristisk for disse huse er, at deres
dybde er omkring syv meter. Der er således mulighed
for at indrette sig med et længdeskillerum, hvorved
rummene ikke mere går fra ydervæg til ydervalg. Den
åbne køkkenskorsten forsvinder, og støbejerns komfu
ret afløser det åbne ildsted. Samtidig indføres vindov
nen med indfyring fra stuen, i stedet for bilægger
ovnen. Forstuekøkkenet bliver også erstattet af et re
gulært køkken, og man indretter en selvstændig
forstue. Stuens funktioner ændres også, idet alkove
sengene flyttes til et selvstændigt soveværelse, oftest
med adgang fra stuen. Fiskerhusene får også særlige
rum til redskaber, i Gilleleje benævnt »garnkammer«.
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Sommergæster i Gilleleje 1898.

Gilleleje frem mod nutiden
I 1896 blev Gribsko vbanen forlænget fra Græsted til
Gilleleje. Dette blev starten på en rivende udvikling,
der gjorde Gilleleje til et yndet feriemål. Allerede i
80’erne slog flere københavnske borgerfamilier sig
ned i byen for sommeren. De lejede sig ind hos fi
skerne, der flytttede ud i vaske- eller udhus. Først med
åbningen af Gilleleje Hotel og Badepensionat, der
skete samtidig med Gribskovbanens forlængelse til Gil
leleje 1896, blev der mulighed for et ferieliv i omgivel
ser, man kendte fra andre feriesteder. Efterhånden fik
byen flere forretninger, der tog sigte på det nye købe
dygtige publikum.
Endnu i 1890’erne var servicefunktionerne dog
langt fra på højde med almindelig standard. F.eks. var
Gillelejes barber Leonhard tillige postmester.
Følgende citat fra Axel Kjerulfs erindringer fra
barndommens Gilleleje giver en god fornemmelse af
byens »vokseværk«: »Her mødte landliggerne op for
selv at hente deres post, der jo ellers først flere timer
senere nåede dem, når fru Leonhard fik slæbt den
bugnende fyldte, alt for tunge postlædertaske rundt i
hele byen. Det irriterede Leonhard grusomt at skulle
sortere brevdyngerne, medens de lattermilde og
uvorne badegæster stod og råbte op omkring ham. Og
endnu mere nervøs blev han, når han fra posthuset

skævede over til barberstuen på hjørnet, og så kun
derne stå utålmodigt og vente på trappestenen. Værst
var det dog i august under sildefiskeriet, som Leon
hard havde en passion for at deltage i. Han løb lige fra
sildebåden hjem til butikken, sæbede i en fart kunden
ind i ansigtet, og mere end een gammel Gillelejebadegæst mindes med rædselsblandet munterhed den ufor
falskede sildeduft, når barbereren tog ham ved næ
sen«.32
Det gode fiskeri, der begyndte i slutningen af
1870’erne, fortsatte indtil ca. 1920. Samtidig gav de
mange sommergæster befolkningen flere penge mel
lem hænderne. Flere investerede i bedre og mere tids
svarende boliger, der blev opført på Vesterbro eller i
kvarteret ved Østre Strandvej. I den gamle bydel blev
nogle gamle stråtækte ejendomme nedrevet og erstat
tet med nye murermesterhuse, men saneringen blev
ikke så omfattende, at byens oprindelige præg blev
ændret. Måske hænger det sammen med, at fiskernes
holdning i retning af en forbedret boligstandard først
gradvist ændredes. I generationer havde de små lav
loftede stuer været rammen om familiernes liv. Nok
gav de flere penge mulighed for at bygge nyt, men kun
få var mentalt set rede til at overtage den nye tids
byggeskik og boligindretning.
I begyndelsen af dette århundrede havde Gilleleje
op mod en snes pensionater, der i sommersæsonen
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kunne melde fuldt belagt. Mange familier kom igen år
efter år. For flere af de mest velstående endte det med
køb af grund og opførelse af sommerhus i kystzonen
vest eller øst for byen. Grundene blev ofte købt af fi
skerne, der fra gammel tid havde deres små jordlod
der med et lille støttelandbrug. Specialiseringen i fi
skeriet betød, at alle ressourcer fremover måtte sættes i
indkøb af kuttere og redskaber. Derfor blev landbru
get som bierhverv opgivet ogjorden sat til salg.
Senere byggedes flere sommerhuse bag kysten i takt
med badepensionisternes forsvinden. Grunden var det
ændrede feriemønster med mere fritid og bedre øko
nomiske kår.
36

Udviklingen tog navnlig fart under genrejsningen
efter 2. verdenskrig.
I dag ligger Gillelejes gamle huse som midtpunktet i
bebyggelsen med ansigtet mod havnen og havet som
altid.
Byplanen kan som helhed føres tilbage til tiden om
kring 1700. Lad os håbe, at både private grundejere og
offentlige myndigheder vil forstå at bevare det gamle
miljø. Egentlig har vi kun disse kulturværdier til låns
eller sagt på en anden måde: det er vor pligt at drage
omsorg for, at det gamle Gilleleje bevares til glæde for
kommende generationer.
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Et gammelt Gillelejehus indretning

Det ældre syv-fagshus på matr. 78 har delvist bevaret
den oprindelige opdeling. Adgangen til boligen skete
gennem en dør i sydsiden, der førte ind til en forstue
på et fag (rum 31 på plan 3, side 42). Herfra kom man

gennem en dør i vestsiden ind til et rum på to fag (rum
21), mens der mod øst var et andet rum på to fag (rum
29). - Med adgang fra dette rum lå længst mod øst et
rum på to fag (rum 30), hvor der i den nordligste del
var afskilt et lille kammer (rum 28) med adgang ude
fra. Begge rum har muligvis oprindeligt været anvendt
til opbevaring af madvarer, husgeråd og tekstiler, men
for rum 30’s vedkommende kan sengekammer eller
måske øverstestue også komme på tale.
I forstuens (rum 31) nordside var der indgang til en
gammel, åben skorsten (rum 27). Ved nedtagning af
denne i 1982, afdækkedes et grueildsted beliggende i
gulvniveau (plan A). Det bestod af en ca. 5 cm skålfor
met fordybning i lergulvet, dækket med aske og min
dre trækulsstykker. Ildstedet blev brugt ved den dag
lige madlavning og var sandsynligvis kun omgivet af
vægge til loftshøjde (en esse), så røgen fra husmode
rens gryder og pander var henvist til at søge ud i det fri
via loftsrummet og en lyre (åbning) i tagryg eller gavl.

Havnevej 3. Grundplan af husets esse med grue, der opførtes
samtidig med bygningen i 1723. Mål 1:10.
a) Husets nordlige langvæg. b) Grueildsted. c) Flad sten i
kanten af grueildsted. d) Jord- og lergulv med trælmlsstumper
og aske på overfladen, e) Trædesten ved essens sydvesthjørne.

Havnevej 3. Plan af husets skorstenskøkken, som det så ud fra
opførelsen i 1727 til engang i 1700-tallet:
a Husets nordlige langvæg. f Placeringen af den nedrevne
bageovn.g Bageovnens indfyringsåbning, h Ældste indfy
ringsåbning til bilæggerovn i veststuen, j Indfyringsåbning
til bilæggerovn i stuen øst for skorstenen, k Ildstedsbænkens
kampestensfundament. Fyringsfladen af mursten var ikke be
varet i dette område. 1 Ildstedsbænkens fyringsflade bestående
af mursten , m Askeskuffe ud for indfyringsåbningen til øst
stuens bilægger. Asken blev raget direkte ud på skorstenens
østfundament samt kampesten fra ildstedsbænkens opbygning.
n Murstensopbygning, der afskærmede askeskuffen ud mod
skorstenskøkkenets gangareal, p Murstensgulv i skorstenskøk
kenet.

Huset Havnevej 3, der blev nedrevet i sommeren 1989,
var et af byens ældste. Med en længde på 21 m, orien
teret V-0 og med en bredde på lidt over 4,5 m (ind
vendigt mål) var bygningen et typisk eksempel på et
gammelt »Gilleleje-rækkehus«, hvor flere fiskerfami
lier tidligere boede under samme tag. De bygnings
historiske undersøgelser af ejendommen har vist, at
huset er bygget af flere omgange.
Den østlige del af huset på matr. 78, der består af syv
fag, er den ældre del, men heraf er de tre østligste fag
yngre end de vestlige fire fag.
Den vestlige del’s fem fag er en senere tilføjelse; men
herom senere.

a
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Essen var åben mod syd, så en del af røgen alligevel
trak ud i det vestlige rum på tre fag. I essens vægge har
der sandsynligvis været indfyringshuller til bilægger
ovne placeret i de tilstødende stuer.
Essen blev i 1727 udskiftet med en åben skorsten,
der i hammeren over indgangen havde indridset års
tallet og bygherrens initialer TBS. Essens gamle funda
ment blev genanvendt, dog ikke længst mod nord,
hvor rummets nord væg blev trukket mod syd, fordi
der skulle være plads til en bageovn, som dog kom til at
stikke ud af væggen.
Skorstenen fik kampestensvægge beklædt med ler,
der med skifter af soltørrede lersten smalnede til for
oven og til sidst gik over i en skorstenspibe, sat af
brændte sten af hensyn til vejrliget. Mod nord opførtes
ud for bageovnens indfyring en ildstedsbænk, der var
1,4 m bred og hævet ca. 70 cm over gulvniveauet. Mod
syd blev den opmuret af syv munkestensskifter. Arbejdsfladen bestod også af mursten lagt på den sten
pakning, ildstedsbænken var opbygget af. Mod øst gik
ildstedsbænken over i et forsænket område, en aske
skuffe, der ud mod rummet var afskærmet med en
murstensopbygning. I skorstensvæggen ud for aske
skuffen var en indfyring til en bilæggerovn, der stod i

Havnevej 3. Plan af husets skorstenskøkken, som det så udfra
engang i 1700-tallet frem mod nutiden. Mål 1:10.
i Indfyringsåbning til bilæggerovn, der afløste den ældre læn
gere mod nord, q Komfurplade antagelig installeret i ildsteds
bænken omkring midten af 1800-tallet. r Dørtrin ind til skor
stenskøkkenet. s Østlige dørstolpe indtappet i fodtømmer, s,
Vestlig dørstolpe, t Væg af mursten og ler. u Lervæg opklasket
på støjler.
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rummet øst for skorstenen. Indfyringsåbningen var
sekundær, for den bestod af en murstensopbx gning i
kampestensvæggen, som det også var tilfældet med
den sydlige indfyring i vestvæggen.
Længst mod nord i vestvæggen blev ved skorstenens
opførelse anbragt indfyringen til en bilæggerovn pla
ceret i veststuen. Ovnen blev senere flyttet ca. 1 m mod
syd. Den gamle indfyring muredes til og erstattedes af
en ny. I et område blev kampestenene taget ud af skor
stensvæggen og erstattet af mursten rundt om den nye
indfyring; kun foroven blev to flade sten stillet mod
hinanden, så de dannede et sadeltag. Essens jordgulv
blev erstattet af mursten, mens der stadig var direkte
adgang fra skorstenen til stuen mod vest.
Skorstenens yderside havde spor efter kalkning, dvs.
at skillevæggene, som blev iagttaget op til skorstenen,
ikke eksisterede på opførelsestidspunktet. Vel engang i
1700-årene blev skorstenen afskærmet med en væg
med dør i. Måske ved samme lejlighed indrettedes den
forstue syd for skorstenen, der i brandtaksationen
1812 benævnes »køkken«. Hermed var der sat en ef
fektiv stopper for fyringsrøgens indtrængen i stuerne.
Engang i 1800-tallet blev fyringen over åben ild på
ildstedsbænken suppleret med en primitiv komfur
anordning i det nordøstlige hjørne. Ildstedsbænken
fik indbygget en trækkanal og en forsænkning, hvor
over blev lagt en jernplade med plads til komfi irringe.
En del af pladen var endnu bevaret på sin plads ved
nedrivningen. Komfuranordningen er sikken taget i
brug omkring 1850.
Den bygningshistoriske undersøgelse af østenden på
Havnevej 3 har givet en række oplysninger, der kan
uddybes ved sammenligning med de skriftlige kilder.
Den 7. april 1724 fæstede Truels Bendtsen på Gilleleje
et »... hus af fire fag, som han ved tilladelse derpå lejet
har opbygt, og som han ingen hjælp dertil har nødt, så
befries han for afgift af samme hus til nytårsdag 1725,
men siden svarer han årlig deraf til kassen 2 Rd. ...«33
Vi må gå ud fra, at Truels Bendtsen har opført huset
i perioden 1723-24. Det er hans initialer, vi finder på
skorstenshammeren: TBS = Truels Bendts Søn. Genemgangen af skorstenen viste, at anlægget havde en
forgænger i form af et grueildsted med esse. Truels
Bendtsen evnede tilsyneladende ikke at opføre en rig
tig skorsten ved husets opførelse i 1723. I samtidige
sjællandske synsforretninger vurderes en ny skorsten
af denne type gerne til omkring 5 Rd., men bi ugen af
strandsten indtil loftshøjde har vel gjort opførelsen bil
ligere. Truels Bendtsen måtte de første år klare sig
med grue og esse, indtil en skorsten kunne opføres i
1727.
Som allerede nævnt har det vist sig, at de fire vestlige
fag med skorstensrummet var ældre end de tre østlige,
og vi kan således konstatere, at der er fuld overens
stemmelse mellem de skriftlige kilder og de faktiske
forhold i huset.
Kilderne viser imidlertid, at de tre østlige fag ikke er
mere end nogle få år yngre end det øvrige hus.
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Truels Bendtsen flyttede i 1732 og huset blev over
taget af Peder Bendtsen, der havde det i fæste til sin
død i 1748.
Af en eller anden grund fik han ikke bragt formali
teterne i orden ved overtagelsen, for i 1737 blev han
nemlig tilholdt (dvs. fik ordre til) at fæste et »halvt hus
på tre (!) fag, som han i fem år ufæst har beboet«.34 Det
øvrige halve hus på fire (!) fag var beboet af Hans
Pedersen, der havde boet i huset i seks år uden at have
fæstet det lovformeligt.
Det bygningshistoriske udviklingsforløb må derfor
have været følgende:
Hans Pedersen byggede i 1731 tre fag på østenden af
Truels Bendtsens hus og overtog samtidig dennes
yderste fag, hvorved hans »halvdel« kom til at bestå af
fire fag. Truels Bendtsen havde nu kun tre fag tilbage i
det der nu var den vestlige »halvdel«.
Truels Bendtsens tre fag mod vest gav et rumareal
på 4,7x4,7 m, hvoraf skorstenen optog 2,0x2,3 m i
det nordøstlige hjørne. Fra skorstenen havde bilæg
gerovnen sin indfyring. Familien rådede derfor kun
over ca. 17 m2, efter fradrag af køkkenarealet.
Naboen havde lidt mere plads med sine fire fag. Det
kunne endda se ud til, at familien i det daglige sparede
husrum ved at benytte den skorsten, Truels Bendtsen
havde opført. De bygningshistoriske undersøgelser

Havnevej 3. Opstalt af væggene i skorstenskøkkenet opført
1727. De stiplede linier angiver placeringen af rummets af
rundede hjørner.
g Bageovnens indfyringsåbning, h Indfyringen til ældste bi
læggerovn i veststuen, i Indfyringen til yngre bilæggerovn i
veststuen, j Indfyringsåbning til bilæggerovn placeret i stuen
øst for skorstenen, v Mursten indsat i skorstenens vestvæg,
hvor man pillede kampesten ud ved anbringelse af den bilæg
gerovn, der afløste den ældste placeret 1 m nordligere, x
Mursten indsat i skorstenens østvæg, hvor man pillede kam
pesten ud ved opsætning af en ny bilægger, der afløste en
ældre på samme sted, y Skorstenshammeren.

har i hvert tilfælde ikke afsløret spor efter en lignende
skorsten i de fire østligste fag.
Truels Bendtsens efterfølger, Peder Bendtsen, var
som nævnt i huset til sin død i 1748. Hans første kone
Lusie Peders Datter døde i 1740. Skiftet, der blev op
tegnet efter dødsfaldet viser - sammenholdt med
grundplanen over huset, hvordan en fiskerfamilie i
Gilleleje med kun få fag indrettede sig i første halvdel
af 1700-årene.
Som det fremgår af plan 2, s. 42 bestod boligen af
eet rum med den store åbne køkkenskorsten i nordøsthjørnet. Bordet og bænkene stod, af hensyn til lyset,
langs sydsidens vinduer. Sengestedet var redt op med
overdyne, underdyne, hoveddyne og lagen. I skorste
nen fandtes to gamle messingkedler og en jerntrefod,
der blev anvendt ved den daglige madlavning. I denne
del af rummet stod også en sæk - antagelig til brænd
sel, der blev hugget med håndøksen, som nævnes i
skiftet. Ellers omtales af køkkentøj kun to øreballer og
en ølfjerding. Her levede Peder Bendtsen sammen
med sin kone og deres tre børn: Niels Pedersen, Peder
Nielsen og Margrethe Peders Datter. Da moderen
døde i efteråret 1740 var børnene syv, fem og ca. et år
gamle. Familien ejede på dette tidspunkt seks sildemandser, fire flyndergarn, en vågetønde (bøje) og 100
kroge til torskefiskeri. - Hertil kom to gæs og to grise,
der sikkert stod lige foran slagtning.
I 1748 nævner skiftet ved Peder Bendtsens død en
sort stiernet ko til 12 daler (boet samlet opgjort til 20
daler!). Der er ingen tvivl, om at mælken var vigtig i
fiskerfamiliens husholdning. Koen har sikkert været
opstaldet i et lille udhus på et fag; skiftet nævner i alt
fire fag hus, hvoraf de tre var det daglige opholdsrum.
Undersøgelserne af huset har ikke afsløret Peder
Bendtsens tilbygning.
I 1812 blev huset beskrevet i brandtaksationsproto
kollen på følgende måde:
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Rekonstruktion af skorstenskøkken på Havnevej 3.
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a) Et stuehus i nord syv fag, 8te. al. dyb, egebindings
værk og dels murede og dels klinede vægge samt med
stråtag belagt, indrettet til 2de stuer, 2de kamre, køk
ken med skorsten samt bageovn å fag 160 dr....... 1120
dr.
b) Det øster hus 8te fag: indrettet til lo, lade, stald og et
kammer å fag 120 dr....... 960 dr.
c) 15 fag plankeværk til hegn for gaden å fag 20 dr......
300 dr.
De to stuer og to kamre svarer til rumnumrene 21,
29, 28 og 30 på opmålingen af Havnevej 3 (plan 3),
men køkkenet med skorstenen er identisk med rum 31
Og 27.
Forstuen blev anvendt til køkken i forbindelse med
skorstensrummet. Bageovnen var som tidligere omtalt
tilsluttet skorstenen og ragede ud af langvæggen mod
nord.
Alle syv fag beboedes i 1812 af Anders Pedersen og
hans familie (senere matr. 78) og den gamle del af hu
set var således ikke mere beboet af 2 familier. I perio
den 1748-1794 blev der bygget 4 fag på i vestenden
(det sidste 5. fag er af nyere dato) og her boede en
anden familie (senere matr. 77).

Havnevej 3. Den åbne skorsten opført af Troels Bendtsen
1727, set fra forstuen. Døren og væggen, der adskilte skor
stenen fra forstuen, blev vel tilføjet engang i 1700-årene. Øst
for højre hjørnestolpe opmuredes væggen af strandsten, mens
der højere oppe blev anvendt soltørrede lersten.

I 1860 overgik fæstehusene i Gilleleje til selveje. På det
tidspunkt boede fisker Niels Larsen i det østlige halve
hus på Havnevej 3 (matr. 78) Niels Larsen født 1814,
havde haft fæstet siden 1841 og beholdt huset til 1889,
fra 1860 som ejer. I 1871 erhvervede sønnen Svend
Nielsen den vestlige halvdel af ejendommen (matr. 77).
I 1889 tilkøbte Svend Nielsen den østlige del fra fa
deren Niels Larsen, der nu gik på aftægt i den østre
ende af huset. Edith Bæk Carlsen fortæller om sin ol
defar, som blev kaldt Niels Bæk, at han måtte sidde
med vanter på for at holde varmen. Bilæggeren i stuen
blev ikke varmere, end man kunne side på den uden at
brænde sig. Fisker Svend Nielsen ejede Havnevej 3 til
sin død i 1907, hvor enken Hanne Nielsen Bæk over
tog ejendommen. Samme år solgte Hanne Nielsen
Bæk huset til sønnerne Carl Nielsen Bæk og Christian
Nielsen Bæk. Hanne Nielsen Bæk boede på aftægt til
sin død i 1925. Christi Bæk, datter af Christian Nielsen
Bæk og Edith Bæk Carlsen, datter af Carl Nielsen Bæk,
har til Gilleleje Museum givet oplysninger om husets
indretning og brug i tiden op til Hanne Nielsen Bæks
død i 1925. Vestligst i huset fandtes et smalt rum, der
kun var lidt over 1 meter bredt og havde indgang fra
syd. Lige inden for døren førte en stige op til loftet.
Væggen var dækket af klovede garn ophængt på søm.
Rummet manglede vindue.
Fra forstuen (rum 12, plan 3) kom man mod vest ind

Havnevej 3. Den åbne skorsten fra 1727 under nedbrydning.
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Havnevej 3. Plan 2. Huset med sine 7 fag, som det så
ud omkring 1740’erne.
De vestligste 3 fag beboedes på dette tidspunkt af Peder
Bendtsen, der var gift med Lusie Peders Datter, som
døde 1740.
Med udgangspunkt i det bevarede skifte er det muligt
at lave en plan over stuens indretning:

1. Gammelt fyrrebord
2. Gammel bænk
3. Gammel bænk
4. Fyrkiste
5. Sengested
6. Gammel stol
7. Gammel stol
8. Bilæggerovn
Mål 1:100

Havnevej 3. Plan 3. Husets indretning indtil 1925.
1. Garnrum med stige til loftet.
2. »Bedste Hannes stue«.
3. Træseng.
4. Spisekammer.
5. Dragkiste.
6. Kakkelovn.
7. Køkken.
8. Vandspand.
9. Køkkenbord.
10. Køkkenbord,
11. Komfur.
12. Forstue.
13. Minna og Chr. Bæks stue.
14. Chaiselonge.
15. Puf.
16. Kakkelovn,
17. Bornholmerur.
18. Piedestal.
19. Spisebord med skuffe.
20. Sofabord.
21. Soveværelse.
22. Dobbeltseng med tilhørende natborde.
23. Barneseng.
24. Toiletmøbel,
25. Bornholmerur.
26. Hjørneskab.
27. Ældre skorstenskøkken.
28. Forrådskammer.
29. Sommerstue.
30. Sommersovekammer.
31. Forstue.
Mål 1:100
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i et rum, der ikke var meget mere end 1,5 m bredt. Fler
sad Hanne Nielsen Bæk på aftægt. Sengen med halm
(3) stod mod nord presset ind mellem væggen og det
lille spisekammer (rum 4). I den modsatte side af rum
met stod en dragkiste med kugleben op til vinduet.
Ved døren fandtes kakkelovnen (6), der gennem et rør
var forbundet til skorstenen i køkkenet (rum 7). Her
stod et jernkomfur (II), der var tilsluttet den lukkede
skorsten. Køkkent var ca. 2,5 x 2,5 meter med køkken
bord mod nord og vest (9 og 10). Over det vestlige
køkkenbord hang et skab til porcelæn. I nordvesthjør
net stod vandspanden på et lille bord eller skammel,
placeret delvist under køkkenbordet. Ved siden af
spanden var døren til spisekammeret. Det havde hyl
der på vestvæggen og under vinduet mod nord. I for
stuens østside var adgang til en stue (rum 13) med en
bredde på 3 m. Her opholdt Minna og Christian Niel
sen Bæk sig i det daglige.
Inden for døren til højre stod et bornholmerur i hjør
net (17). Op til vinduerne mod syd fandtes et spisebord
med skuffe og 3 stole (19). I sydøsthjørnet var placeret
en piedestal med blomster (18). Til venstre for døren
fra forstuen stod en kakkelovn eller vindovn (16), der
havde aftræk via et rør gennem væggen til den luk
kede skorsten i køkkenet. Nord for ovnen var placeret
en puf (15), dvs. en lille stofbetrukket kiste, man kunne
sidde på. Øst for stuens nordvindue stod en grøn chai
selong (14) med et ovalt mahognibord med buede ben
foran (20).
Fra dagligstuen var mod øst adgang til et sovevæ
relse på ca. 3 meters bredde. Indenfor til højre stod et
toiletmøbel (24), mens cler til venstre for døren var
placeret et bornholmerur (25). En dobbeltseng (22)
med tilhørende natborde stod i rummets nordøstlige
del. Nærmest, midt i rummet var anbragt en barne
seng (23). Soveværelsesmøblerne blev købt, da Minna
og Christian Nielsen Bæk giftede sig i 1912.

De beskrevne rum var familiens bolig i vinterhalvåret.
I sommersæsonen lejede man ud til gæster, ofte kø
benhavnere. Familien flyttede i clenne periode ud i
rummene (rum 29) og (rum 30), der var indrettet til
stue og soveværelse. Hanne Nielsen Bæk sov dog fort
sat i sin aftægtsstue, men var sammen nred den øvrige
familie i dagtimerne.
Adgang til sommerboligen skete fra syd gennem
den gamle forstue (rum 31), og madlavningen foregik
om sommeren i den gamle køkkenskorsten (rum 27).
Christi Bæk husker, hvorledes man hverken kunne se
eller høre for røg, når det gamle skorstenskøkken var i
brug. - Rummet blev også benyttet ind under jul, når
grisen var slagtet. Et stort kogekar, benævnt gruekedel, blev placeret over den åbne ild på en trefod og
pølserne kogt heri. Ildstedet blev også brugt til frem
stilling af andre madvarer, der skulle koge længere.
Hanne Bæk brugte skorstenen til kagebagning i en
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Havnevej 3, set fra syd i 1920’erne. Maleri.

form med låg, der blev stillet på trefoden over ild
stedet.
Husets forrådskammer lå i nordøsthjørnet (rum 28),
der var det koldeste sted. Rummet havde ikke vinduer,
men udstyret med hylder til opbevaring af konserve
rede madvarer som f.eks. syltede grønsager. På gulvet
stod saltede sild og saltet flæsk i tønder.

Indtil begyndelsen af 1930’erne lå op til østskellet den
udhuslænge, der første gang omtales i brandforsik
ringen 1812 (se s. 41). Christi Bæk fortæller følgende
om sidelængens indretning. Midt i den vestlige lang
side var indgang til et stort rum med stampet lergulv,
der gik helt ud til gavlen mod Havnevej. På gulvet blev
opbevaret korn og foder til dyrene. I ca. halvdelen af
rummet fandtes ud mod Havnevej et stænge med stige
op til. Her lå hø og halm, der blev stukket ind gennem
en lem i gavlen. Længens sydlige rum var mod nord
afgrænset af en skillevæg, der gik helt op til kippen.
Længst mod nord i vestsiden var en halvdør ind til en
gang i hele længens bredde. Syd for gangen stod en
ged og 2 får. Sidelængen blev kaldt »Hotel Lerberget«,
fordi svenske fiskere ofte overnattede i høstænget.
Umiddelbart vest for længen lå ud mod Havnevej et
grisehus med et indhegnet område, hvor grisen kunne
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gå. Da sidelængen blev nedrevet, flyttedes grisehuset
op nord for stuehusets østende. Her var også hønsehu
set placeret. Gæs og ænder gik sammen med hønsene.

Edith Bæk Carlsens tipoldefar Lars Bendtsen købte
under eller lige efter kaperkrigen 1807-14 jord på Ene
marken vest for byen. En del af den jordlod blev for
mentlig erhvervet af Lars Bendtsens yngste søn Niels
Larsen, der i 1841 fæstede det halve østlige hus på
Havnevej 3. Jorden på Enemarken gik fra Hvbenbakken til stranden.
Niels Larsen Bæk var fisker, men fik et godt supple
ment til det daglige brød fra sin jordlod. I begyndelsen
af 1890’erne solgte sønnen Svend Nielsen en strand
grund til grosserer Gottschalck fra København. Edith
Bæk Carlsen fortæller, at det grove arbejde på Ene
marken blev udført af »plovmanden« Jens Jensen fra
Thorsbjerggård i Fjellenstrup. Før tilsåningcn kom
Jens Jensen med ploven på en vogn trukket af 2 heste.
Til høst mejede »plovmanden« med sin le, mens fisker
familien rev sammen og bandt neg. Efter høst mødte
Jens Jensen atter op med sin plov og efterårspløjede
jorden. Fårene græssede på Enemarken i sommerpe
rioden. Et gammelt badehus var opstillet på marken.
Her sov fårene om natten. Bedste Hanne klippede dy-
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Havnevej 3. Hanne Nielsen Bæk ordner garn foran husets
østende. Før 1923.

rene samt kartede og spandt ulden til garn på rokken
foran kakkelovnen i stuen. Selvforsyningsprincippet
levede længe på Havnevej 3. Stuehusets to boliger be
varede deres ældre grundplaner. Den vestlige halvdel
fik vel først i slutningen af forrige århundrede ud
skiftet den gamle åbne skorsten med et større og mere
moderne køkken med komfur.

Ved Hanne Nielsen Bæks død i 1925 blev skillevæggen
mellem rum 1 og 2 fjernet og Minna og Christian Niel
sen Bæk indrettede soveværelse i rummet. I det gamle
soveværelse (21) blev opstillet en stue med nye røde
plydsmøbler.
Den østlige halvdel på 7 fag bevarede sandsynligvis
sin ældre rumopdeling helt frem til 1982. På dette tids
punkt nedtog og opmålte Gilleleje Museum den åbne
skorsten, hvorefter ejeren indrettede nyt køkken. Med
nedrivningen af Havnevej 3 i foråret 1989 mistede Gil
leleje et af sine mest interessante huse.
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FORTEGNELSE OVER
HISTORISKE HUSE I
GILLELEJE FISKERLEJE

Den efterfølgende registrant omfatter de på kortet bag
i bogen med sort indrammede bygninger. Ejendom
mene er anført efter adresser i alfabetisk orden. For
hver ejendom findes en bygningsbeskrivelse, en byg
ningshistorisk gennemgang samt en fortegnelse over
fæstere og ejere gennem tiderne.

Bygningsbeskrivelsen — der går på bygningernes udse
ende, er baseret på registreringsarbejde gennem flere
perioder mellem 1986 og 89. Det kan derfor fore
komme, at de seneste bygningsændringer ikke er regi
streret. De i beskrivelserne anvendte fagudtryk kan
findes i ordforklaringen s. 139.

Den bygningshistoriske gennemgang er dels baseret på
bygningsarkæologiske iagttagelser og dels på arkivalske undersøgelser (se indledning og arkivaliefortegnelsen). Disse oplysninger er suppleret med oplysnin
ger fra husenes ejere og fra folk med lokalkendskab.
Det arkivalske materiale er hovedsagelig brandtaksa
tioner og fæstebreve samt teknisk forvaltnings bygge
sagsarkiv. Desuden har gamle fotografier været an
vendt i undersøgelsen, ligesom skøder og skiftebreve i
enkelte tilfælde har været inddraget i arbejdet.

Fæstere og ejere
Udarbejdelse af ejerfortegnelse samt generelle ejen
domshistoriske oplysninger er, frem til 1860, hoved
sagelig baseret på fæstebreve, som findes på næsten
alle ejendomme i byen (se arkivaliefortegnelsen s. 140).
Ejerforholdene efter 1860 er udarbejdet ved hjælp af
det realregister, til skøde- og panteprotokollerne, som
blev oprettet i 1862 over samtlige ejendomme i Gille
leje. Navnene på de sidste årtiers ejere er baseret på
oplysninger fra tingbøgerne på Dommerkontoret i
Helsinge. Ejerlisterne er søgt ført tilbage til anden
halvdel af 1700-årene, hvor der fremkommer bedre
beskrivelser af de enkelte grundes bebyggelse. Nyere
grunde er ført tilbage til det tidspunkt, hvor der første
gang kan påvises bebyggelse. Ejerforholdene er ajour
ført frem til 1989.

stere, dvs. at de af kongen havde fået overdraget bru
gen af deres huse, mod at svare afgift til statsmagten,
samt at holde bygningerne »ved magt«. Ved overta
gelse af et nyt fæsteforhold, måtte den nye bruger også
betale indfæstningsafgift. Som det fremgår af forteg
nelsen over fæstere på de enkelte ejendomme, gik fæ
stet ofte i arv til enken i tilfælde af mandens død og
senere videre til en søn.
Fortegnelsen er baseret på fæsteprotokoller som inde
holder en genpart af det fæstebrev, hver enkelt hus
fæster fik udleveret. Fæstebrevene indeholdt bl.a. op
lysninger om ejendommen, afgiftens størrelse, samt
dato for overtagelsen og naturligvis den gamle og nye
fæsters navne. Fæsteprotokollerne for Gilleleje er gen
nemgået for perioden 1754 til 1860 og danner ud
gangspunkt for fortegnelsen over fæste på de enkelte
ejendomme. I listen over fæstere er anvendt det årstal,
som fæstebrevet angiver for overtagelse af en ejen
dom. Imidlertid kan overdragelsen godt have fundet
sted flere år før - især hvis det er enken, som bliver
boende i huset.

Med loven om selveje for kongeligt fæstegods blev Gillelejefiskerne selvejere fra 1860. De enkelte fæstere
overtog ejendommen på lempelige vilkår og fik kgl.
skøde på den matrikel, de tidligere havde i fæste. Fra
1860 er ejerlisterne som nævnt baseret på realregistre
og tingbøger. Det angivne årstal dækker som regel det
år, skødet er tinglæst, i fortegnelsen markeret med
»læst«. Undertiden kan dette godt afvige fra det reelle
overtagelsesår. I enkelte tilfælde går der også en købe
kontrakt forud for selve skødet, hvilket gør sagen
endnu vanskeligere. Således kan overtagelsesåret af
vige både fra det tinglæste og fra det år, skødet er
blevet udfærdiget. Det har ikke altid været muligt at
fastslå de enkelte ejerskifter præcist. Det har derfor
været nødvendigt at anføre et spørgsmåltegn ud for de
to pågældende ejere. Ofte har det dog været muligt at
finde et årstal, hvor en af de to ejere er nævnt som
boende på ejendommen. Angivelsen af året er i disse
tilfælde sat i en parantes.

Gilleleje var, ligesom en stor del af det øvrige Nord
sjælland, krongods frem til 1860. Dette havde bl.a. den
betydning, at de enkelte beboere af husene i byen ikke
formelt ejede deres bolig, til trods for de ofte selv
havde ladet huset opføre. Fiskerne var såkaldte fæ
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Fabersvej 2A-B
Matr. nr. 81a+b

EJERLISTE:
Fæstere:
1811-1860: fisker, lods Anders Nielsen Willingebeck

Selvejere:
1860-læst 1867: fisker, lods Anders Nielsen Willingebeck
læst 1867: Kirsten Larsdatter, enke efter
ovennævnte
1867-læst 1886: fisker Julius Andersen, søn af
ovennævnte
læst 1886-læst 1903: Kristine Marie Pedersdatter,
enke efter ovennævnte
læst 1903: Arvinger
1903-1935: Carl Vilhelm Bernthsen, på et Vi
hus
læst 1903-læst 1935: fisker Bendt Christian Juliussen,
på et /ú hus
læst 1935-læst 1958: fisker Bendt Christian Juliussen,
på et x/\ hus
læst 1958-: Anna Margrethe Larsine Julius
sen
1958-1966: prokurist Louis Juul Juliussen
1966-1982: frk. Grethe Irene Sørensen
1982- 1983: Lars Bendt Juliussen
1983- 1984: Audrey Bran tzen
1984: Thomas Kronborg og Annette
Hoffmann

EJENDOMMEN OMFATTER: Et vinkelbygget bebo
elseshus bestående af en solret liggende længe ud mod
Fabersvej samt en kortere sidefløj langs Søstræde. Syd
herfor et udhus ved østskel, et ved sidelængens syd
gavl, samt et ved det søndre skel.
BESKRIVELSE: Beboelseslængen mod Fabersvej er
grundmuret i en etage med vinkeltag, der er beklædt
med grå eternitskifer. Zinkdækket rygning med en
hvidmalet, vandskuret skorsten med sokkel og støbt
afdækningsplade. Gavludhæng ca. 20 cm med blåma
let vindskede. Mod nord to ens kviste med lavt, zink
klædt heltag og zinkklædte flunke. Et blåmalet, tre
rammet, tværsprosset vindue med tre ruder i hver
ramme. Mod syd to støbejernstagvinduer.
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Fabersvej 2 A-B (fot. 1984).

Bygningen har en sort, lav og let fremspringende,
pudset sokkel med enkelte synlige kampesten \ ed ter
ræn. Over sokkelen står bygningen hvidmalet med en
pudset murflade, afsluttet af en skråtstillet bræddesugfjæl. Østgavlen har en kvart stens fremspringende tag
gavl på en gennemgående trappefrise i bjælkelags
højde. Vestgavlen er stænkpudset overalt med et tre
skifter højt bånd i bjælkelagshøjde. Gadesiden har en
blåmalet dør. Vinduer i fem cm fals med fladbi let stik
og støbt sålbænk. De trerammede vinduer har tvær
sprosser og tre ruder i hver ramme, smedede hjørne
bånd og stabler. Østgavlen har i stueetagen et toram
met, tværsprosset vindue med tre ruder i hver ramme,
smedede hjørnebånd og stabler. Murdetalje som gade
siden. I tagetagen et lignende vindue siddende i mur
hul med lige stik. Gårdsiden har fire fag vinduer mod
øst, i midten en dør og nærmest sidefløj et større vin
due, alle blåmalede. Vinduer mod øst torammede med
tværsprosse og tre ruder i hver ramme, smedede og
nittede hjørnebåndsbeslag med stabler. Alle i false
med fladbuet stik og støbte sålbænke. Døren er glat
med et lavt, lodsprosset vindue, siddende i fals med
fladbuet stik. Det store vindue femrammet med indstukne hængsler og hjørnebånd, vinduesoverligger i
træ og støbt sålbænk. Vestgavlen har et seksi ammet
vindue med hjørnebånd, fals med lige stik og støbt
sålbænk. Omkring vinduet et glat pudset bånd. Syd for
er et lavt, enrammet, højtsiddende vindue. I tagetagen
et torammet, tværsprosset vindue som østgavlens.
Sidefløj langs Søstræde grundmuret i en etage med
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delvis kælder. Vinkeltag beklædt med grå eternitskifer,
zinkdækket rygning og blåmalet bræddevindskede på
sydgavl. Mod gård to ovenlys og et støbejernsvindue.
Bygningen har en lav, sort, let fremspringende, stænk
pudset sokkel. Hvidmalet, stænkpudset mur afsluttet
af en glat plattegesims med to led. På gadesiden to
blændede vindues-lysninger med pudset bånd om
kring. I den nordre dog et enrammet, trerudet vindue.
Nordligst et lavt enrammet vindue. Sydgavlen har et
glat pudset bånd ved murkrone. I stueetagen to toram
mede, trerudede vinduer med hjørnebånd og stabler.
Pudset, glat bånd og støbte sålbænke. I tagetagen et
tilsvarende vindue. Gårdsiden har to blåmalede døre
og et midtplaceret vindue. Mod nord en glat beklædt
dør med rude, mod syd beklædt fyldingsdør med
sprosset rude. Klassicistisk vindue med hjørnebånd og
stabler. Pudsede bånd og støbt sålbænk.
Udhus mod syd, grundmuret i en etage med sort
papklædt, lavt pyramidetag. Sort, stænkpudset sokkel
og hvidmalet, stænkpudset mur. Blåmalede revledøre
samt to torammede, trerudede vinduer og et treram
met vindue.
Udhus mod øst, grundmuret i en etage med halvtag
beklædt med grå eternitbølgeplader. En høj skorsten.
Sort sokkel og hvid stænkpudset mur. Blåmalede rev
ledøre og et torammet vindue samt et rundbuet støbe
jernsvindue.
BYGNINGSHISTORIE: På det ældste matrikelkort
fra 1809 er Fabersvej endnu ikke vist som regulær vej,
idet der kun ligger et par huse øst for det nuværende
Søstræde. Søstræde opstår i 1811 ved udstykning af
Søstræde 1, matr. 80 og Fabersvej 2, matr. 81 og den
efterfølgende bebyggelse af disse grunde. Fra det nu
værende Fabersvej 2C, matr. 72a, jorder blev både Sø
stræde og Fabersvej 2A-B udstykket. Fisker og lods
Anders Nielsen Willingebeck får fæste på grunden,
matr. 81, i 1811 og opfører et stråtækt bindingsværks
hus på hjørnet af Fabersvej og Søstræde. Ejendom
men, der indtegnes i brandforsikring året efter, om
fattede et stuehus ud mod Fabersvej på otte fag med to
stuer og to kamre samt køkken. Desuden en længe
mod Søstræde på seks fag indrettet til lade, tørvehus
og karlekammer. Det nu stående stuehus rummer i sin
kerne rester afbindingsværkshuset fra 1811. Bygnin
gen får sin nuværende størrelse i 1853, da Anders Wil
lingebeck lader stuehuset udvide til elleve fag. De tre
fag opsættes i grundmur og bygningsarkæologiske
iagttagelser tyder på, at huset forlænges mod øst og får
sin karakteristiske gavl med trappefrisen. Den reste
rende del af huset omsættes efterhånden også til
grundmur. Fra 1883 bliver stuelængen opdelt til to
familier, idet Carl Vilhelm Petersen (senere Bernthsen) køber de seks østre fag af huset. Denne opdeling
varer ved helt frem til 1935, hvor ejendommen igen
får én ejer.
Sidelængen mod Søstræde forlænges mod syd, an

tagelig o. 1885, da bygningen ses indtegnet på matri
kelkortet fra samme år. En større gennemgribende
ændring og forbedring af ejendommen finder sted
o. 1919, hvor sidelængen bliver nedrevet og erstatet af
det nuværende sidehus. Bygningsdetaljer og vurde
ringssum viser, at de sidste dele af stuehusets bindings
værk samtidig bliver omsat til grundmur; hvorved
ejendommen får sit nuværende facadeudtryk. Stråta
get erstattes dog først i 1935 af et fast tag af eternitski
fer.
Udhuset mod syd blev opført o. 1916 og indrettet til
beboelse og vaskehus. Antagelig er det blevet brugt til
sommerbeboelse.

Fabersvej 2C
matr.nr. 72a

EJERLISTE:
Fæstere:
?/(1804)-1807: Hans Nielsen
1807-1858: kaperfører, fisker, lods Chri
stian Carlsen
1858-1860: Sidse Nielsdatter, enke efter
ovennævnte
Selvejere:
1860-læst 1861: Sidse Nielsdatter
læst 1861-1900: fisker Christian Svendsen Niel
sen, svigersøn til ovennævnte
1900- (1922)/?: fisker Christian Svendsen Chri
stiansen, søn af ovennævnte
?/(1943)-læst 1951: Severine Christiansen, enke ef
ter ovennævnte
læst 1951-1959: Nanny Nees, datter af oven
nævnte
1959-1978: Karen Martved
1978: kontorass. Merete Søborg Chri
stensen

Fabersvej 2 C (fot. 1984).
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Fabersvej 10, omkring 1900.

EJENDOMMEN OMFATTER: En solret liggende stue
længe ud mod Fabersvej, samt en sidelænge mod syd
ved østgavlen. Et fritliggende udhus i gård.

BESKRIVELSE: Grundmuret stuelænge i tolv bjælke
fag og en etage med kælder og stråtækt vinkeltag,
halmklædt mønning og kragtræer. Ved tagfod en
række røde vingetegl og sorte bræddevindskeder i
gavle. To hvidmalede skorstene med sokkel og plade.
Mod nord et stort dobbelt ovenlys. Bygningen har
sortmalet, støbt, let fremspringende sokkel og hvid
malet, pudset murflade med en enkel plattegesims. De
tre østre fag mod gaden, har tilbagetrukket mur uden
gesims, men med hvidmalet spærudhæng. Gadesiden
har i den østlige, smallere del to blåmalede, toram
mede, trerudede vinduer med tværsprosser, hjørne
bånd og stabler. False med fladbuet stik og sorte skifer
sålbænke. I den bredere vestlige del et tilsvarende tre
rammet vindue, samt et torammet med termoglas og et
torammet som mod øst. Østgavlen er bræddeklædt
med grove brædder, en på to, som er sortmalede. En
tofløjet, hvidmalet terrassedør med blå tremmeskod
der. I tagetagen et hvidt, torammet vindue med blå
revleskodder. Vestgavl beklædt som østgavl med et
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stort smårudet, blåmalet vindue og en tofløjet revlelem
i tagetagen. Gårdsiden har delvis overpudset kampe
stenssokkel. Fem blåmalede, torammede vinduer med
tre ruder i hver ramme, hjørnebånd og stabler i de tre
østligste. Lige false og skifersålbænke. En blå, beklædt
halvdør med rude. Øst for et trerammet, tværsprosset
vindue og et torammet som øvrige.
Sidelænge i seks bjælkefag og en etage med stråtækt
vinkeltag, halmklædt mønning og kragtræer. Ved tag
fod en række røde vingetegl og sort bræddevindskede
i gavl. En skorsten som hovedhus og et dobbelt oven
lysvindue mod vest.
Bygningen har sort opstreget sokkel og vandskuret
hvidmalet murflade. De fem søndre fag er i sortmalet
bindingsværk med glammet bjælkelag og gennemgå
ende sidebånd. I tredie og sjette stolpe fra syd på østsi
den korte kopbånd. Det nordre fag er grundmuret.
Østsiden har to lave, blåmalede, tredelte vinduer med
skifersålbænke. Sydgavlen er bræddebeklædt som ho
vedhus og har et stort blåmalet, smårudet vindue. I
tagetagen et lavt, tredelt vindue. Vestsiden har fra
nord et stort, smårudet vindue, en halvdør med rude,
to torammede, trerudede vinduer med stabler og hjør
nebånd. En fyldingsdør med rude, et rundbuet støbe
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jernsvindue og et torammet, trerudet vindue med termoglas, alle blåmalede.
BYGNINGSHISTORIE: Ejendommen hører til blandt
de første, der bliver opført på »sandet« øst for fiskerle
jets bykerne i begyndelsen af 1800-årene.
Bygningen indtegnes i brandforsikringen i 1804 af
Hans Nielsen og beskrives som værende på ni fag bin
dingsværk med stråtag, indrettet til stue, kammer,
køkken samt lade, lo og tørvehus. Det nuværende stue
hus vestre del udgør det hus, Hans Nielsen lod opføre i
tiden op mod 1804. Loftsbjælkerne i huset, hvoraf
nogle er fint profilerede, er ikke lige som normalt,
men buer som et skibsdæk. Traditionen siger, at tøm
meret stammer fra et skib, der strandede ud for Gille
leje i 1797.
Allerede i 1807 overtager lods Christian Carlsen
ejendommen efter Hans Nielsen, der sidder i forbed
ringshuset.
Omkring 1812 opføres en fritliggende sidelænge i
fire fag indrettet til lo og lade. Bygningsarkæologiske
iagttagelser viser, at denne udgør de fire midterste fag
i den nuværende sidelænge.
I 1859 omsættes en del af stuelængen i grundmur,
og i 1866 forlænges udhuset mod syd med to fag bin
dingsværk.
Ved en større ombygning i 1869 af Christian Svend
sen Nielsen omsættes stuelængen helt i grundmur og
forlænges mod øst med tre fag. Samtidig sammenbyg
ges stuelængen og sidelængen med et portfag, således
at bygningen får sin nuværende udstrækning. I
1959-60 bliver hele ejendommen gennemgribende
istandsat og ombygget. Portfaget mellem hovedhus og
sidehus indrettes, ligesom hele sidehuset, til beboelse.
Stuelængen får isat de store vinduer, og gavlene bliver
beklædt.

Fabersvej 10
matr.nr. 82a

EJERLISTE:
Fæstere:
1815-1839: Christen Ibsen
1839-1860: Ellen Hansdatter, enke efter
ovennævnte

Selvejere:
1860-1862: Ellen Hansdatter
1862-læst 1898: fisker Peder Christensen, søn af
ovennævnte
læst 1898: Ane Andersdatter
1898-1925: fisker Martin Hansen, svigersøn
til ovennævnte
1925-læst 1970: frk. Alma Regine Hansen og
frk. Asta Petrine Hansen
læst 1970: frk. Asta Petrine Hansen
1970: maler Ove Stig Hansen

Fabersvej 10 (fot. 1984).

EJENDOMMEN OMFATTER: Et vinkelbygget bebo
elseshus bestående af en ældre solret liggende stue
længe med en bred sidefløj mod nord. Omkring den
ældre del delvis bevaret pigstensbrolægning. Sten
gærde af store strandsten mod vest.
BESKRIVELSE: Stuelænge i tolv bjælkefag og en etage
med rørtækt vinkeltag med halmklædt mønning og
kragtræer. Opskalket udhæng og blåmalede vindske
der i gavle. Bygningen står på en sorttjæret, let frem
springende kampestenssyld, bortset fra vestgavlen og
de tre vestre fag på sydsiden, som står med sort opstreget sokkel, der også er markeret på resten af stue
længen. Murværket er vandskuret og gulkalket, vest
gavlen og de tre tilstødende fag af sydsiden dog pud
set. Begge taggavle er bræddeklædte, en på to, og
malet mørkerøde med et blåmalet vandbræt. Sydsiden
har seks vinduesfag og to dørfag siddende i 4-5 cm
dybe false med lige overside. Fra vest to torammede,
tværsprossede vinduer med tre ruder i hver ramme,
blåmalet karm og hvide rammer. Hvidmalede, støbte
sålbænke. Øst for en blåmalet revlehalvdør med stang
hængsler og klinkefald. Dernæst et lille kvadratisk, en
rammet korssprosset vindue uden beslåning, siddende
bindig med mur. Herefter to ældre torammede, tvær
sprossede vinduer med tre ruder i hver ramme, rum
pestabler og smedede hjørnebånd, samt bundkarm
med træsålbænk. Øst for en gulmalet, pladeklædt dør
med to ruder og blåmalet, profileret karm. Dernæst et
torammet vindue som vest for dør. Østgavlen har i
tagetagen et nyere, torammet, tværsprosset vindue
med koblede rammer, bræddesålbænk og vandbræt.
Den frie østre del har østligst en gulmalet fyldingsdør
med to affrisede spejlfyldinger nederst og to høje,
tværsprossede ruder øverst med tre glas i hver. I andet
og tredie fag et torammet, tværsprosset vindue med
tre ruder i hver ramme, rumpestabler og smedede
hjørnebånd, samt bundkarm med træsålbænk. Vest
gavlen har et lille enrammet vindue med støbt sål
bænk. I tagetagen et vindue som østgavlens.
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anvendt som aftægtsbolig for Ellen Hansdattei. Alle
rede i 1877-78 bliver ejendommen igen udvidet, denne
gang med en sidefløj mod nord. Denne bliver grund
muret og indrettet med en »moderne« boligplan. I en
årrække herefter bliver der nu bolig for tre familier på
ejendommen, frem til 1881, hvor Ellen Hansdatter
dør. Bygningen stod omtrent uberørt frem til 1977-78,
hvor den nuværende ejer isatte nye vinduer og dør i
sidefløjen, samt nymurede den ældre stuelænges øst
gavl og en del af sydsiden, ligesom bjælkelaget blev
hævet sammesteds.

Fabersvej 14 (fot. 1984).

Sidefløj grundmuret i tre bjælkefag og en etage med
stråtækt vinkeltag, halmklædt mønning og kragtræer.
Mod vest en bred stråtagskvist med et trerammet,
tværsprosset vindue med tre ruder i hver ramme. Blå
malet finérpladefront og karm samt hvidmalede ram
mer. Brunbejdsede brædder på klink nedenfor. Byg
ningen har sort kampestenssokkel og opstreget sokkel
på murflade, der står pudset og gulkalket. Vinduer i
fire cm false med fladbuet stik og støbte, hvide sål
bænke. Mod øst to torammede, tværsprossede vinduer
med buet glas, mod nord to tilsvarende og mod vest et
vindue. I nordgavlens tagetage et trerammet vindue i
fals med lige overside og uden buet glas. I vestsiden et
dørparti med siderude og teaktrædør, hvidmalet
karm.
BYGNINGSHISTORIE: I tiden omkring 1810-20 blev
området omkring Fabersvej bebygget. Ejendommen
Fabersvej 10, matr. 82, nævnes første gang i 1815, hvor
fisker Christen Ibsen får fæstebrev på et af ham
»nyopført« hus på stranden. Bygningen beskrives som
værende på fem fag, det samme som i brandforsik
ringen i 1836. Bygningsarkæologiske iagttagelser viser,
at dele af dette hus stadig udgør den østre del af det
nuværende stuehus. Ligeledes kan iagttages, at det var
»dårlige tider« efter statsbankerotten i 1813. Huset
blev opført af simpelt bindingsværk med lerklinede
vægge og stråtag. Det 4,5 meter brede hus havde en
helt traditionel boligplan med forstuekøkken, åben
skorsten med bageovn, samt en stue på to fag mod øst
og et kammer. Vest for køkken var et rum på et fag,
antagelig bryggers. Huset fungerede som bolig for en
familie frem til 1862, hvor sønnen Peder Christensen
overtager ejendommen. Enken Ellen Hansdatter bli
ver boende på aftægt. Omkring 1866 bliver bygningen
udvidet, idet brandforsikringens vurdering mere end
fordobles, og bygningsarkæologiske spor viser, at hu
set udvides mod vest med seks smalle bjælkefag i
grundmur med stråtag. Den tilbyggede del indrettes
med stue, køkken og kammer. Den ældste del bliver nu
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Fabersvej 14
matr.nr. 83a
EJERLISTE:
Fæstere:
1815-1843: fisker Bent Larsen
1843-1860: Niels Bendtsen, søn af oven
nævnte
Selvejere:
1860-læst 1884: Niels Bendtsen
læst 1884-læst 1905: Svend Nielsen Larsen
læst 1905-læst 1935: fisker Julius Svendsen, søn af
ovennævnte
læst 1935-1951: Olivia Marie Svendsen
læst 1978: Margrethe Svendsen
læst 1978: Arvinger
1978-1981: ekspedient Svend Jørgen Svend
sen
1981: pressefotograf Anne-Grethe
Svendsen

EJENDOMMEN OMFATTER: En solret liggende stue
længe med en kort, bred sidefløj på nordsiden ved
vestgavlen. Ved østskel en større og en mindre udhusbygning.
BESKRIVELSE: Grundmuret stuehus i ti fag og en
etage med kælder og rørtækt vinkeltag, halmklædt
mønning og kragtræer. Grønmalede vindskede)' og en
hvid skorsten med sokkel og gesims. Mod syd en bred
stråtagskvist med to tætsiddende, torammede \ induer
med en tværsprosse. Grønmalet karm og hvide ram
mer. Bygningen har sort pudset, let fremspringende
sokkel og hvidmalet, pudset murflade. Mod gaden to
torammede, tværsprossede, koblede vinduer med
grønmalet karm og hvide rammer. Lige false, grøn
malede, med pudset, glat sålbænk. En malet, i ofløjet
terrassedør med tværsprosset rude. Østgavl har pudset
bånd i bjælkelags- og hanebåndshøjde, samt ved mur
krone. Mellem hanebånd og kip et hvidmalet trekant
vindue. Sydsiden har byggeskel mellem 3. og 4. fag fra
vest, murværket øst for en halv sten fremspringende.
Facaden har fem malede, torammede, tværsprossede,
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Fabersvej 14. »Gillelejehuset« omkring 1920. På billedet ses
Margrethe Svendsen.

koblede vinduer. Østligst en grøn profilpladehalvdør,
samt en tilsvarende tofløjet hoveddør lige øst for byg
geskel. Vestgavlen har pudset bånd i bjælkelagshøjde,
et lavt, enrammet, smårudet vindue, samt et toram
met, tværsprosset vindue i tagetagen. Sidefløjen, der
dækker de fire vestlige fag, har murværk og fag som
hovedhus. Mod vest en kvist med et halvcirkulært, lodpostet vindue. I nordgavlen to trerammede, malede,
tværsprossede vinduer med indstukne hængsler og
nittede hjørnebånd. I tagetagen et torammet vindue
som hovedhus.
Udhus grundmuret i fire fag med vinkeltag beklædt
med cementtagsten. En hvid skorsten. Sort sokkel og
pudset, hvid mur. Torammede vinduer og døre.
BYGNINGSHISTORIE: Flere af ejendommene på Fa
bersvej stammer fra tiden omkring 1815. Dette år får
også fisker Bent Larsen fæstebrev på den her behand
lede ejendom. Fæstebrevet nævner, at denne har ladet
opbygge et nyt hus på syv fag beliggende på stranden i
Gilleleje. Bygningen beskrives først af brandforsikrin

gen i 1836, som værende på syv fag bindingsværk med
stråtag indrettet til beboelse. I 1853 lader Niels Bendtsen bygningen udvide og forbedre. Herefter fremstod
huset i ti fag, hvoraf de seks var grundmurede, og de
øvrige i bindingsværk. Boligplanen var helt traditionel
med beboelse samt lo og tørverum. Ved en brandtaxering i 1872 beskrives bygningen som værende helt i
grundmur. Det nuværende hus rummer i sin kerne
stadig dele af bygningen fra 1815 og 1853, bl.a. dele af
bjælkelaget. På et fotografi fra begyndelsen af dette
århundrede ses endnu bjælkehovederne fra bindings
værkshuset rage frem fra muren. Omkring 1918-19
bliver bygningen udvidet med en kort sidefløj mod
nord, strækkende sig over de fire vestre fag. Herefter
fremstår huset stort set uændret frem til begyndelsen
af 1980’erne, hvor Svend Svendsen lader det gennem
gribende ombygge. Boligplanen ændres, og der bliver
isat nye vinduer og døre samt opsat kviste. Udhuset
bliver opført i 1903 og anvendes i årene herefter til
sommerbeboelse. Ligesom hovedhuset bliver dette
også istandsat i 1980erne.
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Havnevej set fra øst, 1922 (fot. H. M.).

HAVNEVEJ
Havnevej 2
matr.nr. 20c

EJERLISTE:
-læst 1886: Arvinger efter Chr. L. Bæk
læst 1886-læst 1928: Lars Kristiansen
læst 1928-læst 1939: Anna Marie Petersen, datter af
ovennævnte
læst 19391955: fisker Niels Peter Petersen, gift
med ovennævnte
1955: kommis Svend Aage Christen
sen, dattersøn af ovennævnte
EJENDOMMEN OMFATTER: Et solret liggende stue
hus ud mod Havnevej, samt en mindre udhuslænge
mod sydøst. Delvis brolagt gårdsplads.

BESKRIVELSE: Grundmuret stuehus i fire vindues
fag og en etage med vinkeltag, beklædt med røde eternit bølgeplader. En glat skorsten i gule sten med hætte.
Mod gade et, mod gård to ovenlysvinduer. Bygningen
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har sort, let fremspringende kampestenssokkel og gråmalet stænkpudset murflade mod nord og begge
gavle. Gårdsiden er hvidkalket og vandskuret. Mod
gade profileret hovedgesims trukket i puds, gårdsiden
har enkel plattegesims. Brunbejdsede, torammede,
tværsprossede vinduer med tre ruder i hver ramme.
False med fladbuet overside og sålbænk af røde klin
ker. I vestgavlens tagetage et tilsvarende vindue. Gård
siden har tre brune helglasvinduer med lav over
ramme siddende i vindueshuller som gadesiclens. Et
lille, hvidmalet, enrammet vindue samt en brunbejdset, beklædt dør med rude. False med fladbuet
overside og en trappe med røde klinker.
Udhus grundmuret i en etage med halvtag oeklædt
med grå eternit bølgeplader. Bygningen har sort, opstreget sokkel og vandskuret, hvidkalket mur. Mod
vest en grønmalet revledør og mod nord et lille, rødmalet støbejernsvindue.
BYGNINGSHISTORIE: Ejendommen udgjorde tidli
gere sammen med det nuværende Hovedgaden 1-3 en
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større hjørneejendom mod Havnevej og Hovedgaden.
Denne grund, matr.nr. 20, kan følges tilbage til midten
af 1700-årene og dens bebyggelse til slutningen af
samme århundrede. Den her behandlede ejendom
blev udstykket som selvstændig parcel i 1884 i forbin
delse med en omfattende opdeling af den store grund.
Det nuværende stuehus stammer imidlertid fra før op
delingen af grunden, idet Lars Kristiansen allerede i
1872 lod bygningen opføre. Samme år blev den ind
tegnet i brandforsikringen og beskrives som grund
muret med teglhængt tag. Bygningens fremtræden i
dag skyldes ændringer i de sidste årtier. Murfladerne
stod tidligere vandskurede og hvidkalkede, indtil de
blev stænkpudset i midten af 1970’erne. Samtidig blev
taget erstattet af det nuværende pladetag, og nye vin
duer blev sat. Udhuset nævnes første gang i 1916 og
blev da anvendt til brændehus. Bygningen havde tid
ligere sort paptag, som stadig ligger under pladetaget.

Havnevej 4
matr.nr. 21

EJERLISTE:
Fæstere:
?-1768: Lars Bendtsen
1768-1773: Bendt Larsen, søn af oven
nævnte
1773-1787: fisker Jens Jensen, gift med
ovennævntes enke
1787-1834: lods, fisker Lars Bendtsen, søn
af ovennævnte B. Larsen
1834-1860: fisker, lods Christian Larsen,
søn af ovennævnte

Havnevej 2 (fot. 1984).

Selvejere:
1860-1880: fisker, lods Christian Larsen
1880-1883: Elisabeth Frederikke Pedersdatter, enke efter ovennævnte
1883-1909: bødker Lars Christiansen, søn af
ovennævnte
1909-læst 1965: bødker Christian L. Christian
sen, søn af ovennævnte
læst 1965-1975: 1) skipper Niels Laurits Christi
ansen på Yi del
2) chauffør Poul Bødker Christi
ansen på % del
3) ekspeditrice Gerda Bødker
Christiansen på % del
4) chaufør Svend Bødker Chri
stiansen på % del
1975-læst 1979: 1) Niels Laurits Christiansen på
J^del
2) Poul Bødker Christiansen på
Yi del
læst 1979: arvinger efter Niels Laurits
Christiansen
1979: 1) Poul Bødker Christiansen på
% del
2) Jytte Christiansen på X
A del

EJENDOMMEN OMFATTER: Et solret liggende be
boelseshus ud mod Havnevej med en sidefløj på sydsi
den ved vestgavlen.
BESKRIVELSE: Grundmuret forhus i seks bjælkespærfag og en etage med rørtækt vinkeltag, halmklædt
mønning og kragtræer. Udhæng med hvid bræddesugfjæl og blåmalede vindskeder på mur i begge gavle.
En hvidmalet skorsten med sokkel og gesims. Bygnin
gen har sort kampestenssokkel mod gade og sort mar
keret sokkel mod øst og syd, samt en let fremsprin
gende støbt sokkel i vestgavlen med enkelte syldsten.
Vandskuret hvidmalet mur, mod gade overpudsede
bindingsværksstolper, gavle og sydside helt i grund
mur. Mod gade seks torammede, tværsprossede vin
duer med buet termoglas, siddende i lige false. I vest
gavlen et tilsvarende trerammet vindue, samt et toram
met, tværsprosset vindue i tagetagen med hjørnebånd
og indstukne hængsler. Lige false i tagetagen med
fladbuet stik. Østgavlen har en blåmalet revlelem i tag
etagen samt et lille støbejernsvindue herover. Gårdsi
dens frie del har to vinduer som gadesidens samt en
nyere fyldingsdør med sprosset rude.
Sidehus grundmuret i fem bjælkefag og en etage
med en lille kælder og tag som hovedhus. Bygningen
har sort sokkel af groft tilhugne granitsten, let frem
springende og hvidmalet vandskuret/pudset mur af
sluttet af plattegesims med tre led. Mod øst tre toram
mede vinduer med termoglas, det søndre siddende i
false med fladbuet stik. En fyldingsdør som hovedhus.
Sydgavlen har tre tilsvarende vinduer i false med flad-
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Havnevej 4, 1922 (fot. H. M.)
buet stik og støbte sorte sålbænke. Vestsiden har et lavt
enrammet kældervindue og i den frie del af nordgav
len et enrammet, tværsprosset vindue.
BYGNINGSHISTORIE: Gennem fæstebreve kan
ejendommens historie følges tilbage til 1768, hvor
Bendt Larsen får fæstebrev på et syv fags hus efter sin
far Lars Bendtsen.
Bebyggelsen på grunden indtegnes til brandforsik
ringen i 1794 og beskrives i 1812 som bestående af et
stuehus på elleve fag bindingsværk med stråtag, ind
rettet til beboelse samt lo, lade og stald. Bygningen,
der nu er forsvundet, lå ifølge ældre matrikelkort ud
mod Hovedgaden. Det nuværende stuehus nævnes
første gang i brandforsikringen fra 1850 som opført af
Christian Larsen.
Bygningen beskrives som værende i bindingsværk,
udmuret med teglsten, og med stråtag. Indretningen
bestod af en stue, to kamre, forstue og køkken samt
tørvehus.
I 1872 beskrives stuehuset som værende helt i
grundmur. Bygningsarkæologiske iagttagelser viser
dog, at huset i sin kerne stadig har enkelte bindings
værksstolper, bjælkelag og tagværk hørende til huset
fra 1850.
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På et fotografi fra o. 1915 ses stuehuset med den
nuværende vinduesinddeling og gadesiden som hvid
pudset mur, mens gavlene står i grundmur. I 1980
ombygges stuehuset gennemgribende, og de nuvæ
rende døre og vinduer isættes. Sidefløjen mod syd blev
opført af Chr. Larsen i 1872 i grundmur med tegltag.
Ligesom hovedhuset blev også denne ombygget i 1980
og fik pålagt rørtag samtidig.

Havnevej 5
matr.nr. 18a
EJERLISTE:
Feestere:
Peder Gunnersen
øde hus
fisker Kristen Nielsen
Lovise Ulrica Milan, enke efter
ovennævnte
1834-1860: fisker Peder Larsen, svigersøn til
ovennævnte
P-1772:
1772-1781:
1781-1819:
1819-1834:

HAVNEVEJ

Havnevej 5 (fot. 1984).

Selvejere:
1860-læst 1884: fisker Peder Larsen
læst 1884: Frederikke Christensen, enke
efter ovennævnte
18841934: fisker Peder Clausen, svigersøn
til ovennævnte
1934-læst 1968: kørelærer Carl Julius Clausen,
søn af ovennævnte
læst 19681980: Inger Kirstine Clausen, enke
efter ovennævnte
1980: Tove Andersen, datter af oven
nævnte

EJENDOMMEN OMFATTER: Et solret liggende be
boelseshus mod vest, sammenbygget med et mindre
nordsyd liggende beboelseshus med gavl ud mod Hav
nevej. Mod gade et hvidmalet tremmestakit samt bro
lagt gårdsplads. Den østre del af forpladsen er udlagt
til have, med stakit som det mod gade.

BESKRIVELSE: Grundmuret stuehus i elleve bjælke
fag og en etage med rørtækt vinkeltag, halmklædt
mønning og kragtræer. Langsiderne har o. 40 cm ud
hæng, gavle o. 15 cm. Begge gavle har rødmalet vind

skede med dæk- og underslagsbrædder. I tagryggen
en hvidmalet skorsten med sokkel og afdæknings
plade, samt brædder på klink nedenfor. På sydsiden,
over det fjerde fag fra vest, en halvcirkulær tagfods
kvist med et rødmalet, torammet vindue med 2x3
ruder i hver ramme. Under vindue en skrå, rødmalet
træsålbænk og ved stråtag høje vindskeder, afsluttet
nederst af profil. Bygningen står på en let fremsprin
gende kampestenssokkel og har vandskuret, hvidmalet
murflade. Sorttjærede kampesten og opstreget sokkel
på murfladen, der afsluttes af en skråstillet, bred,
hvidkalket bræddesugfjæl. Østgavlen grundmuret op
til hanebåndshøjde, herover rødmalede brædder en på
to.
Gadesiden, mod syd, har under sugfjælen bevaret
de øverste 20-30 cm af bindingsværksstolperne i fem
af fagene, samt afskårne glammede bjælker. Stolper af
eg, bjælker i fyr. Fem fag torammede, rødmalede,
tværsprossede vinduer med tre termoruder i hver
ramme, siddende i false med lige overkant og rød
malede sålbænke. I det tredie fag fra vest en rødmalet
tofløjet fyldingsdør. Østgavlen har i tagetagen et vin
due som gadesidens. Nordsiden er opdelt i fem vin
duesfag og et dørfag. Vinduerne er torammede som
gadesidens. Døren er en halvdør med affrisede spejl-
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Havnevej 5, 1896.
På billedet ses bl.a. fra højre Christiane og Peder Clausen.
Siddende forrest Carl Clausen (11 år).
fyldninger. Vestgavlen svarer til østgavlen. I stueeta
gen et torammet vindue som øvrige, samt en halvdør
med fyldninger. I tagetagen et tilsvarende vindue.
Sidebygning grundmuret i syv bjælkefag og en etage
med rørtækt vinkeltag og kragtræer. Gavludhæng med
rødmalede vindskeder. I tagryggen en bred, vandsku
ret, hvidkalket skorsten med sokkel og udkragning.
Bygningen har vandskuret murværk med sort opstreget sokkel og hvidkalket murflade. Østsiden har en
rødmalet fyldningshalvdør. To små, højtsiddende,
kvadratiske enrammede vinduer samt to vinduer som
gadesidens. Sydgavlen i tagetagen, et torammet, tvær
sprosset vindue. Vestsiden har tre termovinduer og en
fyldingshalvdør.
BYGNINGSHISTORIE: Ejendommen dannede sam
men med nabogrunden mod øst, den nuværende
matr. 19, i 1700-årene et grundstykke.
I en indberetning om sandflugten nævnes jorden
som øde lagt i 1772 og huset som øde frem til 1777.
Grunden blev nu opdelt i to, svarende til det senere
matr. 18 og 19. Matrikel 19 blev straks bebygget, mens
matr. 18 først i 1781 overtages af Kristen Nielsen, der
får fæstebrev på det øde fem fags hus. Det nuværende
stuehus og den vestre sidefløj indeholder dele af bin
dingsværksstolper og bjælkelag m.v., hvis udformning
og nummerering peger på, at huset oprindelig har væ
ret et seks fags bindingsværkshus med glammet bjæl
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kelag. Grundens bebyggelse indtegnes i brandforsik
ringen i 1793 og bestod da af et stuehus i nord og en
længe i vest, ganske svarende til bebyggelsen i dag.
Iagttagelserne og arkivalierne tyder på, at Kristen
Nielsen, antagelig kort efter 1781, opfører et stuehus i
seks fag og en mindre længe i vest. I 1804 beskrives
bygningerne som forandrede og forbedrede. Stuehu
set fremstod nu i otte fag egebindingsværk med mu
rede tavl og stråtag, indrettet til to stuer og et kammer,
samt køkken med skorsten og bageovn. De bygnings
arkæologiske undersøgelser viser da også, at der er
tilbygget et fag i hver ende af den ældre del.

Det vestre hus fremstår nu i syv fag indrettet til lo, lade
og stald samt rullestue. Grunden havde mod gaden
plankeværk og port. I 1812 foretages en nytaxering af
bygningerne, og stuehuset har nu fået to kamre og i
vestre længe er rullestuen nedlagt og blevet til tørverum. I 1820 nævnes for første gang en bilæggerovn i
stuehuset, antagelig en jernovn. Peder Clausen, der
overtager huset i 1884, lader en del afbindingsværket
erstatte af grundmur samme år ved at afskære stol
perne få cm under bjælkelaget, der også mister de
fremspringende bjælkehoveder. Enkelte vinduer samt
de indvendige døre tyder også på, at huset er blevet
forbedret indvendig. Et foto fra 1896 viser gadesiden i
stuehuset med to enkeltfløjede døre, og med tre fag
vinduer imellem. Omkring 1910 forbedres begge byg
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ninger igen. Stuehuset får vestgavlen grundmuret og
en ny tofløjet hoveddør. Sidelængen bliver gennem
gribende fornyet, idet bygningen omsættes til grund
mur og størstedelen af bjælkelag m.m. fornyes.
Sydgavlen bliver desuden flyttet o. 1,6 m ind på
grunden, og Havnevej bliver bredere, hvorved byg
ningen får sit nuværende udseende. Stald og lade for
svinder, og bygningen indrettes til beboelse og vaske
hus. I 1916 er der skomagerbutik og værksted, i 1922
chokoladebutik, senere damefrisør m.m. Stuehuset
ændres igen o. 1930-40, idet der indrettes loftsværelse
ved vestgavlen, hvilket medfører indplacering af en
loftstrappe, så skorstenen må flyttes et fag mod øst.
Ligeledes ændres vinduesinddelingen i sydsiden. Tag
skægskvisten får samtidig sin revlelem erstattet med et
vindue. I 1986-88 bliver ejendommen gennemgri
bende ændret. Den nordre længe udvides med tre fag
mod vest og sammenbygges med sidefløjen i vest.

Havnevej 6
matr.nr. 65

EJERLISTE:
Fæstere:
1804-1818: fisker Anders Carlsen
1818-1822: Kirsten Rasmusdatter, enke ef
ter ovennævnte
1822-1828: Carl Andersen, søn af oven
nævnte
1828-1862: fisker unge Svend Andersen,
broder til ovennævnte
Selvejere:
læst 1862: fisker unge Svend Andersen
læst 1862-læst 1871: Ane Kirstine Knudsdatter, enke
efter ovennævnte
læst 1871-1918: Peder Svendsen, søn af oven
nævnte
1918-læst 1871: vognmand Anton David Olsen,
svigersøn til ovennævnte
læst 1971-1972: Kristine Olsen
1972-læst 1976: Carla Elisabeth Christensen
læst 1976-1986: varmemester Johannes Arne
Christensen
1989: Bertil Christensen, søn af oven
nævnte

EJENDOMMEN OMFATTER: En nord-syd liggende
stuelænge med en østvendt sidefløj ved sydgavlen.
Mod nord ud mod Havnevej en udhuslænge, sammen
bygget med stuelængen i et smalt portfag. I gården,
ved østskel, en mindre fritliggende udhusbygning.

BESKRIVELSE: Stuelænge i ni bjælke-/spærfag og en
etage med rørtækt vinkeltag, kragtræer og halmmøn
ning. Traditionelt opskalket udhæng med skalke mod

Havnevej 6 (fot. 1984).

vest og gavludhæng med bræddevindskede og dæk
bræt. En glat skorsten i gule sten.
Bygningen har muret, sort opstreget sokkel og gulmalet, vandskuret murflade. Mod vest er de fire nordre
fag i grundmur, de tre midterste i bindingsværk og de
to søndre i hvidkalket grundmur. Overkalket bin
dingsværk med egetræstolper og glammet bjælkelag
samt gennemgående, fastspiret sidebånd over de tre
midterste fag. Glammet bjælkelag over i alt syv fag.
Vestsiden har tre grønmalede vinduer siddende bindig
med mur. Fra nord et enrammet, trerudet vindue, et
torammet, trerudet vindue, begge med stabler og hjør
nebånd. Sydligt et torammet, trerudet vindue med
indstukne hængsler og hjørnebånd. Nordgavlen står i
grundmur med taggavl af rødmalede brædder, en på
to og vandbræt. Til tagetagen en tofløjet revlelem med
lille rude. I stueetagen to torammede, malede vinduer
med grønne karme og hvide rammer med stabler og
hjørnebånd. Østsidens to søndre fag dækkes af side
fløj, ligesom de to nordre fag indgår i portrummet
mellem hovedlænge og udhuslænge mod Havnevej.
Østsiden har delvis bevaret bindingsværk i portrum
met og spor af glammet bjælkelag i den øvrige lang
side. I portrummet et lille, enrammet, krydssprosset,
grønmalet vindue med stabler og hjørnebånd, samt en
revledør med smedede stanghængsler og stabler. Et
enrammet, brunbejdset vindue. Mod gårdsplads fire
torammere, trerudede, tværsprossede, grønmalede
vinduer med stabler og hjørnebånd, siddende i 3 cm
lige false. En malet dør med tagformede fyldinger og
ruder øverst. Sydgavlen dækkes delvis af sidefløj. Den
frie del grundmuret, pudset og hvidmalet med pud
sede bånd omkring vinduer. I stueetagen et treram
met, i tagetagen et torammet vindue, begge tværspros
sede og hvidmalede.
Sidelænge mod Havnevej i fire fag og et portfag, en
etage med tag som hovedhus. Traditionelt opskalket
tag med simple skalke og gavludhæng med brædde-
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vindskede. Bygningen er mod gade grundmuret med
sort opstreget sokkel og gulmalet, vandskuret mur
flade. Til portrum en flammeret dør med diagonalstil
let, krydssprosset rude, samt en revledør mod øst,
begge grønmalede. I den frie del af vestgavlen et lille
enrammet, krydssprosset vindue, hvid ramme og grøn
karm. I portrummet tre fag hvidkalket bindingsværk,
glammet bjælkelag og sidebånd. En grønmalet revle
dør. Østgavl grundmuret med taggavl af rødmalede
brædder, en på to. Gårdsiden, mod syd, står grund
muret i de to østre fag og i bindingsværk i de to vestre.
Stolper i eg med glammet bjælkelag og sidebånd, samt
sort kampestenssyld. To rødmalede revlehalvdøre med
ældre beslag. Vestligt et enrammet, sprosset, seksrudet
vindue med stabler og hjørnebånd, østligst et støbe
jernsvindue. Sidefløj i syd grundmuret i en etage, med
vinkeltag beklædt med sort bølgeeternit. En glat pud
set skorsten og sort bræddeudhæng. Bygningen har
sort sokkel og hvid, pudset murflade med pudsede
bånd omkring vinduer og døre. Mod nord et grøn
malet, torammet, trerudet vindue. Et tilsvarende tre
rammet mod syd. I østgavlen et lavt tredelt, kryds
sprosset vindue og en tofløjet fyldingsdør med rude. I
tagetagen et torammet, umalet vindue.
Udhus i gård grundmuret med sort, papklædt vin
keltag. Vandskuret, gul mur med rødmalede taggavle i
brædder. Grønne revledøre og vinduer.
BYGNINGSHISTORIE: Ejendommen nævnes i et
skøde til Carl Christian Lembach i 1792 og indtegnes
til brandforsikringen i 1794. Ved Anders Carlsens
overtagelse i 1804, benævnes ejendommen som fæste
jord med et hus på 9 fag. Folketællingen 1801 viser
dog, at Anders Carlsen allerede på det tidspunkt bo
ede på ejendommen. Matrikelkortet fra 1809 viser stue
huset, der i brandtaxationen beskrives som opført i
bindingsværk med rørtag. Indretningen består af to
stuer, et kammer, køkken med skorsten og bageovn
samt tørvehus og et kammer. Den nuværende stue
længe rummer i sin kerne dele af denne bygning, bl.a.
bindingsværk, bjælkelag og tagværk samt enkelte vin
duer. I brandtaxationen i 1859 nævnes, at bygningen
er delvis omsat i grundmur, antagelig den nordre del.
I 1885 forbedres huset igen, og i 1907 bliver den søn
dre del omsat i grundmur i forbindelse med opførel
sen af sidefløjen mod øst. Denne bliver grundmuret
med tegltag og indrettet til beboelse. Den nuværende
tagbeklædning stammer fra 1970’erne. Udhuslængen
mod Havnevej nævnes første gang i 1857. Den fore
gående taxering er fra 1820, og her nævnes længen
ikke, så opførelsesåret ligger mellem disse, antagelig
o. 1850. Længen stod helt i bindingsværk med glam
met bjælkelag frem til 1930’erne, hvor den delvis blev
omsat i grundmur. Det lille fritliggende udhus i går
den blev opført i 1885 og indrettet til tørve- og svine
hus. Det grundmurede hus fik i 1920’erne paptag.
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Havnevej 8A
matr.nr. 22a

EJERLISTE:
Fæstere:
?-l 787:
1787-1810:
1810-1847:
1847-1860:

Lars Bendtsen
fisker Jens Jensen
lods, fisker Niels Nielsen
Ellen Svendsdatter, enke efter
ovennævnte

Selvejere:
1860-læst 1861: Ellen Svendsdatter
læst 1861-1903: fisker og toldmedhjælper Jens
Nielsen, søn af ovennævnte
1903-1921: fisker Niels Jensen, søn af oven
nævnte
1921-læst 1952: snedker og toldmedhjælper Ju
lius A. Jensen, søn af oven
nævnte
læst 1952-1979: Jenny Christine Terslin, datter
af ovennævnte
1979-1987: Aase Kjær, datter af ovennævnte
1987: Birgitte Søgaard og Carsten
Barlebo

EJENDOMMEN OMFAT FER: Et solret liggende stue
hus ud mod Havnevej samt en udhuslænge mod sydøst
sammenbygget med nr. 10. Ved vestskel et fritliggende
udhus.
BESKRIVELSE: Grundmuret stuehus i ni bjælke-/
spærfag og en etage med vinkeltag. Mod gade tækket
med rør, mod gård beklædt med sort pap med liste
dækning. Hvidmalet bræddesugfjæl og røde vindske
der. Bygningen har stænkpudset sort sokkel mod gade
med enkelte kampesten, muret sokkel mod vest og
kampestensyld på sydsiden. Gulmalet, pudset mur
med taggavle af rødbejdsede profilbrædder med vand
bræt. Gadesiden har tre trerammede, smårudede vin
duer med blåmalede karme og hvide rammer, indstukne hængsler og nittede hjørnebånd. Lige false
med fladbuet stik og gråmalede støbte sålbænke. Øst
ligst et tilsvarende torammet vindue. I østgavlen et to
rammet vindue som gadesidens samt et stort, hvid
malet, trerammet, tværsprosset med termoglas i tag
gavlen. Sydsiden har fire trerammede som gadesidens
samt et enrammet, smårudet vindue. En blårialet fyl
dingsdør med sprosset rude og vestligst en blå rev
ledør. Vestgavlen har et hvidmalet, torammet vindue
med en tværsprosse i tagetagen.
Udhuslænge i fire spærfag og en etage med rørtækt
vinkeltag med halmklædt mønning og kragtræer. Tra
ditionelt opskalket tag med lige skalke og hvid brædde
sugfjæl. En bred, hvid skorsten med sokkel og gesims.
Bygningen har sort kampestensyld mod vest og mar
keret sokkel på øvrige sider. Hvidmalet vandskuret
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Havnevej 8 A, 1935 (fot. O. H.).

Havnevej 8 A (fot. 1984).

mur. Mod øst en rødmalet revledør med ældre stang
hængsler, et blåmalet, torammet, smårudet vindue og
en lille revlelem. Nordgavlen dækkes delvis af en
grundmuret udbygning med papklædt halvtag. To blå
malede revledøre. Taggavl bræddeklædt som hoved
hus. Vestsiden har tre rødmalede revledøre med ældre
stanghængsler samt et lille enrammet blåmalet vindue.
Fritliggende udhusbygning grundmuret i en etage
med vinkeltag beklædt med eternitskifer. En skorsten.
Gråmalet sokkel og vandskuret, gulmalet mur med
hvidmalet gesimsbånd i facader og gavle. Malede, to
rammede, tværsprossede vinduer og en blå fyldings
dør.

grundmuret. Det søndre fag op mod nr. 10 er muligvis
også tilbygget omkring dette tidspunkt, matrikelkortet
fra 1885 viser nemlig nr. 8 og 10 som een lang længe.

BYGNINGSHISTORIE: Ejendommen kan gennem
fæstebreve følges tilbage til 1787, hvor Jens Jensen
overtager denne. Bebyggelsen indtegnes til brandfor
sikringen i 1793 og beskrives år 1800 som bestående af
et stuehus i nord. I 1812 finder en ny brand taxering
sted, og stuehuset beskrives som værende i otte fag
bindingsværk med stråtag indrettet til to stuer, et kam
mer og køkken. Bygningsarkæologiske iagttagelser vi
ser, at dele af dette hus udgør kernen i den nuværende
stuelænge. Sporene viser også, at huset tilsyneladende
er nyopført i 1812 og det ældre nedrevet. Huset er i
dag på ni fag, og det tilføjede fag mod vest er efter
brandtaxeringen at dømme tilbygget mellem 1866 og
74, hvor grundmur nævnes første gang. Bygningen er
etapevis omsat til grundmur og blev omkring 1933
gennemgribende istandsat. Paptaget på gårdsiden ses
dog på et maleri fra 1924 og er antagelig oplagt i for
bindelse med en ombygning omkring 1917. De nu
værende vinduer og fagdelingen stammer fra 1954
ifølge nuværende ejer. Skorstenen blev nedtaget i
1986. Udhuslængen nævnes første gang i brandforsik
ringen i 1812 og ses ikke indtegnet på matrikelkortet
fra 1809. Bygningen, der må være opført mellem 1908
og 12, beskrives sidstnævnte år som indrettet til be
boelse i tre fag bindingsværk med en stue og køkken. I
1874 kaldes bygningen for tørvehus og er delvis

Havnevej 10
matr.nr. 22b

EJERLISTE:
1885- 1886: fisker Jens Nielsen
1886- 1902: fisker Anders Svendsen
læst 1902: Petronelle Svendsen, enke efter
ovennævnte
1902-læst 1964: fisker Christian Bekker Svend
sen, søn af ovennævnte
læst 1964-læst 1973: Kathrine og Anna Svendsen
læst 1973-1978: Kathrine Svendsen
1978-1987: Aase Kjær
1987: Carsten Bergquist og Aase Berg
quist
EJENDOMMEN OMFATTER: En nord-syd liggende
beboelseslænge sammenbygget mod nord med udhus
bygning hørende til Havnevej 8. På sydgavlen en lille
halvtagsbygning samt et fritliggende udhus vest for
beboelsen.

BESKRIVELSE: Grundmuret stuelænge i seks bjælke/
spærfag og en etage med rørtækt vinkeltag. Halm
klædt mønning med kragtræer og traditionelt opskal
ket tag. Mod øst en stråtækt gavlkvist med front af
brunbejdsede profilbrædder. Heri et hvidmalet, to
rammet, smårudet vindue. Under dette et navnebræt
med inskription »KATHRINES-HUS«. Tagfladen
mod vest har en traditionel stråtagskvist med et umalet, halvcirkulært, lodpostet vindue. Bygningen har
sort, opstreget sokkel mod øst med kampestenssyld og
vandskuret, hvidmalet mur. Mod gade skrå sugfjæl af
profilbrædder. I vestsidens nordre del to synlige bjæl
keender hørende til en bindingsværkskonstruktion.
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Gadesiden har tre torammede, smårudede, hvidma
lede vinduer siddende i lige false med støbte, gråmalede sålbænke. En brun, tofløjet profillistedør med
sprosset rude. Sydgavlen dækkes af en grundmuret
udbygning med sort paphalvtag. I vestsiden en blå glat
dør. Taggavlen er bræddeklædt, en på to, umalet med
et torammet, tværsprosset, blåt vindue med termoglas.
Vestsiden har to torammede, trerudede vinduer, hvid
malede karme og blå rammer med indstukne hængsler
og nittede hjørnebånd. En blå fyldingsdør med spros
set rude og et torammet, trerudet vindue med termog
las. Alle i lige false, det sydligste med grå muret sål
bænk. Gavl mod nord, op til nr. 8, i bindingsværk med
udvendigt sidebånd og spinkle kopbånd. Taggavl af
umalede brædder.
Fritliggende udhus grundmuret i en etage med lavt
halvtag af eternit bølgeplader. Hvidmalet, vandskuret
mur og et blåmalet, torammet, trerudet vindue mod
øst og et rundbuet støbejernsvindue mod vest, samt en
revlehalvdør mod nord.

giske iagttagelser viser, at det nuværende seks fags hus
har en oprindelig bindingsværksgavl mod nord, op til
længen hørende til nr. 8. Ligeledes er der bevaret to
bjælker hørende til samme bindingsværkshus. De øv
rige fag mod syd er af en anden type og er opført
senere. Matrikelkortet fra 1884 viser huset i sin nu
værende længde, så udvidelsen til de seks fag har fun
det sted mellem 1861 og 84. De tilføjede fag blev lige
ledes opført i bindingsværk, dette er dog i begyndelsen
af 1900-årene omsat til grundmur. Vestsiden er dog
skalmuret uden på bindingsværket. Den lille gavlkvist
mod gaden blev senere opsat.
Halvtaget mod syd nævnes første gang i 1893 som
værende i bindingsværk. Taggavlen herover var ifølge
ældre fotografier kun bræddeklædt over hanebånds
højde, den nuværende gavl stammer fra 1980'erne.

BYGNINGSHISTORIE: Ejendommens ældre historie
er vanskelig at udrede på grund af de indviklede ejer
forhold. Grunden, der først blev udstykket som selv
stændig parcel fra matr. 22 i 1885, har dog været be
bygget adskillige år før. I en købekontrakt fra 1861
nævnes, at skrædder Christian Jespersen, svigersøn til
Niels Nielsen, boede på matr. 22, i 1858 har fået over
draget en trediedel af grunden med et tre fags hus.
Det nævnes også, at Christian Jespersen selv har ladet
bygningen opføre. I 1861 sælger denne huset til An
ders Svendsen, som senere får tinglæst skøde på ejen
dommen. Folketællingen i 1850 peger på, at Christian
Jespersen bor på ejendommen, hvorimod denne ikke
kan findes i 1840-folketællingen. Dette sammen med
en brandtaxering på hovedhuset, det nuværende Hav
nevej 8, fra 1841 og Christian Jespersen’s giftermål
med Ane Nielsdatter peger på, at bygningens ældre
del er fra begyndelsen af 1840’erne. Bygningsarkæolo

EJERLISTE:
Fæstere:
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Havnevej 11
matr.nr. 79a

-1793: Svend Jensen
1793-1848: fisker Rasmus Nielsen
1848-1860: Lars Svendsen

Selvejere:
læst 1860-læst 1912: Lars Svendsen
læst 1912: arvinger
læst 1912-læst 1950: telefonbestyrerinde Marie
Svendsen, datter af ovennævnte
læst 1950-læst 1969: bådebygger Christian Bekker
Svendsen, søn af ovennævnte
læst 1969-læst 1970: Elna Antonie Svendsen, enke
efter ovennævnte
læst 1970-læst 1976: grosserer Inge Ohland
læst 1976: Niels Jacobsen
læst 1976-læst 1978: Betty Gram Bondesen
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bejdsede brædder, en på to, i tagetagen. Heri et toram
met, blåmalet, smårudet vindue. I stueetagen et lavt,
enrammet vindue. Gårdsiden har to sammenbyggede
udbygninger i grundmur med støbt sokkel og paphalv
tag. I den østre en blåmalet fyldingsdør med glas. I
den vestre et lavt, enrammet, smårudet vindue. I faca
den øst for udbygningen et stort enrammet, smårudet
vindue. Vest for tre blåmalede, torammede, tværspros
sede vinduer med tre ruder i hver ramme, hjørnebånd
og stabler. Lige false og støbte sålbænke.
Udhusbygning grundmuret i syv smalle bjælkefag
og en etage med paphalvtag. Murflader groft stænk
pudset, mod øst dog pudset og hvidmalet. To blåma
lede revlehalvdøre mod øst, samt et lavt, enrammet,
smårudet og et torammet, tværsprosset vindue.

Havnevej 11 (fot. 1984).

læst 1978-læst 1982: klinikass. Lone Lerche Kristen
sen og ejendomshandler Poul
Kristensen
læstl982-læst 1984: klinikass. Lone Lerche Kristen
sen
læst 1984-læst 1985: Birgit Bøyesen
læst 1985: Aage Westphall
læst 1985-1989: Kirsten Groth-Andersen og Erik
Groth-Andersen
1989: Hans Jørgen Nielsen

EJENDOMMEN OMFATTER: Et solret liggende stue
hus med udbygninger på nord- og sydsiden. Ved vest
skellet, sammenbygget med stuehuset, en udhusbyg
ning.

BESKRIVELSE: Grundmuret stuehus i ni uregelmæs
sige bjælkefag og en etage. Rørtækt vinkeltag med
halmklædt mønning og kragtræer. Mod øst rødmalet
bræddevindskede, mod vest mørkebrun, bejdset vind
skede. En glat skorsten i røde sten med afdæknings
plade. Mod nord og mod syd en stråtagskvist, med et
lavt blåmalet torammet, smårudet vindue, blå tømmer
ramme og brædder på klink nedenfor. På sydsiden ved
vestgavl en stor gavlkvist i brædder, en på to. Stråtækt
vinkeltag som hovedhus. I front en dør med glas. Byg
ningen har sort sokkel, opstreget mod nord, let frem
springende muret mod øst og syd; mod vest i kam
pesten. Hvidmalet murflade med enkel plattegesims
mod syd og med delvis bræddesugfjæl mod nord. Mod
gade en grundmuret udbygning ud for gavlkvist med
mur som hovedhus og støbt sokkel. Fladt, papklædt
tag med et hvidmalet brædderækværk. Mod syd et blå
malet, trerammet, smårudet vindue med støbt sål
bænk, mod øst et tilsvarende torammet. I facaden en
brunbejdset, flammeret dør med rude. To blåmalede,
torammede, smårudede vinduer siddende i lige false
med støbt sålbænk. Østligst en dør med opsprosset
rude. Østgavl helt i grundmur, vestgavl med brun-

BYGNINGSHISTORIE: Grunden og dens bebyggelse
kan følges tilbage til slutningen af 1700-årene. Det
ældste fæstebrev er fra 1793, hvor Rasmus Nielsen får
fæste på grund og hus. Bygningen nævnes første gang
i 1794 og beskrives i brandforsikringen i 1812 som væ
rende på syv fag i bindingsværk med stråtag. Bygnin
gen er indrettet med to stuer, et kammer samt køkken
med skorsten og bageovn. Samme år nævnes også en
bygning øst for beboelsen på tre fag indrettet til stald
og tørverum. Det nuværende stuehus indeholder i sin
kerne dele af det hus, der nævnes i 1812, blandt andet
viser bjælkelaget den ældre fagdeling på syv fag. I
1858 nævnes, at huset fremtræder delvis i grundmur,
og bygningsarkæologiske iagttagelser viser, at dette
sker etapevis, således at bygningen er helt grundmuret
i 1873. I 1880 frastykkes det nuværende Havnevej 13,
og østgavlen bliver helt i grundmur. Arkivalierne pe
ger på, at skellet bliver placeret lige mellem stuelæn
gen og udhuslængen. Udbygningen og gavlkvisten
mod gade er opført mellem 1922 og 1944 ifølge foto
grafier fra de nævnte år. Udbygningerne på gårdsiden
stammer fra 1940’erne og 50’erne. Ejendommen rum
mede i første halvdel af dette århundrede byens tele
foncentral.

Havnevej 13
matr.nr. 79e

EJERLISTE:
1880-?:
?/(1889)-?:
?-1904:
1904-læst 1922:
læst 1922-1932:

1932-læst 1947:
læst 1947:
1947-læst 1971:
læst 1971-1973:

J. F. O. Christensen
købmand Christensens enke
købmand Sophus Winther
købmand Christian F. Petersen
Charlotte Oline Petersen, enke
efter ovennævnte
købmand Carl Christian Olsen
Laura Margrethe Frederikke
Olsen, enke efter ovennævnte
købmand Knud Rasmussen
1) ekspeditrice Lis Nordahl Pe-
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tersen, f. Rasmussen
2) repræsentant Ole Rasmussen
1973-1975: købmand Ole Rasmussen
1975-1981: Ib Jørgensen
1981: Ib Radoor Poulsen

EJENDOMMEN OMFATTER: En butiks- og værk
stedsbygning med gavl mod Havnevej og facade mod
Nordre Havnevej.
BESKRIVELSE: Grundmuret bygning i en etage med
delvis kælder og teglhængt vinkeltag. Teglhængt
brandkarm mod nord. En glat skorsten i gule sten,
samt en stålskorsten ved nordgavl. Mod øst en, og mod
vest to ens taskekviste med zinkklædte flunke og grøn
malede bræddevindskeder. Grønmalet tømmerfront
med et trerammet, hvidmalet vindue. I vestre tagflade
desuden et ovenlys. Mod øst en smallere tilsvarende
taskekvist med en tofløjet dør med glas. Foran denne
en tagetage med muret, hvidmalet brystning. Bygnin
gen står på en sorttjæret, muret, fremspringende sok
kel og har hvidmalet, pudset murflade. Østsiden og
ved vestsidens søndre hjørne kvaderpudset. Profileret
hovedgesims trukket i puds omløbende i gavl som tag
gesims ved murkrone. I østsiden er mod syd to brunmalede, høje, enrammede butiksvinduer, siddende i
false med fladbuet overside og støbt sålbænk. Nord for
et tilsvarende lavere vindue. En brunmalet beklædt
dør med rude. Indfatning af brune teglsten, let frem
springende fra facade. Udvendig trappe med gule
klinker. Nordligst et stort helglasvindue i fals med
støbt sålbænk. Sydgavlen har i midten et butiksvindue
som østsidens, samt en dør i hvert yderfag, brunmalet
med glas. I tagetagen et udhængsskilt. Vestsiden har to
lave, sorte kældervinduer i støbejern. I stueetagen et
torammet, hvidmalet vindue med tre ruder i hver
ramme med hjørnebånd og indstukne hængsler. False
med fladbuet overside og støbt sålbænk, samt indridset
»fuge« omkring fals. Et lavt, enrammet, højtsiddende,
lodsprosset vindue. En brunmalet halvdør med fyldin
ger og lavt overvindue. Nordligst et stort, hvidmalet,
todelt vindue med lav overramme. Nordgavlen er i
stueetagen dækket af en mellembygning til Nordre
Havnevej 3.

BYGNINGSHISTORIE: Ejendommen hørte tidligere
til hovedmatriklen nr. 79, det nuværende Havnevej 11.
I 1880 blev denne grund opdelt i flere parceller, og
den her behandlede ejendom blev en af disse. Samme
år lod købmand J. F. O. Christensen den nuværende
bygning opføre til butik og beboelse. I den søndre del
af huset, det der svarer til de to vinduesfag på østsiden
nærmest sydgavlen, blev indrettet til butikslokale. Den
nordre del af bygningen, svarende til dørfaget og tre
vinduesfag, blev indrettet til beboelse. Ifølge et foto
grafi fra begyndelsen af 1900-årene, havde butikken
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Havnevej 13 (fot. 1984).

indgangsdøre som i dag samt det midtplacerede vin
due. I tagetagen var en hejsebom og en revlelem til at
bringe varer på loftet. Gavlen havde tidligere en anden
murbehandling, idet denne stod i røde sten. Mellem
1932 og 1947 blev tagkvistene opsat ifølge et fotografi
fra denne periode.

Havnevej 16
matr. nr. 28a

EJERLISTE:
Fæstere:
?-1773: Hans Mogensen
1773-1823: fisker Hans Pedersen
1823-1839: Anna Svendsdatter, enke efter
ovennævnte
1839-1862: skomager Peder Hansen

Selvejere:
læst 1862-1884: skomager Peder Hansen
1884-1917: fisker Edvard Petersen, son af
ovennævnte
1917-læst 1977: fisker Harald Petersen, søn af
ovennævnte

Havnevej 13, omkring 1900.

HAVNEVEJ

læst 1977-1986: fru Tove Wulff Berthelsen
1986: Anne Dorthe Berthelsen

EJENDOMMEN OMFATTER: Et solret liggende be
boelseshus samt en udhusbygning syd herfra, ved øst
skel.

BESKRIVELSE: Langhus i syv bjælkefag og en etage
med rørtækt vinkeltag med halmklædt mønning og
kragtræer. Udhæng i langsider 35-40 cm, traditionelt
opskalket tag med almindelige, umalede skalke. Mod
nord muret til tag, mod syd en let skråtstillet, gulkalket
sugfjæl. I gavle, udhæng 10 cm med rødmalet vind
skede, dækbræt og underslagsbræt, karnisprofil ne
derst. 1 tagryg en glatpudset, gulkalket skorsten.
Brædder på klink nedenfor. Mod nord en traditionel
stråtagskvist med et torammet, halvcirkulært vindue
med midtpost. Rødmalet karm, hvide rammer og uma
lede brædder på klink nedenfor. Bygningen har sort,
opstreget sokkel og gulkalket, stænkpudset murflade
mod nord, vest og øst, samt vandskuret sydside. Under
de fire østre fag på sydsiden store syldsten, der ligger
5-10 cm over terræn og springer 16-18 cm frem fra
murplan. De tre østre fag i overpudset bindingsværk,
delvis grundmur. De fire vestre fag helt i grundmur.
De rødmalede bjælkehoveder på sydsiden springer
ved bjælke 3-4-5-6-7 fra øst ca. 20-25 cm frem fra mur
plan, øvrige bjælkehoveder 8-12 cm. Under fjerde
bjælke fra øst en bindingsværksstolpe i eg, bredde 17
cm, bjælke glammet. Nordsiden har i det andet og
sjette fag fra øst udelte vinduer, med indstukne
hængsler og hjørnebåndsbeslag. Syv cm fals, lige stik
og rødmalet, glat, støbt sålbænk. I det fjerde fag fra øst
et tilsvarende torammet vindue. Alle med rødmalede
karme og hvide rammer. Østgavlen har mod nord et
lavt, højtsiddende, enrammet vindue i to cm false. Tag
gavl af brædder, en på to, rødmalede med knægtbåret
vandbræt. Et lille enrammet, todelt, lodsprosset, hvid
malet vindue. Herunder et lakeret bræt med inskrip
tion: »Per Skomagers Hus« i sorte bogstaver. Nordgavl
helt i grundmur. I tagetagen et lille vindue af ind
muret glas i seks cm fals. I sydsiden er i det vestre fag
en nyere, rødmalet revledør med maskinfremstillede
beslag. Fals fem cm og lige stik. I det andet og tredie
fag fra vest et torammet, tværsprosset vindue med tre
ruder i hver ramme. Indstukne hængsler og maskin
fremstillede hjørnebånd. False fem cm og lige stik,
samt støbte, glatte, rødmalede sålbænke. I det fjerde
fag fra vest en nyere, lakeret fyldingsdør med to om
trent kvadratiske tagfyldinger nederst, herover to høje
tilsvarende fyldinger, øverst to ruder. Ældre, nu af
slebet, lakeret karm. Mellem overkarm og sugfjæl et
rødmalet bræt. I det første og andet fag fra øst et
ældre, torammet, tværsprosset vindue med tre ruder i
hver ramme. Håndsmedede hjørnebånd og stabler.
False fire til fem cm med lige stik og uden sålbænk.

Havnevej 16 (fot. 1984).

BYGNINGSHISTORIE: Matriklen dannede tidligere
sammen med dele af de nuværende matrikler 11 og 66,
et fælles grundstykke. Allerede før 1773 havde matri
kel 28 dog fået sin nuværende udstrækning. Fæstebre
vet fra dette år omtaler også et hus på fem fag. Da
bebyggelsen indtegnes i brandforsikringen i 1793, be
stod den af et stuehus og en lille lade. Desværre fore
ligger der ikke nogle beskrivelser af bygningerne. Et
fæstebrev fra 1840 nævner dog, at huset er på 6 fag. På
det ældste matrikelkort fra 1815 er grunden bebygget
med et øst-vest liggende hus, hvis gadeside ligger om
trent på linie med en nuværende bebyggelse på matri
kel 66. På det nyopmålte matrikelkort fra 1883-84 er
stuehuset placeret i overensstemmelse med de nuvæ
rende forhold. Det vil sige, at huset inden da er blevet
flyttet 0,5 meter frem på grunden. Det nuværende hus
har bjælkelag og dele af stolper hørende til et bin
dingsværkshus med glammet bjælkelag. Husets ældste
døre og vinduer har en udformning, der er almindelig
i midten af 1800-årene. Dette sammenholdt med bjæl
kelagets karakter peger på et opførelsestidspunkt
o. 1850-70. Vurderingen til brandforsikringen stiger
voldsomt mellem 1857 og 1868, mere end en tredob
ling. Det vil sige, at huset antagelig o. 1868 er flyttet ud
på grunden, og en del af det gamle tømmer er blevet
genanvendt. Den lokale tradition siger dog, at byg
ningens tømmerskelet blev flyttet længere ud mod ga
den i 1840‘erne. Bygningen, der er i syv fag, har den
traditionelle planløsning med forstuekøkken og en
stue mod øst. Det andet og tredie fag fra vest har i
anden halvdel af 1800-årene været indrettet til skoma
gerværksted. Det vestre fag har været udhus, ifølge
nuværende ejer er det altid blevet kaldt »lude«. I 1912
nævnes for første gang grundmur i brandforsikrings
beskrivelsen. Efter murværket at dømme må nordsi
den og gavlene være grundmuret på dette tidspunkt.
Først i 1930‘erne blev den vestre del af sydsiden omsat
til grundmur. Gadesidens nuværende fagdeling og
vinduer er indsat i slutningen af 1940’erne, i stedet for
traditionelle torammede vinduer.
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Havnevej 24, gårdeksteriør (fot. 1984).

Havnevej 24
matr.nr. 68a

EJERLISTE:
Fæstere:
?-1771: Jørgen Petersen
177l-( 1787)?: Carl Svendsen
?/(1801)-1811: Anna Hansdatter, enke efter
ovennævnte
1811-1854: fisker Hans Carlsen, søn af
ovennævnte
1854-1860: fisker Anders Carlsen, svigersøn
til ovennævnte

Selvejere:
1860-1910: fisker Anders Carlsen
1910-1963: fisker Christian Julius Svendsen
1963: overkonstruktør Erik Christian
Svendsen

EJENDOMMEN OMFATTER: To sammenbyggede
beboelseshuse, med facade mod Havnevej, bestående
af en lavere ældre del mod vest og en senere tilføjet
større bygning i øst. I have mod syd en udhusbygning.

BESKRIVELSE: Bygning i vest grundmuret i seks
bjælkefag og en etage med rørtækt vinkeltag med
halmklædt mønning og kragtræer. En skorsten i røde
sten med sokkel og gesims. Traditionelt opskalket ud
hæng med svejfede skalke. Bygningen har sort, opstreget sokkel og hvidkalket, vandskuret mur. Pig
stensbrolægning i tagdryp. I nordsiden et glammet
bjælkehoved i andet fag fra øst. Facaden har tre grønmalede, torammede, tværsprossede vinduer med tre
ruder i hver ramme med stabler og hjørnebånd. Lige
false med murede, grønmalede sålbænke. En tofløjet
dør med tværsprosset rude og fylding. Vestgavlen er i
tagetagen beklædt med malede, rødbrune brædder, en
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på to, afsluttet af glat vindskede. I bræddegavlen et
lavt, enrammet, todelt vindue. Gårdsiden har fire to
rammede, tværsprossede vinduer, som gadesidens sid
dende i fire cm dybe lige false. Et lavere og bredere,
torammet vindue med krydssprosser. Det ældre vin
due har nyere beslag og sidder i false som de øvrige i
sydsiden. I den andet fag fra vest en grønmalet fyl
dingsdør med tagformede fyldinger. En udvendig
støbt trappe.
Bygning i øst grundmuret i en etage med vinkeltag
beklædt med flade, svagt rødlige cementtagsten. Svej
fede spærender i udhæng og udskåret åsebåret ud
hængsspær i gavle med hanebånd og gennemgående
brandstang. Malet rødbrunt tømmer. I tagryg en hvid
skorsten med sokkel og krone. Mod gade en mindre
gavlkvist med brunmalede, zinkklædte flunkc og tag
samt udhæng svarende til gavle. Et hvidmalet, femdelt
vindue med smalle siderammer med tværpost. Byg
ningen har sort støbt sokkel og pudset, gulmalet mur,
der afsluttes af et hvidmalet, pudset bånd ved mur
krone i facader og gavle. Hvidmalede, pudsede bånd
omkring vinduer og døre. Mod gade to femdeke, hvid
malede vinduer med smalle siderammer med tværpo
ste. I midtfaget en tofløjet dør med glas og fyldinger.
Østgavlen har her i tagetagen to hvidmalede korspost
vinduer. Gårdsiden har et femrudet vindue og et kors
postvindue samt et lille enrammet vindue. En brunlakeret fyldingsdør med sprosset rude og overvindue.
Udhus grundmuret i en etage med sort, papklædt
halvtag. Brunmalet, grovpudset mur med rev]edøre.
BYGNINGSHISTORIE: Matriklen har værei bebyg
get i 1700-årene, da folketællingerne i 1787 nævner
Carl Svendsen som boende på ejendommen Denne
nævnes også i fæstebrevet fra 1771. Bygningen nævnes
først i brandforsikringen i 1812 og beskrives da som
værende på ti fag bindingsværk med stråtag, indrettet
med to stuer og to kamre samt køkken. På matrikel
kortet fra 1809 er indtegnet en bygning svarende til
den ovenfor nævnte og med en placering, der svarer til
den ældre del af det nuværende bygningskompleks.
Ifølge folketællingen fra 1834 er ejendommen beboet
af to familier. Brandforsikringen fra 1836 nævner et
hus på otte fag, der efter matrikelkortet at dømme er
tilbygget mod øst. Ved opdeling af grunden i to par
celler mellem 1860 og 71 blev den vestre del af den
lange attenfags bygning nedrevet, og ifølge bvgningsarkæologiske iagttagelser blev de fire vestlige fag af
den nuværende ældre del omsat i grundmur og bjæl
kelaget fornyet. 1 1910 blev den østre del af b\ gningen
nedrevet og erstattet af det nuværende østre beboel
seshus. Af den ældste bygning antagelig fra o. 1800 er
således kun to fag tilbage. De tre bevarede loftsbjælker
er til gengæld særdeles spændende, idet disse er gamle
dæksbjælker fra et skib. De fint profilerede bjælker har
i den vestre indskåret toldvæsenets lastmærke og et
kronet monogram.

HAVNEVEJ

Havnevej omkring 1930.

Havnevej 28
mat.nr. 44b

EJERLISTE:
Fæstere:
Peder Ibsen
Johannes Johansen
fisker Niels Bendtsen
fisker og lods Niels Andersen
Willingebeck
? (1812)-1847: Lavrine Christiane Larsdatter,
enke efter ovennævnte
1847-1860: lods Lars Nielsen Villingebæk
?-1777:
1777-1785:
1785-1793:
1793-?:

Selvejere:
1860-læst 1882: lods Lars Nielsen Villingebæk
læst 1882-læst 1918: Niels Larsen, søn af ovennævnte
læst 1918-1951: Bendte Christine Larsen, Kri
stine Larsen, Anders H. Larsen
1951-1963: Bendte Christine Larsen og Kir
stine Larsen
1963-1976: Julie Kirstine Andersen, niece til
ovennævnte
1976-1977: Kirsten Laugendorff, datter af
ovennævnte

1977-1985: tandlæge Hugo Skiolde-Petersen
1985: Birgit Skiolde-Petersen, enke
efter ovennævnte

EJENDOMMEN OMFATTER: En solret liggende be
boelseslænge sammenbygget mod vest med LI. Strand
stræde 10-12.
På nordsiden en udskudsbygning mod vest og ved øst
gavl en sidefløj mod syd. Syd for denne, ved østskel en
sidelænge med udhus og beboelse. Brolagt gårdsplads
med to kastanietræer, samt plankeværk mod gade.
BESKRIVELSE: Grundmuret stuelænge i elleve
bjælke/spærfag og en etage med stråtækt vinkeltag,
halmklædt mønning og kragtræer. Udhæng med tra
ditionelt, svejfede skalke og røde bræddevindskeder i
gavl. Mod syd to kviste med et torammet, malet vin
due. Bygningen har sort, opstreget sokkel mod nord,
dog let fremspringende i de to østre fag ligesom i øst
gavlen og på gårdsiden. Hvidmalet pudset/vandskuret
murflade. Nordsiden har hvidmalede, fremsprin
gende bjælkehoveder. Mod gade tre torammede, tre
rudede vinduer med tværsprosser. Rødmalet karm og
grønne rammer. Det østre med ældre stabler og hjør
nebånd, de to øvrige med hjørnebånd. Østligst et til-

69

HAVNEVEJ

Havnevej 28, 1936.
Den lille udbygning i hjørnet er husets bageovn (fot. O. H.).

svarende trerammet vindue. Lige false og sorte klinkesålbænke.
Ladeudbygning ved naboejendom, grundmuret
med buet stråtag og rødmalet bræddefront. Gennem
gående vinduesbånd med tværsprossede, malede vin
duer med zinksålbænke. Østgavlen har et pudset bånd
i bjælkelagshøjde. I stueetagen to torammede, malede
vinduer med en højtsiddende tværsprosse, hjørnebånd
og stabler. I tagetagen et tilsvarende vindue. Lige false
og støbte hvide sålbænke. Gårdsiden har udvendig
kældernedgang med en tofløjet, rødmalet revlelem.
Øst herfor springer murfladen Yi st. frem. I hele lang
siden otte torammede, malede, tværsprossede vinduer
med termoglas. Lige false og røde sålbænke. En be
klædt, grøn halvdør med rude. Sidefløj mod syd, ved
østgavlen grundmuret i to fag med tag som hovedhus.
En hvid skorsten med sokkel og gesims. Sort, let frem
springende sokkel og hvid, vandskuret murflade. Mod
øst et vindue som østgavlens. I vestsiden en grøn, be
klædt dør og et lille, enrammet vindue. Sydgavlen er
beklædt med rødmalede brædder over hanebånds
højde. En rødmalet tofløjet revlelem i tagetagen.
Fritliggende sidelænge i tolv uregelmæssige bjælke/
spærfag og en etage med stråtækt vinkeltag, halm
klædt mønning og kragtræer. Traditionelt udhæng
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med lige og svejfede skalke samt rødmalede bræddevindskeder i gavle. En hvid, glat skorsten og mod vest
to stråtagskviste med et malet, torammet vindue. Byg
ningens nordlige del står i seks fag bindingsværk med
glammet bjælkelag og gennemgående sidebånd, samt
dokker i en del af fagene. Tømmeret er malet sort
brunt, og tavlene er hvidkalkede og vandskurede. Den
søndre del grundmuret med hvidkalket murflade.
Østsiden, mod slippe, har to enrammede, trerudede
vinduer, rødmalet karm og grønne rammer, samt et
torammet, tværsprosset vindue med termoglas. Nord
gavlen grundmuret med en grønmalet, bekla dt halv
dør, samt et støbejernsvindue. Taggavl i rødmalede
profilbrædder. Vestsiden har nordligst tre tjærede rev
lehalvdøre af brede brædder med stanghængsler og
stabler samt klinkefald på de to. To enrammede, tvær
sprossede vinduer med stabler og hjørnebåndsbeslag.
Et lille, kvadratisk vindue samt et tværspros set med
termoglas. Røde karme og grønne rammer. I den
grundmurede del en dameret dør med rude og fem
torammede, tværsprossede vinduer med termoglas. I
sydgavlen et tilsvarende vindue, samt et i tagetagen,
alle med røde sålbænke.

BYGNINGSHISTORIE: De nuværende ejendomme

HAVNEVEJ

Havnevej 28 og LI. Strandstræde 10-12 udgjorde i slut
ningen af 1700-årene een ejendom. Niels Andersens
fæstebrev fra 1793 nævner, at bebyggelsen på grunden
er et hus på fem fag. Ifølge brand taxation fra 1804 er
bygningen forbedret og blevet tilbygget to fag mod øst
og forsynet med kælder. Bygningsarkæologiske iagtta
gelser viser, at dette hus udgør kernen i den nuvæ
rende stuelænge.
Bygningen udvides yderligere i 1807 og 1819, såle
des at stuelængen bliver femten fag med to køkkener
og bolig for to familier.
I 1819 bliver ejendommen også delt, idet den vestre
del overgår til den nuværende LI. Strandstræde 10-12.
Havnevej 28 udbygges igen i 1842 med to fag bin
dingsværk mod øst, således at bygningen får sin nu
værende udstrækning.
I 1872 bliver den korte sidefløj mod syd opført i
grundmur, ligesom en stor del af den ældre bygning
bliver omsat i grundmur.
Fra omkring 1918 til op i 1920’erne blev der drevet
en lille købmandsbutik i de fire østre fag med ind
gangsdør fra Havnevej.
I 1936 lod Bendte Larsen den vestre del ombygge.
Laden mod nord blev ændret til den nuværende ud
bygning med det afrundede tag. Omkring 1980 blev
hele ejendommen gennemgribende moderniseret.
Sidelængen nævnes første gang i 1796 og beskrives i
1812 som værende på otte fag bindingsværk med strå
tag indrettet med lo, lade, stald og tørvehus.
Den nordre del af den nuværende længe stammer
fra denne periode. Den søndre grundmurede del har
rummet beboelse fra omkring 1872. Den nuværende
indretning stammer fra en ombygning omkring 1980.

Havnevej 30
matr.nr. 45a

Havnevej 28, gårdeksteriør (fot. 1984).

læst 1961: Karoline Marie Sofie Petersen
1961-1969: driftsleder Willy Rasmussen
1969-1973: 1) Kirsten Blom Jé del
2) Ole Finn Andersen % del
3) Aage Færgemann % del
1973-1977: direktør Poul Jardorf
1977-1985: Karen Klausen
1985: Niels Lykkeholm Klausen

EJENDOMMEN OMFATTER: Den vestre del af en
større, solret liggende beboelseslænge, hvoraf den
østre del hører under Søstræde 7. I gården ved sydskel
en nyere udhusbygning.
BESKRIVELSE: Grundmuret stuelænge i seks bjælke
fag og en etage med rørtækt vinkeltag, halmklædt
mønning og kragtræer. Traditionelt, opskalket ud
hæng med svejfede skalke og grønmalet bræddevindskede på frigavl mod vest. En hvidmalet skorsten med
sokkel og gesims. På nordsiden en stråtagskvist med et

EJERLISTE:
Fæstere:

?-1797: Lars Pedersen
1797-?: fisker Peder Larsen, søn af
ovennævnte
?-1830: Anna Olsdatter, enke efter
ovennævnte
1830-1852: fisker Hans Peder Pedersen, søn
af ovennævnte
1852-1860: Trine Andersdatter, enke efter
ovennævnte

Havnevej 28, gårdeksteriør (fot. 1984).

Selvejere:
1860-1892: Trine Andersdatter
1892-læst 1923: Christian Hansen, søn af oven
nævnte
læst 1923-1924: arvinger
1924-læst 1961: fiskehandler Ludvig Petersen
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Søstrcedes udløb i Havnevej 1875.
Maleri af Elias Petersen (Maleri i museets eje).

sort, torammet, tværsprosset vindue. Bygningen har
sort, opstreget sokkel og hvidmalet, pudset murflade,
på sydsiden afsluttet af lodret bræddesugfjæl. Gadesi
den har to malede, trerammede vinduer med højt
siddende tværsprosse. Røde karme og grønne ram
mer. Lige false med støbte, gråmalede, glatte sål
bænke. Rammeskodder med glat pladefylding, rød
ramme og grøn fylding. Vestligst en trefyldingsdør
med sprosset rude, rød karm og fyldinger, grønne
rammer. Vestgavlen har to små, enrammede vinduer
samt et torammet, tværsprosset, ældre vindue i tageta
gen. Tre ruder i hver ramme med smedede hjørne
bånd og rumpestabler. Gårdsiden har to tofløjede
døre med glas malet som øvrige samt et torammet,
tværsprosset vindue siddende i lige fals med sort klinkesålbænk.
BYGNINGSHISTORIE: Ejendommen udgjorde i
1700-årene, sammen med det nuværende Søstræde 7,
een større grund. Grundens ældre historie og den del
af udhuslængen, der tidligere hørte under Havnevej
30, er behandlet under Søstræde 7. I 1797 deles ejen
dommen, idet Lars Pedersen overlader sin søn Peder
Larsen den vestre del af grunden, det nuværende
Havnevej 30. Fæstebrevet fra 1797 nævner, at Peder
Larsen overtager tre fag af huset. I 1809 lader denne
imidlertid et nyt stuehus opføre vest for og sammen
bygget med faderens hus. Bygningen beskrives som
værende på seks fag bindingsværk med stråtag, ind
rettet til to stuer og køkken. På nordsiden over de to
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vestre fag var en lude, som også ses på et fotografi fra
1922. Bygningen blev nedrevet i 1932 i forbindelse
med opførelsen af det nuværende stuehus. Skorstens
hammeren med inskription: »P. L.S. 1809« blev for
æret til Gilleleje Museum, som lod den indsætte i mu
seets fiskerhus på Hovedgaden. Den i dag stående byg
ning blev opført af fiskehandler Ludvig Petersen og
har fået sin nuværende fremtræden i 1970’erne.

Havnevej omkring 1900.

HOVEDGADEN

Hovedgaden ved kirkegården omkring 1914. På billedet ses
Meinert Knudsen (fot. O. H.).

HOVEDGADEN
Hovedgaden 4
matr.nr. 16

EJERLISTE:
Fæstere:
?-1765:
1765-1774:
1774-1808:
1808-1810:

Lars Jensen
Anders Haagensen
fisker Ambiørn Andersen
Birte Jørgensdatter, enke efter
ovennævnte
1810-1860: fisker Jens Larsen, gift med
ovennævnte

Selvejere:
1860-læst 1864: fisker Jens Larsen
læst 1864-1905: fisker, skipper Svend Jensen,
søn af ovennævnte
1905-1922: fisker Hans Peter Hansen

1922-læst 1946: Anna Cathrine Hansen, enke
efter ovennævnte
læst 1946-1989: mejeriejer Alfred Øder
EJENDOMMEN OMFATTER: En solret liggende stue
længe tilbagetrukket på grunden, samt en fritliggende
udhuslænge øst for beboelseshus.

BESKRIVELSE: Grundmuret stuelænge i ti bjælke-/
spærfag og en etage med rørtækt vinkeltag, halmklædt
mønning og kragtræer. Traditionelt opskalket udhæng
og gavludhæng med brunmalet bræddevindskede med
dækbræt. På vestgavl en smedejernsvindfløj. Et støbe
jernstagvindue mod syd. Bygningen har sort muret,
opstreget sokkel og hvidkalket, vandskuret murflade
med bræddesugfjæl. Mod gade (nord) seks toram
mede, malede vinduer med tværsprosser og tre ruder i
hver ramme, samt hjørnebånd og stabler. Røde karme
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Hovedgaden 4 (fot. 1984).

Hovedgaden 10 A (fot. 1984).

og hvide rammer. False med fladbuede stik og murede
hvide sålbænke. En brunmalet fyldingsdør med spros
set rude. Østgavlen har to blændinger, samt et toram
met, malet vindue i tagetagen. Sydsiden har tre ma
lede, torammede vinduer med en højtsiddende tvær
sprosse og et tilsvarende trerammet. False med
fladbuet stik og røde klinkesålbænke. To brunbejdsede, listeklædte døre med rude, samt et malet dør
parti med et enrammet, tværsprosset vindue på hver
side af fyldingsdøren med rude. Vestgavlen har et to
rammet vindue som gårdsidens i tagetagen.
Grundmuret udhus i seks bjælkefag og en etage med
vinkeltag, beklædt med eternitbølgeplader. En hvid
skorsten med sokkel og gesims. Bygningen har sort
kampestens- og muret sokkel samt hvidkalket, vand
skuret murflade. Mod vest tre brune døre, i sydgavl en
brunmalet dør og et torammet vindue, samt en rev
lelem i tagetage. Nordgavlen har et trerammet, treru
det, malet vindue som hovedhus, samt i taggavlen et
lille, enrammet, tværsprosset vindue.

Hovedgaden 10 A
matr.nr. 13a

BYGNINGSHISTORIE: I begyndelsen af 1800-årene
bestod ejendommens bebyggelse af en bolig- og ud
huslænge på elleve fag ud mod Hovedgaden. Denne
længe blev anvendt frem til 1908, hvor den blev ned
brudt.
Den nuværende bebyggelse lod fisker Jens Larsen
opføre i 1812 i forbindelse med overtagelse af grun
den. Bygningen beskrives som værende i otte fag med
bindingsværk og stråtag, indrettet til tre stuer, et kam
mer samt køkken. I 1866 lader Svend Jensen bygnin
gen gennemgribende ombygge, hvorved denne her
efter fremstod grundmuret i otte fag med stråtag.
Størstedelen af dette hus er stadig bevaret såvel vægge,
bjælkelag og flere vinduer. De to østre fag bliver til
bygget 1900 og indgår i en aftægtslejlighed til Svend
Jensen og hustru. I 1960’erne er dele af huset moder
niseret.
Udhuset blev opført i 1908 af fisker Hans Peter
Hansen.
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EJERLISTE:
Fastere:
?-1773: Johan Rohde
1773-1824: Mogens Johansen Rohde, søn af
ovennævnte
1824-1860: fisker, lods, fiskehandler, sø
mand, høker David Bendsen

Selvejere:
1860-læst 1879: David Bendsen
læst 1879-læst 1908: Ferdinand Petersen
læst 1908: Caroline Jørgensen, enke efter
ovennævnte
1908-læst 1953: fisker Peter Laurits Petersen
læst 1953-1954: stationsforstander Niels Ferdi
nand Petersen
1954-1980: frisørmester Egon Christian
F. Christiansen
læst 1980-1984: Karen Alice Christiansen
1984-1986: Britta Grevsen
1986: Anne-Lise Vestergaard og Poul
Vestergaard

EJENDOMMEN OMFATTER: En omtrent soiret lig
gende stuelænge ud mod Hovedgaden samt en butiks
bygning ved østgavlen. Mellem de to bygninger et
smalt portfag med tagflade som hovedhus. I gården en
mindre udhusbygning.
BESKRIVELSE: Stuelænge grundmuret i ni bjælke-/
spærfag og en etage med en lille kælder. Rørtækt vin
keltag med halmklædt mønning og kragtræer. Tradi
tionelt opskalket udhæng med svejfede knægte. Mod
vest muret teglhængt brandkarm. Bygningen har pud
set, sort, let fremspringende sokkel og grovpudset,
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Hovedgaden 10 omkring 1900.
På billedet ses fra venstre Julius Petersen med Sofie Petersen
på armen, Ferdinand Petersen, Augusta Petersen (15 år gi.),
Karl Petersen, Stine Petersen og fisker Peter Petersen.

gulmalet mur mod gade og vandskuret hvid mur i øv
rigt. I det sydvestre hjørne ses det øverste af en bin
dingsværksstolpe og dele af topremmen. Gadesiden
har fem blåmalede, torammede, tværsprossede vin
duer med tre ruder i hver ramme, indstukne hængsler
og hjørnebånd. Østligt et tilsvarende trerammet vin
due med stabler. Alle i false med fladbuede stik og
glatte, pudsede sålbænke. Gårdsiden har fire brunbejdsede, torammede, tværsprossede vinduer i false
som gadesidens. En brun listedør med rude, et toram
met vindue som gadesidens, samt et lille umalet enrammet vindue. Portfaget har sort eternitskiftertag
med et støbejernstagvindue mod nord og syd, samt
zinkklædt rygning. Mod gade en smal blåmalet rev
leport. Mod gård åbent portrum.
Butiksbygning grundmuret i en etage med vinkeltag
beklædt med sort eternitskifer. Blå vindskeder og zink
klædt rygning. Bygningen har pudset, sort sokkel og
gulmalet mur, mod gård vandskuret og hvidmalet af
sluttet af enkel plattegesims. I østside og nordgavl hel

glasvinduer med sorte sålbænke. Midt i nordgavl en
fyldingsdør med rude og et torammet, tværsprosset
vindue i tagetagen. Blåmalet dør og vinduer med pud
sede sålbænke. I sydgavl et lavt enrammet vindue og et
i tagetagen samt en rødmalet dør med rude.
BYGNINGSHISTORIE: Ejendommen nævnes første
gang i et fæstebrev fra 1773, hvoraf det også fremgår,
at ejendommen tidligere udgjorde et grundstykke
sammen med det nuværende Hovedgaden 12. Af fæ
stebreve på sidstnævnte ejendom kan uddrages, at
ejendommene var to selvstændige parceller før 1758.
Bygningerne på Hovedgaden 10 bliver indtegnet i
brandforsikringen i 1794 og beskrives i 1800 som be
stående af et stuehus i øst og et hus i syd, samt et
tørvehus.
Matrikelkortet fra 1809 viser en bebyggelse med det
nord-syd liggende stuehus og en sidefløj mod øst. Li
geledes ses, at stuelængens sydgavl er sammenbygget
med den daværende stuelænge på Hovedgaden 12.
Ejendommens nuværende øst-vest liggende stuelænge
stammer i sin kerne fra en gennemgribende ændring
af bebyggelsen i 1842. På dette tidspunkt bliver en del
af de eksisterende bygninger nedrevet og erstattet af et
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nyt stuehus, ligesom det tidligere stuehus bliver æn
dret til udhus. Stuelængen bliver opført i bindings
værk med stråtag og indrettet med portrum mod øst
op til det gamle stuehus. Beboelsen bliver otte fag med
to stuer, kamre, forstue samt køkken. Udhuslængen
bliver indrettet til lo, lade og huggehus samt et kam
mer. David Bendsen, der lader det nye stuehus opføre,
driver ifølge brandforsikringspapirerne høkerforret
ning på ejendommen i en periode omkring 1860’erne.
I 1888 bliver stuelængen omsat til grundmur, og bjæl
kerne fra bindingsværkshuset bliver hævet og lagt
oven på topremmen. Omkring 1916 bliver bindings
værksudhuset mod øst nedrevet og erstattet af den nu
værende bygning. Et fotografi fra tiden omkring år
hundredskiftet viser ejendommen i sin ældre skikkelse
med den brede vognport og bindingsværksudhuset. I
samme forbindelse bliver stuelængen forlænget med et
fag mod øst, således at det nuværende smalle portrum
opstår. Bygningen mod øst blev opført som beboelse,
fra 1932 har der været drevet frisørsalon i denne. Ski
fertaget blev pålagt i 1932.

Hovedgaden 12
matr.nr. 12b

EJERLISTE:
Fæstere:
Mogens Nielsen
Jens Nielsen
fisker, skrædder Niels Jacobsen
Inger Larsdatter, enke efter
ovennævnte
1810-1862: fisker Anders Jørgensen

?-1758:
1758-1760:
1760-?:
?-1810:

Selvejere:
læst 1862-læst 1869:
læst 1869-1871:
1871-1881:
1881-1884:
1884-læst 1904:
1904-læst 1939:
læst 1939-1950:

1950-1977:
1977-1983:

1983-1985:
1985:

fisker Anders Jørgensen
Lars Pedersen
Jeppe Andersen
Jens Peder Andersen
skipper Anders Pedersen
købmand Laurits Pedersen, søn
af ovennævnte
1) brygger Ludvig Oluf Peder
sen
2) købmand Aksel Bjørn Peder
sen
købmand Aksel Bjørn Pedersen
1) laborant Lotte Pedersen
2) finmekaniker Preben Broskov
Nielsen
Barbara Eva Selmani
Jens Lindholm Hejlesen

EJENDOMMEN OMFATTER: Et beboelseshus med
gavlen ud mod Hovedgaden samt en udhusbygning
ved nordvest skel.
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Hovedgaden 12 (fot. ældre postkort).

BESKRIVELSE: Grundmuret stuehus i ti smalle bjæl
kefag og en etage med en lille kælder. Vinkeltag be
klædt med sorte eternitbølgeplader og sorte vindske
der. En rund stålskorsten og et ovenlysvindue mod
syd, samt en kvist af sorte brædder mod nord med lavt
papklædt tag og et trerammet, tværsprosset vindue.
Bygningen har sort sokkel af groft tilhugne kampesten
og stænkpudset, hvidmalet mur. Vestgavlen fremtræ
der dog stadig i oprindelig vandskuring. Facader og
gavle har plattegesims med to led. I gadegavlen to
sorte, torammede, tværsprossede vinduer med termoglas, siddende i lige false med sort, støbt sålbænk.
Midt i gavlen en tilmuret døråbning. Til kælderen et
blændet vindue og i tagetagen et vindue som stueeta
gens. Nordsiden har tre tilsvarende vinduer siddende i
false med fladbuet stik. Sydsiden har to tilsvarende
vinduer, det østre i fals med fladbuet stik. En sort profillistedør med rude siddende i fals med fladbuet stik.
Vestgavlen har et vindue som øvrige samt en tofløjet
terrassedør med tværsprosset termoglas. I tagetagen
en altan i sort tømmer samt en dør med glas.
BYGNINGSHISTORIE: Af det ældste bevarede fæ
stebrev fra 1758 ses, at ejendommen tidligere har om
fattet både Hovedgaden 10 og 12, men allerede på
dette tidspunkt var delt i to selvstændige grunde. Byg
ningerne bliver indtegnet til brandforsikringen i 1794
og består da af et stuehus og en udhusbygning. På
matrikelkortet fra 1809 ses bebyggelsen indtegnet.
Stuehuset ligger nord-syd med nordgavlen op mod be
byggelsen på Hovedgade 10, og udhuset ligger øst for
stuelængen ud mod Hovedgaden. De to bindings
værksbygninger bliver nedrevet i 1875 og erstattet af
den nuværende grundmurede bygning samtidig med,
at grunden bliver udstykket som selvstændig parcel fra
matr. nr. 12. Det nyopførte hus på fem bjælkefag med
spåntag var indrettet til beboelse og en høker forret
ning ud mod Hovedgaden. På et fotografi fra tiden
lige før århundredeskiftet ses, at Th. Jacobsen havde
manufakturhandel i bygningen. Indgangsdøren sad
midt i gavlen og havde en lav trappesten foran, som
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stadig er bevaret. Gavlfacaden bliver i begyndelsen af
1900-årene pudset med bånd omkring vinduerne, som
ses på et fotografi fra o. 1916, hvoraf det også fremgår,
at der nu var barbersalon i bygningen. I 1924 nævnes,
at huset har paptag, og der er nu to butikker. Senere
har der været udøvet andre erhverv, indtil huset blev
helt ændret til beboelse. I 1970’erne blev bygningen
gennemgribende ombygget, hvorved det fik sin nu
værende fremtræden.

Hovedgaden 13
matr.nr. 25

EJERLISTE:
Fæstere:
1754-1809: Rasmus Regelsen, senere dennes
enke
1809-1838: fisker, lods Lars Rasmussen, søn
af ovennævnte
1838-1841: Andrine Poulsdatter, enke efter
ovennævnte
1841-1860: fisker Lars Bendtsen

Selvejere:
1860-læst 1889: fisker Lars Bendtsen
læst 1889-1904: fisker Anders Pedersen, sviger
søn til ovennævnte
1904-læst 1923: brygger Waldemar Christian
Bjørnsen, svigersøn til oven
nævnte
læst 1923-1924: Marie Bendine Bjørnsen, enke
efter ovennævnte
1924-læst 1939: købmand Laurits Petersen
læst 1939-1943: brygger Ludvig Oluf Pedersen
og købmand Aksel Bjørn Peder
sen
1943-1950: depotbestyrer Christian Emil
Poulsen
1950-1953: blikkenslagermester Carlo Clemmensen
1953-1958: depotejer Christian Emil Poul
sen
1958-1963: ostehandler Preben Nielsen
1963: depotejer Niels Karl Laustsen

brændte fuger. Murfalse og stik i skiftevis røde og gule
sten, ligesom murfladen har et bånd ved underkant og
overside af vinduer i gule sten. Mod gade plattegesims
med mellemliggende savsnit. Til gården enkel platte
gesims. I hjørner hvidmalede kvaderlisener af groft
stænkpuds med glatte hulkehlfuger. Gadesiden har
fire brunbejdsede, torammede, tværsprossede vinduer
med termoglas samt en midtplaceret, tofløjet terrasse
dør med tværsprosset termorude. Alle i false med flad
buet stik og vinduer med muret sålbænk af afrundet
kopskifte. Østgavlen har en kvart stens fremsprin
gende taggavl, markeret med kopskifte. I tagetagen to
enrammede, rundbuede, tværsprossede, brunmalede
vinduer. False med muret sålbænk og rundbuet stik
med overliggende savskifte og kopskifte i gule sten.
Gårdsiden fremtræder gulmalet og har et trerammet
og et torammet vindue som gadesidens, samt to tætsid
dende helglasvinduer. En brunbejdset listeklædt dør.
Vestgavlen dækket af mellembygning grundmuret i to
etager med lavt, papklædt vinkeltag. En skorsten i gule
sten. Bygningen har hvidmalet, vandskuret mur med
plattegesims og gesimsbånd. Brunbejdsede, sprossede
vinduer og store skydeporte mod øst. Tagetagens nor
dre del opbygget af sortmalet bindingsværk med hvide
tavl og sorte brædder på klink. Hvidmalede, sprossede
vinduer.
BYGNINGSHISTORIE: De nuværende matrikler
nr. 24 og nr. 25 var tidligere to lange smalle grunde
gående fra Hovedgaden til Havnevej. Matrikelkortet
fra 1809 viser disse smalle grunde, der senere benæv
nes matr. 24 og 25. Ved et mageskifte i 1885 får grun
dene deres nuværende form med adgang fra hen
holdsvis Havnevej og Hovedgaden. Den her behand
lede ejendom nævnes i 1754 i et fæstebrev til Rasmus
Regelsen, hvor denne får fæste på et hus på fire fag. I
begyndelsen af 1800-årene bestod bebyggelsen af en
lang sammenbygget bindingsværkslænge over begge
grunde beliggende ud til Hovedgaden. Det nuvæ
rende stuehus blev opført i 1872 af Lars Bendtsen, og

Hovedgaden 13 (fot. 1984).

EJENDOMMEN OMFATTER: Et beboelseshus i øst
parallelt med Hovedgaden samt en forretning- og la
gerbygning ved stuehusets vestgavl med gavlen ud
mod Hovedgaden.

BESKRIVELSE: Grundmuret beboelseshus i fem fag
og en etage med en lille kælder og vinkeltag beklædt
med grå eternitskifer. Zinkklædt rygning og brune
vindskeder. Mod gade to, til gården et ovenlys, samt et
lille tagvindue. Bygningen har sort sokkel af groft til
hugget kampesten og murværk i røde sten med
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bebyggelsens udformning viser, at mageskiftet i prak
sis har fundet sted ved denne lejlighed. Stuehuset har
ved opførelsen spåntag, der i 1901 bliver erstattet af
cementtagssten. Gennem ombygninger i 1970’erne får
bygningen sit nuværende tag og nye døre og vinduer
og ændres gennemgribende indvendig. Ølbryggeriet
på ejendommen blev oprettet af W. C. Bjørnsen i 1904,
hvor denne lader den store toetages bryggeribygning
opføre. På et foto ses bryggeriet med små fladbuede
støbejernsvinduer og en dør i tagetagen med hejsebom
over. Bryggeriet blev nedlagt o. 1923 og bygningen
gennemgribende ændret i 1984.

Hovedgaden 16
matr.nr. 12c

EJERLISTE:
1881-læst 1882: Jeppe Andersen
læst 1882-læst 1919: fisker Peter Bendtsen Petersen
læst 1919-læst 1942: Johanne Marie Pouline Bendt
sen, enke efter ovennævnte
læst 1942: arvinger
1942-læst 1955: skipper Hans Vang Bærn tsen
Larsen
læst 1955-læst 1986: fru Lissi Karitha Larsen
læst 1986: Bjørn Larsen og Anders Larsen,
sønner af ovennævnte
1986: Bjørn Larsen

EJENDOMMEN OMFATTER: Et beboelseshus mod
øst samt et lille vinkelbygget udhus mod sydvest. Ved
østskel et hvidmalet tremmestakit.
BESKRIVELSE: Grundmuret stuehus i en etage med
kælder og vinkeltag beklædt med eternitbølgeplader.
Beskedent tagudhæng med mørkebrun, bejdset vind
skede på gavle. I tagryg en rødmalet skorsten med
sokkel. Mod gaden en brunmalet, zinkklædt kvist med
profileret gesims og lavt heltag. Heri et torammet,

Hovedgaden 16 (fot. 1984).

hvidmalet vindue. På gårdsiden to brede pulikviste
med fladt tag og brunmalede, zinkklædte flunke. I den
nordre kvist et firerammet vindue, i den søndre to
helglasvinduer, alle brunbejdsede. Bygningen liar en
sokkel af kvaderhugne kampesten, let fremspringende
og sorttjærede på begge langsider. Murværk af røde
sten med brændt fuge, gårdside og sydgavl overpud
sede. Nordgavlen i blank mur, øvrige sider rødmalede.
Gadesiden har kvadermurede hjørnelisener og pro
fileret hovedgesims med æggestavsfrise i terracotta.
Gårdsiden har enkel, aftrappet gesims. Mod gade en
midtplaceret hoveddør og fire fagvinduer. Dørindfat
ning muret i profilsten med % staf og fladbuf t stik.
Brunbejdset, profillisteklædt dør med sideparti i glas.
Vinduer i fem cm false med muret sålbænk af karnisprofilerede formsten og med fladbuet halvstenstik.
Malede torammede, tværsprossede vinduer med indstukne hængsler og hjørnebåndsbeslag. Brune karme
og hvide rammer. I sydgavlens stue- og tagetage et
bredt, friserammet, brunbejdset vindue med lermoglas og klinkesålbænk. I nordgavlen et tilsvarende vin
due i tagetagen siddende i vindueshul svarende til ga
desidens. Gårdsiden har en mindre, grundmuret for
stueudbygning med lavt, papklædt heltag. I vestsiden
en brunbejdset dør med glas. Hovedhuset hai nord
for forstue et lavt, enrammet kældervindue, samt to
torammede, brunbejdsede vinduer med termoglas sid
dende i oprindelige vindueshuller med fladbuet stik.
Nordligst en beklædt dør med glas, bejdset mørke
brun. Udvendig støbt trappe.
Udhus mod sydvest vinkelbygget i en etage med
eternitskiferklædt vinkeltag. En skorsten med sokkel.
Grønmalede vindskeder. Grundmuret med grovpud
set, rødmalet mur. Grønmalede revledøre og tvær
sprossede vinduer.
BYGNINGSHISTORIE: Grunden blev i 1881 udstyk
ket fra matrikel nr. 12a. Samme år lod fisker Peter
B. Petersen det nuværende beboelseshus opføre. Det
grundmurede hus havde teglhængt tag og en bræddeklædt forstueudbygning på gårdsiden. Omkring 1950
blev der indrettet beboelse i tagetagen, og de to kviste
mod vest blev påsat. Samtidig blev det teglhængte tag
erstattet af den nuværende tagbeklædning af røde
eternitbølgeplader. I 1984 blev de nuværende vinduer
i vestgavlen isat.
Udhuset nævnes første gang i 1905 indrettet til køk
ken og brændehus. Senere (omkring 1920) indrettes
værelser, og bygningen anvendes antagelig som som
merbeboelse.

Hovedgaden 21
matr.nr. 41a

EJERLISTE:
Fæstere:
?-1793: fisker Peder Jørgensen
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Hovedgaden, ud for det nu nedrevne mejeri, 1932 (fot.
O. H.).

1793-1797: fisker Lars Hansen
1797-( 1845)/?: fisker, lods Lars Andersen Willingebeck
(1845)/?-1860: fisker Peder Andersen

Selvejere:
1860-læst 1898: fisker Peder Andersen
læst 1898-læst 1911: Laurine Jensen, enke efter
ovennævnte
læst 1911-1921: tømrer Peder Andersen
1921-1937: bagermester Niels Nygaard
Madsen
1937-1942: bager Anker Alex Jacobsen
1942-1944: bagermester Niels Nygaard
Madsen
1944-læst 1979: skomager Ditlev Peter Idorn
læst 1979-1980: Gerda Sørine Idorn
1980: skomager Georg Idorn

matr.nr. 41b
Fæstere:
1844-1861: fisker Carl Christiansen

Selvejere:
læst 1861-1898: fisker Carl Christiansen
1898-1935: træskomand, fodtøjshandler
Niels Peter Nielsen
1935-læst 1979: skomager Ditlev Idorn
læst 1979-1980: Gerda Sørine Idorn
1980: skomager Georg Idorn

EJENDOMMEN OMFATTER: Et beboelseshus med
facade mod St. Strandstræde og med værksted og bu
tik i den søndre del mod Hovedgaden. Mod øst et
sidehus med beboelse og i forlængelse heraf et sidehus
indrettet som lagerbygning. I haven mod sydøst et frit
liggende beboelseshus og ved hovedhusets nordgavl
en udhusbygning med gavl mod St. Strandstræde.
Rødmalet revleport mellem hovedhus og udhusets
gavl.
BESKRIVELSE: Grundmuret beboelseshus i ti
bjælke-/spærfag og en etage med kælder, stråtækt vin
keltag, halmklædt mønning og kragtræer. Mod øst to
støbejernstagvinduer. Mod gade skrå, gulmalet sugfjæl, mod øst opskalket udhæng nord for sidefløj og
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mede vinduer. I sydgavl et tilsvarende vindue, og tag
gavl af tjærede brædder med et lille vindue. Vandbræt
og brun vindskede. Østsiden har en udbygning i
grundmur og et vindue. Nordgavl helt i grundmur
med en rødmalet revlelem i tagetagen.
Udhusbygning mod nord er grundmuret i en etage
med vinkeltag, beklædt med sorte eternitbølgeplader.
Røde vindskeder. Sort, pudset sokkel og gul murflade
med røde vinduer og døre. I gavl mod LI. Strand
stræde et stort, seksrammet vindue med højtsiddende
tværpost og et torammet vindue i tagetagen.

Hovedgaden 21 omkring 1915.
På billedet ses bl.a. N. P. Nielsen og hustru samt Ditlev Idorn.

simpelt udhæng syd for. Traditionelt gavludhæng med
rødmalet bræddevindskede. En vindfløj på stang med
inskription »1899«.
Bygningen har sort, opstreget, muret sokkel og gulkalket, vandskuret murflade. Gadesiden har seks rød
malede, torammede, trerudede vinduer med hjørne
bånd og stabler. Lige false og murede sålbænke. Mel
lem 1. og 2. fag fra nord en lille lavtsiddende lem til
kælder. Nordgavl har sorttjæret, glat bræddebeklædning i tagetagen med vandbræt. En revlelem og et lille
vindue. I stueetagen et lavt, todelt vindue og et toram
met som gadesidens. Gårdsiden, nord for sidehus, har
tre torammede vinduer som gadesiden, samt støbte,
hvidmalede sålbænke. Syd for sidehus et todelt, lavt
vindue samt et korspostvindue med hjørnebånd. De to
søndre fag har muret plattegesims.
Butik i to bjælkefag med sort eternitpladetag og rød
malet vindskede i gavludhæng. Sortmalet, støbt sokkel
og gulmalet, vandskuret murflade med hvid plattege
sims. Ved murkrone i gavl et hvidmalet, pudset bånd.
Mod vest et rødmalet butiksvindue. Affaset hjørne
mod sydvest med butiksdør med helglas. Over dør
rødmalet træbaldakin med gennembrudt dekoration. I
sydgavlen et stort butiksvindue med et knægtbåret
plasthalvtag. I tagetagen et helglasvindue og i bjælke
lagshøjde inskription i røde påsatte bogstaver: »SKO
MAGER«.
Sidehus i en etage med lavt, papklædt heltag. Sort
sokkel og vandskuret, gul murflade. Rødmalede,
sprossede vinduer og en glat dør mod syd. Mod nord
et torammet vindue og en dør. Andet sidehus lidt høj
ere end første sidehus med eternit-pladeklædt halvtag.
Mod syd to sprossede vinduer og en dør. Mod gård to
skydeporte og en revledør.
Beboelseshus mod sydøst grundmuret i en etage
med vinkeltag, beklædt med eternitbølgeplader. Sort
sokkel og vandskuret, hvidkalket mur med sort sugfjæl. Mod vest en rødmalet dør og tre brune, toram
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BYGNINGSHISTORIE: De nuværende matr. nr. 41a
og 41b udgjorde i begyndelsen af 1800-årene en ejen
dom med en øst-vest liggende bebyggelse, omtrent
hvor de nuværende sidehuse er beliggende. Bygnin
gen bestod også af en sidefløj mod øst, som muligvis i
dag indgår i det fritliggende beboelseshus mod øst.
Lods Lars Andersen, Villingebæk overlader i 1844
den vestlige del af grunden, det nuværende matr.
nr. 41b til Carl Christensen. I fæstebrevet nævnes, at
denne omkring 1839 selv har ladet et hus opføre på
grunden. Brandtaxationen i 1844 beskriver huset som
bestående af tre fag tilbygget Lars Andersens stuehus
på 10 fag og tre fag af det eksisterende hus.
I 1850 bliver ejendommen gennemgribende fornyet
og fremtræder herefter i seks fag med facade mod
St. Strandstræde. Den nuværende bygnings seks nor
dre fag hører til huset fra 1850, der var indrettet med
to stuer, et kammer, forstue og køkken samt materiel
rum, tørve- og svinehus. Bygningen blev gennem ud
videlse og forbedringer i 1868 og 1873 på ti fag. Byg
ningsarkæologiske iagttagelser viser, at de fire søndre
fag stammer fra denne periode. Butiksbygningen ved
sydgavlen bliver opført af træskomanden Niels P. Niel
sen i 1897-98. Denne forbedrer også stuehuset så det
kommer til at stå helt i grundmur.
Udhusbygningen mod nord stammer fra 1898 og

Hovedgaden 21. (På hjørnet af Hovedgaden og St. Strand
stræde, fot. 1984).
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Hovedgaden i Gilleleje omkring 1900.

blev opført til træskomagerværksted. I 1918 findes
også en røgeriskorsten i bygningen.
Den oprindelige bebyggelse på matr. nr. 41a blev
nedrevet i 1907, bortset fra en del af sidefløjen mod
syd, som stadig indgår i kernen på det lille fritliggende
beboelseshus i øst. Dette er i tidens løb gennemgri
bende ændret og omsat i grundmur etapevis fra 1858,
til bygningen får sin nuværende udformning i 1907.

Hovedgaden 27
matr.nr. 58b

EJERLISTE:
Feestere:
?-l 765: David Bendsen
1765-1785: fisker Jens Clausen
1785-?/( 1804)-?: fisker Bendt Jensen, søn af
ovennævnte
?-l 815: Kristiane Bendtsdatter, enke
efter ovennævnte

1815-1827: fisker, lods Lars Jørgensen, gift
med ovennævnte
1827-1844: Kristiane Bendtsdatter, enke
efter ovennævnte
1844-1860: fisker Jørgen Larsen, søn af
ovennævnte

Selvejere:
1860-læst 1877: fisker Jørgen Larsen
læst 1877-1898: Christiane Andersen, enke efter
ovennævnte
1898-1899: fisker Carl Ferdinand Petersen,
svigersøn af ovennævnte
1899-læst 1941: skipper, fisker Julius Adolf Pe
tersen, søn af ovennævnte
læst 1941-1945: Hanne Christine Petersen, enke
efter ovennævnte
1945-læst 1982: tømrermester Svend Svendsen,
svigersøn af ovennævnte
læst 1982: arvinger
1982-1984: Britta Kronborg G revsen
1984: Lise Nielsen
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EJENDOMMEN OMFATTER: Et nord-syd liggende
stuehus med en tværbygning mod øst. I have ved syd
øst skel en grundmuret udhusbygning.
BESKRIVELSE: Grundmuret stuehus i tre brede vin
duesfag og en etage med rørtækt vinkeltag. Halm
klædt mønning med kragtræer og en hvid, grovpudset
skorsten med sokkel og rør. Ved tagfod en række røde
tagtegl. Nordgavlen har beskedent udhæng med rød
malet vindskede, sydgavlen har bindig vindskede. Mod
gaden en tagfodskvist i strå med et torammet, småru
det vindue med fladbuet overkarm. Rødmalet karm og
hvide rammer. På østsiden en bred pultkvist over halv
delen af tagfladen. Front og flunke af mørkebrune
brædder på klink og tag af eternitbølgeplader. To to
rammede, malede vinduer. Nord herfor en stråtags
kvist med et hvidmalet, torammet smårudet vindue.
Bygningen har sort opstreget sokkel og hvidmalet
groft stænkpudset mur mod vest og sydgavl, i øvrigt
glatpudset. Mod gade enkel plattegesims, til gården
rød bræddesugfjæl. Gadesiden har tre malede, treram
mede, smårudede vinduer, røde karme og hvide ram
mer. Lige false med mørkebrun klinkesålbænk. I syd
gavl to lave hvidmalede, enrammede, højtsiddende
vinduer samt et enrammet i tagetagen, alle i lige false
med gule klinkesålbænke. I nordgavlens tagetage et
lille rudeformet vindue. Gårdsiden dækkes omtrent af
en udbygning, nord for denne en tofløjet terrassedør
med sprosset rude og rødmalet karm og hvide dørfløje.
Udbygning grundmuret i fire bjælkefag og en etage
med lavt vinkeltag, beklædt med grå eternit bølgepla
der. Mod øst torammede, malede vinduer, mod syd en
rødmalet dør med glas.
BYGNINGSHISTORIE: Ligesom flere af de andre
ejendomme i Gilleleje omfattede den her behandlede
ejendom i 1700-årene et noget større grundstykke end
tilfældet er i dag. Frem til 1765 omfattede ejendom
men de nuværende matrikler 58 og 59, Hovedgaden
27 og Østergade 2. Fisker Jens Clausen får samme år
den ene halvdel af huset i fæste og overtager også den
anden del i 1778. I 1785 overlader Jens Clausen den
søndre del af ejendommen, senere matr. 58, til sin søn
Bent Jensen og beholder selv den nordre del, senere
matr. 59. Bygningen nævnes første gang i 1794, hvor
den indtegnes i brandforsikringen. I 1804 bliver byg
ningerne forbedret og ejendommen består nu af en
lang nord-syd liggende længe på 15 fag. Bygningen,
der er indtegnet på matrikelkortet fra 1809, består af
et stuehus i syd på 11 fag, dernæst en indkørselsport og
i nord et udhus med stald og lade. Det nuværende
stuehus udgør i sin kerne den sydligste del af stuehuset
fra 1804. Bindingsværkshuset bliver i 1859 omsat med
grundmur, men ellers forbliver anlægget stort set
uændret frem til 1899, hvor ejendommen bliver ud
stykket i to parceller, henholdsvis 58a og 58b. Den nor-
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Hovedgaden 27 (fot. 1984).

dre del bliver nedrevet, og den her behandlede ejen
dom får en grundmuret gavl i det nye skel. I 1944
bliver bygningen gennemgribende ombygget, og til
bygningen mod øst bliver opført. Herved får stuehuset
sin nuværende fremtræden, bortset fra en ny kvist på
østsiden, der bliver opsat i 1985. Udhuset nævnes før
ste gang i 1900, men stammer hovedsagelig fra en ud
videlse i 1944.

Hovedgaden 38
matr.nr. 8a + 7b

EJERLISTE:
Fastere:
P-1763: Peder Andersen
1763-1797: snedkerSvend Pedersen
1797-1832: fisker, lods Lars Olsen, sviger
søn til ovennævnte
1832-1852: Anna Svendsdatter, enke efter
ovennævnte
1852-1860: fisker Bjørn Larsen, søn al'
ovennævnte

Selvejere:
1860-læst 1891: fisker Bjørn Larsen
læst 1891: Inger Marie Rasmusdatter, enke
efter ovennævnte
1891-1911: fisker Lars Olsen Bjørnsen, søn
af ovennævnte
1911-læst 1967: fisker, gasværksbestyrer ( hristian Bekker Bjørnsen, søn af
ovennævnte
læst 1967: arvinger
1967: brugsuddeler Poul Peterse n

EJENDOMMEN OMFATTER: Et fritliggende og om
trent solret orienteret beboelseshus med gavlen næsten
helt ud til gaden.
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Hovedgaden 38 (fot. 1984).

BESKRIVELSE: Grundmuret langhus i ti bjælkefag og
en etage med rørtækt vinkeltag med halmklædt møn
ning og kragtræer. Traditionelt opskalket tag med om
kring 40-50 cm udhæng, umalede skalke og udhængs
lægter samt en let skrå, næsten lodret, hvid bræddesugfjæl. Gavludhæng omkring 25 cm, sort vindskede
med karnisprofil nederst samt dækbræt og underslags
brædder. Over det midterste dørfag mod syd en tag
fodskvist med fladbuet overside. I front, der er bindig
med mur, en sort, tofløjet, profillisteklædt lem, samt
herunder en bred, sort bræddesålbænk. Den lave byg
ning har muret sokkel ved jordsmon, hvor enkelte sten
springer lidt frem og står ubehandlede. Herover frem
træder murfladen pudset og hvidmalet. Sydvestgavlen
står dog helt bræddeklædt med sorte brædder, en på
to. Nordøstgavlen har bræddeklædt taggavl, sorte
brædder, en på to med vandbræt. I de otte vinduesfag
mod sydøst og i de seks mod nordvest er nyere, sort
bejdsede, tophængte vinduer med tværsprosser og
falsk lodpost samt termoglas. Alle sidder i fire cm false
med fladbuet stik og sorte skifersålbænke. Mod sydøst,
i det første og sjette fag fra sydvest, en sortbejdset
profillistedør, den første en halvdør. I sydvestgavlen et
bredt, trerammet vinduesbånd, hvidmalet med hel
glas. Ved gadegavlens nordøstre hjørne et lakeret nav
nebræt med inskription: »BJØRNSENS HUS«.
BYGNINGSHISTORIE: Matriklen udgjorde sammen
med nabogrunden mod øst, det nuværende matr. 7a
m.fL, et større grundstykke frem til 1797. Ejendom
men havde en del jord tilliggende og kunne tælles
blandt Gillelejes største husmandssteder. Herefter blev
ejendommen delt, idet Lars Olsen erhverver halvdelen
af grunden og en del af bygningerne af sin svigerfa
der. Disse bestod af en lille længe i vest på det nu
værende stuehus plads samt af de fem vestre fag af
svigerfaderen, Svend Pedersens, udhuslænge i syd. I
1804 lod Lars Olsen den vestre længe nedbryde og
opførte et nyt stuehus på seks fag i bindingsværk med

stråtag. Bygningen, der var indrettet med en stue og to
kamre samt køkken med skorsten, blev i 1812 udvidet
med tre fag, indrettet til stue. Ligeledes ifølge beskri
velsen til brandforsikringen var den søndre længe ind
rettet til lo, lade, stald og tørvehus. Det nuværende
stuehus rummer i sin kerne enkelte dele af det ni fag
store bindingsværks stuehus, bl.a. dele af topremmen
og nogle af bjælkerne. Bygningens nuværende stør
relse og materialevalg stammer imidlertid fra en større
ombygning og udvidelse, som Bjørn Larsen lod fore
tage i 1865. Stuehuset blev omsat til grundmur og en
stor del af bjælkelaget blev fornyet, ligesom bygningen
blev forlænget mod nord, svarende til de to bjælkefag
nærmest Hovedgaden. Antagelig bliver huset, jævnfør
plandisponeringen, indrettet til bolig for to familier;
foruden ejeren også til dennes søn Lars Bjørnsen, der
bliver gift i 1865. Indretningen med en aftægtslejlig
hed var i brug endnu i begyndelsen af 1900-årene,
ifølge et skøde til Christian B. Bjørnsen. På et fotografi
fra omkring 1912 ses i gadegavlen en dør til den nor
dre lejlighed, ligesom gavlen står helt i grundmur.
Bræddegavlen stammer fra omkring 1968 samtidig
med, at døren blev tilmuret, og huset fik sin nuvæ
rende indretning. I 1979 blev de nuværende vinduer
indsat i de eksisterende vindueshuller. Udhuslængen i
syd, der omkring 1900 var blevet delvis grundmuret
og indrettet til beboelse, blev nedrevet i 1968.

Hovedgaden 39
matr.nr. 56

EJERLISTE:
Fæstere:
P-1768:
1768-1784:
1784-1800:
1800-1824:
1824-1860:

Peder Olsen
LarsNielsen
Lars Nielsens enke
fisker, slagter Rasmus Pedersen
fisker Carl Christensen, sviger
søn til ovennævnte

Selvejere:
1860-1880: fisker Carl Christensen
1880-1891: Christiane Rasmusdatter
1891-1944: smed og fisker (?) Svend Martin
Svendsen, søn af ovennævnte
1944-1970: havnefoged Christian Svendsen,
søn af ovennævnte
1970-1980: lærer Keld Anker Madsen og
lærerinde Ellinor Anker Madsen
1980-1985: Ellinor Anker Madsen, enke
efter ovennævnte
1985- 1986: stålv.arb. Lene Jeanty Svendsen
1986: Birthe Kure

EJENDOMMEN OM FA LIER: En omtrent solret lig83

HOVEDGADEN

Hovedgaden 39, ses til højre i billedet (fot. ældre postkort).

gende beboelseslænge med forhaven ud mod Hoved
gaden, samt en udhuslænge nord herfor ved østskellet.
BESKRIVELSE: Grundmuret stuelænge i tolv bjælke
fag og en etage med vinkeltag. På de otte vestre fag
rørtækt tag med halmklædt mønning og kragtræer,
over de fire østre fag teglhængt tag af røde sten. Blå
malede vindskeder, mod øst med et lille udhæng, mod
vest bindig med mur. En umalet, bred skorsten med
sokkel og afdækningsplade. Bygningen har sort pud
set, let fremspringende sokkel og hvidmalet, vandsku
ret mur afsluttet af en plattegesims med to led. Gadesi
den har en blåmalet fyldingsdør med to høje, smalle
ruder. Øst for døren er tre, vest for døren fire toram
mede, tværsprossede vinduer med tre ruder i hver
ramme med indstukne hængsler og nittede hjørne
bånd. Alle siddende i lige fem cm dybe false med flad
buet stik og pudsede, glatte sålbænke. I vestgavlen et
lavt, enrammet, krydssprosset vindue, samt et toram
met vindue som gadesidens i tagetagen. Nordsiden,
mod gård, har tre vinduer som gadesidens, samt et
bredt, tredelt vindue med smalle, tværsprossede side
rammer. Et lille, enrammet vindue to nyere, toram
mede, tværsprossede, samt en blåmalet fyldingsdør
med rude. Støbte trappesten under det østre vindues
fag og under vindue lige vest for nuværende dør.
Udhus grundmuret i en etage med vinkeltag be
klædt med flade cementtagsten. En skorsten i røde
sten. Murværk som stuelænge med blåmalede revle
døre og torammede vinduer samt støbejernsvinduer.
BYGNINGSHISTORIE: Gennem de bevarede fæste
breve kan ejendommens historie følges tilbage til 1768.
Dette år får Lars Nielsen fæstebrev på et hus bestående
af otte fag, som Peder Olsen tidligere har haft i fæste.
Ejendommen omfatter på det tidspunkt en stor
grund bestående af de nuværende matrikelnumre 55
og 56. Opdelingen i disse to grunde finder sted 1784
efter Lars Nielsens død. Enken beholder den vestre
del, matrikel 56, og sønnen Niels Larsen overtager den
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østre del, matrikel 55. Disse udgør nu to selvsta/ndige
ejendomme frem til mellem 1860-73, hvor matrikel 55
deles. Den vestre del bliver tillagt Hovedgaden 39 og
den østre del, det nuværende Hovedgaden 41.
Bygningerne på den her behandlede grund nævnes
første gang ved indtegningen i brandforsikringen i
1794. Rasmus Pedersen står her nævnt som ejer, selv
om denne først får fæstebrev i 1800. I 1812 beskrives
ejendommen som bestående af et stuehus på otte fag
bindingsværk, indrettet til to stuer, kammer, køkken
og tørvehus. Det nuværende stuehus indeholder to
byggeperioder. Den vestre del, svarende til de seks ve
stre bjælkefag, stammer fra tiden mellem 1860-73. Re
guleringen af grunden finder som nævnt sted i denne
periode, og brandforsikringssummen ændres ligele
des. Bygningsarkæologiske iagttagelser viser, at det
grundmurede hus har nygotiske bjælke- og vindues
profiler, der også peger på en opførelsestid som nævnt
ovenfor. Arkivalierne tyder på, at det var snedker
Christian Svendsen, gift med Carl Christensens datter,
som lod stuehuset og en nu forsvundet udbygning op
føre i 1860’erne.
Den østre del af det nuværende stuehus er på seks
smalle bjælkefag og blev opført i forbindelse med ned
rivningen af sidelængen ud mod Hovedgaden i 1922.
I modsætning til den øvrige del af bygningen fik den
østre del tegltag.

Hovedgaden 40
matr.nr. 7a

EJERLISTE:
Fæstere:
?-1763: Peder Andersen
1763-1810: strandfoged, snedker Svend
Pedersen
1810-1825: Jens Jensen
1825-1841: Hans Jørgensen
1841-?: Hans Svendsen
?/(1857)-1860: Hans Andersen

Hovedgaden 40 (fot. 1984).
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Selvejere:
1860-1884: Hans Andersen
1884-læst 1920: fisker unge Lars Svendsen, svi
gersøn til ovennævnte
læst 1920-læst 1946: Ane Cathrine Hansdatter, enke
efter ovennævnte
læst 1946: arvinger
1946-læst 1958: fru Olga Christine Hansen
læst 1958: arvinger
1958-1969: fru Johanne Ørum
1969-1985: skibstømrer Niels Volmer Ørum
1985: Ulf Boysen

EJENDOMMEN OMFATTER: Et solret liggende be
boelseshus ud mod Hovedgaden, samt en garagebyg
ning i gården.

BESKRIVELSE: Grundmuret stuehus i en etage med
stråtækt vinkeltag med halmklædt mønning og kragtræer. Tagudhæng: facader o. 30 cm, i gavle o. 10 cm,
sorte vindskeder. I tagryg en vandskuret og hvidmalet
skorsten med afdækningsplade. Mod gade to store
stråtagskviste med sort fronttømmer og et blåmalet,
torammet, smårudet vindue. På gårdsiden en lignende
kvist med et blåmalet, torammet vindue. Nedenfor
skorsten og kviste grønmalede brædder på klink. Byg
ningen har en sort sokkel, mod gade, i gård og på
østgavlen let fremspringende og pudset, på vestgavlen
ujævnt fremspringende kampesten. Hvidmalet, pud
set murflade. Aftrappet plattegesims med to led på
gadesiden. Gårdsiden afsluttes af en skrå, hvid bræd
desugfjæl. Østgavlen har et glat, pudset bånd i bjælke
lagshøjde. Gadesiden har tre blåmalede vinduer med
sprosser og buet termoglas. Støbte glatte sålbænke. En
blåmalet dør med glas og sideparti. Østgavlen er i tag
etagen beklædt med brunbejdsede brædder på klink.
Heri et torammet, tværsprosset vindue med tre ruder i
hver ramme. Grønmalet karm, brunbejdsede rammer.
Vestgavlen tilsvarende. I den udkragede bræddegavl
et dybtsiddende, torammet, tværsprosset vindue. Sort
karm og blåmalede rammer med tre ruder, hjørne
bånd og stabler. Bagsiden har midt på en forstueud
bygning med sort støbt sokkel, hvidmalet bræddebeklædning og lavt, papklædt heltag. Mod syd et lille
enrammet, blåmalet vindue og mod vest en dør. Øst
for udbygningen et torammet, tværsprosset vindue
med termoglas. Støbt, glat sålbænk. Østligt et højtsidende, lavt, enrammet vindue, sort skifersålbænk. Vest
for forstue, en udestue i træ og glas med plastplade
halvtag. I hovedhuset to vinduer som det øst for for
stueudbygning.
BYGNINGSHISTORIE: Ejendommen bestod i 1700årene af de nuværende hoved matrikler 7 og 8 og ud
gjorde Gillelejes største husmandssted frem til 1797,
hvor jorderne blev delt første gang. Ejendommen
nævnes første gang i et fæstebrev fra 1763, hvor Svend

Hovedgaden 42 Å (fot. 1984).

Pedersen overtager jord og bygninger. Da ejendom
men bliver delt i 1797, beholder Svend Pedersen den
østre del, og svigersønnen Lars Olsen overtager det
nuværende Hovedgaden 38. De tre længer Svend Pe
dersen beholdt, bestod o. 1800 af et stuehus mod gade
samt af to avlslænger mod øst og syd. Arealet øst for
bygningerne blev i 1804 udstykket i en selvstændig
parcel, det nuværende matr. 64, Hovedgaden 42. I
1859 nedbrydes de gamle bygninger, og det nuvæ
rende beboelseshus bliver opført af Hans Andersen.
Det nye stuehus bliver opført i grundmur med en byg
ningsbredde på 7,6 m, hvilket giver sig udslag i bolig
planens tidsvarende udformning. Bygningen har
ifølge et fotografi fra 1944, haft murede gavle til hane
båndshøjde og bræddebeklædning herover. Ligeledes
har gadesiden traditionelle torammede, smårudede
vinduer, samt en klassicistisk tofløjet hoveddør. De nu
værende vinduer og døre blev isat i 1970’erne og for
stueudbygningen på sydsiden blev fornyet i 1985, lige
som udestuen blev tilbygget samme år.

Hovedgaden 42A
matr.nr. 64a

EJERLISTE:
Fæstere:
1804-1810: Gudman Nielsen
1810-?: Christen Olsen
?/(1834)-?: Ellen Karlsdatter, enke efter
ovennævnte
?/(1857)-?: Bendt Andersen, ovennævntes
svigersøn
Selvejere:
læst 1860-læst 1889: fisker, fiskehandler Lars Ander
sen
læst 1889-læst 1918: fisker Lars Svendsen, oven
nævntes svigersøn
læst 1918-læst 1954: skipper Oskar Poul Svendsen
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læst 1954: arvinger
læst 1954-læst 1955: cand. pharm. Jens Hagense
Poulsen og Gudrun Hagense
Poulsen
læst 1955-læst 1980: fru grosserer Astrid Anna Klottrup
læst 1980: overlæge Paul Henning Klottrup

EJENDOMMEN OMFATTER: Et øst-vest liggende be
boelseshus med en kort sidefløj mod syd ved vestgav
len, samt et mindre fritliggende udhus sydvest herfor.
Mod gade et lavt, hvidmalet tremmestakit og mod vest
en mur.
BESKRIVELSE: Grundmuret langhus i en etage med
rørtækt vinkeltag og halmklædt mønning og krag
træer. I tagskæg mod gade en række røde vingetegl.
Gavludhæng med blåmalede bræddevindskeder. I tag
ryg to hvidmalede skorstene med sokkel og gesims,
samt inddækning af brædder på klink. Mod gade en
traditionel stråtagskvist med et todelt, halvcirkulært
vindue, blåmalet karm og hvide rammer. Bygningen
har sort, markeret sokkel og pudset, hvidmalet mur
mod gade og på gavle. Sydsiden har let fremsprin
gende, pudset sokkel, midt på facaden omtrent fire
meter synlige, højtsiddende kampesten. Herover gul
malet murflade. Begge langsider afsluttes af skråtstillet, malet bræddesugfjæl. Mod gade en gavlkvist med
vinkeltag som hovedhus, bræddesugfjæl. Gavlen af
sluttes af et muret pudset bånd og har i front to toram
mede, tværsprossede vinduer med tre ruder i hver
ramme, siddende i lige false med muret sålbænk. I
facadens gavlkvistfag en blåmalet, tofløjet fyldingsdør
med blysprosset rude. Øst herfor fire og vest for to
torammede, malede vinduer, blå karme og hvide ram
mer. Smårudede rammer med 2x4 ruder, indstukne
hængsler og nittede hjørnebånd. Lige false omkring
fem cm dybe med støbte, glatte sålbænke. Vestgavlen
har taggavl af rødmalede brædder, en på to, med
knægtbåret vandbræt. Østgavlen tilsvarende med et to
rammet, tværsprosset, malet vindue i tagetagen. Sydsi
den har fire, torammede, tværsprossede, malede vin
duer med tre ruder i hver ramme, indstukne hængsler
og nittede hjørnebånd. Alle i lige false, de tre østre
med hvide, støbte sålbænke. Udbygning over den ve
stre del, grundmuret med vinkeltag, beklædt med
flade cementtagsten. Mod øst en blåmalet fyldingsdør
med sprosset rude, mod syd to brunbejdsede korspost
vinduer og et torammet, tværsprosset, malet vindue i
tagetagen.
Udhus i gård grundmuret i en etage med grønt,
papklædt vinkeltag. Vandskuret, gulmalet mur med
blåmalede revle- og fyldingsdøre, samt støbejernsvin
duer.
BYGNINGSHISTORIE: Ejendommens ældre historie
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er nært knyttet til Hovedgaden 38 og 40, idet alle tre
ejendomme udgjorde et fælles grundstykke i 1700årene. Den her behandlede ejendom blev udlagt som
selvstændig parcel i 1804 fra det nuværende Hoved
gaden 40. Fæstebrevet fra samme år nævner, at Gud
man Nielsen fæster en del af Svend Pedersens jord,
hvorved førstnævnte skal betale afgift til denne, ud
over den ordinære afgift til kronen. På grunden lader
Gudman Nielsen opføre et stuehus på ti fag bindings
værk med stråtag indrettet med to stuer, tre kamre og
køkken. Brandforsikringen fra 1804 nævner desuden
en halv kvist på tre fag. I 1812 og 1820 beskrives byg
ningen som værende på 11 fag med to stuer, ei kam
mer, køkken samt stald, tørverum og en salskvist på 2
fag. På trods af de afvigende beskrivelser viser byg
ningens nuværende størrelse og udformning, at det
drejer sig om det samme hus. Bygningen fremtræder i
dag med uændret hovedform, dog omsat til grundmur
af Lars Svendsen i 1894. Ved denne ombygning fik
bygningen også sin nuværende udformning. Den
korte sidefløj mod syd stammer fra 1919, efter at
Oskar Poul Svendsen overtog ejendommen. Det lille
udhus i gården nævnes første gang i 1894 indrettet til
tørvehus.

Hovedgaden 44
matr.nr. 5a

EJERLISTE:
Fæstere:
?-1769: Biørn Larsen
1769-1797: Ole Biørnsen, søn af oven
nævnte
1797-1816: Anna Larsdatter, enke efter
ovennævnte
1816-1852: fisker Anders Bendtsen
1852-1860: Cathrine Larsdatter, enke efter
ovennævnte

Selvejere:
1860-læst 1870: Cathrine Larsdatter
læst 18701913: bådebygger David Anderse n,
søn af ovennævnte
1913-læst 1941: fisker Christian Christensen,
svigersøn til ovennævnte
læst 1941-læst 1945: Anna Jensine Christensen f
Andersen, enke efter oven 
nævnte
læst 1945: arvinger
1945-læst 1951: snedkermester Albert Marius
Chr. Madsen
læst 19511961: fru Jenny Marie Madsen
1961: snedkermester Jens Ole Hansen

EJENDOMMEN OMFATTER: Et beboelseshus ud
mod Hovedgaden samt en nord-sydliggende værk-

HOVEDGADEN

Hovedgaden 44 (fot. 1984).

stedsbygning ved østskel, sammenbygget med stuehu
set via en lav mellembygning.
BESKRIVELSE: Grundmuret beboelseshus i ti
bjælke-/spærfag og en etage med kælder. Teglhængt
vinkeltag med røde vingesten og blåmalede bræddevindskeder i gavle. En skorsten i røde sten. Bygningen
har sort, opstreget sokkel og groft, stænkpudset, hvid
malet mur. Mod gade profileret hovedgesims med hulkehl og kvartstaf, til gården enkel plattegesims. Nord
siden, mod gade, har midtplaceret hoveddør, blåma
let, med kvadratiske fyldinger og blysprosset rude. På
hver side to malede, torammede vinduer med tvær
sprosser og tre ruder i hver ramme. Blå karm og hvide
rammer med smedede hjørnebånd og stabler. Lige
false og gråmalede, støbte, glatte sålbænke. Vestgavlen
har et bredt, tredelt vindue med smalle, tværsprossede
siderammer og to torammede, trerudede, tværspros
sede i tagetagen. Malede og siddende i false som gade
siden. I gårdsiden et tredelt vindue som vestgavl samt
en blå fyldingsdør med rude. Øst for to malede, tre
rammede, tværsprossede vinduer, alle i false med flad
buet stik og støbte sålbænke. Til kælder et malet tredelt
vindue. Østgavlen har et vindue som gadesiden samt
en dør med glas. I tagetagen en to fløjet dør med blæn
det rude.
Værkstedsbygning grundmuret i en etage med trem
peletage. Lavt heltag beklædt med grå eternitbølgeplader. Hvidmalet, stænkpudset mur og malede, toram
mede, tværsprossede vinduer.
BYGNINGSHISTORIE: Blandt Gillelejes mange ejen
domme med jordtilliggende var den her behandlede
ejendom, sammen med det senere matr.nr. 6, et større
husmandssted frem til 1769. Se også Hovedgaden
nr. 46. Jordtilliggendet var ifølge en opgørelse fra
1775 omtrent dobbelt så stort som den næststørste
ejendom i byen. Fisker og husmand Biørn Larsen
overlader i 1769 den ene halvdel af ejendommen til sin
søn, Ole Biørnsen og beholder selv den anden del.

Bebyggelsen omtales første gang i brandforsikringen i
1794 og ses også indtegnet på kortet fra 1809. På dette
tidspunkt bestod ejendommen af et firelænget sam
menbygget anlæg med to stuelænger. Biørn Larsen,
senere Bendt Pedersen, havde stuelænge mod syd og
udhuslænge mod vest. Senere blev beboelsen nedlagt
og flyttet til det nuværende Hovedgaden 46. Ole Bi
ørnsen havde stuehus mod øst og udhuslænge mod
nord. Beskrivelsen fra 1812 omtaler anlægget som væ
rende i bindingsværk med stråtag og med begge stue
længer på otte fag. De to avlslænger er på henholdsvis
otte og ni fag. Bygningerne forbliver stort set uæn
drede op gennem 1800-årene, og den første større æn
dring finder sted i 1881-82. På dette tidspunkt lader
bådebygger David Andersen den nordre længe ned
rive, og opfører på dens plads det nuværende stuehus.
Dette bliver et anseligt grundmuret hus med tegltag og
en moderne boligplan. Huset har siden da kun gen
nemgået beskedne ændringer, blandt andet er nogle
vinduer udskiftet. De øvrige længer fungerer op gen
nem 1800-årene og ifølge et fotografi fra 1901 er de på
dette tidspunkt i meget dårlig stand. I årene efter bli
ver de nedrevet, og i 1945 forsvinder den sidste længe i
forbindelse med opførelsen af den nuværende værk
stedsbygning.

Hovedgaden 46
matr.nr. 6a

EJERLISTE:
Fæstere:
?-1774: Biørn Larsen
1774-1812: fisker Bendt Pedersen, svigersøn
til ovennævnte
1812-1850: fisker, fiskehandler, lægdsmand
og strandfoged Peder Bendtsen,
søn af ovennævnte
1850-1860: Olevig Rasmusdatter, enke efter
ovennævnte

Selvejere:
18601867-

1867: Olevig Rasmusdatter
1896: Niels Peter Petersen, søn af
ovennævnte
18961941: sognefoged Lars Peter Petersen
1941-læst 1978: Oluf Henry Petersen, søn af
ovennævnte
læst 19781986: Ellen Banke Petersen, enke efter
ovennævnte
1986: Ole Kjeld Andersen

EJENDOMMEN OMFATTER: Et beboelseshus med
gavle i nordvest og sydøst.
BESKRIVELSE: Grundmuret langhus i otte bjælkefag
og en etage med delvis kælder under den sydøstre del.
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en mørkegrøn bejdset dør med termoglas. I sydgavlen
et torammet vindue med termoglas. Begge gavle har i
bjælkelagshøjde to murankre af fladjern. Havesiden
mod sydvest har fire vinduer svarende til gadesidens
ældste type, de to mod sydøst med støbt, retkantet sål
bænk. I begge yderfag en dør; mod nordvest en fyl
dingsdør med to gange fem kvadratiske fyldinger,
grønmalet ramme og hvide fyldinger. En støbt trappe
med gule klinker. I det andet yderfag en grønbejdset
terrassedør med helglas.

Hovedgaden 46 (fot. 1984).

Rørtækt vinkeltag med halvvalme, halmklædt møn
ning og kragtræer. Langsiderne har omkring 40 cm
udhæng, halvvalmene omkring 25 cm. Øvrige gavltag
udhæng omkring 10 cm med grønmalede vindskeder
med dækbrædt. Mod gade en stråtagskvist med klinklagte brædder foran. Grønmalet tømmerfront med et
torammet, hvidmalet vindue med to gange to ruder i
hver ramme.
Mod have to større stråtagskviste med mørkegrøn
bræddefront og et torammet vindue med termoglas.
Bygningen har muret og vandskuret sokkel på sten
syld, sorttjæret og let fremspringende. Under den syd
østre del på havesiden dog bindig kældervæg og mur
flade. I sydøstgavlen en mindre, dyb lyskasse og på
sydvestsiden, mod have, en støbt kældernedgang med
en brunbejdset fyldingsdør med termoglas. Ved trap
pen en lyskasse med rist og et lavt brunbejdset helglas
vindue. Murfladerne er pudsede og hvidkalkede, und
tagen den sydøstre del af havesiden, der er stænkpud
set. Murfladen her, over kælderen, er ligeledes trukket
omkring syv cm længere tilbage, i forhold til nordvest.
Gadesiden har profileret, platteopdelt bræddegesims
og havesiden skrå, hvidkalket bræddesugfjæl. Mod
gade syv fag torammede vinduer i omkring syv cm
false med lige under- og overside. False og karme ma
let mørkegrønne, vinduesrammer hvide. De fem nord
østre vinduer med to gange tre ruder i hver ramme,
med hjørnebånd og indstukne hængsler. De to nord
vestre med termoglas og brede sprosser.
I begge gavle to blændinger i samme størrelse som
vinduer i gadesiden, 115x105 cm. False omkring 4 cm,
lige over- og underside. I nordvestgavlens blændinger
et lavt, højtsiddende, lodsprosset vindue med fire ru
der. I tagetagen en fransk altan med jernrækværk og
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BYGNINGSHISTORIE: Matriklen dannede sammen
med nabogrunden mod øst, den senere matrikel 5, en
større ejendom frem til 1769. Husmandsstedet omfat
tede et firelænget bygningsanlæg beliggende på de nu
værende matrikler 5a og 6b, samt tilhørende land
brugsjord liggende syd herfor. De sidstnævnte matrik
ler opstod ved delingen i 1769, og det firelængede
anlæg indeholdt herefter to stuelænger. Den her be
handlede matrikel 6a blev først bebygget, da Bendt
Pedersen overlader ejendommen til sin søn Peder
Bendtsen. Forældrene går på aftægt og bliver boende i
stuelængen, der lå på matr. 6b. Peder Bendtsen får
opført et nyt beboelseshus, der bliver indtegnet i
brandforsikringen i feb. 1812 som nyopført. Bygnin
gen, der stadig er velbevaret, er epokegørende ved at
bryde med den traditionelle byggeskik og boligmøn
ster.
Stuehuset er, efter brandtaxationerne at dømme,
det første grundmurede hus i Gilleleje, de øvrige huse
er alle i bindingsværk. Det efter forholdene reí brede
hus, godt syv meter, giver også mulighed for en helt
anden boligindretning end den sædvanlige i fiskerle
jet. Bygningsbredden betyder, at huset opdeles på
langs af en gennemgående skillevæg, således at der
bliver to rum bag ved hinanden ud til hver sin facade.
Indretningen bestod af to stuer, tre kamre og køkken
med skorsten, samt en gang. I 1819 benævnes det ene
kammer som kvistkammer, ligesom der er opført et
lille udhus. En større ændring fandt sted i 1950’erne,
hvor den lille mælkekælder mod øst blev udvidet til det
nuværende omfang og en del af sydsiden blev nymuret
i samme forbindelse. En stor del af vinduerne stammer
fra den samme istandsættelse, de to vestre i gadesiden
dog fra 1970’erne. Gadesidens kvist er antagelig op
rindelig, medens havesidens to store kviste er opsat i
1970’erne?

Hovedgaden 47
matr.nr. 51

EJERLISTE:
Feestere:
?-(1809)-1847: skrædder gi. Svend Andersen
1847-1860: skrædder Claus Rasmussen,
svigersøn til ovennævnte

HOVEDGADEN

Nedrevet staldlænge til Hovedgaden 46. (fot. Louis Schouzu
1901).

Selvejere:
1860-læst 1877: skrædder Claus Rasmussen
læst 1877-læst 1897: Petronelle Svendsen, enke efter
ovennævnte
læst 1897: arvinger
1897-læst 1923: fisker Christian Clausen, søn af
ovennævnte
læst 1923-1945: Hanna Clausen, enke efter
ovennævnte
1945-1951: fisker, senere tobakshandler
Christian Oskar Clausen
1951-1959: fru Oda Carlsen
1959- 1960: direktør O. E. Larsen
1960- 1973: malermester Berhard Jønsson
1973-1981: inspektør Poul Preben Breiding
Andreasen og Lilly Breiding
1981-1986: Lilly Breiding

EJENDOMMEN OMFATTER: En solret liggende stue
længe med en sidelænge mod syd. Sammenbygningen
mellem de to længer mod nordøst danner et afrundet
hjørne på fire fag.
BESKRIVELSE: Stuelænge i syv bjælke-/spærfag og en
etage med en lille kælder. Stråtækt vinkeltag med

halmklædt mønning og kragtræer. Tagudhæng på
svejfede skalke og gavle med bræddevindskeder. En
hvidmalet, glat skorsten og en lav, halvrund kvist med
et blåmalet, sprosset vindue.
Bygningen har sort opstreget sokkel og hvidmalet,
stænkpudset murflade. De fire vestre fag på gadesiden
har bindingsværksstolper, der er oversavet lige under
det gamle bjælkelag med sortmalede bjælkehoveder.
Øst herfor er facaden omsat i grundmur og har en let
fremspringende sokkel. I gadesiden fem blåmalede,
torammede, trerudede vinduer siddende i lige false
med støbte, grå sålbænke. En brun, listeklædt dør med
rude i blåmalet karm. Vestgavl i grundmur med tag
gavl af brædder, en på to, og knægtbåret vandbræt. Et
grønmalet, torammet termovindue. Nordsiden har fra
vest fire fag bindingsværk med glammede bjælker, øst
herfor grundmur. I denne del en hvidmalet, tofløjet
dør med glas, samt et vindue som gadesidens. Det af
rundede hjørne til sidelængen begynder i fag seks og
er i alt på fire smalle fag. Tagudhæng på svejfede
skalke. Mellem første og andet fag i rundingen en bin
dingsværksstolpe med glammet bjælke. De to midter
ste fag har synlige bjælkehoveder. I rundingen en blå
malet revledør, et støbejernsvindue og et enrammet,
tværsprosset vindue.
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Sidelængen grundmuret i to bjælke-/spærfag med
tag, gavl og mur som hovedhus. I østsiden en blåmalet
dør med sprosset rude. I sydgavlen et lavt, smårudet
vindue, samt et torammet, tværsprosset vindue med
termoglas i tagetagen. Vestsiden har et vindue som ho
vedhusets gadeside.
BYGNINGSHISTORIE: Den nuværende bebyggelse
ses indtegnet på matrikelkortet fra 1809, og i folketæl
lingen fra 1834 nævnes Svend Andersen som boende
på ejendommen. Først i 1856, efter Claus Rasmussens
overtagelse, foreligger en beskrivelse til brandforsik
ringen. Ejendommen består af et stuehus på otte fag
bindingsværk med stråtag, samt en sidelænge med tre
fag beboelse og tre fag lade. Bygningen - og den sær
egne sammenbygning mellem de to længer — ses også
på matrikelkortet fra 1884-85.
Bygningen rummer i sin kerne rester af bindings
værkshuset, men må ifølge bygningsarkæologiske iagt
tagelser være ombygget i årtierne omkring 1870, hvil
ket bjælkelaget peger på. Ligeledes er bygningen eta
pevis omsat til grundmur, som nævnes første gang i
1894. Døre og vinduer stammer fra flere perioder i
dette århundrede.
Sidelængen får sin nuværende udformning
o. 1940-50, da de tre fag nærmest Hovedgaden bliver
nedrevet og den resterende del ombygget og får en ny
gavl mod gaden.

Hovedgaden 49A
matr.nr. 75

EJERLISTE:
Fæstere:
?-(1809)-(18I6)1822: tømmermand Søren Rasmussen
1822-1828: Peder Nielsen
1828-1834: smed Carl Knobelauch
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1834-1844: Maren Larsdatter, enke efter
ovennævnte
1844-1861: smed Peder Jensen, gift med
ovennævnte

Selvejere:
læst 1861-1882: smed Peder Jensen
1882-læst 1932: skomager Jens Peter Petersen,
svigersøn til ovennævnte
læst 1932-læst 1938: Martine Petersen, enke efter
ovennævnte
læst 1938-1939: arvinger
1939: Gilleleje Museumsforening

EJENDOMMEN OMFATTER: En solret liggende stue
længe med en tværliggende udhuslænge mod øst, ind
rettet som museumsbygning. Mod gade et lavt, muret
stengærde samt øst for udhuslænge et hvidmalet stakit.
Brolagt gård ud mod vej med et stort kastanietræ.
BESKRIVELSE: Stuelænge bindingsværk, otte bjælke-/spærfag lang og i en etage med stråtækt vin keltag
med halmklædt mønning og kragtræer. En hvidkalket
skorsten med sokkel og gesims. Udhæng med svejfede
skalke og gavludhæng med bræddevindskede.
Bygningen har sorttjæret kampestenssokkel og hvid
kalket, vandskuret murflade. Hvidkalket eg- og fyrre
bindingsværk med glammet bjælkelag og gennemgå
ende sidebånd. I tredie og ottende fag fra vesi skrå
bånd i fyr. I enkelte af fagene syldstykker. Mod gade
otte torammede, blåmalede vinduer. De fire vestligste
er trerudede med hjørnebånd og stabler. I midten to
blysprossede vinduer med vindjern, hjørnebånd og
stabler. Østligst to trerudede med træsålbænke, hjør
nebånd og stabler. Alle vinduer sidder bindig med
mur. En tofløjet, blåmalet dør med fyldinger og glas.
Vestgavlen er i fire fag bindingsværk med sidebånd og
skråbånd. Rødmalet taggavl af brædder, en på to. Heri
et lille, enrammet vindue. Nordsidens fire vestre fag er
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beklædt med strå, fastholdt af rødmalede brædder.
Øst herfor et torammet, blåmalet vindue og et enram
met, begge trerudede med stabler og hjørnebånd. Øst
ligt et lille kvadratisk vindue. En blåmalet revledør
med rude og stanghængsler på stabler, samt klinkefald.
Sidelænge i otte fag bindingsværk som hovedhus.
Stråtækt vinkeltag med halmklædt mønning og kragtræer. Udhæng med simple skalke og bræddevindskeder med dækbræt. Bygningen står på en sortmalet
kampestenssyld og har hvidkalket tømmer og murtavl.
Bindingsværket har egestolper og sidebånd af fyr,
samt enkelte syldstykker i eg. Sydgavlen, mod gade, er
i fire fag bindingsværk op til hanebåndshøjde, herover
rødmalede brædder, en på to. Rødmalede, knægtbårne vandbrædder i bjælkelagshøjde og hanebånds
højde. To små, røde revlelemme samt en tilsvarende
større i tagetagen. I østsiden to lave, blåmalede vin
duer, samt en rødmalet revlelem med stanghængsler.
Nordgavlen står i tre fag bindingsværk med sidebånd
og skråbånd. Rødmalet bræddegavl samt en hvidkalket
revledør. Midt på gavl et rødmalet bræddelokum med
sort paphalvtag og en revledør. Vestsiden syd for ho
vedhus står i to fag med sidebånd. To blåmalede rev
lehalvdøre samt et enrammet, tværsprosset vindue

med hjørnebånd og stabler. Vestsiden nord for hoved
hus i to fag med sidebånd, en blåmalet revledør, samt
et lille, kvadratisk vindue med krydssprosser.

BYGNINGSHISTORIE: Dele af den nuværende stue
længe går tilbage til begyndelsen af 1800-årene, hvor
det i fæstebrevet til Peder Nielsen i 1822 nævnes, at
tømmermand Søren Rasmussen for omtrent seks år
siden opførte huset. Ligeledes nævnes, at ejendommen
aldrig før har været fæstet, ligesom der ikke har været
betalt afgift for denne. Imidlertid ses ejendommen
indtegnet på matrikelkortet fra 1809, så muligvis »hu
sker« Søren Rasmussen eller Peder Nielsen forkert.
Fæstebrevet nævner også, at huset er på seks fag, hvil
ket også bygningsarkæologiske iagttagelser viser, idet
de nuværende seks østre fag udgør Søren Rasmussens
hus. Brandforsikringen i 1836 nævner også de seks
fag. Der er med andre ord grund til at tro, at huset
netop er bygget eller har været under opførelse, da
1809-kortet tegnes.
I 1828 overtager smed Carl Knobelauch ejendom
men og indretter tilsyneladende en smedie. Først i
1844, ved Peder Jensens overtagelse, findes en beskri
velse af ejendommen i brandforsikringen. Peder Jen
sen lader to fag tilbygge mod vest, og huset er herefter

91

HOVEDGADEN

Hovedgaden 49, set fra nord (fot. 1984).

indrettet med to stuer med bræddegulv, køkken og
essekammer med murstensgulv samt stald og tørvehus, samt bræddeloft over syv fag. Flere af de ind
vendige døre og vinduer stammer fra denne periode.
Sidelængen på otte fag bliver tilbygget i 1858 af Pe
der Jensen og indrettet til stald og ladebygning. An
tagelig er det skomager Jens Peter Petersen, der ned
lægger smedien, og ved Gilleleje Museums overtagelse
af bygningen i 1938, får denne sin nuværende ud
formning.

Hovedgaden 51
matr.nr. 90b

EJERLISTE:
1873-1916: Niels Svendsen
1916-1920: grosserer Hans Peter Ingerslev
Nielsen
1920-1927: direktør Lorentz Nielsen
1927-1966: fru Agnes Waldorf Marchal
1966-1984: Gudrun Sondresen
1984: revisor Palle Kretzschmar

EJENDOMMEN OMFATTER: En solret liggende stue
længe med to korte sidefløje mod nord i yderfagene.
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Mod syd en sidelænge ud mod stejlepladsen. I hjørnet
mellem stuelængen og den østre længe en lille halv
rund forstueudbygning. Ved nordskel en lille pavillon.

BESKRIVELSE: Grundmuret stuehus i en etage med
kælder og rørtækt vinkeltag med halmklædt mønning
og kragtræer. Tre hvide, glatte skorstene. Mod syd tre
og mod nord to stråtagskviste med et rødmalet, tvær
sprosset vindue. Bygningen har sort, opstreget sokkel
og grovpudset, hvidmalet murflade. Taggavle af sorte
brædder en på to. Torammede, tværsprossede, rødmalede vinduer med skifersålbænke. Østgavlen frem
træder vandskuret med bindbjælke fra bindingsværks
konstruktion. Sidefløj mod stejlepladsen grundmuret
med en halv meter tykke vægge. Tagbeklædning som
hovedhus samt med en glat, hvid skorsten. Mod øst et
stort ovenlysvindue og en lille gavlkvist med en fransk
altandør. På sydgavlen en verandabygning med muret
brystning, vinduesbånd og lavt paptag. I langsiderne
et torammet, rødmalet, blysprosset vindue.
Pavillonen er kvadratisk med stråtækt pyramidetag.
Vægge af sorttjærede, lodrette brædder med rødmaleede, tværsprossede vinduer samt en to fløjet dør med
glas mod vest.
BYGNINGSHISTORIE: Den nuværende grund hørte
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tidligere, ligesom det flade græsklædte areal øst for, til
gillelejefiskernes stejleplads. Omkring 1860-61 får Ole
Larsen overladt en mindre del af stejlepladsen mod
vest og bebygger grunden. Denne får dog ikke skøde
på arealet, ligesom det ikke bliver udskilt som selv
stændig matrikel. Først ved Niels Svendsens overta
gelse af ejendommen i 1873 bliver disse forhold bragt
på plads. Ole Larsen ejer før 1860 en mindre grund,
der i dag dels indgår i det nuværende Hovedgaden 41
og dels er forsvundet ved udvidelse af Kirkestræde. På
stejlepladsen lader Ole Larsen opføre et stuehus i bin
dingsværk og en sidelænge mod øst i stampet ler. Stue
længen blev i 1951 næsten helt erstattet af den nu
værende stuelænge med to korte sidefløje mod nord.
Kun nogle få fag mod øst er ældre og stammer fra
bindingsværkshuset. Sidelængen med sine tykke
vægge af stampet ler har fået nyt tagværk og indrettet
til beboelse nogle årtier ind i dette århundrede. Byg
ninger af stampet ler har ikke været almindelige i Gil
leleje, og denne er så vidt vides den eneste bevarede.
Den lille pavillon nævnes første gang i 1930 og stam
mer antagelig fra 1910-30 (?).

Hovedgaden 57, set fra øst (fot. 1984).
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LL. STRANDSTRÆDE
Ll. Strandstræde 1
matr.nr. 69

EJERLISTE:
Fæstere:
—1812: Niels Nielsen
1812-1815: Gunnild Andersdatter, enke
efter ovennævnte
1815-1860: Marcus Larsen, gift med oven
nævnte
Selvejere:
1860-læst 1872: Marcus Larsen
læst 18721909: Lars Marcussen, søn af oven
nævnte
94

19091917-

1917: Jenny Alberta Kristine Larsen
1965: fisker Peter August Juliussen
(gift med ovennævnte)
1965
: Karen Elisabeth Larsen (datter
af ovennævnte)

EJENDOMMEN OMFATTER: Et solret liggende stue
hus i nord sammenbygget mod vest med Østergade 9,
samt en fritliggende sidebygning forbundet med stue
længen med en kort mellembygning. Delvis brolagt
gårdsplads og sort plankeværk mod vest.

BESKRIVELSE: Grundmuret stuehus i otte bjælkefag
og en etage med rørtækt vinkeltag med halm klædt
mønning og kragtræer. En skorsten i røde sten med

LL. STRANDSTRÆDE

LI. Strandstræde 7, nordside (fot. 1984).

LI. Strandstræde 3 (fot. 1984).

sokkel og afdækningsplade. Mod syd en kvist med et
torammet, blåmalet, tværsprosset vindue med buet
overkarm. Bygningen har en sort, støbt, let fremspringede sokkel og hvidmalet, groft, stænkpudset mur
flade. Mod nord to blåmalede, torammede, tværspros
sede vinduer med tre ruder i hver ramme med hjørne
bånd, samt et enrammet, tværsprosset vindue. Lige
false og støbte glatte sålbænke. Østgavlen har sort
bræddevindskede samt et trerammet, tværsprosset vin
due i tagetagen. Den østlige del af sydsiden dækkes af
en grundmuret mellembygning med paphalvtag. Heri
en blåmalet revlehalvdør og et lille, enrammet vindue.
I den frie del af sydfacaden tre vinduer som sydsidens.
Sidebygning grundmuret i en etage med vinkeltag,
beklædt med grå eternitbølgeplader. Sokkel og mur
som hovedhus. Blåmalede, torammede vinduer og en
revlehalvdør.

LI. Strandstræde 3
matr.nr. 35

BYGNINGSHISTORIE: Ejendommens historie kan
følges tilbage til slutningen af 1700-årene, da Niels
Nielsen får fæstebrev på grunden. Matrikelkortet fra
1809 viser, at grunden er bebygget med et hus på det
nuværendes plads og med en sidelænge med gavlen
mod Østergade. I 1941 lader fisker Peter Juliussen,
ifølge mundtlig kilde - og bygningskommisionens til
ladelse - den ældre bygning ombygge gennemgri
bende. Alle mure nedrives og nyt tætsiddende bjælke
lag oplægges, kun dele af tagværket blev bibeholdt.
Den nuværende bygning stammer således næsten ude
lukkende fra 1941. Sidebygningen blev opført i 1947
som afløser for en ældre bræddebygning.

LI. Strandstræde 2 — SE: Østergade 77, matr.nr. 42a

EJERLISTE:
Fæstere:
1776-1834: fisker Jens Nielsen
1834-1845: fisker Anders Jensen, søn af
ovennævnte
1845-1847: Peternille Nielsdatter, enke efter
ovennævnte
1847-1860: Andreas Jensen, gift med oven
nævnte
Selvejere:
læst 1860-læst 1879: Andreas Jensen
læst 1879-læst 1925: fisker Lars Jensen Andreasen,
søn af ovennævnte
læst 1925-læst 1976: fisker Svend Marius Andreasen,
søn af ovennævnte
læst 1976-1977: Ketty Elisabeth Andreasen
1977-1985: Tove Udsholt
1985: Ragnhild Edelskov

EJENDOMMEN OMFATTER: Et nord-syd liggende
stuehus ud mod Lille Strandstræde med lavere side
bygning mod vest, samt et mindre, fortliggende udhus
mod nord ved sidelængens vestgavl.
BESKRIVELSE: Grundmuret stuehus i fem fag og en
etage med en lille kælder. Rørtækt vinkeltag med
halmklædt mønning, kragtræer og rødmalede bræddevindskeder. En skorsten i røde sten med sokkel.
Bygningen står på en sort, pudset, let fremspringende
sokkel og har hvidmalet, pudset murflade med en en
kel plattegesims. Gadesiden har fire torammede, tvær
sprossede, brunbejdsede vinduer. False med fladbuet
stik og gråmalede, støbte, retkantede sålbænke. Midt
på facaden en rødmalet, beklædt dør med glas. I syd95
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gavlen et vindue i fals med lige stik. Vestsiden har i den
frie del en brunbejdset dør med sprosset rude. I nord
gavlen to vinduer som gadesidens, støbte sålbænke
med buet overside. I tagetagen et vindue som i sydgav
len.
Sidelænge grundmuret i syv uregelmæssige bjælke-/
spærfag. En etage med rørtækt vinkeltag, traditionelt
opskalket med halmklædt mønning og kragtræer. Byg
ningen har hvidmalet, pudset murflade med synlig
toprem fra bindingsværksvæg og enkelte afskårne stol
per med glammede bjælker i den vestre del og gavl.
Mod syd to torammede, tværsprossede vinduer i false
med støbte sålbænke, samt en dør med sprosset rude
og en beklædt dør, alt brunbejdset. Vestgavlen har et
rødmalet, rundbuet støbejernsvindue og rødmalet
bræddegavl, en på to, med knægtbåret vandbræt.
Nordsiden har et vindue som i syd og et tilsvarende
trerammet.
Udhusbygning grundmuret i en etage med stråtækt
vinkeltag, halmklædt mønning og kragtræer. Traditio
nelt udhæng med rødmalede bræddevindskeder. Byg
ningen har hvidmalet, groft stænkpudset mur med
rødmalede, bræddeklædte taggavle, en på to. Rødma
lede støbejernsvinduer og en revledør.
BYGNINGSHISTORIE: Ejendommen nævnes første
gang i et fæstebrev fra 1776, da Jens Nielsen overtager
grunden. Bygningen indtegnes i brandforsikringen i
1794 og beskrives i 1804 som værende på seks fag bin
dingsværk med stråtag, indrettet med en stue, to
kamre og køkken. Ifølge matrikelkortet fra 1809 be
står ejendommen af et øst-vest liggende hus med en
kort tværbygning ud mod Lille Strandstræde. Tvær
bygningen nævnes dog først i brandforsikringen så
sent som 1869, opført af bindingsværk med stråtag.
Den nuværende øst-vest ligggende længe indeholder i
sin kerne dele af den stuelænge, som beskrives 1804.
Blandt andet er dele af bindingsværksstolperne samt
bjælker og tagværk bevaret. I 1880 sker en gennem
gribende ændring af ejendommen, da fisker Lars Jen
sen Andreasen overtager huset efter sin fader og lader
det nuværende stuehus ud mod gaden opføre efter
nedrivning af tværlængen. Bygningen blev opført i
grundmur med en tidssvarende boligplan, der også
indeholdt en aftægtslejlighed for Andreas Jensen i den
søndre del. I 1970’erne (?) moderniseredes ejendom
men dybtgående. Udhuset i nord nævnes første gang i
1900, indrettet til svinestald.

LL Strandstræde 4A
matr.nr. 42b

EJERLISTE:
Selvejere:
1885-1899: Carl Christiansen
1899-1927: Christian Adolf Carlsen
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1927-1933: Nikolaj Laurits Carlsen
1933: fisker Ejnar Laurits Andersen

EJENDOMMEN OMFATTER: Et solret liggende be
boelseshus med gavl mod Ll. Strandstræde. Et baghus
ligeledes til beboelse øst for hovedhus. Op til baghusets
nordgavl en udhusbygning.
BESKRIVELSE: Grundmuret forhus i en etage med
en lille kælder og teglhængt vinkeltag af røde vinge
sten. Mod syd en pultkvist med paptag og blå malede
zinkflunke samt et malet, trerammet vindue. Bygnin
gen står på en sort, let fremspringede sokkel af groft
tilhugne kampesten. Gulmalet murflade, mod syd
groft stænkpudset, på de øvrige sider glatpudset. På
langsider og ved gavlens murkrone en hvidmalet, pro
fileret gesims trukket i puds med hulkehl og stalled. På
sydsiden en grundmuret forstuebygning med lavt,
papklædt pyramidetag. I dennes vestside en blåmalet
fyldingsdør med sprosset rude, samt et enrammet,
sprosset vindue. Mod syd to tilsvarende tætsiddende
vinduer og mod øst et. Alle med hvide, støbte sål
bænke. I hovedhusets sydside er på begge sider af for
stueudbygning et bredt, brunbejdset, tredelt vindue
med smalle siderammer. Begge med støbt, hvid sål
bænk, det østre med hvid, profileret indfatning truk
ket i puds. Vestligst i sydsiden et smalt enrammet,
tværsprosset vindue, malet blåt. Vestgavlen har en blå
malet fyldingsdør med sprosset rude. I tagetagen et
brunlakeret, trerammet vindue siddende i false med
muret sålbænk. Nordsiden har fra vest et torammet
vindue siddende i fals med fladbuet stik og salbænk,
samt et lille enrammet korssprosset, blåmalet 'vindue,
højtsiddende i false med fladbuet stik og hvid, støbt
sålbænk. Herefter et brunt helglasvindue og el tredelt
vindue som sydsidens. Østgavlen har i tagetagen et
enrammet, tværsprosset, blåmalet vindue.
Baghus grundmuret i en etage med vinkeltag be
klædt med cementtagsten. Bygningen har sort, støbt
sokkel og grønmalet, pudset mur med hvid plattege-
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LI. Strandstræde 1937.
»Halmtoruet« set fra Havnevej (fot. O. H.).

sims. Enrammede, brunbejdsede helglasvinduer og en
brunmalet dør med rude. Ved nordgavl en grundmu
ret udhusbygning, hvidmalet med halvtag af grå eternitbølgeplader.
BYGNINGSHISTORIE: Ejendommen udgjorde tidli
gere sammen med det nuværende Østergade 11 én
ejendom. I 1885 blev LI. Strandstræde 4A udstykket
som selvstændig parcel fra matrikel 42. Carl Christian
sen lod dog allerede i 1876 det nuværende stuehus
opføre i grundmur med tegltag. Bygningen havde
frem til 1946 en forstueudbygning af træ, der på dette
tidspunkt blev omsat til grundmur og fik sin nuvæ
rende udformning. I 1961 blev ifølge ejer de nuvæ
rende store vinduer isat og skorstenen blev nedtaget i
begyndelsen af 1960’erne. Baghuset blev ifølge samme
kilde og brandforsikringspapirer opført i 1918.

LI. Strandstræde 6
matr.nr. 43a

EJERLISTE:
1871-læst 1873: snedker Mads Haagensen
læst 1873-?: Ane Louise Pedersdatter, enke
efter ovennævnte

?-1876: Lars Olsen, gift med oven
nævnte
1876-læst 1917: Ane Louise Pedersdatter, enke
efter ovennævnte
læst 1917: arvinger
1917-læst 1955: Laurits Marius Olsen, søn af
ovennævnte
læst 1955: arvinger
1955: tømrer Mogens Senius Olsen,
søn af ovennævnte

EJENDOMMEN OMFATTER: Et nord-syd liggende
beboelseshus samt to mindre udhusbygninger øst for
dette.

BESKRIVELSE: Grundmuret forhus i en etage med
vinkeltag beklædt med sorte eternitbølgeplader. Gavl
udhæng med sorte vindskeder og underslagsbrædder.
Bygningen har gråmalet, markeret sokkel, på nord
gavl også med let fremspringede, groft tilhugne kam
pesten. Gulmalet, pudset mur med hvidmalet plattege
sims. Mod vest en brun listedør med hvidmalet karm.
Over dør en lille knægtbåret baldakin. På begge sider
af dør et bredt, tredelt brunbejdset vindue med smalle
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siderammer, siddende i false med støbt, hvidmalet sål
bænk. I nordgavlen en brun profillistedør med rude
og i tagetagen et hvidmalet helglasvindue, lige false og
støbt sålbænk. Østsiden har et vindue som gadesiden
samt to hvidmalede, torammede vinduer med en højt
siddende tværsprosse. Støbte hvide sålbænke. En toflø
jet, brunbejdset dør med glas. Sydgavlen har en blæn
ding med fladbuet stik og et helglasvindue i tagetagen.
BYGNINGSHISTORIE: Ejendommen hørte i ældre
tid sammen med LI. Strandstræde 8 og Østergade 13,
der frem til 1871 udgjorde én ejendom. Om den ældre
bygningshistorie er der redegjort under LI. Strand
stræde 8. Den her behandlede ejendom blev - som
nævnt - udstykket som selvstændig parcel i 1871 af
snedker Mads Haagensen. Året før, i 1870, havde
Mads Haagensen dog ladet det her behandlede hus
opføre som ny bolig for familien. Ved dennes død i
1873 bliver enken boende i huset og åbner i 1878 en
købmandshandel, som hun driver helt frem til 1905,
hvor den ifølge brandforsikringspapirerne bliver ned
lagt. Bygningen beskrives i 1870 som grundmuret med
tegltag. Ifølge nuværende ejer blev taget erstattet af
flade cementtagsten af »Gillelejetype« omkring
1900-10. Det nuværende tag blev oplagt omkring 1965,
og gårdsidens vinduer blev isat i begyndelsen af
1970’erne. Gadesiden fik sin nuværende opdeling og
vinduer i 1980. Tidligere var facaden opdelt i fem fag,
en midtplaceret dør og to torammede vinduer på hver
side i false med fladbuet stik.

Ll. Strandstræde 7
matr.nr. 33

EJERLISTE:
Fæstere:
P-1784: Jeppe Andersen
1784-1823: lods, fisker Rasmus Olsen
1823- 1824: Ingeborg Larsdatter, enke efter
ovennævnte
1824- 1829: Jens Rasmussen, søn af oven
nævnte
1829-1831: Kirstine Larsdatter, enke efter
ovennævnte
1831-1840: fisker Hans Svendsen, gift med
ovennævnte
1840-1861: Kirstine Larsdatter, enke efter
ovennævnte

Selvejere:
læst 1861: Kirstine Larsdatter
1861-læst 1866: høkerhandler Ole Andersen
læst 1866: Johanne Marie Knudsdatter,
enke efter ovennævnte
1866-1910: høker, skomager Bendt Marcussen, gift med ovennævnte
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1910-læst 1951: fisker Carl Marius Marcus sen,
søn af ovennævnte
læst 1951: snedkermester Bent Johannes
Marcussen, søn af ovennævnte
EJENDOMMEN OMFATTER: Et solret liggende stue
hus, samt en sort bræddebygning med fladt tag vest
for beboelsen.
BESKRIVELSE: Grundmuret stuehus i syv bja*lkefag
og en etage med kælder og vinkeltag. Mod syd er taget
beklædt med sorte eternitbølgeplader, mod nord rørtækt med en række røde vingetegl ved tagfod. Beske
dent gavludhæng med mørkebrune bræddevindskeder. På sydsiden en bred taskekvist med flunke og
front af sorte blokhusbrædder. To brede, tredelte vin
duer med smalle siderammer. Sort karm og hvidma
lede rammer. Bygningen har en sorttjæret, lei frem
springende sokkel af groft tilhugne kampesten, der
enkelte steder er overpudset. Murflader groft stænk
pudset og hvidmalet med plattegesims med io led.
Begge gavle har i bjælkelagshøjde et fremspringende
bånd med bjælkeankre. Sydsiden har to brede, tredelte
vinduer med smalle siderammer, brunmalede karme
og hvide rammer. Lige false og støbte glatte sålbænke.
En brunmalet fyldingsdør med rude. I østgavlen et
lavt, højtsiddende enrammet vindue og et helglasvin
due med lav overramme. I tagetagen et tredelt \ indue.
I nordsiden et lavt, højtsiddende enrammet og to tre
delte som sydsidens, men med fast glas. Vestgavlen har
i tagetagen et helglasvindue med lav overramme. Alle
med brunmalet karm og hvide rammer.
BYGNINGSHISTORIE: Rasmus Olsen fæster i 1784
»det halve af huset nr. 14« det senere matrikel nr. 33.
Bygningen indtegnes i brandforsikringen i 1794, og
matrikelkortet fra 1809 viser en lang enlænget bygning
liggende op til det nuværende skel i nord. Stuelamgen,
der omtrent er placeret, hvor den nuværende bvgning
ligger, består i 1812 af elleve fag bindingsværk med
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Ll. Strandstrcede 8, 1929 (fot. O. H.).
stråtag, indrettet til to stuer, to kamre og køkken samt
kostald, lo og tørvehus. Den nuværende bebyggelse er
opført af Ole Andersen i 1858, som også lader indrette
en høkerforretning. Forretningen nævnes i brandfor
sikringen frem til 1909, hvor den tilsyneladende bliver
nedlagt. Et fotografi fra begyndelsen af 1900-årene
viser, at bygningen har haft en midtplaceret dør i gav
len med et vindue på hver side, antagelig til et butikslo
kale. Bygningen havde tidligere en anden fagdeling
med torammede, tværsprossede vinduer, som blev er
stattet af de nuværende mellem 1951 og 53, hvor også
facaderne fik den nuværende grove puds. Kvisten og
pladetaget mod syd blev oplagt omkring 19(50.

1844-1861: fisker Hans Pedersen, søn af
ovennævnte

Selvejere:
læst 1861-1865: fisker Hans Pedersen
1865-læst 1873: snedker Mads Haagensen
læst 1873: Ane Louise Pedersdatter, enke
efter ovennævnte
1873-1901: fisker Svend Nielsen Andersen

Ll. Strandstrcede 8 (fot. 1984).

Ll. Strandstræde 8
matr.nr. 43b

EJERLISTE:
Feestere:
?-1797: Karen Pedersdatter, enke efter
Andreas Andreasen
1797-1834: fisker, lods Peder Andreasen,
søn af ovennævnte
1834-1844: Bendte Jensdatter, enke efter
ovennævnte
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1901-1907: fisker Christian Adolf Carlsen
1907-1958: fisker Niels Peter Christian Pe
tersen
1958: Agnethe Nymark Petersen og
chauffør Carlo Nymark Peter
sen
EJENDOMMEN OMFATTER: Et solret liggende be
boelseshus med en lille udbygning på østgavlen, samt
en fritliggende udhusbygning ved sydskel.
BESKRIVELSE: Grundmuret beboelseshus i ni bjæl
kefag og en etage med rørtækt vinkeltag. Halmklædt
mønning med kragtræer og en skorsten i røde sten
med sokkel og støbt afdækningsplade. Traditionelt op
skalket udhæng med skalke og beskedent gavludhæng
med brune vindskeder. Bygningen har sort malet,
markeret sokkel, på nordsiden over de fem vestre fag
synlig kampestenssyld. Hvidmalet, pudset mur, mod
nord ses over den vestre del fem glammede bjælkeho
veder, de tre østre med neglemærker. Sydsiden mod
gård har fra vest fem brune helglasvinduer i lige false
med støbte, rødmalede sålbænke. En listedør i teak
med sideparti og hvidmalet karm, samt et lille lavt,
rødmalet, sprosset vindue med rød sålbænk. Vestgav
len har et vindue som sydsidens samt taggavl af vand
rette profilbrædder, bejdset mørkebrune, med en lem.
Nordsiden har tre vinduer som sydsidens.
Østgavlen dækkes af grundmuret udbygning med
paphalvtag og teglhængt brandkam mod øst. Taggav
len svarer til vestgavl og har et lille enrammet, lod
sprosset vindue.
Udhus grundmuret i en etage med halvtag beklædt
med grå stenpap. Sort sokkel og hvidmalet, vandsku
ret mur. Mod nord to rødmalede, torammede vinduer,
det østre med tværsprosser og hjørnebånd. En rev
lehalvdør og en listeklædt dør med rude. Et lille, en
rammet vindue.
BYGNINGSHISTORIE: Det ældste bevarede fæste
brev fra 1797 nævner, at Peder Andreasen fæster fa
derens, Andreas Andreasens hus. Ejendommen kan
via folketællingen i 1787 spores tilbage til dette tids
punkt, hvor Karen Pedersdatter, enke efter Andreas
Andreasen, bor på ejendommen. Bygningerne bliver
indtegnet til brandforsikring i 1794 og beskrives i 1800
som bestående af et stuehus, et hus og et mindre halv
tagshus. I 1804 finder en ny brandtaxering sted og her
nævnes, at det ældre hus er nedbrudt og et nyt opført.
Dette beskrives som værende på ti fag bindingsværk
med stråtag indrettet til to stuer, kammer og køkken
samt lo og lade. Det nuværende beboelseshus rummer
i sin kerne stadig dele af bygningen fra 1804. Disse er
enkelte bindingsværkstolper og topremme samt tre
bjælkehoveder mod nord med neglemærker og nogle
tagspær. Ved ny taxering i 1812 nævnes, at bygningen
er delvis grundmuret, og forsikringssummen stiger
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væsentligt. En mindre stigning sker også i 1873. Matri
kelkortet fra 1815 viser en bygning på omtrent 19 me
ter, mens det tilsvarende kort fra 1885 viser en byg
ning med den nuværende længde på godt 14 meter.
Bygningsarkæologiske iagttagelser viser, at bygningen
er afkortet mod vest med nogle fag, og enkelte bjælker
i denne del er fornyet. Ligeledes er den østre del helt
omsat i grundmur med delvis fornyelse af bjælkelaget.
Begge ændringer er sket henholdsvis i 1866 og 1873,
men hvilken der har fundet sted først, er vanskeligt at
udrede. I 1962 finder en gennemgribende ændring
sted: vinduerne udskiftes og boligplanen amdres,
hvorved bygningen får sin nuværende fremtræden.
Udhusbygningen nævnes første gang i 1913 indrettet
til vaske- og brændselsrum samt hønsehus og material
rum.

LL Strandstræde 10
matr.nr. 44a

EJERLISTE:
Fæstere:
1819-1860: fisker Anders Larsen
Selvejere:
1860-læst 1873: fisker Anders Larsen
læst 1873: arvinger
1873-læst 1907: styrmand, stenfisker Frederik
Carlsen
læst 1907: Ane Oline Andersen, enke efter
ovennævnte
1907-læst 1967: fisker Christian Otto Carlsen,
søn af ovennævnte
læst 1967: arvinger
1967-1989: arkitekt Thorkel Jørgen Klerk
1989: Marianne Klerk
Karoline Maria Klerk
Sophie Maria Klerk

LI. Strandstræde 10 (fot. 1984).
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Ll. Stranclstrcecle, 1922 (fot. M.H.).

EJENDOMMEN OMFATTER: En solret liggende be
boelseslænge med en sidefløj mod nord, Havnevej, og
sammenbygget med Havnevej 28 mod øst. Desuden en
fritliggende beboelseslænge ud mod Ll. Strandstræde.
Pigstensbelægning omkring hus samt i gård. I have et
grundmuret udhus med paphalvtag.
BESKRIVELSE: Grundmuret beboelseshus mod Hav
nevej i seks bjælkefag og en etage med kælder og strå
tækt vinkeltag med halmklædt mønning og kragtræer.
Sort, opskalket udhæng og bræddevindskede i gavl.
Mod nord en halvrund kvist med et krydssprosset vin
due. Tagudhæng over dør på sydside hævet. Bygnin
gen har kampestenssokkel og sort, opstreget, muret
sokkel samt hvidmalet, pudset murflade. Nordsiden
dækkes næsten af sidefløj, der i opbygning og farver
svarer til hovedhuset. I den frie del mod vest et toram
met, trerudet, blåmalet vindue i lige fals med støbt,
gråmalet sålbænk. Sidefløjen har tilsvarende vinduer,
to i nordgavl og et i østsiden. Nordgavlen er bræddeklædt, i tagetagen med et lignende vindue. Hovedhu
sets gavl er sortmalet og bræddeklædt som sidefløjens.
Gårdsiden har en halvdør med rude samt tre vinduer
som gadesidens.
Beboelseslænge mod Ll. Strandstræde og grundmu
ret i ni bjælke-/spærfag og en etage med rørtækt vin
kellag, halmklædt mønning og kragtræer. Udhæng

med simple skalke og sorte bræddevindskeder. Byg
ningen har kampestenssokkel og sort opstreget, muret
sokkel og gulmalet, pudset murflade. Mod gade tre
blåmalede, torammede, trerudede vinduer. Lige false
og hvidmalede, støbte sålbænke. Et lille kvadratisk, en
rammet, højtsiddende vindue. Begge gavle helt i
grundmur, mod nord et torammet vindue i tagetagen,
mod syd et tilsvarende, men sortmalet. Gårdsiden,
mod øst, har tre vinduer som gadesidens samt to blå
bræddedøre, den søndre med rude.

BYGNINGSHISTORIE: Ejendommen hører frem til
1819 sammen med det nuværende Havnevej 28, hvor
for den ældre del af bygningshistorien er behandlet
her. I 1819 fæster Anders Larsen den vestre del af
Niels Andersens enkes hus. Den samlede bygning be
skrives som værende på femten fag med to køkkener.
Omkring 1842 lader Anders Larsen sin del af byg
ningen udvide og forbedre. Stuelængen fremstår nu i
syv fag bindingsværk med stråtag, indrettet med to
stuer, kammer og køkken. Samtidig opføres en sidefløj
mod nord indrettet til lo, lade, tørve- og svinehus. I
1872 lader Frederik Carlsen denne ejendom nedrive
og opfører den nuværende grundmurede bygning
med stråtag og beboelse i begge fløje. I 1907 lægges
tegltag på hovedfløjen, der ved den gennemgribende
ombygning i 1970’erne nedtages, og stråtag pålægges
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igen. Samtidig bliver nordgavlen bræddeklædt, og
bygningen får sin nuværende udformning. Beboelses
længen mod Ll. Strandstræde bliver opført i 1859 i bin
dingsværk med stråtag. I 1870 bliver huset ombygget
og udvidet, således at det får sin nuværende størrelse.
Det indrettes til beboelse samt til lo og stald. I 1917
bliver huset omsat til grundmur og ændres helt til be
boelse. Bygningens nuværende fremtræden stammer
fra en ombygning i 1970’erne.

Ll. Strandstræde 11A
matr.nr. 32a
EJERLISTE:
Fæstere:

P-1764:
1764-1809:
1809:
1809-1827:
1827-1860:

Jeppe Andersen
Anders Pedersen
Jørgen Larsen
fisker Anders Jensen
Sidse Eriksdatter, enke efter
ovennævnte

Selvejere:
1860-læst 1865: Sidse Eriksdatter
læst 1865: Svend Pedersen, svigersøn til
ovennævnte
læst 1865-1922: Christian Svendsen, søn af oven
nævnte
1922-læst 1938: fisker Carl Christian Svendsen,
søn af ovennævnte
læst 1938-læst 1948: Gudrun Alma Fransiska Svend
sen, enke efter ovennævnte
læst 1948-1987: montør Henning Christian
Svendsen
1987: Inge Vibeke Bye Wassmann

EJENDOMMEN OMFATTER: Et solret liggende stue
hus med facade mod Havnevej og østgavl mod
Ll. Strandstræde.

BESKRIVELSE: Stuehus i 12 bjælker-/spærfag, en
etage med rørtækt vinkeltag. Halmklædt mønning
med kragtræer. Over de syv østre fag tagudhæng på
svejfede skalke, mod vest simple skalke. I begge gavle
sorte bræddevindskeder.
Bygningen har kampestenssyld og sort opstreget
sokkel under den delvis pudsede og hvidkalkede mur
flade. I nordsidens tre østre fag hvidkalket egebin
dingsværk med glammet bjælkelag, udvendigt gen
nemgående sidebånd, samt dokke i over- og undertavl.
Bygningens syv østre fag er smallere end de vestre, og
har bevaret det tidligere glammede bjælkelag i form af
fremspringende bjælkehoveder i murfladen. De vestre
fem fag samt de to gavle står helt i grundmur.
Gadesiden har mod vest to torammede, tværsprossede vinduer med hjørnebånd og stabler. Fladbuede
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stik og sorte klinksålbænke. Øst herfor et dør-/\ indues
parti med helglas samt et todelt og et tredelt 1 lelglasvindue. Alle malet brune. Gårdsiden har to brune li
steklædte døre samt tre tredelte helglasvinduer i lige
false med sorte klinkesålbænke. Begge taggavle bræddeklædte, en på to, og malet sorte. I den østre et en
rammet, tværsprosset, tvedelt vindue.
Mod Havnevej, over de tre østre bindingsværksfag,
et grønmalet, knægtbåret, lille halvtag beklædt med
sort pap. Under taget en grønmalet bænk af brædder
på et støbt fortov.
BYGNINGSHISTORIE:
Ejendommen omfattede
frem til 1764 de nuværende matrikler 32 og 33. hvor
efter grunden blev delt i to selvstændige ejendomme.
Bebyggelsen på den her behandlede grund, matr. 32,
nævnes første gang i 1794 og ses indtegnet på matri
kelkortet fra 1809. Bygningen indgår som den østre
del, omtrent seks fag, af det nuværende hus. Bygnin
gen var opført i bindingsværk med stråtag, hvoraf no
get af bindingsværket og bjælkelaget m.m. stadig er
bevaret. I 1812 lader fisker Anders Jensen ejendom
men nytaxere til brandforsikringen. Stuelængen er nu
blevet udvidet til 11 fag og består af egebindingsværk
med murede tavl, samt stråtag. Bygningen var ind
rettet med to stuer, et kammer, køkken med skorsten,
samt mod øst til lo, lade, tørvehus og stald. Omkring
1870 blev huset forbedret og får sin nuværende stør
relse, som det fremgår af matrikelkortet fra 1884-85. I
1888 benævnes bygningen som grundmuret, dog viser
bygningsarkæologiske iagttagelser, at det kun er den
vestre del.
I begyndelsen af 1900-årene omsættes bygningen
etapevis til den nuværende udformning.
De vestligste vinduer stammer fra 1950’erne, me
dens helglasvinduerne blev isat i 1966 iflg. tidligere
ejer.
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Ovenfor: LI. Strandstnede 11 A, gårdeksteriør (fot. 1984).

Nedenfor: LI. Strandstrcede 11 A, 1922 (fot. H.M.).
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NDR. HAVNEVEJ

NORDRE HAVNEVEJ
Nrd. Havnevej 5
matr.nr. 90h

EJERLISTE:
-læst 1970: ministeriet for off. arbejder
læst 1970: Dir. for Toldvæsenet
læst 1970-læst 1974: 1) tegner Erik Rasmussen,
2) direktør Ole Paustian
Lejlighed 1:
læst 1974-læst 1982: tegner Erik Rasmussen
læst 1982-læst 1985: Vagn Svendsen
læst 1985: Jette Frölich
Lejlighed 2:
læst 1974-læst 1983: direktør Ole Paustian
læst 1983: Ida Merete Helweg og Ole Helweg
EJENDOMMEN OMFATTER: En større beboelses
bygning ud mod Nordre Havnevej, samt en mindre
tilsvarende bygning nordvest for denne.

BESKRIVELSE: Grundmuret hovedhus i en etage
med teglhængt vinkeltag med helvalme. To hvidma
lede, rektangulære, tværstillede skorstene med sokkel.
Mod gade en taskekvist i tagfladen med to torammede,
hvidmalede, smårudede vinduer, samt et ovenlys på
hver side af denne. Mod vest en kvist med svunget tag
og rødbrun malet front med et torammet, hvidmalet
smårudet vindue. To ovenlys som mod øst. Den brede
bygning har symmetrisk opdelt facade, med siderisalitter og dyb niche imellem. Sort, pudset sokkel og hvid
malet murflade med profileret hovedgesims. Foran ni
che i facadeplan to hvidmalede, runde træsøjler, der
bærer det store heltag. I den tilbageliggende facade tre
enrammede, smårudede vinduer samt en fyldingsdør,
alle hvidmalede. I siderisalitterne mod niche et smalt,
enrammet, tværsprosset vindue. Siderisalitterne har i
hjørnerne murede kvaderlisener med brændte fuger.
Mellem lisener et krydspostet, smårudet vindue med
højtsiddende tværpost. Mod syd to torammede, små
rudede vinduer i false med murede, fladbuede stik.
Gårdsiden, mod vest, har tre torammede, smårudede
vinduer og to tofløjede døre, alle hvidmalede. Nordsi
den har flere murblændinger.
Beboelseshus mod nord grundmuret i en etage med
rødt, teglklædt vinkeltag. Sorte vindskeder og en stål
skorsten. Bygningen har sort, pudset sokkel og hvid104
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malet, vandskuret mur. I gavle over hanebånd sorte
bræddegavle, en på to, med knægtbåret vandbræt.
Mod syd sammenbygget med hovedhus via en lav mel
lembygning. Mod øst en dør og to små enrammede
vinduer samt et helglasvindue. I tagetagen et stort hel
glasvindue. Mod nord to malede, enrammede, småru
dede vinduer. Mod vest to små enrammede, krydssprossede vinduer og en dør med sprosset rude, hvid
malede rammer og grønmalede karme.
BYGNINGSHISTORIE: Gilleleje Toldsteds betydning
voksede i begyndelsen af 1900-årene, og den lejede
toldbygning var ikke tidssvarende. I 1916 fremkom
forslag om opførelse af en ny bygning, men planen
blev ikke realiseret. Først i 1918 kom arbejdet i gang,
og den her behandlede ejendom blev opført som told
vagthus og toldkontrollørbolig. Bygningen fik i begyn
delsen af 1920’erne påsat kvist og fungerede som told
bygning frem til o. 1970, da toldstedet blev nedlagt.
Sidebygningen nævnes i 1920’erne som et lille udhus.
Bygningen blev senere udvidet og fik sit nuværende
udseende før 1937, ifølge et fotografi fra samme år.
Efter 1970 blev begge bygninger indrettet til beboelse.

ROSTGÅRDSVEJ

ROSTGÅRDSVEJ
Sydgavlen står hvidmalet med fire dannebrogsvinduer
samt to torammede i tagetagen.
BYGNINGSHISTORIE: Ejendommen var fra begyn
delsen af 1800-årene byens skole.
Den 12. november 1866 nedbrændte både skolebyg
ningen og den tilhørende udhusbygning. Allerede året
efter i september måned, var den nu stående bygning
opført og indrettet til skole. Bygningen fungerede som
skole frem til begyndelsen af 1960’erne, hvor en del af
bygningen blev indrettet til museumsformål. I 1975
overgik hele bygningen til museum. I disse årtier æn
dredes indretningen, og de fem skorstene blev ned
taget, ligesom den nordlige kvist på østsiden forsvandt.

Rostgårdsvej 2 (fot. 1984).

Rostgårdsvej 2
matr.nr. la
EJERLISTE:
1867-

: I kommunens eje

EJENDOMMEN OMFATTER: En lang nord-syd lig
gende længe, indrettet som museum.
BESKRIVELSE: Grundmuret bygning i 27 bjælke-/
spærfag og en etage med delvis kælder og naturskiferklædt vinkeltag. Mod gade to etfags kviste med zink
klædte flunke og vinkeltag. Grønmalet bræddefront
med svejfede spær, samt et hvidmalet, torammet, tre
rudet vindue. Mellem de to kviste et ovenlysvindue.
Bræddevindskeder og zinkklædt rygning. Bygningen
har umalet, groft stænkpudset, let fremspringende
sokkel og blankt murværk i røde sten, afsluttet af en
enkel plattegesims med savskifte.
Gadesiden har mod syd en blænding med pudset,
umalet bund, samt ni hvidmalede, klassicistiske vin
duer siddende i false med fladbuet halvstens stik og
støbte sålbænke. To grønmalede, tofløjede firefyldingsdøre med et todelt, lavt overvindue samt en ud
vendig, støbt trappe. Nordgavlen har et seksrammet
vindue med højtsiddende tværpost, samt et klassicistisk
vindue siddende i en blænding, svarende til det seksrammede vindue. I tagetagen to torammede vinduer.
Gårdsiden har en udvendig, støbt kældernedgang med
en grønmalet glat dør. I facaden syv vinduer som ga
desidens, samt tre seksrammede som nordgavlens.

St. Strandstrcede, 1922 (fot. H. M.).
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Søstræde omkring 1930, set fra Østergade (fot. O. H.).

SØSTRÆDE
Søstræde 1
matr.nr. 80

EJERLISTE:
Fæstere:
1811-1815: Hans (Anders) Erlandsen
1815-18(50: fisker Bjørn Olsen
Selvejere:
1860-læst 1866: fisker Bjørn Olsen
læst 18661895: fisker og husm. Bendt Bjørnsen,
søn af ovennævnte
1895-læst 1930: fisker Peter Christian Pedersen,
svigersøn til ovennævnte
læst 19301950: Betty Pedersen, enke efter oven
nævnte
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1954: fiskehandler Ludvig Bernhard
Petersen, søn af ovennævnte
19541964: tegner Erik Frøyr
19641975: arkitekt, professor Peter Bredsdorff
1975-læst 1984: arkitekt Poul Erik Wiboe
læst 1984: Nina Harding Wiboe

1950-

EJENDOMMEN OMFATTER: Et solret liggende be
boelseshus mod nord med en forstueudbygning på
sydsiden, op til en beboelses- og udhusbygning pla
ceret langs vestskel. Syd for denne en garagebygning.
Ud mod Søstræde en fritliggende bygning. Ud mod
Søstræde, langs øst- og sydskel, afgrænses ejendom
men af et blåmalet, glat plankeværk. Arealet ud for
østgavlen mod Søstræde er brolagt med pigsten og
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Søstræde 1, 1928 — gårdeksteriør (fot. O. H.).

store strandsten. I gården pigstensbelægning nærmest
hus og brolægning syd herfor.

BESKRIVELSE: Grundmuret stuehus i ni bjælkefag
og en etage med vinkeltag. En lille kælder i det vestre
fag. Taget er stråtækt med halmklædt mønning og
kragtræer. I tagryg en glat, hvidmalet skorsten med
afdækningsplade og brædder på klink nedenfor. Ude
ved østgavlen en vindfløj, udformet som et tremastet
sejlskib. Ved vestgavlen en høj, hvidmalet, stænkpud
set skorsten med afdækningsplade. Taget har traditio
nelle umalede skalke og o. 50 cm udhæng på nordsi
den, mod syd skrå, hvid sugfjæl, som bærer stråtag. I
gavle sorte vindskeder med dækbræt og o. 15 cm ud
hæng. I nordre tagflade et lille, dybtliggende, sortma
let, firerudet tagvindue. På den søndre side en stor
stråtagskvist med et trerammet vindue med 2 gange 3
ruder i hver ramme. Blåmalet karm og hvide rammer,
samt sort tømmerfront og brædder på klink nedenfor.
Bygningen har markeret sortmalet sokkel og vandskuret, hvidmalet murflade. Mod syd fire fag torammede,
tværsprossede vinduer med tre ruder i hver ramme.
Alle sider i fire cm false med lige stik og påsømmede,
blåmalede zinksålbænke. Rammer 38 gange 92 cm
med ældre hjørnebåndsbeslag og rumpestabler. I

nordsiden synlige, hvidmalede bjælkehoveder i hel
tømmer. En tofløjet terrassedør med tre ruder i hver
fløj og glat fylding nederst, nyere dør siddende i tre
cm fals. Vest herfor et trerammet, tværsprosset vindue
med tre ruder i hver ramme, ni cm fals og brun klinkesålbænk. Dernæst et tilsvarende, men lavere vindue
med to ruder i hver ramme. Vestligst en halvdør med
glas i øvre del og pladeklædt nederst. Alle med blåma
lede karme og hvide rammer og dørfløj. Vestgavlen
grundmuret til kip. To helglasvinduer, heraf et i tag
etagen med støbt sålbænk, malet som øvrige. Østgav
len grundmuret til hanebånd, herover sortmalede
brædder, en på to med vandbræt. I tagetagen et to
rammet, tværsprosset vindue med tre ruder i hver
ramme. Støbt glat sålbænk. Mellem vindue og bjælke
lagshøjde står med påsatte, sorte metalbogstaver:
»LODSGAARDEN«.
Beboelsesbygningen mod Søstræde i en etage, med
stråtækt vinkeltag med halmklædt mønning og krag
træer. Udhæng 40-50 cm i langsider, i gavle o. 10 cm
med sorte vindskeder. Bygningen er syv bjælkefag
langt, det nordre fag er smallere end de øvrige fag. I
de fire nordre fag delvis bevaret bindingsværk, stolper
og enkelte sidebånd, glammet bjælkelag med enkelte
bjælkehoveder. De søndre fag grundmurede. Hvidma
let tømmer og vandskuret mur med sort markeret sok-
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Søstræde 1, 1922 (fot. H. M.).

kel. Mod øst, Søstræde, tre dybtsiddende lave, rødmalede støbejernsvinduer med 4 gange 2 ruder. Nord
gavl delvis grundmuret, bræddeklædt, sort taggavl, en
på to med vandbræt. I denne et smalt enrammet vin
due. Vestsiden har to støbejernsvinduer mod øst, et
vindue, som i stuehusets sydside siddende bindig med
mur, rødmalet karm, hvide rammer samt en rødmalet
revledør. Sydgavl svarer til nord, i stueetagen dog et
stort, tredelt vindue og en revlehalvdør, begge rødmalede.
Udhuslænge ved vestskel grundmuret i en etage
med vinkeltag, beklædt med grå eternitbølgeplader.
Ved vestre tagfod en hvid, glat skorsten med afdæk
ningsplade. Bygningen har vandskuret, hvidmalet
murflade med sort, markeret sokkel. Mod øst tre to
rammede, tværsprossede vinduer med tre ruder i hver
ramme, gråmalede karme og hvide rammer. Det nor
dre sidder bindig med mur og af samme type som i
stuehusets sydside. De to øvrige af nyere type og sid
der i o. fire cm fals. Sydligst et tilsvarende enrammet.
Tre gråmalede revledøre, den nordre en halvdør, den
midterste af ældre type af profilerede brædder og
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ældre beslag, den søndre nyere. Sydgavl dækkes af ga
ragen, i taggavl en sort revlelem. Vestsiden har to en
rammede vinduer, samt et lille, kvadratisk vindue, alle
hvidmalede. I nordgavlens tagetage en sort finerlem.
BYGNINGSHISTORIE: På det ældste matrikelkort
fra 1809 er Søstræde ikke markeret som gadeareal.
Først med bebyggelsen af de to grunde, matr. 80 og 81
bliver Søstræde anlagt. Huset på matrikel 80 får Hans
(Anders) Erlandsen fæstebrev på i 1811, hvori det si
ges, at han har opført et hus på lejet grund, (h unden
var den sydlige del af det senere matrikel 46, som før
1811 strakte sig helt ud til det nuværende Østergade.
Det nu stående stuehus rummer stadig dele af dette
ældste hus, både bindingsværksfragmenter, bjælkelaget, der har været glammet i stolperne, tagværket samt
indvendig en fornem fyldingsdør. Huset, der indteg
nes i brandforsikring i 1812, beskrives som værende på
otte fag egebindingsværk med stråtag indrettet til to
stuer, to kamre samt køkken med skorsten. Denne
plandisposition er stadig bevaret i hovedtrækkene, og
det er muligt med sikkerhed at rekonstruere den op-
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rindelige planløsning. Omkring 1867 forbedrer Bendt
Bjørnsen stuehuset, og en del afbindingsværket erstat
tes af grundmur, efter vinduer m.m. at dømme sydsi
den af huset. Senere udvides huset med et fag mod
vest, iflg. bygningsarkæologiske iagttagelser omkring
århundredeskiftet. Brandforsikringens vurdering pe
ger på mellem 1893 og 1906. Ældre opmålinger viser,
at de to vestre fag herefter var indrettet til stue, mulig
vis for Bendt Bjørnsen, der går på aftægt i 1893. Stue
huset omsættes efterhånden helt til grundmur, et foto
grafi fra 1937 viser dog, at den østre del af nordsiden
stadig indeholder bindingsværkstømmer. I løbet af
1940’erne og 1950’erne får nordsiden de nuværende
vinduer. Tagetagen indrettes med et værélse omkring
1918, og i 20’erne erstattes østgavlens bræddelem af et
vindue. Udhusbygningen mod Søstræde nævnes første
gang i 1820, hvor den beskrives som værende på fire
fag bindingsværk med stråtag, indrettet til lo, lade og
stald. Den nu stående bygning indeholder stadig dele
af de fire bindingsværksfag, hvoraf det ses, at dele af
tømmeret er genanvendt skibstømmer. Den søndre
del, der står i grundmur, er tilbygget før 1885, idet
matrikelkortet viser den nuværende bygningskrop.
Ifølge brandforsikringsvurderingen har udvidelsen
fundet sted omkring 1870. I 1970’erne har huset fået
det nuværende udseende og indretning. Den ældste
bygning langs vestskellet rummer dele af et vaske- og
brændehus fra 1904, der omkring 1918 udvides, og
den nordre del indrettes til beboelse.

Søstræde 4
matr.nr. 71
EJERLISTE:
Fæstere:
ca. 1799-1810: fisker Frederich Nielsen
1810-1817: Anders Frederichsen, søn af
ovennævnte
1817-1821: fisker Ludvig Mogensen

Søstræde 1, ombygget staldlænge (fot. 1984).

1821-?:
?-1831:
1831-1835:
1835-1860:

Rasmus Hansen
Rasmus Hansens enke
daglejer Christian Jacobsen
fisker, strandfoged Niels Christi
ansen

Selvejere:
1860-læst 1894: fisker, strandfoged Niels Christi
ansen
læst 18941907: fisker Lars Nielsen Bæk, sviger
søn til ovennævnte
19071914: Nanna Nielsen Bæk, datter af
ovennævnte
19141920: fisker Christian Svendsen Chri
stiansen, svoger til ovennævnte
1920-læst 1958: Nanna Nielsen Bæk
Iæstl9581959: Nanny Nees, niece til oven
nævnte
19591968: fisker Ove Petersen
19681978: 1) ark. Keld Anker Madsen,
2) ark. Anne Lise Madsen
19781983: ark. Keld Anker Madsen
1983: 1) Conni Pedersen, 2) Erling
Kjærby Pedersen

EJENDOMMEN OMFATTER: En solret liggende be
boelseslænge med en sidelænge i øst indrettet som ud
hus. Ved dennes sydgavl en mindre udhusbygning.
Mellem hovedhus og sidefløj et gårdsrum, lukket af en
høj mur fra sidefløjens sydgavl mod Fabersvej og i
vest, Søstræde, løbende ind på hovedhus. Mod vej et
stensat dige med jordopfyldt bagside.
BESKRIVELSE: Grundmuret stuehus i en etage, med
rørtækt vinkeltag og halmklædt mønning med krag
træer. På sydsiden en række røde vinge tegl ved tagfod.
Sorte bræddevindskeder. Østligst i tagryg en kraftig
skorsten i vandskurede, hvidmalede sten med sokkel
og støbt afdækningsplade. Mod vest en glat skorsten i
vandskurede og hvidmalede sten og afdækningsplade.
Begge har inddækning af brædder på klink nedenfor.
På nordsiden en meget bred kvist med tagterrasse
foran. Front af brunbejdsede profilbrædder og vin
duesbånd af otte små enrammede kvadratiske vin
duer. I midten to døre med glas. Zinkklædte flunke og
plankerækværk foran terrasse. På sydsiden to traditio
nelle stråtagskviste med et halvcirkulært torammet vin
due, rødmalet med radiære sprosser. Bygningen har
pudset, hvidmalet murflade afsluttet af en enkel plat
tegesims med to led. Sorttjæret kampestenssokkel un
der den østre del, kun den vestre trediedel af byg
ningen omfattende tre vinduesfag har sort pudset, let
fremspringende sokkel. Omtrent midt i sydsidens
kampestenssokkel, et dybtliggende blændet kældervin
due med træoverligger. Østgavlen fremtræder glatmuret, vestgavlen har murkronegesims med kort gavl fod.
Den vestre trediedel af bygningen springer på sydsi109
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bræddesugfjæl. Mod øst et nyere rødmalet, toi ammet,
tværsprosset vindue, en revledør og i portfag en toflø
jet revleport med gangdør. Sydgavlen i tre lag bin
dingsværk med bræddeklædt taggavl, en på to med
knægtbåret vandbræt. Vestsiden har to små enrammede vinduer samt i portfaget et vindues- og dørparti
med opsprossede ruder.

Søstræde 4 (fot. 1984).

den x/a sten længere frem end den østlige del. Mod
nord seks rødmalede vinduer samt et større vindues
parti midt på facaden. Øst for dette to torammede,
tværsprossede vinduer med tre ruder i hver ramme.
Retkantede lige false og støbt glat sålbænk. På begge
sider af vinduer, en v-formet indridset rille fra yder
kant af sålbænk til gesims. Vinduesparti af tre mindre,
torammede, tværsprossede vinduer siddende i en sort
tømmerramme med muret sålbænk. Vest herfor fire,
torammede, tværsprossede vinduer, de østre nyere, de
øvrige med hjørnebåndsbeslag og stabler, alle i seks cm
false med lige overside og støbte, retkantede sålbænke.
Vestgavlen har et stort enrammet vindue med termoglas siddende i et tidligere dørsted. Tilbageliggende
brystning og fladbuet stik samt v-formet rille omkring
false. I tagetagen et torammet, nyere vindue som
nordsidens siddende i vindueshul med fladbuet stik,
støbt sålbænk og indridset rille. Sydsiden har syv vin
duer og to døre, et vindue og en dør vest for læmur, de
øvrige øst for. Alle vinduer er rødmalede og toram
mede med tre ruder i hver ramme. De fire østlige vin
duer sidder i fire cm false med lige overside og uden
fremspringende sålbænk. De to østre har smedede
hjørnebånd og stabler, de to vest herfor nittede hjør
nebånd og indstukne hængsler. Døren midt på faca
den er opsprosset med termoglas. Vest for denne tre
vinduer svarende til dem øst for døren. Den vestre dør
er en nyere rødbejdset fyldingsdør. Østgavlen har to,
torammede, koblede vinduer samt i tagetagen et to
rammet vindue med hjørnebånd og indstukne hængler. Alle i false og med sålbænke som nordsiden.
Sidelænge i fem fag bindingsværk og et portfag mod
stuelænge. Rørtækt vinkeltag med kragtræer, udhæng
mod øst o. 30 cm, mod vest o. 20 cm, med en række
røde vingetegl ved tagskæg. Sydgavl har o. 20 cm ud
hæng med sort vindskede, dækbræt og underslags
bræt. Bygningen står på en sort kampestenssokkel og
har sort egebindingsværk med gennemgående side
bånd og overkæmmet bjælkelag samt fodtømmer og
lange skråbånd. Vandskurede, hvide tavl og skrå, sort
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BYGNINGSHISTORIE: Ejendommens ældste historie
er ganske særegen, idet den første skriftlige kilde, et
fæstebrev fra 1809, omtaler, at det på grunden lig
gende hus er flyttet fra Tisvildeleje til Gilleleje for om
kring ti år siden. Bygningen må ifølge dette være rejst i
Gilleleje omkring 1799, men indtegnes dog først til
brandforsikringen i 1809, da fisker Frederich Nielsen
overtager ejendommen. Bygningen beskrives som væ
rende på ti fag bindingsværk med stråtag indrettet til
beboelse samt lo og lade. Matrikelkortet fra 1809 viser
også en lang enlænget bygning beliggende på det nu
værende stuehus’ plads. I 1841 nævnes, at bygningen
er på ni fag, indrettet med en stue på tre fag, et køk
ken, spisekammer, materialhus, tørvehus og stald. Af
en taxering fra 1859 fremgår, at stuehuset er blevet
forbedret, og at sidefløjen i øst er kommet til. Fisker og
strandfoged Niels Christiansen får få år efter, i 1863,
igen vurderingssummen forhøjet væsentligt, og det
nævnes, at stuehuset består af både grundmur og bin
dingsværk. Bygningsarkæologiske iagttagelser viser, at
stuelængen får tilbygget tre fag mod øst, og at byg
ningen, bortset fra de fire vestre fag, gøres bredere og
omsættes til grundmur. Det nye bjælkelag får nvgotisk
profil, og de indvendige døre bliver de for tider karak
teristiske trefyldingsdøre. Sidefløjen blev opført i fem
fag bindingsværk, med et portrum op til stuelængens

Søstræde 4, 1928 (fot. O. H.).
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Søstræde 6 (fot. 1984).

tilbyggede tre fag. Taxeringen i 1863 nævner desuden,
at stuehuset indeholder et høkeri, som ifølge brand
forsikringen bliver nedlagt før 1904. Den vestre del af
stuelængen bliver af fisker Lars Nielsen Bæk i 1904
erstattet af en ny grundmuret del, i samme bredde
som bygningsafsnittet mod øst fra 1863. I 1970’erne
gennemgår hele ejendommen større ændringer både
indvendig og udvendig. Kvisten mod nord bliver op
sat, portrummet bliver lukket, og der isættes flere nye
vinduer og døre. Vestgavlen havde indtil da en tofløjet
fyldingsdør med glas, som ses på et ældre foto.

Søstræde 6
matr.nr. 70
EJERLISTE:
Fæstere:

1809-?: fisker Lars Hansen
?-1819: Dorthe Poulsdatter, enke efter
ovennævnte
1819-1819: Inger Simonsdatter
1819- 1820: halmbinder Niels Larsen
1820- 1826: Marcus Larsen
1826-1837: fisker Ludvig Mogensen
?/(1857)-?: Svend Larsen

Selvejere:

?-1869: Svend Larsen
1869-1921: fisker Poul Christian Petersen
1921-1946: fisker Peter Andreas Petersen,
søn af ovennævnte
1946-1951: Laura Peternille Petersen, enke
efter ovennævnte
1951-1988: fabrikant Poul Erik Petersen,
sønnesøn af ovennævnte
1988: E. Petersen, enke efter oven
nævnte
EJENDOMMEN OMFATTER: Et solret liggende be
boelseshus med en forstue- og en verandaudbygning
på nordsiden. Ved østgavlen en udhusbygning med en
garage ved nordgavlen. Stuehusets forhave omgærdes
af et hvidmalet tremmestakit, samt midt for huset to
store træer.

BESKRIVELSE: Det korte og dybe stuehus står grund
muret i en etage med vinkeltag, der er teglhængt med
vingesten. I tagryggen en glat, nyere skorsten i røde
sten med afdækningsplade. I søndre tagflade to oven
lysvinduer samt et glastegl, mod nord et ovenlysvin
due. Bygningen står på en sorttjæret, let fremsprin
gende sokkel af tilhugne kampesten og har pudsede,
111
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Søstræde 7 (fot. 1984).

hvidmalede murflader. Mod syd afsluttet af en snabelstafgesims, mod nord af en enkel plattegesims. Østgav
len fremtræder glatmuret. Vestgavlen afsluttes af en
let fremspringende trappefrise, gulmalet med hvidma
lede, brændte fuger. I bjælkehøjde er i pudsen ind
ridset årstallet »1872«. Sydsiden har fire fag vinduer
placeret parvis omkring den midtsiddende hoveddør.
De torammede, tværsprossede vinduer har grønmalede karme og hvidmalede rammer med tre ruder,
indstukne hængsler og hjørnebåndsbeslag. Falsdybde
o. fem cm, fladbuet overside og glatte, støbte sålbænke.
I midtfaget en enkelfløjet dør med svungen, »tykma
vet«, postamentfylding og en krydssprosset rude med
råglas. Grønmalet, dybtliggende karm og tilsætnings
brædder. Over dør en lille knægtbåret baldakin med et
lavt, papklædt heltag, grønmalede knægte og vind
skede. I vestgavlen to vinduer som sydsiden, dog med
bredere sprosser og termoglas. I tagetagen et tilsva
rende vindue, dog lavere og med lige stik. I østgavlen
et torammet vindue med højtsiddende tværpost og
lodrette midtsprosser. Lige stik og støbt kraftig sål
bænk. I tagetagen et vindue som sydsidens, dog lavere
og med lige stik. Nordsiden dækkes over den vestre del
af en verandaudbygning med lavt, papklædt listedæk
ket pyramidetag. Bygningen har sort, pudset sokkel og
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hvid murbrystning. Vinduesbånd af grønmalet tøm
mer og hvidmalede store rammer med bred grøn træ
sålbænk. I østsiden en glat fyldingsdør med rude. Øst
for veranda et malet, trerammet, tværsprosset vindue
med tre ruder i hver ramme. Fire cm fals og stobt, glat
sålbænk, samt et delvis fladbuet stik. Øst for vindue en
grundmuret forstueudbygning »baggang«, med lavt,
papklædt heltag med grønmalet vindskede. Sort, støbt
sokkel og pudset, hvidmalet mur. Mod vest og nord et
malet lavt, enrammet, lodsprosset vindue. I ostsiden
en grønmalet femfyldingsdør med ruder formet i glas
i øverste fylding. Øst herfor et vindue som sydsidens,
sålbænk dog borthugget.
Udhuset ved østgavlen står i en etage med delvis
kælder og vinkeltag beklædt med glatte, kvadratiske
cementsten. Over den støbte sorttjærede sokkel står
bygningen med hvidmalet vandskuret mur afsluttet
med en enkel plattegesims. I sokkel et lavt, gron malet
støbejernsvindue. I østsiden et malet toramme i, tvær
sprosset vindue med tre ruder i hver ramme, siddende
bindig med mur, samt et lavt enrammet, lodsprosset
vindue. I sydgavlen et torammet, som østsidens, dog i
fem cm fals og med lige stik og støbt glat sålbænk. I
tagetagen et enrammet, tværsprosset i en til to cm fals.
I nordgavlens tagetage et enrammet, rundbuet vindue
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Søstræde 7, 1922 (fot. H. M.).

med tværsprosse, false som sydgavl. Alle vinduer har
grønmalet karm og hvide rammer. Nordsiden dækkes
af en garagebygning. I vestsiden en grønmalet rev
lehalvdør.

BYGNINGSHISTORIE: Grundens bebyggelseshisto
rie går tilbage til begyndelsen af 1800-årene, idet Lars
Hansen får fæstebrev på et hus i 1809. Fæstebrevet
nævner, at han selv har ladet det opføre ude på flyve
sandet nogle år før. Bygningen nævnes i 1819 og i 1836
som værende på fem fag i bindingsværk med stråtag. I
1872 var huset i så dårlig stand, at Poul Christian Pe
tersen lod det nedbryde og opførte det nu stående
beboelseshus i grundmur med tegltag. Ud over be
skrivelsen i brandforsikringen ses det også af den ny
delige inskription i vestgavlen. Bygningen, der stort set
er velbevaret, hører til blandt de første huse i Gilleleje,
hvis plandisponering bryder med det århundrede
gamle boligmønster. Bygningens dybde giver nemlig
mulighed for at placere to rum bag ved hinanden ud
mod hver sin facade. Søstræde 6 første plan rummede
både beboelse og et lille materiel- og tørverum mod øst
ud til sydsiden. I 1896 blev huset bygget om indvendig,
idet der også blev beboelse i den østre del. De to lejlig
heder havde hver en stue mod gaden og bagved lig

gende soveværelse, samt fælles køkken og forstue. Ud
for køkkenindgangen blev der opført en forstue af
træ. Omkring 1930 blev den nuværende hoveddør isat
i stedet for en tofløjet dør, ligesom vinduerne blev er
stattet af nogle højere, idet sålbænkene blev sænket.
Verandaudbygningens ældste dele er fra 1920’erne og
køkkenforstuen blev grundmuret i 1942 iflg. den nu
værende ejer. Udhuset, der ifølge samme kilde blev
opført i 1904, nævnes første gang i brandforsikringen i
1907 og beskrives som værende i grundmur med tegl
tag, indrettet til vaskehus. Omkring 1918 blev bygnin
gen udvidet og delvis indrettet til sommerbeboelse.
Søstræde 7
matr.nr. 46a

EJERLISTE:
Fæstere:
?-1776:
1776-1778:
1778-1825:
1825-1853:

Hans Mogensen
Hansjensen
fisker Lars Pedersen
fisker Erland Larsen, søn af
ovennævnte
1853-læst 1861: Bodil Kirstine Jørgensdatter,
enke efter ovennævnte
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Selvejere:
læst 1861-1872: Bodil Kirstine Jørgensdatter
1872-læst 1890: fisker Christian Bendtsen,
svigersøn til ovennævnte
læst 1890-læst 1894: Petronelle Hansdatter, enke
efter ovennævnte
læst 1894-læst 1930: murer, fisker Anders Andersen,
ovennævntes svigersøn, kaldet
»Anders Jyde«
læst 1930: Arvinger
1930-1951: fisker Christian Sofus Andersen
1951-1956: fisker Evald Nielsen
1956-1965: forfatter Erik Bertelsen
1965-1976: Kirsten Bolm
1976-1978: civilingeniør Jan Orla Jakobsen
1978: Flemming Christian Trollo

EJENDOMMEN OMFATTER: Den østre del af en
større solret liggende beboelseslænge, hvoraf den ve
stre del hører under Havnevej 30. Omtrent midt på
sydsiden en sidefløj, med udskud over halvdelen af
bygningen ud mod Søstræde.

BESKRIVELSE: Grundmuret stuehus i otte bjælkefag
og en etage med rørtækt vinkeltag, halmklædt møn
ning og kragtræer. Traditionelt opskalket udhæng
med svejfede skalke. Frigavl mod øst har lille udhæng
med grønmalet vindskede. To glatte skorstene i røde
sten, den vestre med hætte. Mod nord to stråtagskviste
med et sort, torammet, tværsprosset, torudet vindue
med brædder på klink nedenfor. Bygningen har sort
opstreget sokkel og hvidmalet vandskuret mur med
lodret bræddesugfjæl på sydsiden. På nordsiden ses
fire bjælkehoveder fra glammet bindingsværk, i 1., 2.,
5. og 7. bindt fra vest. På sydsiden er denne kun be
varet i 1. bindt (skel mod Havnevej 30). Gadesiden har
fire torammede og et trerammet vindue med højtsid
dende tværsprosse. Rødbejdset karm og grønne ram
mer. Lige false med støbte glatte sålbænke. Sydsiden
har vest for sidefløj et stort trerammet vindue samt en
dør med seks kvadratiske fyldinger og to ruder. Rød
malet karm og fyldinger, blågrønt rammetræ. Øst for
sidefløj en tilvarende dør samt et vindue som gadesi
dens. I østgavlen et tilsvarende torammet vindue, samt
et i tagetagen. I bjælkelagshøjde et navnebrædt med
inskription: »ANDERS JYDES HUS«.
Sidefløj grundmuret i seks bjælke-/spærfag og en
etage med rørtækt vinkeltag som hovedhus. Opskalket
udhæng og lille gavludhæng med grønmalet vind
skede. En hvid skorsten med sokkel. Mod vest et støbe
jernstagvindue. Udskud på østsiden dækker de tre
søndre fag. Bygningen har sort opstreget sokkel og
hvidmalet vandskuret mur. Midt i vestsiden en bin
dingsværksstolpe i eg med glammet bjælke og side
bånd. Gadesiden har fra nord en fyldingsdør og et
trerammet vindue som hovedhus. I udskud en profillistedør med glas og sidevinduer. Sydgavlen har to,
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torammede vinduer som hovedhus, heraf et i tageta
gen. Vestsiden har en fyldingsdør, et torammet vin
due, en profilliste halvdør samt et tilsvarende med
rude og lavt sidevindue.
BYGNINGSHISTORIE: Ejendommen nævnes første
gang i 1776, hvor Hans Jensen ifølge fæstebrevet over
tager et seks fags hus som Hans Mogensen »er fra
død«. Ejendommen omfattede på dette tidspunkt og
frem til 1797 også det nuværende matr. 45 og matr. 80.
Fisker Lars Pedersen overlader dette år den vestre del
af ejendommen til sin søn Peder Larsen, se Havnevej
30, og i 1811 bliver Søstræde 1 frastykket. Bygningen
bliver indtegnet i brandforsikringen i 1793-94 og be
står af et stuehus og et hus i vest. I 1809 lader Lars
Pedersen bygningerne forbedre, og de består herefter
af et stuehus i nord på fem fag bindingsværk med
stråtag indrettet til stue, kammer og køkken. Desuden
af en sidelænge på tre fag med lo, lade og kostald.
Bygningsarkæologiske iagttagelser peger på, at kernen
i de nuværende bygninger stammer fra Lars Pedersens
hus fra 1809, da de seks vestre fag af stuehuset rum
mer dele af bindingsværk og bjælkelag. Da Christian
Bendtsen overtager ejendommen i 1872, lader denne
stuehuset forlænge mod øst med to fag, hvorved huset
får sin nuværende udstrækning. De to tilføjede fag
bliver opført i bindingsværk, jævnfør et fotografi fra
1913. Bygningen bliver etapevis omsat til grundmur,
dette nævnes første gang i 1873, og efter en ombyg
ning i 1917 står næsten hele stuehuset grundmuret. Et
foto fra 1922 viser, at de to østre vinduer i noidsiden
stammer fra 1917, mens de øvrige på dette tidspunkt
er torammede. Østgavlen ses også at være bræddeklædt ligesom bindingsværket anes. Omkring 1940-50
blev stuehuset ombygget og de nuværende vinduer og
døre blev isat, samtidig med at gavlen blev grundmu
ret.
Den nuværende sidelænge rummer i sin kerne dele
af en længe på seks fag, hvoraf de tre nordre fag i 1809
hørte til den her behandlede ejendom. De tre søndre
fag hørte til det nuværende Havnevej 30 og var lige
som de øvrige indrettet til udhus. Luden mod ost over
de tre søndre fag er opført før 1885, da den er ind
tegnet på matrikelkortet fra samme år. Bygningen er
forbedret og grundmuret i flere omgange op gennem
dette århundrede. På ejendommen var fra 19 i 7 og i
årene herefter skomagerværksted i det nuværei de Sø
stræde 3.

ØSTERGADE

Østergade (fot. aldre postkort).

ØSTERGADE
Østergade 4B
matr.nr. 76b
EJERLISTE:
Fæstere:
1813-1845: fisker, klokker Peder Nielsen
1845-1860: Christiane Svendsdatter, enke
efter ovennævnte
Selvejere:
1860-læst 1877: Christiane Svendsdatter
læst 18771892: fisker, arbm. Hans Hansen, svi
gersøn til ovennævnte
18921934: fisker Svend Pedersen, svigersøn
til ovennævnte
19341935: gartner og ejendomshandler
Emil Pedersen, søn af oven
nævnte
19351949: gartner Thorkel Kjærulf Peter
sen

1949: ejendomsmægler Hans Hansen
1954: Leo Valter Adolfsen
1956: malersvend Kaj Larsen
1957: herreekviperingshandler Harald
Olsen
1957- læst 1973: chauffør Karl Egon Nielsen
læst 19731976: Anne-Marie Sonne Nielsen
1976: Kim Helge Madsen og Merete
Sonne Madsen

194919541956-

EJENDOMMEN OMFATTER: Et solret liggende be
boelseshus med en carport ved vestgavlen. Syd for
denne en beboelses- og udhusbygning samt ved det
søndre skel to mindre udhusbygninger.
BESKRIVELSE: Grundmuret beboelseshus i 5/ú bjæl
kefag og en etage med rørtækt vinkeltag. Halmklædt
mønning med kragtræer. I gavle et lille udhæng med
sorte vindskeder. Bygningen har hvidmalet, groft,
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Østergade 4 B, 1931 (fot. O. H.).

Østergade 4 B, set fra syd (fot. 1984).

stænkpudset murflade med sort, opstreget sokkel.
Gavlbjælke mod vest springer i begge langsider o. 10
cm ud fra murflade, der på facader afsluttes af et sort
bejdset, lodret gesimsbræt. Mod nord er østligst et tre
rammet, trerudet vindue, dernæst tre, trerammede
vinduer, alle sortbejdsede med buet glas. Lige false
med støbte, retkantede sålbænke. Sydsiden har fem
torammede vinduer som gadesidens samt et lille ud
vendigt vindfang i sort tømmer med halvtag af plast
plader. Sorte, opsprossede vinduer og en dør med
glas. Østgavlen har sort, bræddeklædt taggavl, en på
to, med vandbræt. I tagetagen et lavt, enrammet, hvid
malet vindue. Vestgavlen er tagetagen beklædt med
sorte brædder på klink. I denne et torammet vindue.
Udhuset ved sydskel i to fag bindingsværk med vin
keltag beklædt med røde eternitbølgeplader. Sort,
kleint tømmer med overkæmmet bjælkelag, sidebånd
og skråbånd. Hvide, grovpudsede tavl og sorte vin
duer og dør.

rene stænkpudset, og omkring 1976 bliver de nuvæ
rende vinduer isat.
Udhuset ved sydskel i bindingsværk nævnes første
gang i 1877 og var indrettet til materialhus. Inden for
de sidste år er bygningen sat i stand og fået etei nittag.

BYGNINGSHISTORIE: Ejendommens ældste historie
er nært forbundet med nabogrunden ud mod Øster
gade, matr.nr. 76a, idet disse grunde frem til 1813
hørte til samme ejendom. Denne nævnes første gang i
1797, hvor Svend Bend tsen overtager grunden og la
der et hus på fire fag opføre ud mod Østergade. Den
her behandlede ejendom, Østergade 4B, blev udstyk
ket herfra i 1813 af Svend Bendtsen til sin svigersøn
Peder Nielsen, der ifølge fæstebrevet lader et fem fags
hus opføre på svigerfaderens haveplads. Bygningen
indtegnes først i brandforsikring i 1836 og beskrives
også som værende på fem fag bindingsværk med strå
tag. Bygningsarkæologiske iagttagelser viser, at huset i
dag i sin kerne rummer dele, bl.a. bjælker og tagværk,
af bygningen fra 1813. Huset beskrives i 1877 som
grundmuret, hvilket må have fundet sted mellem 1868
og 1877, da bygningen i 1868 stadig er i bindingsværk.
I 1950 ombygger Leo Adolfsen stuehuset gennemgri
bende, bjælkelaget over den vestre del bliver hævet, og
indretningen ændres. I midten af 1960’erne bliver mu
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Østergade 5A
matr.nr. 39b

EJERLISTE:
Fæstere:
?/(1767)-1772: Svend Willumsen
1772-1799: fisker Svend Larsen, søn af
ovennævnte
1799-1827: snedker, fisker Svend Pedersen
Esmann, gift med ovennævntes
enke
1827-1860: fisker Svend Christian Svendsen
Esmann, søn af ovennævnte
Selvejere:
1860-læst 1870: fisker Svend Chr. Svendsen Es
mann
læst 1870: Christiane Svendsen, enke efter
ovennævnte
1870-læst 1914: Lars Bjørnsen, svigersøn til
ovennævnte
læst 1914-1920: Ane Marie Svendsdatter, enke
efter ovennævnte
1920-1943: vognmand Charles Olsen
1943-1945: vognmand Kaj Emilius Pel er
David Olsen
1945: chauffør Ivar Orla Larsen
1945-1963: vognmand Kaj Emilius Peter
David Olsen
1963-1984: vognmand Ole David Olsen
1984- 1985: Junte Biering
1985: Hans Peter Vestergaard

ØSTERGADE
EJENDOMMEN OMFATTER: En solret liggende be
boelseslænge sammenbygget mod vest med nr. 3. På
sydsiden en udbygning liggende op til vestskel. På øst
gavlen lille udhusbygning.
BESKRIVELSE: Grundmuret beboelseshus i seks bjæl
kefag og en etage med rørtækt vinkeltag. Halmklædt
mønning og kragtræer og en skorsten i røde sten med
sokkel og gesims. Traditionelt opskalket udhæng, mod
gård enkelte skalke af ældre type. Teglhængt brand
kam mod vest og beskedent udhæng mod øst med sort
vindskede. Bygningen har sort, støbt sokkel og rød
malet, pudset mur. Nordsiden har delvis bevaret bin
dingsværk, i form af fire glammede bjælkehoveder
med karnisprofil og delvis intakte bindingsværksstol
per i egetræ. Sydsiden mod gade har fire, torammede,
tværsprossede vinduer med termoglas. Sortbejdsede
og siddende i lige false. Et lakeret navnebræt med in
skription: »LARS BJØRNS HUS«. Gårdsiden har et
enrammet, tværsprosset og torammet vindue som ga
desidens. En tofløjet terrassedør med tværsprosset ter
moglas. Østgavlen dækkes af en grundmuret udbyg
ning med papklædt halvtag. Tagetagen er beklædt
med sorte, vandrette profilbrædder og har et sort, to
rammet, smårudet vindue. Udbygning mod syd i
grundmur med built-up tag. Rødmalet, pudset mur
med sorte vinduer.
BYGNINGSHISTORIE: Svend Willumsen nævnes i et
fæstebrev fra 1767 som boende på den ene halvdel af
ejendommen, mens hans søn Anders Svendsen bor på
den anden halvdel. I 1772 overtager en anden søn,
Svend Larsen, hele ejendommen, og huset nævnes
som værende på otte fag. Bygningen blev indtegnet i

»Esmanns Hus« 1922. Ældre, nu nedrevet ejendom, Øster
gade 5 (fot. H. M.).

brandforsikringen i 1794, og beskrives i 1800 som be
stående af et stuehus og et udhus samt en port. På
dette tidspunkt omfattede ejendommen både det nu
værende Østergade 3 og nr. 5. I en brandtaksation fra
1809 omtales bygningerne som forandret og forbed
ret. Huset består nu af 16 fag bindingsværk med strå
tag, indrettet til to stuer og et kammer samt køkken,
tillige med lo og lade. Bygningen ses også indtegnet på
matrikelkortet fra samme år og strækker sig over hele
matrikel 39. Det nuværende stuehus udgør, ifølge byg
ningsarkæologiske iagttagelser, den østre del af denne
lange længe. De seks bevarede fag må ifølge forskellige
bygningsdetaljer som bjælkelag, døre m.m., være
nyopførte i 1809 af Svend Pedersen Esmann. Bygnin
gen, der i 1820 nævnes at være på 13 fag, bliver omsat
til grundmur i flere etaper, første gang i 1859. I 1862
køber lods Lars Bjørnsen de seks østre fag af bygnin
gen, svarende til den nuværende ejendom, men får
dog først tinglæst skøde i 1870, da grunden udstykkes
som en selvstændig parcel. Bygningen bliver istandsat
omkring 1980, hvor de nuværende vinduer bliver isat.
Udbygning på sydsiden stammer fra den samme pe
riode.

Østergade 6
matr.nr. 60

EJERLISTE:
Fæstere:
?-1777: Claus Pedersen
1777-1816: fisker Jørgen Rasmussen
1816-1841: fisker, lods Rasmus Jørgensen,
søn af ovennævnte
1841-?: Jens Nielsen

Selvejere:
læst 1861186318741879-læst
læst

læst
læst
læst

1863: PederJensen
1874: Karen Pedersdatter
1879: Rudolph Bastrup
1915: fisker Jens Peder Bastrup og
Lorentze Bastrup
1915-læst 1926: Jens Peder Bastrup og Karen
Bastrup
1926-læst 1960: Karen Bastrup, Ellen Bastrup
og Olga Bastrup
1960-læst 1973: Karen Bastrup
19731978: Olga Bastrup
1978-1987: vejmand Poul Helge Larsen
1987-1987: Niels Morten Larsen og Liselotte
Lyngquist
1987: Niels Morten Larsen

EJENDOMMEN OMFATTER: Et solret liggende be
boelseshus, samt en lille udhuslænge mod nord ved
vestskel.
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BESKRIVELSE: Grundmuret beboelseshus, syv bjæl
kefag langt og i en etage med rørtækt vinkeltag og
halmklædt mønning med kragtræer. I tagryg en hvid
malet, vandskuret skorsten med sokkel og støbt afdæk
ningsplade. Langsidernes tagudhæng er 50 cm og hvi
ler på traditionelle umalede skalke og udhængslægter.
Gavlene har o. 10-15 cm udhæng med sorttjærede
vindskeder med dækbræt og underslagsbrædder. I
søndre tagflade op til den vestre gavl en bred og høj
gavlkvist, bindig med facade og med vinkeltag. Front
og flunke af sorte brædder på klink, taggavl af bræd
der en på to. Sort vindskede. I front en enkeltfløjet
fyldingsdør med stor rude og to smalle, affrisede spejl
fyldinger. På hver side af dør et enrammet, tværspros
set vindue med tre ruder i hver ramme. Rødmalet
karm med tre ruder i hver ramme. Rødmalet karm og
flødefarvet dør og rammer. Bygningen står på en sort
tjæret, let fremspringende sokkel, muret i tegl og berappet. Små riste i sokkel, samt brolægning af strand
sten i tagdryp. Murfladen er vandskuret og hvidmalet.
Nordsiden er symmetrisk opbygget omkring et lille,
højtsiddende vindue i midtaksen. På hver side heraf
først en dør, dernæst to vinduer. Omkring døre og
vinduer er et glat, pudset bånd, 11 cm bredt og en cm
fremspringende. Fladbuet stik og bånd, samt støbte,
glatte, kraftige sålbænke. Vinduet i midtaksen er en
rammet med skrå, krydsende sprosser og små ruder.
Vinduerne i yderfagene er torammede og tværsprossede med tre ruder i hver ramme. Alle sidder i fem cm
false, og har rødmalede karme og hvide rammer med
hjørnebåndsbeslag og rumpestabler. De to indadgå
ende fyldingsdøre sidder i fem cm fals med bred karm.
Dørene har øverst et sprosset vindue med råglas og to
gange tre ruder. Herunder to smalle, tagformede fyl
dinger og nederst to kvadratiske, pyramideformede
fyldinger. I østgavlen spor efter et tilmuret vindue som
nordsidens. I tagetagen et vindue svarende til gadesi
dens, dog uden pudset bånd og sålbænk. I vestgavlen,
mod nabo, er i tagetagen et trerammet, tværsprosset
vindue med tre ruder i hver ramme, indstukne hængs
ler og hjørnebåndsbeslag. Fals o. fem cm, lige stik og
uden sålbænk. Sydsiden er symmetrisk opbygget om
kring en murpille i midtfalsen. På hver side heraf et
torammet vindue samt i yderfagene et terrasseparti.
De to vinduer i midten er torammede og tværsprossede med tre ruder i hver ramme. Nyere vinduer med
koblede rammer. Terrassepartiet består af en midtplaceret dør med et torammet, tværsprosset vindue på
hver side heraf. Det østre har en tværsprosset firerudet dør med glat fylding nederst. Vinduerne, der har
tre ruder i hver ramme, har støbte gulmalede sål
bænke. Fire cm false og lige stik. Rødmalede karme og
flødefarvede rammer og dørfløj. Det vestre vindues-/
dørparti svarer til det mod øst, dog har døren stor
rude og to affrisede spejlfyldinger herunder.
Udhus mod nord op til vestskel i en etage med rør
tækt vinkeltag med halmklædt mønning med krag118

Østergade 6 (fot. 1984).

træer. Udhæng øst o. 40 cm, vest har nederst en række
røde vingetegl. I gavle udhæng mod nord o. 10 cm, syd
o. 15 cm, sorte vindskeder med dækbræt og under
slagsbrædder. Bygningen er i sortmalet bindingsværk
med hvidkalkede, vandskurede tavl og har en mar
keret sort sokkel, ingen synlig syldsten. Østsiden er
opbygget af to smalle midterfag, samt to bredere yder
fag i alt fire fag. Stolpe et og to fra nord har bevaret
bjælkehovedet efter det glammede bjælkelag. I dag er
der kæmmet bjælkelag på fire fag svarende til stolper.
I det søndre fag et udvendigt, påbladet sidebånd. Her
over et torammet, tværsprosset vindue, med tre ruder i
hver ramme og ældre essesvejsede hjørnebånd, ingen
stabler. Rødmalet karm og flødefarvede rammer. I
midtfagene to revledøre samt mod nord en lille højt
siddende revlelem og en større ved terræn, alle rød
malede med sorte karme. Nordgavl i tre fag bindings
værk med glammet gavlbjælke og udvendigt, påbladet
sidebånd, alt i fyr. Taggavl af sorte profilbrædder.
Vestsiden delvis utilgængelig, hvid mur, delvis grund
muret, et par umalede bindingsværksstolper. Den frie
hjørnestolpe mod syd er sort med spor af sidebånd.
Sydgavl i tre fag, kleint bindingsværk med glammet
gavlbjælke og udvendigt, påbladet, gennemgående,
kleint sidebånd. Blandet fyr og eg, alt samlet med jern
spir. Taggavl af sorte profilbrædder med vandbræt.
BYGNINGSHISTORIE: Grundens historie kan følges
tilbage til omkring 1775. Dette år nævnes, at ejendom
men er uden jordtilliggende og delt i to dele med to
forskellige fæstere, hver med et »halvt« hus. I 1777 får
Jørgen Rasmussen først fæste på den ene halvdel, kort
efter på den anden halvdel af ejendommen. Ejendom
men indtegnes i brandforsikring i 1793 og består da af
to bindingsværkshuse. Matrikelkortet fra 1809 viser de
to bygninger på grunden, den ene beliggende, hvor
det nuværende stuehus er placeret, den anden nord
for dette, nu mod Østergade. Begge huse ændres og
forbedres i 1812. Stuehuset i syd er indrettet med to
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stuer og kammer samt køkken. Bygningen øst for er
nævnt som lade og stald.
Det nuværende stuehus blev opført i 1887 som et
dobbelthus for Jens Peder Bastrup og Lorentze Ba
strup, efter at det gamle stuehus i bindingsværk var
nedrevet. Bygningen, der blev opført i grundmur med
stråtag, har været opdelt i to symmetriske lejligheder
med stue, soveværelse, køkken og forstue. Gadesiden
fremtræder stadig velbevaret med oprindelige døre og
vinduer, mens indretningen er ændret i nyere tid.
Gårdsiden har fået isat terrassedøre til de to stuer i
yderfagene, efter snedkerdetaljerne at dømme engang
op mod midten af 1900-årene. Gavlkvisten i det sydve
stre hjørne blev opsat i 1944. Ud mod Østergade lå
tidligere en mindre grundmuret bygning, der nævnes
første gang i 1917 som indrettet til vaskehus. I 1919
blev der indrettet en mindre manufakturhandel i byg
ningen, som fungerede helt frem til 1957-58.
Det lille udhus ved vestskellet nævnes første gang i
brandforsikringen i 1841 og er da på to fag. Antagelig
udvides bygningen til det nuværende i begyndelsen af
1900-årene.

Østergade 7A
matr.nr. 34b
EJERLISTE:
Selvejere:
1877-1914: Frederik Petersen og hustru
Martine Svendsen
1914-1942: Amanda Birgitte Petersen
1942-1944: arbejdsmand Hans Hansen
1944-1946: grosserer M. Christensen
1946-1954: Iris Rita Else Møller
1954-1984: reklamechef Knud Carl Nissen
1984: Ingrid Hindhede Møller

EJENDOMMEN OMFATTER: Den vestre del af et
solret liggende længehus med frigavl mod vest. På
nordsiden en udbygning ved østskel. Ved vestgavl et
lille bræddeskur. Mod gade hvidmalet tremmestakit.

trappefrise, X
A sten fremspringende, der bærer taggav
len. Mod syd, gadesiden, to torammede, tværsprossede
vinduer, samt et trerammet, alle med tre ruder i hver
ramme. Rødmalet karm og lysegule rammer med indstukne hængsler og hjørnebånd. Lige false med gule
klinkesålbænke og rødmalede bræddeskodder. En
brunlakeret, flammeret dør og en støbt trappe med
gule klinker. Vestgavlen har i tagetagen et enrammet,
rundbuet vindue med tværsprosser og tre ruder.
Rundbuet fals og støbt sålbænk. Gårdsiden har til kæl
der et lille, enrammet, rødmalet vindue. I stueetagen
to torammede vinduer som gadesiden samt et enram
met tilsvarende vindue, alle i lige false. En rødmalet
fyldingsdør med kvadratiske fyldinger og sprosset
rude.
Udbygning grundmuret med papklædt halvtag.
Mod vest et torammet, tværsprosset vindue og en rød
malet fyldingsdør.
BYGNINGSHISTORIE: Ejendommen hørte frem til
1869 under det nuværende Østergade 7B, hvorfor den
ældre bygningshistorie er behandlet under denne
ejendom. Grunden blev udstykket i 1877 fra matrikel
nr. 34 som selvstændig parcel. Allerede i 1869 havde
fisker Peder Svendsen dog købt de 4'/¿ vestre fag af den
ti fag store bygning, som ejendommen dengang bestod
af. Disse fag udgør stadig kernen i den nuværende
bygning, der i 1872 indtegnes som selvstændig ejen
dom i brandforsikringen. Forsikringssummen forhøjes
væsentligt i 1878, og bygningsarkæologiske iagttagel
ser peger på, at Peder Svendsen forbedrer huset ved at
omsætte det helt i grundmur. Bygningen får herved
den karakteristiske gavl med trappefrise, som findes
på flere huse i byen fra 1870’erne. Kvisten på gadesi
den bliver antagelig opsat i 1943 i forbindelse med en
ombygning af ejendommen.

Østergade 7 A (fot. 1984).

BESKRIVELSE: Grundmuret beboelseshus i syv bjæl
kefag og en etage med kælder. Rørtækt vinkeltag og
halmklædt mønning med kragtræer. En skorsten i gule
sten. Tagudhæng i facader omkring 40 cm, mod gade
med korte skalke, mod gård traditionelt opskalket ud
hæng med svejfede skalke. Rødmalet vindskede mod
vest. Mod gade en stor gavlkvist over to fag med lavt
vinkeltag med helvalm. Et trerammet, tværsprosset
vindue med tre ruder i hver ramme. Rødmalet karm
og lysegule rammer. Gul klinkesålbænk og rødmalede
bræddeskodder. Bygningen står på en sort kampe
stenssokkel af groft tilhugne og kløvede sten. Murvær
ket er groft stænkpudset mod gade og glatpudset på
gavl og gårdside. Vestgavlen har i bjælkelagshøjde en
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Østergade 7B
matr.nr. 34a

EJERLISTE:
Fæstere:
?-1811:
1811-1826:
1826-1828:
1828-1830:
1830-1860:

Poul Mogensens enke
Andreas Nielsen
Lars Magnussen
Jens Hansen
bødker unge Svend Larsen

Selvejere:
1860-læst 1872: bødker Svend Larsen
læst 1872-1880: Birthe Pedersdatter, enke efter
ovennævnte
1880-læst 1932: Hans Christian Petersen, sviger
søn til ovennævnte
læst 1932-1944: Maria Dorthea Petersen, enke
efter ovennævnte
1944: fisker Vilhelm Karsten Nielsen

EJENDOMMEN OMFATTER: Den østre del af et sol
ret liggende længehus med frigavl i øst. Mod syd, ud
mod gaden, op til østskellet en udhusbygning. På
nordsiden en udbygning på hovedhuset. Mod gade
hvidmalet tremmestakit.

BESKRIVELSE: Stuelænge grundmuret i otte bjælke
fag og en etage med rørtækt vinkeltag, halmklædt
mønning og kragtræer. Traditionelt opskalket udhæng
med svejfede skalke. Bygningen har sort, opstreget
sokkel og gulmalet, stænkpudset murflade mod vej og
vandskuret mur mod nord. På nordsiden toprem hø
rende til bindingsværk. Mod gade to torammede, tvær
sprossede, blåmalede vinduer med tre ruder i hver
ramme, med stabler og hjørnebåndsbeslag. To tilsva
rende trerammede vinduer med indstukne hængsler
og hjørnebånd, samt et enrammet vindue svarende til
de torammede. Alle i lige false med gule klinkesålbænke. Vestligst en blåmalet fyldingsdør med to ruder.
Vestgavlen er fælles med nr. 9A. Gårdsiden har to to
rammede vinduer som gadesidens, siddende i false
med støbte sålbænke. En blåmalet fyldingsdør med to
høje ruder. Østgavlen står grundmuret og hvidmalet
med taggavl af hvidmalede eternitbølgeplader, afslut
tet af sort bræddevindskede.
BYGNINGSHISTORIE: Ejendommen Østergade 7A
og 7B udgjorde tidligere et større samlet grundstykke.
Ejendommen kan arkivalsk følges tilbage til slutningen
af 1700-årene. Bygningerne blev indtegnet i brandfor
sikringen i 1794, mens ejeren, Poul Mogensens enke,
også kan findes i folketællingen fra 1787. Bygningerne
beskrives i 1800 som bestående af et stuehus, et hus og
en lude. Matrikelkortet fra 1809 viser et anlæg, be
stående af et øst-vest liggende hus med en fløj mod
nord samt en lille fritliggende bygning. I 1853 fore-
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Østergacle 7 B (fot. 1984).
tages en nytaksering af ejendommen i forbindelse med
gennemgående bygningsændringer. Herefter består
ejendommen af et øst-vest liggende hus på ti fag, med
beboelse i de 7/4 og udhus i de 2/4 fag. Den nuværende
ejendom indeholder i sin kerne dele af denne by gning,
bl.a. bindingsværkstømmer og tagværk. Bødker Svend
Larsen frasælger i 1869, ifølge en købekontrakt fra
samme år, de fire vestre fag til fisker Peder Svendsen,
svarende til det nuværende Østergade 7A. Bygnings
arkæologiske undersøgelser viser, at det i virkelighe
den er 4/4 fag, idet skillemuren mellem de to ejen
domme placeres midt i et fag. Den resterende østre del
bliver etapevis omsat til grundmur, og omkring 1893
lader Hans Chr. Petersen huset genemgribende for
bedre. Bjælkelaget fornyes med profilerede bjælker og
hæves ved at blive lagt oven på den eksisterende tag
rem, ligesom tagværket bibeholdes. Huset består her
efter af otte bjælkefag med traditionel indretning,
nemlig fra vest en forstue på to fag med bagved lig
gende køkken, herefter en stue på tre fag og en øver
ste stue på tre fag. Bygningens nuværende fremtræ
den stammer ligeledes fra denne i ombygning, dog er
gadesiden i midten af 1900-årene blevet stænkpudset.
Et foto fra 1930-40 viser, at bygningen har hafi en nu
forsvundet lude over tre fag fra vest på nordsiden. De
nuværende udhuse stammer fra omkring 1916, et
ældre udhus fra 1872 i bindingsværk blev nedrevet
efter 1944.

Østergade 8
matr.nr. 61b

EJERLISTE:
1902-læst 1917: fisker Peter Petersen
fisker Laurits Petersen
læst 1917-læst 1940: fisker Peter Petersen
læst 1940-læst 1962: Maren Marie Petersen
læst 1962-læst 1972: 1) Mary Petrea Hansen
2) Ellen Karoline Petersen
3) Ludvig Peter Petersen

ØSTERGADE

Østergade 1922. Set fra hjørnet ved kirkegården (fot. H. M.).

læst 1972-1975: 1) snedkermester Bendt Hansen
2) Ellen Karoline Petersen
3) Ludvig Peter Petersen
1975-læst 1979: værkmester Vilhelm August
Baumgarten
læst 1979-1982: maskinist Helge Baumgarten
1982- 1983: Wendy Elisabeth Brown
1983- 1984: Inger Kristine Andreasen
1984- 1985: Peter Christian T. Petersen
1985- 1986: Willy Petersen
1986- 1987: Torben Skiolde Petersen og Car
sten Dahl
1987: Torben Skiolde Petersen

pudset murflade med enkel plattegesims. Mod gade en
bred, midtplaceret, blåmalet dør med sideparti i glas.
På hver side to blåmalede korspostvinduer med faste
glas. Støbte, glatte sålbænke, lige false, omkring vin
duer og dør et glat pudset bånd og over disse en pro
fileret gesims. Østgavlen og vestgavlen fremtræder
begge i puds. I stueetagen et vindue som gadesidens,
med enkle false og klinkesålbænk. I tagetagen et hel
glasvindue. Havesiden dækkes over den østre del af en
udbygning i brune brædder, en på to. Papklædt halv
tag. Et hvidmalet vinduesbånd mod syd og en tofløjet
smårudet dør mod vest. I den frie del et vindue som
gadesidens samt en halvdør med rude.

EJENDOMMEN OMFATTER: Et beboelseshus ud
mod Østergade med en udbygning på sydsiden.

BYGNINGSHISTORIE: Ejendommens ældste historie
er nært knyttet til Østergade 10, idet den her behand
lede ejendom blev udstykket fra denne som selvstæn
dig parcel i 1902. Samme år lader fiskerne det nu
værende stuehus opføre. Bygningen bliver indrettet
som dobbelthus med bolig for begge familier. De to
symmetriske lejligheder får en fælles indgang midt på
gadesiden. Allerede i 1917 bliver Peter Petersen dog
eneejer, og huset fungerer herefter som bolig for en
familie. I 1970’erne bliver tagstenene udskiftet med

BESKRIVELSE: Grundmuret stuehus i fem fag og en
etage med vinkeltag, beklædt med grå eternitbølgeplader. En skorsten med sokkel og afdækningsplade samt
brandkamme i gavle beklædt med brune tegl. Mod
gade et større og et mindre ovenlys, til gården to store
ovenlysvinduer. Bygningen har sort, let fremsprin
gende sokkel af groft tilhugne kampesten og gulmalet,

121

ØSTERGADE

eternitpladetaget, og de oprindelige vinduer får isat
faste glas.

fritliggende udhusbygning med gavl mod gade i syd
ved vestskellet. Delvis brolagt gårdsplads og sort plan
keværk i østskel.

Østergade 9
matr.nr. 36

BESKRIVELSE: Grundmuret stuelænge i seks bjælke
fag og en etage med rørtækt vinkeltag, halmklædt
mønning og kragtræer. En hvidmalet skorsten og mod
nord en stor stråtagskvist med et umalet, torammet,
tværsprosset vindue. Mod syd en tilsvarende med et
sort, trerammet vindue. Bygningen har sort kampe
stenssokkel og hvidmalet, vandskuret mur afsluttet af
en skrå bræddesugfjæl. Gavlen mod vest har en kvart
stens fremkraget taggavl med trappefrise i bjælkelags
højde, og sort bræddevindskede. Mod syd fem blåma
lede, torammede, tværsprossede vinduer, tre ruder i
hver ramme med hjørnebånd. Lige false og støbte sål
bænke. En dybtsiddende revlehalvdør og vest for
denne et enrammet tværsprosset vindue. I vesi: gavlen
et lavt, lodsprosset vindue. I tagetagen en fransk altan
med en sort dør med glas. Over hanebånd sortmalede
brædder, en på to, med et lille trekantet vindue. Mod
nord fire vinduer som sydsidens, i lige false med muret
sålbænk. Vest for disse en blåmalet revlehalvdør.
Udhusbygning grundmuret i en etage med c-ternitskiferklædt vinkeltag. Bygningen har sort, pudset sok
kel og hvidmalet, groft stænkpudset mur. Sorte bræddetaggavle, en på to. To blåmalede, torammede, tvær
sprossede vinduer med tre ruder i hver ramme, og en
revlehalvdør mod øst og et tilsvarende vindue i syd
gavl. I bræddegavlen et lille enrammet. Ved nordgavl
en grundmuret udbygning med halvtag.

EJERLISTE:
Fæstere:
?-1793: Nielsjensen
1793-1802: fisker Jens Jensen
1802-1811: Anders Jensen, søn af oven
nævnte
1811-1834: Frederik Carlsen
1834-1839: fisker Niels Peder Frederiksen,
søn af ovennævnte
1939-1841: Elisabeth Jensdatter, enke efter
ovennævnte
1841-1860: fisker Svend Bendtsen, gift med
ovennævnte

Selvejere:
1860-læst 1872: fisker Svend Bendtsen
læst 1872-læst 1878: Elisabeth Jensdatter, enke efter
ovennævnte
læst 1878-1922: Christian Svendsen, søn af oven
nævnte
1922-1924: arvinger
1924-1946: fisker Anders Christian Ander
sen
1946-1969: Karen Kristine Thorius, datter
af ovennævnte
1969-1985: ekspedient Svend Jørgen Svend
sen
1985: Steen Svendsen, broder til oven
nævnte

EJENDOMMEN OMFATTER: Et stuehus i nord sam
menbygget mod øst med LI. Strandstræde 1, samt en

BYGNINGSHISTORIE: Ejendommen kan i fæstebre
vene følges tilbage til 1700-årene, da Niels Jensen får
fæste på ejendommen. Bygningen bliver indtegnet i
brandforsikringen i 1793 og forbedres i 1812, hvor den
fremtræder i fem fag bindingsværk med stråtag, sam
menbygget med det nuværende LI. Strandstræde 1.
Huset er indrettet med stue, køkken samt et væ rksted,

Østergade 8 (fot. 1984).

Østergade 9 (fot. 1984).
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Forhenværende havnefoged Christian Svendsen og datteren
Dagmar foran ejendommen Østergade 9 (fot. ældre postkort).

uvis af hvilken type. Syd for stuehuset, ud mod Øster
gade, lå et fem fags hus med lo, lade og stald. I 1872
køber Christian Svendsen ejendommen af sin mor,
hvorefter han lader det ældre stuehus nedrive og er
statte af det nuværende beboelseshus. Længen ud mod
Østergade bliver nedrevet i 1907 og erstattet af det
nuværende grundmurede hus, som gennem senere
ændringer får den nuværende skikkelse.

Østergade 10
matr.nr. 61a
EJERLISTE:
Fæstere:

?-1794: fisker Jens Thygesen
1794-1804: Jørgen Hansen
1804-1832: fisker Niels Børgesen, søn af
ovennævnte
1832-1860: fisker, daglejer Peder Hansen,
ovennævntes svigersøn
Selvejere:
1860 læst 1882: fisker, daglejer Peder Hansen
læst 1882-læst 1916: fisker Lars Petersen, søn af
ovennævnte
1916-læst 1952: Hanne Katrine Petersen, datter
af ovennævnte

læst 1952: arvinger
1952-1986: civilingeniør Jens Viggo Horn
meltoft

EJENDOMMEN OMFATTER: En solret liggende stue
længe sammenbygget mod øst med nr. 12, samt en si
delænge indrettet som udhus, mod nord ved vestgav
len. Brolagt gårdsplads med et hvidmalet stakit ud
mod Østergade.
BESKRIVELSE: Stuehus grundmuret i syv bjælke-/
spærfag og en etage med rørtækt vinkeltag, halmklædt
mønning med kragtræer. Traditionelt opskalket ud
hæng med rødmalet bræddevindskede i vestgavl. En
skorsten i røde sten med sokkel og gesims.
Bygningen har sort, opstreget sokkel og hvidkalket,
vandskuret mur. Mod gade, nord, et grønmalet, to
rammet vindue med tre ruder i hver ramme samt hjør
nebånd og stabler. Lige, tre cm, dybe false. Øst for et
tilsvarende enrammet vindue. Vest for en grønmalet
fyldingsdør med tagformede fyldinger og indfatning.
Vest herfor et enrammet, trerudet vindue som øvrige.
Vestgavlen har et torammet vindue som gadesiden,
samt rødmalet bræddetaggavl med lister. Et lille glas
vindue samt knægtbåret vandbræt. Sydsiden har seks
torammede vinduer som gadesidens samt en grønma
let revlehalvdør med smalt sidevindue.
Sidelængen i fem fag bindingsværk og en etage med
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Desværre foreligger der ikke en nøjere beskrivelse
af bygningerne, men disse ses indtegnet på matrikel
kortet fra 1809.
I 1868 bliver stuelængen ombygget og forbedret.
Væggene bliver omsat i grundmur og bjælkelaget hæ
vet, ligesom de nuværende vinduer isættes. Det er fi
sker Peder Hansen, der lader denne gennemgribende
ombygning udføre, ligesom sidelængen samtidig får
sin nuværende udformning.
Da Peder Hansen i 1882 overdrager ejendommen til
sin søn Lars Petersen, indrettes aftægtsstue til Peder
Hansen i de to vestre fag. Stuelængen har stadig sin
gamle indretning i behold, ligesom sidelængen har
stald, lo og lade samt tørvehus.

Østergade 10 (fot. 1984).
Østergade 11
matr.nr. 42a

EJERLISTE:
Fæstere:
?/(1848)-1861: fisker Carl Christiansen
Selvejere:
læst 1861-læst 1910:
læst 1910:
1910-læst 1942:
læst 1942-1954:
1954-1986:

Østergade 10, stald-længe (fot. 1984).

tag som stuehus. Længen har sort opstreget sokkel på
kampestenssyld med hvidkalkede, vandskurede tavl.
Hvidkalket bindingsværk med glammet bjælkelag og
udvendige, gennemgående sidebånd. Mod vest et lille
enrammet vindue. Nordgavl i tre fag bindingsværk
med taggavl som hovedhus. Mod øst sorttjærede rev
ledøre med stanghængsler og stabler. Den søndre en
halvdør.
BYGNINGSHISTORIE: Ejendommen kan via fæste
breve føres tilbage til sidste halvdel af 1700-årene,
hvor fisker Jens Thygesen bor på ejendommen. Den
nuværende bygning udgør den vestre del af en lang
længe, som oprindelig også omfattede det nuværende
Østergade 12. Bygningen, der ifølge fæstebrevene må
være opdelt allerede i 1700-årene, bliver i 1794 ind
tegnet til brandforsikringen. Ejendommen består af et
stuehus, en længe samt en lade - alt i bindingsværk
med stråtag. Kernen i det nuværende stuehus inde
holder flere bygningsdele, bl.a. sodsværtede spær
m.m., der peger på en meget høj alder, antagelig om
kring 1700.
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fisker Carl Christiansen
arvinger
Anna Petrine Christine C Arisen
Birthe Camilla Petersen
Povl Johannes Marius Petersen

EJENDOMMEN OMFATTER: Et solret liggende stue
hus med gavl mod LI. Strandstræde, samt en udhus
bygning nord for stuehus ud til LI. Strandstræde. Mel
lem de to bygninger et sort plankeværk og en brolagt
gårdsplads.
BESKRIVELSE: Grundmuret stuehus i otte bjælke-/
spærfag og en etage med lille kælder og rørtækt vinkel
tag med kragtræer.
En skorsten i røde sten med sokkel og gesims. Mod
nord en kvist med et sort, trerammet, trerudet termovindue. Gavludhæng, o. 15 cm, med sortmalet bræddevindskede.
Bygningen står på en sortmalet kampestenssvid med
pudset, let fremspringende sokkel. Umalet, groft pud
set murflade med en hvidmalet, enkel savsnitsgesims
og et pudset bånd i gavlene. Mod gade syv torammede,
tværsprossede, sortmalede vinduer med tre ruder i
hver ramme samt hjørnebånd og stabler. Lige false og
sortbrune klinkesålbænke. En rødmalet, tofløjet fyl
dingsdør med et lavt, sprosset overvindue, samt en ud
vendig granittrappesten. I vestgavlen et sort, irerammet, trerudet termovindue i tagetagen. ØstgavJen har
et tilsvarende samt et vindue som gadesidens i stueeta
gen. Gårdsiden har i den østre del tre vinduer som
gadesidens. Midt på facaden en forstuebygning i rød
malet træværk med lavt papklædt heltag. Udsvejfet
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Østergade 11, kaldet »Carl Bræddehandlers Hus«, 1930 (fot.
O. H.).
tømmer med flammerede bræddefyldinger, samt en
tofløjet fyldingsdør med rude. I tagryg udskåret bræt
med »dragehoved«. Vest for udbygning to vinduer
som gadesidens, samt et lille enrammet og en rødmalet
flammeret dør med to små ruder.
Udhusbygning i fem fag bindingsværk og en etage
med rørtækt vinkeltag og kragtræer. En rødkalket
skorsten med sokkel. Traditionelt opstaltet tag med
sorte bræddevindskeder i gavle. Bygningen har sort
kampestenssokkel og vandskurede, rødkalkede tavl.
Sortmalet bindingsværk med glammet bjælkelag og
udvendige sidebånd. Mod gade en stor rødmalet rev
lelem samt en lille revlelem og et sortmalet, torammet,
tværsprosset vindue med to ruder i hver ramme. Gavle
i tre fag, med sort, bræddeklædt taggavl med et lille
vindue og knægtbåret vandbræt. I nordgavl en lille,
lavtsiddende, rød revlelem til høns. Mod syd et lavt
sort, tredelt vindue, samt en rødmalet revledør i brede
planker med stanghængsler. Gårdsiden har to røde
revledøre, heraf den ene i brede planker med stang
hængsler. En lavtsiddende revlelem, samt et sort, lille,
enrammet vindue og et torammet, tredelt vindue med
vandret post.

Opførelsesåret og bygherrens initialer findes ind
skåret i den vestre gavlbjælke i stuehuset. Udhusbyg
ningen stammer fra 1860’erne og blev opført til ko
stald og tørvehus.

Østergade 11 (fot. 1984).

BYGNINGSHISTORIE: Ejendommen hørte i ældre
tid sammen med Ll. Strandstræde 8, hvorfor den æld
ste del af grundens historie er behandlet her. Ejen
dommen Østergade 11 blev opført i 1849 af Carl Chri
stiansen, kaldet »Carl Bræddehandler«.
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Østergade 12
matr.nr. 62

EJERLISTE:
Fæstere:
1782 ?/( 1793-94)-?: fisker Lars Madsen
?-1823: Anna Jensdatter, ovennævntes
enke
1823-1853: fisker, lods Mads Jørgensen,
ovennævntes svigersøn
1853-1860: Lars Madsen, søn af ovennævnte
Selvejere:
1860-læst 1877: Lars Madsen
læst 1877-1892: Birthe Larsdatter, enke efter
ovennævnte
1892-læst 1907: fisker, havnefoged Christian
Carlsen, ovennævntes svigersøn
læst 1907-1925: Ane Louise Larsdatter, enke
efter ovennævnte
1925-læst 1958: fisker Christian Adolf Carlsen,
søn af ovennævnte
læst 1958-1959: arvinger
1959: Britta Ingeborg Carlsen, datter
af ovennævnte

EJENDOMMEN OMFATTER: Et nord-syd liggende
beboelseshus ud mod Kirkestræde samt en udhusbyg
ning sammenbygget med Østergade 10 og et fritlig
gende udhus nord for dette.
BESKRIVELSE: Grundmuret stuehus i otte bjælkefag
og en etage med vinkeltag beklædt med sort naturski
fer. En delvis nedtaget skorsten i røde sten. Bygningen
har hvid sokkel af groft tilhugne kampesten, let frem
springende. Hvidmalet, pudset mur og plattegesims
med to led i facader. Mod øst, Kirkestræde, fem vin
duer. De fire nordre vinduer er brunbejdsede, enrammede og med bred lodsprosse siddende i ældre false
med fladbuet stik og muret sålbænk med brune klin
ker. Det søndre er torammet, tværsprosset og brunmalet med hjørnebåndsbeslag og stabler, ligeledes sid
dende i ældre fals med sålbænk. Nordgavlen har et
vindue som østsidens enrammede samt en blænding
med fladbuet stik og muret sålbænk. I tagetagen et
enrammet, rundbuet, tværsprosset vindue, brunmalet
karm og hvid ramme med hjørnebånd. Vestsiden har
fra nord et trerammet, tværsprosset, malet vindue.
Brun karm og hvide rammer med nittede hjørnebånd
og stabler. Lige false og sort klinkesålbænk. En brunbejdset listeklædt dør med rude, et vindue som gadesi
dens nyere, samt sydligst et torammet svarende til det
trerammende. Sydgavlen har en nyere, brun fyldings
dør samt et lavt, lodsprosset, malet vindue. I tagetagen
et brunbejdset som gadesidens.
Udhusbygning sammenbygget med Østergade 10,
grundmuret i tre bjælkefag og en etage med vinkeltag,
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Østergade 12 (fot. 1984).

beklædt med grå eternitbølgeplader. Bygningen har
ingen synlig sokkel, murflade hvidmalet og pudset. I
nordsiden tre glammede bjælkehoveder med negle
mærker. En rødmalet revledør og to hvidmalede, to
rammede, tværsprossede vinduer med nittede hjørne
bånd og stabler, alle i lige false. Østgavlen har bræddeklædt taggavl, en på to, med vandbræt. Også
undergavlen er bræddebeklædt. Sydsiden har et en
rammet, smårudet vindue og et torammet som nordsi
dens, begge hvidmalede.
Fritliggende udhusbygning grundmuret i en etage
med vinkeltag beklædt med flade cementtagsten. Sort
støbt sokkel og stænkpudset, hvidmalet mur. Toram
mede, tværsprossede, malede vinduer, røde karme og
hvide rammer. Lige false og røde, støbte sålbænke.
Mod øst en rødmalet fyldingsdør med rude og i nord
gavlens tagetage et støbejernsvindue.
BYGNINGSHISTORIE: I fæstebrevet til Mads Jør
gensen fra 1823 nævnes et tidligere fæstebrev til Lars
Madsen i 1782. Lars Madsen genfindes også i folketæl
lingen i 1787, og ejendommen kan hermed føres til
bage til slutningen af 1700-årene. Bygningerne næv
nes første gang i 1794 ved indtegning til brandforsik
ring og består i 1800 af et stuehus. De sværre
forefindes der ikke en mere udførlig brandtaxering,
men matrikelkortet fra 1809 viser en solret liggende
bygning sammenbygget med det nuværende Øster
gade 10. Denne bygning går næsten helt ud til Kirke
stræde, og det nuværende udhus op mod nr. 10 er re
ster af dette ældre stuehus. I bygningen findes enkelte
dele af bindingsværk og tre glammede bjælker med
neglemærker. Den nu forsvundne østre del af byg
ningen blev nedrevet i to etaper. Første del \ed op
førelsen af det nuværende stuehus ud mod Kirke
stræde i 1873. Ifølge nuværende ejer er det Christian
Carlsen, der lader huset opføre, mens Lars Madsens
enke bor på aftægt i det ældre hus. Bygningen fra 1873
og det ældre hus bliver sammenbygget, hvilket også ses
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af matrikelkortet fra 1885. I 1907 bliver stuehuset for
længet to bjælkefag mod syd, ifølge oplysninger fra
nuværende ejer og bygningsarkæologiske iagttagelser.
Naturskifertaget blev oplagt o. 1934 som erstatning for
et stråtag, og de nuværende vinduer blev isat
o. 1960-65 i stedet for torammede tværsprossede vin
duer. Omkring 1917-19 bliver sammenbygningen af
stuehuset og den ældre bindingsværkslænge nedrevet,
og anlægget får sin nuværende udformning. Det frit
liggende udhus nævnes første gang i 1908 og indrettes
til beboelse i 1919.

Østergade 13
matr.nr. 43c
EJERLISTE:
1871-1897: Christen Nielsen Bjørnsen
1897-1937: fisker Laurits Christensen, søn
af ovennævnte
1937: bundgarnsfisker Niels Juel Pe
tersen
EJENDOMMEN OMFATTER: Et solret liggende be
boelseshus med en mindre udhusbygning ved vestskel
og en garagebygning mod sydøst.

BESKRIVELSE: Grundmuret beboelseshus i en etage
med rørtækt vinkeltag med halmklædt mønning og
kragtræer. Røde vindskeder. En bred, gul, pudset
skorsten med sokkel og afdækningsplade. Bygningen
har let fremspringende, sort sokkel med enkelte kam
pesten i nordgavlen. Stænkpudset, gulmalet murflade
med plattegesims med svagt savsnit. I gavle et fremkraget bånd i bjælkelagshøjde. Mod syd to, treram
mede, smårudede vinduer med rødmalede karme og
hvide rammer samt et tilsvarende torammet med indstukne hængsler og nittede hjørnebånd. Alle i lige false
med støbte sålbænke. En brunlakeret profilbræddedør
i fals med muret indfatning af røde sten. Østligst et
stort, blysprosset vindue i fals med indfatning som dør.
I østgavl et stort, hvidmalet helglasvindue med muret
indfatning af røde, sten overdækket med en række
røde vingetegl. I tagetagen et trerammet vindue som
sydsidens. Nordsiden har et malet, torammet vindue
med en tværsprosse og fire, torammede, tværspros
sede med termoglas. Vestligst et firerammet vindue
svarende til sydsidens. Vestgavlen har et malet, lavt
enrammet, smårudet vindue og et firerammet som
nordsidens. Alle i lige false med støbte sålbænke.

forsikringspapirer følges tilbage til 1852, hvor huset
bliver opført af Christen N. Bjørnsen. I midten af
1900-årene bliver bygningen gennemgribende istand
sat med stænkpudsning af murflader og nye vinduer.

Østergade 18
matr.nr. 49a

EJERLISTE:
Fæstere:
1817: fisker Lars Svendsen
1817-1860: fisker, lods Biørn Larsen, søn af
ovennævnte

Selvejere:
1860-læst 1866: fisker, lods Biørn Larsen
læst 1866-læst 1905: Niels Sønnesen, svigersøn til
ovennævnte
læst 1905-læst 1962: handelsmand Jens Peder Ras
mussen, ovennævntes søstersøn
læst 1962-1963: arvinger
1963-læst 1981: skovrider Knud Valdemar
H. Oldenburg
læst 1981: Thurid Oldenburg

EJENDOMMEN OMFATTER: Et solret liggende be
boelseshus ud mod Østergade samt to sammenbyg
gede udhuse mod sydøst og et fritliggende udhus, alle
grundmurede.
BESKRIVELSE: Grundmuret beboelseslænge i ni
bjælkefag og en etage med rørtækt vinkeltag, halm
klædt mønning og kragtræer. Mod gaden traditionelt
opskalket udhæng med svejfede knægte, mod gård
skrå bræddesugfjæl og tagfod med en række røde vin
getegl nederst. I gavle beskedent udhæng med brunbejdset bræddevindskede. En hvidkalket skorsten med
sokkel og gesims og brædder på klink nedenfor. Mod

Østergade 18 (fot. 1984).

BYGNINGSHISTORIE: Frem til 1871 udgjorde ejen
dommen sammen med LI. Strandstræde 6 og 8 een
større ejendom. Dette år blev grunden delt i de nu
værende parceller, og Christen N. Bjørnsen angives at
være ejer af det nuværende Østergade 13 uden ting
læst adkomst. Den nu stående bygning kan via brand
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»Peder Hønses Hus«, Østergade 18, omkring 1930.
Posen på væggen indeholder andefjer til tørring (fot. O. H.).
gade et støbejernstagvindue. Mod syd tre stråtagskvi
ste med et torammet, halvcirkulært, trerudet vindue.
Grønmalet karm og hvide rammer. Bygningen har
sort, opstreget sokkel og vandskuret, hvidkalket mur.
Gadesiden har ti hvidkalkede, fremspringende bjælke
hoveder, der oprindeligt har været glammet i bin
dingsværksstolper. Flere er profileret med bred karnisprofil. Facaden har desuden seks torammede, tre
rudede, malede vinduer med grønne karme. De
hvidmalede, tværsprossede rammer har hjørnebånds
beslag hængslet på stabler. Lige false, 1-3 cm dybe, og
sorte, let skrå klinkesålbænke. Vestgavlen har et lille,
højtsiddende, torammet, malet vindue. Taggavl af
brunbejdsede brædder, med listedækning og knægt
båret vandbræt. Et torammet, trerudet, brunbejdset,
tværsprosset vindue. Gårdsiden har fem torammede
vinduer som gadesidens siddende i lige false, 6-7 cm
dybe, med grønmalede, støbte sålbænke. De tre i stuen
ældre, med smedede stabler og rammer 41x104 cm
med smedede hjørnebånd. En malet to fløjet terrasse
dør med tværsprosser og fyldinger. En grønmalet
rammedør med sprosset rude og fylding af profillister.
Herover en knægtbåret baldakin med lavt, papklædt
heltag. I det østre fag en terrassedør med opsprosset

128

termoglas, samt en baldakin som den over hoveddør.
Østgavl helt i grundmur med et fremkraget skifte i
bjælkelagshøjde. I tagetagen et malet, torammet vin
due med tværsprosser og tre ruder i hver ramme, som
har hjørnebåndsbeslag. Lige tre cm dyb fals med støbt
sålbænk.
BYGNINGSHISTORIE: Fisker Lars Svendsen ejer i
begyndelsen af 1800-årene en større grund i Øster
gade, omfattende det nuværende Østergade 18 og 20.
Den her behandlede ejendom, som omfatter den ve
stre halvdel af grunden, overdrager Lars Svendsen i
1817 til sin søn Biørn Larsen. Fæstebrevet omtaær ikke
bygningen, og matrikelkortet fra 1809 viser også, at
grunden er ubebygget. Først i 1820 bliver den endnu
stående bygning indtegnet i brandforsikringen, og det
må således være Biørn Larsen, der mellem 1817 og 20
har ladet den nuværende beboelselænge opføre. I
1820 beskrives bygningen som værende på otie fag i
bindingsværk med rørtag, indrettet til to stuer, et kam
mer og køkken med tilhørende spisekammer, samt
tørvehus. Hovedtrækkene i denne boligplan er stadig
bevaret, og de to stuer mod øst har interiøret intakt,
samt flere af de oprindelige vinduer bevaret. Bygnin
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gen er i dag på ni fag, og bygningsarkæologiske iagtta
gelser tyder på, at det sidste fag er tilbygget mod vest.
Matrikelkortet fra 1885 viser en bygning med den nu
værende udstrækning, og ved en brand taxering i 1866
og i 1873 forhøjes vurderingssummen en del. Byg
ningsmåden peger også på et tidspunkt omkring disse
år. Bindingsværket er udskiftet til grundmur i flere
etaper, og i 1906 nævnes hele huset som værende i
grundmur. I midten af 1960’erne blev, ifølge den nu
værende ejer, den vestre del af bygningen istandsat og
tagetagen indrettet til beboelse.

Østergade 20A
matr.nr. 50a
EJERLISTE:
Fæstere:

?-1800: Lars Svendsen
1800-( 1849)/?: fisker, lods Svend Larsen, søn af
ovennævnte
?/(1849)-læst 1861: Svend Svendsen, søn af oven
nævnte

Selvejere:
læst 1861-1900: Svend Svendsen
1900-læst 1913: fisker Julius Svendsen, søn af
ovennævnte
læst 1913: Bendte Kirstine Svendsen, enke
efter ovennævnte
1913-læst 1960: fisker Martin Klug, svigersøn til
ovennævnte
læst 1960: arvinger (3 døtre)
1960-1986: Else Margrethe Karoline Niel
sen, datter af Martin Klug

EJENDOMMEN OMFATTER: En solret liggende stue
længe ud mod Østergade, samt en beboelses-/og ud
huslænge mod øst, sammenbygget med stuelængen.
Mod vest en mindre udhusbygning samt en lignende
ved sidelængens sydgavl.

BESKRIVELSE: Stuelænge grundmuret i elleve
bjælke-/spærfag og en etage med kælder og stråtækt
vinkeltag, halmklædt mønning og kragtræer. Tagud
hæng med skråtstillet, hvid bræddesugfjæl og gavlud
hæng med mørkebrun, malet vindskede. Mod gade en
lille stråtagskvist med brædder på klink foran og et
torammet malet vindue, grøn karm og hvide rammer.
Mod gård en stor kvist med et trerammet, malet vin
due. Bygningen har kampestenssyld og sort opstreget
sokkel, samt hvidmalet, pudset murflade. Brolagt tag
dryp mod gade og på begge gavle. Mod gade tre ma
lede, torammede, trerudede vinduer, grøn karm og
hvide rammer. False mod fladbuet overside og støbte
sålbænke. Begge gavle helt af grundmur, fremkraget
taggavl med trappefrise i bjælkelagshøjde. I østgavlen
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Østergade 20 A (fot. 1984).

en tofløjet dør med sprosset rude. I taggavlen et en
rammet, trerudet vinduet med rundbuet overkarm.
Grønmalet karm og hvidmalet ramme med hjørnebåndsbelag og stabler. Fals med udformning som vin
due og muret sålbænk. Over vindue en rundbuet sav
snitsfrise. I vestgavlens tagetage et rundbuet vindue
med to sprossede rammer, malet som øvrige. Fals med
form som vindue og muret sålbænk. Over vindue sav
snitsfrise og ved siderne en lodret frise af hjørnestil
lede sten. Gårdsiden har fem torammede, trerudede,
tværsprossede vinduer med grønmalet karm og hvide
rammer. False med fladbuet overside og støbt sålbænk.
Et lavt, enrammet vindue og en brun, listeklædt dør
med hvid karm. Udvendig kældernedgang, muret
med en let skrå lem af finerplade.
Sidelænge grundmuret i ni bjælke-/spærfag og en
etage med stråtækt vinkeltag, halmklædt mønning og
kragtræer. En hvid skorsten med sokkel og gesims.
Mod vest en kvist med et torammet, tværsprosset vin
due med grønmalet karm og hvide rammer. Traditio
nelt opskalket udhæng med bræddesugfjæl og sorte
bræddevindskeder i gavle.
Bygningen har sort, opstreget sokkel og hvidmalet,

Østergade 20 A, gårdeksteriør (fot. 1984).
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Østergade 22, 1938 (fot. O. H.).

vandskuret murflade. I gårdsiden tre malede, toram
mede, trerudede vinduer, grønne karme og hvide
rammer. Lige false og støbte sålbænke. Nordligst en
grønmalet fyldingsdør og en revlehalvdør. Herefter en
revledør og en revlehalvdør. Sydgavlen har et lavt, enrammet vindue og en lyseblå, malet revlelem i tageta
ge, med lavt overvindue. Østsiden har to torammede,
trerudede vinduer med tværsprosser, samt et tilsva
rende trerammet. Et lavt, enrammet med dobbelt
krydssprosse. Alle malede og siddende i lige false med
støbte, hvide sålbænke. Nordgavlen har et torammet
vindue som forrige øvrige, samt et i tagetagen. Taggavl
bræddeklædt, en på to, malet sortbrun med vandbræt.
Tilsvarende bræddebeklædning i sammenbygning
mod hovedhus.
BYGNINGSHISTORIE: Ejendommen kan med fæste
brevet til Lars Svendsen føres tilbage til slutningen af
1700-årene. Nogle år efter at Svend Larsen har over
taget ejendommen, lader denne den eksisterende be
byggelse nedrive. I stedet opføres et nyt stuehus og en
udhuslænge, der indtegnes til brandforsikringen i
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1809, og beskrives som bestående af et stuehus på syv
fag bindingsværk med stråtag, indrettet til to stuer,
kammer og køkken. Udhuslængen er i seks fag og ind
rettet til lo, lade, kostald og tørvehus. Den nuværende
stuelænge rummer i sin kerne rester af bygningen fra
1809, bl.a. bjælkelag m.m. Tilsvarende gælder tor ud
huslængen i øst. Allerede i 1812 lader Svend Larsen
stuehuset udvide med to fag mod vest, således at det
bliver på ni fag. I årene 1859 og 1868 forbedrer Svend
Svendsen ejendommen, og sidelængen udvides mod
syd med tre fag, således at den får sin nuværende stør
relse. Omkring 1878 bliver ejendommen gennemgri
bende ombygget. Stuelængen bliver omsat i grundmur
med de stadig bevarede fine murdetaljer, samtidig
med at denne får tilbygget to fag mod vest i grund
mur, hvorved den får sin nuværende udformning.
I 1913 bliver sidelængen indrettet med et værelse til
beboelse, ligesom den omsættes i grundmur etapevis,
således at den fremstår helt grundmuret i 1924. Ende
lig indrettes sidelængen til beboelse med to køkkener
omkring 1941.

ØSTERGADE

Østergade 22
matr.nr. 48b

Østergade 24A
matr.nr. 48a

EJERLISTE:
?-(1853)-1860: fisker Anders Jørgensen
1860-læst 1902: fisker Anders Jørgensen
læst 1902-læst 1925: klokker Søren Christiansen,
svigersøn til ovennævnte
læst 1925: Jensine Christiansen, enke efter
ovennævnte
1925- læst 1954: Frederik Høyberg Christiansen,
ovennævntes søn
læst 1954-1955: Dora Høyberg Christiansen,
enke efter ovennævnte
1955-1959: revisor Vagn Olsen
1959-1975: Oda Nielsen
1975: 1) Lillian Margaretha Nielsen
2) Leif Nielsen

EJERLISTE:
Fæstere:

EJENDOMMEN OMFA T FER: Et solret liggende stue
hus med to mindre udbygninger på nordsiden og en
bredere på sydsiden.
BESKRIVELSE: Grundmuret stuehus i otte bjælkefag
og en etage med en lille kælder og rørtækt vinkeltag
med kragtræer. Blåmalede vindskeder og bræddesugfjæl, samt to glatte skorstene i røde sten. Bygningen
har sort, opstreget sokkel og rødmalet, vandskuret
mur. Mod nord tre torammede, tværsprossede, blåma
lede vinduer med termoglas siddende i lige false. En
blåmalet fyldingsdør. I lude ved vestgavl en blå rev
ledør. Udbygning midt på nordsiden i brædder, en på
to, med kampestenssokkel og fladt paptag. Store, blå
malede, opsprossede vinduer og en fyldingsdør. I vest
gavlen et torammet, tværsprosset vindue med termo
glas. I østgavlen et tredelt, tværsprosset og et toram
met i tagetagen med termoglas. Sydsiden har en bred
udbygning som nordsidens, vest herfor tre toram
mede, tværsprossede vinduer, øst for et tilsvarende
vindue.

Svend Henrichsen, øde hus
Christopher Jacobsen
skomager Thomas Svendsen
Hendrich Jacobsen
fisker Jørgen Truelsen
fisker Hans Larsen
Maren Jørgensdatter, enke efter
ovennævnte
1825-1837: murer Anders Andreasen, gift
med ovennævnte
1837-1860: skomager Niels Corneliussen

t-VFlT.
1777-1793:
1793-1806:
1806-1809:
1809-1820:
1820-1823:
1823-1825:

Selvejere:
1860-læst 1869:
1862-læst 1869:
læst 1869:
1869-1915:
1915-læst 1949:

skomager Niels Corneliussen
arvinger
snedker Niels Larsen
fisker Christian Bendtsen
Bendt Andersen Bendtsen, søn
af ovennævnte
læst 1949-læst 1971: fisker Svend Erik Bendtsen, søn
af ovennævnte
læst 1971-1986: Anne Johanne Bendtsen
1986: 1) Ulla Brith Hansen
2) Søren Krambeck Nielsen

EJENDOMMEN OMFATTER: Et solret liggende stue
hus ud mod Østergade samt en mindre udhusbygning
tæt ved østgavlen, indbyrdes forbundet med en høj
mur.
BESKRIVELSE: Grundmuret stuehus i otte bjælkefag
og en etage med kælder og vinkeltag, beklædt med grå
eternitskifer. Sorte vindskeder og et støbejernstagvin
due mod nord. To hvidmalede kviste med tag som
hovedhus, en mod nord og en mod syd. Heri et malet,

BYGNINGSHISTORIE: Bygningen indtegnes til
brandforsikringen i 1853 og beskrives som værende på
seks fag bindingsværk med stråtag. Ejendommens hi
storie før dette tidspunkt er vanskelig at udrede, idet
denne kun genfindes på matrikelkortet fra 1809 be
liggende på fælles gadejord. Fæstebrev på grunden
findes derfor ikke, ligesom bygningen ikke har været
brandforsikret. Utvivlsomt stammer bygningens kerne
dog fra omkring 1800. I 1883 lader Anders Jørgensen
beboelseshuset omsætte til grundmur, og omkring
1910 får bygningen sin nuværende størrelse på otte
fag. En gennemgribende modernisering finder sted i
1955, hvor bjælkelaget bliver hævet, og de to veran
daudbygninger bliver tilbygget, ligesom døre og vin
duer bliver delvis fornyet.
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Udsigt over Østergade.

torammet, tværsprosset vindue med termoglas. Grøn
karm og hvide rammer. Bygningen har sorttjæret
kampestenssokkel og hvidmalet, vandskuret mur med
savsnitsgesims. Mod gade fire malede, torammede,
tværsprossede vinduer med grønne karme og hvide
rammer. Grønmalet, støbt sålbænk og grønmalede
false med fladbuet stik. I vestgavlen en profilpladedør
og et malet, torammet, tværsprosset vindue i tageta
gen. Sydsiden har fem vinduer som gadesidens, med
stabler og hjørnebånd samt indstukne hængsler. En
brun profilpladedør. I østgavlen et torammet, tvær
sprosset vindue i tagetagen.
BYGNINGSHISTORIE: Grunden kan følges tilbage
til 1700-årene med en nu forsvundet bygning, der lå
omtrent i den nuværende grunds sydvestre hjørne.
Den nuværende bebyggelse indtegnes i brandforsik
ringen i 1872 og beskrives som grundmuret med spån
tag. Bygningsarkæologiske iagttagelser viser, at bebo
elseshuset var på seks bjælkefag. I 1891 bliver spånta
get erstattet af et tegltag. Mellem 1915 og 1919
forlænges huset med to fag mod vest og får derved sin
nuværende størrelse. Eternitskifertaget afløser teglta
get i 1950’erne. Omkring 1987 moderniseres bygnin
gen, og de to kviste bliver opsat.
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Østergade 28
matr.nr. 85b

EJERLISTE:
Fæstere:
1810-1824: fisker Mads Jørgensen
1824-1831: fisker Ole Larsen
1831-1939: daglejer, fisker Lars Ambjørn
Nielsen
1839-1844: Kirsten Jørgensdatter, enke ef
ter ovennævnte
1844-1846: Lars Hansen
1846-1861: fisker Niels Madsen
Selvejere:
læst 1861-læst 1898: fisker Niels Madsen
læst 1898: Kathrine Andreasen, enke efter
ovennævnte
1898-læst 1924: fisker Vilhelm Nielsen, son af
ovennævnte
læst 1924-læst 1934: Kristine Laurentze Nielsen,
enke efter ovennævnte
læst 1934: arvinger
1934-1938: Emma Petronelle Christiansen
1938: stenfisker, arbejdsmand Erik
Jørgen Frederiksen

ØSTERGADE

EJENDOMMEN OMFATTER: En solret liggende stue
længe, der mod øst er sammenbygget med Østergade
30. På gadesiden en lille forstueudbygning, på gårdsi
den en havestueudbygning. Ved vestgavlen, ud mod
gade, en fritliggende garageudbygning. I baghaven en
udhusbygning og mod vest et rødmalet plankeværk.
BESKRIVELSE: Stuelænge i ni bjælke-/spærfag og en
etage med stråtækt vinkeltag med kragtræer. På gård
siden en lav kvist med et todelt, sortmalet vindue. Vest
gavlen har 15 cm udhæng med grønmalet bræddevindskede. Langsidernes udhæng er 40 cm på svejfede
skalke. Bygningen står grundmuret i de seks vestre fag
og med bindingsværk i de tre østre. Sort, glatpudset
sokkel og gulmalet, vandskuret murflade, der på gade
siden er fremspringende i forhold til bindingsværks
fagene. Sortmalet bindingsværk i eg med glammet
bjælkelag og fremspringende bjælkehoveder, samt
gennemgående udvendigt sidebånd på gadesiden.
Gårdsidens bindingsværk er overpudset og med frem
springende bjælkehoveder.
I gadesiden fire torammede, trerudede vinduer
med grønmalet karm og hvide rammer med hjørne
bånd. Alle siddende i false med støbte sålbænke. For
stueudbygning i grundmur med lavt paphalvtag. I
denne en grønmalet fyldingsdør med sprosset rude. I
øst- og vestsiden et hvidmalet, enrammet smårudet
vindue. Vestgavlen står helt i grundmur med et toram
met, trerudet vindue i tagetagen. Gårdsiden har vest
ligst et hvidmalet helglasvindue. Øst for havestueud
bygning med grundmuret brystning og hvidmalet vin
duesbånd med paphalvtag. Øst herfor tre ældre
torammede, smårudede vinduer med stabler og hjør
nebånd med rammemål på 48x89 cm.
BYGNINGSHISTORIE: Fisker Mads Jørgensen fæ
ster i 1810 en øde plads og opbygger året efter en
stuelænge, der i brandtaxationen beskrives som væ
rende på 10 fag bindingsværk med stråtag. Bygningen
var indrettet med to stuer, et kammer samt køkken og
tørvehus.
I 1824 flytter Mads Jørgensen, og ejendommen bli
ver delt i to mellem Ole Larsen og Ole Larsen den
yngre, svarende til nuværende Østergade 28 og 30.
Fæstebrevene nævner, at hver halvdel er på seks fag.
Den her behandlede ejendom, Østergade 28, udgør
ifølge bygningsarkæologiske iagttagelser de syv vestre
fag af Mads Jørgensens hus, hvilket også fremgår af
fæstebrevet til Lars Hansen i 1845.
Bevaret i dag er tre fag bindingsværk, hele bjælkela
get og tagværket samt flere vinduer og indvendige
døre m.m. De fire vestre fag bliver i 1879 omsat i
grundmur af fisker Niels Madsen. Denne lader også to
fag tilbygge i grundmur, mod vest, hvorved bygningen
får sin nuværende udstrækning.
Omkring midten af 1900-årene bliver ejendommen

Østergade 28 (fot. 1984).

etapevis moderniseret, og de nyere vinduer isættes.
Havestuen bliver tilbygget i slutningen af 1940’erne.

Østergade 30
matr.nr. 85a

EJERLISTE:
Fæstere:
1810-1824: fisker Mads Jørgensen
1824-1831: Ole Larsen
1831-1844: fisker Hans Pedersen, gift med
ovennævntes enke
1844-1860: skrædder Niels Jørgensen
Selvejere:
1860-læst 1881: skrædder Niels Jørgensen
læst 1881: Sophie Vilhelmine Larsen, oven
nævntes enke
1881-læst 1934: fisker Ulrik Frederiksen, sviger
søn til ovennævnte
læst 1934: arvinger
1934-læst 1944: Sophie Vilhelmine Olsen, datter
af ovennævnte
læst 1944: arvinger
1944-1977: tømrer Simon Ulrik Olsen
1977: skibsbygger Knud Højer Olsen

EJENDOMMEN OMFATTER: En solret liggende stue
længe med sidelænge mod syd ved østgavlen, og mod
vest sammenbygget med Østergade 28. Mod gården
en udbygning samt et lille fritliggende baghus i grund
mur med paptag.
BESKRIVELSE: Grundmuret stuelænge i otte bjælke-/
spærfag og en etage med stråtækt vinkeltag med krag
træer og halmklædt mønning. En pudset skorsten med
sokkel og gesims. Mod gård en lav kvist med et todelt,
sortmalet vindue.
Bygningen har sortmalet, pudset, let fremsprin133

ØSTERGADE
Østergade 44
matr.nr. 87by

EJERLISTE:
Fæstere:
1854-?: Bodil Larsdatter, enke efier
Peder Hansen

Selvejere:

Østergade 30 (fot. 1984).

gende sokkel og glatpudset, gulmalet murflade. Mod
gade to trerammede, trerudede vinduer og et toram
met, trerudet vindue. Rødmalede karme og hvide
rammer. Lige false og gråmalede, støbte sålbænke. En
rødmalet fyldingsdør med sprosset rude og et enram
met vindue mod vest. I østgavlen et trerammet vindue
som gadesidens. Sortmalet, bræddeklædt taggavl, en
på to, med et enrammet vindue og knægtbåret vand
bræt. Gårdsiden har et trerammet og et torammet vin
due. Vestligst en sort bræddeudbygning med halvtag.
Sidelænge i øst grundmuret i tre bjælke-/spærfag og
en etage med stråtækt vinkeltag. Sokkel og mur som
hovedhus. Mod øst et trerammet og et enrammet vin
due. I den grundmurede gavl to lave, sortmalede vin
duer og en sort revlelem med rude i tagetagen. På
vestsiden en udbygning i grundmur med sort paptag.
Et helglasvindue. I sidehusets frie del nærmest hoved
huset, en lakeret dør med rude og et torammet vindue.
BYGNINGSHISTORIE: Ejendommen hørte frem til
1824 sammen med Østergade 28, hvorunder den æld
ste del af bygningshistorien er gennemgået.
Fæstebrevet fra 1824 til Ole Larsen udskiller Øster
gade 30 som en selvstændig ejendom og nævner, at
huset er på seks fag. Da Niels Jørgensen i 1844 over
tager ejendommen nævnes, at bygningen er på otte
fag. Først i 1858 foreligger en beskrivelse til brandfor
sikringen, hvor bygningen står i bindingsværk med
stråtag. Det nuværende hus rummer i sin kerne rester
af det ottefagshus, som nævnes i midten af 1800-årene.
Bygningen er dog omsat i grundmur i flere etaper,
gårdsiden omkring 1915 og gadesiden omkring 1935. I
1935 blev bygningen også gennemgribende ombygget,
bjælkelaget blev hævet, og indretningen blev ændret,
ligesom facaderne stort set fik det nuværende udse
ende.
Sidebygningen blev opført af Niels Jørgensen i 1860
i bindingsværk med stråtag. Omkring 1881 lader Ulrik
Frederiksen længen indrette til beboelse og siden for
bedre, således at længen står grundmuret i 1914. Ud
bygningen mod gården nævnes første gang i 1935.
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?-(1863)/?: Bodil Larsdatter
?/(1863)-1894: møllersvend Christian Pedersen,
søn af ovennævnte
1894-1918: propr. Smith
1918-læst 1921: Fanny Kretzchmar
læst 19211945: fisker Christian Frederiksen
19451966: fisker Ulrik Peter Frederiksen
og arbm. Børge Frederiksen
1966-læst 1980: fisker Ulrik Peter Frederiksen
læst 1980: Agnes Sigrid Frederiksen
EJENDOMMEN OMFATTER: Et solret liggende be
boelseshus samt to fritliggende udhusbygningcr mod
syd.
BESKRIVELSE: Grundmuret langhus i en etage med
kælder under det østre fag. Taget er rørtækt med
halm klædt mønning og kragtræer. I tagryggen en
skorsten i røde sten med sokkel og afdækningsplade.
Mod syd to lave, højtsiddende traditionelle strålagskvi
ste. Heri et torammet, lodpostet vindue, grønmalet
karm og hvide rammer samt brædder på klink neden
for. Tagudhæng 30-35 cm på langsider, i gavle 10-15
cm med grønmalet vindskede med dækbræt. Bygnin
gen står på en vandskuret, sorttjæret, markerel sokkel
og har vandskuret, hvidkalket murflade med en enkel
plattegesims med tre led. I nordsidens sokkel er i det
østre fag et lavt, kun delvis synligt kældervindue med
trådnet, lige stik. Gadesiden, nord, er opdelt i syv vin
duesfag, alle torammede og tværsprossede med tre ru-

Østergade 44 (fot. 1984).

ØSTERGADE

Smøge ved Østergade 44.

der i hver ramme. Grønmalede karme og hvide ram
mer. 4-5 cm false og lige stik. Vestgavl står glatpudset. I
stueetagen et brunbejdset, tredelt vindue med termo
glas og sort sålbænk af skiferfliser. I tagetagen et nyere
torammet, tværsprosset vindue med tre ruder i hver
ramme, grønmalet karm, hvide rammer og sålbænk
som i stueetagen. Sydsiden mod gården er opdelt i syv
fag, to vinduesfag mod vest, dernæst et dørfag, her
efter tre vinduesfag og mod øst et dørfag. Vinduerne
er alle torammede og tværsprossede med tre ruder i
hver ramme. Grønmalede karme og hvide rammer.
4-5 cm false og lige stik. Hoveddøren midt på lang
siden er nyere i teak med sideparti med råglas og hvid
malet karm. Lige stik og 14 cm fals. Over dør en lille
glasbaldakin med grønmalede jernknægte. Døren i det
østre fag er en grønmalet, ældre revlehalvdør med forkrøppede båndhængsler. Døren sidder i 5 cm fals med
lige stik. Over dør en grønmalet, trætagrende båret af
knægte fastgjort på karm. Østgavlen har behandling

som gadeside og bræddeklædt taggavl, en på to,
bejdset mørkebrun og knægtbåret vandbræt. I stueeta
gen et vindue som gadesiden, dog med olivengrøn
karm. I tagetagen et nyere, torammet vindue som i
vestgavl.
Udhus mod sydvest grundmuret i en etage med kæl
der under den nordre del. Taget er beklædt med
glatte, kvadratiske cementtagsten. Udhæng 10-15 cm,
grønmalede vindskeder. I tagryg en lav skorsten, del
vis nedtaget, vandskuret med buet hætte. Bygningen
har muret sokkel og vandskuret, hvidkalket murflade.
Ved nordgavl støbt kældernedgang. Til kælder en
grønmalet revledør samt et lille, lavt, enrammet vin
due. I stueetagen er mod vest tre torammede, tvær
sprossede vinduer med tre ruder i hver ramme. Grøn
malede karme og hvide rammer. Alle sider i 4-5 cm
false med lige stik. Mod nord en grønmalet fyldings
dør med affrisede spejlfyldinger og rude øverst. En
støbt trappe. I tagetagen et torammet, tværsprosset
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vindue som vestsiden, dog uden midtpost. Mod øst et
vindue som vestsiden, i sydgavlen to tilsvarende vin
duer. I tagetagen et tilsvarende uden midtpost.
Udhus mod syd grundmuret i en etage med pap
klædt halvtag. Gulkalket, vandskuret murflade. Grønmalede revledøre og et torammet, tværsprosset vindue
på nordsiden, et fint støbejernsvindue i vestgavlen. På
sydsiden et lille støbejernsvindue og et enrammet,
smårudet vindue.

BYGNINGSHISTORIE: Det kystnære areal øst for
byen, kaldet »Sandet« (da det fortrinsvis består af
dæmpet flyvesand), blev frem til 1854 ejet af Forstvæ
senet. Den nuværende matr. 87by blev udstykket som
den første parcel samme år. Bygningen var dog blevet
opført året før, i 1853, af Peder Hansens enke. Stuehu
set på otte fag hører til blandt de første grundmurede
bygninger i Gilleleje. Boligplanen var dog helt traditio
nel med forstuekøkken og en beskeden husdybde med
gennemgående rum. Gennem ombygning i 1863 og
1869 får bygningen sin nuværende udformning på ti
fag, med vestgavl helt i grundmur. Bygningen har nu
en lille kælder mod øst, hvilket ikke er almindeligt i de
ældste huse i byen.
Frem til 1886 er der også indrettet aftægtsbolig i
huset. Omkring 1935 bliver huset indrettet til to fami
lier, for hvilke det fungerer frem til midten af
1960’erne. Bygningen ombygges i 1959, vestgavlen ny
mures, og den tidligere dør erstattes af et vindue, lige
som der opsættes kviste på sydsiden. Det grundmu
rede udhus mod sydvest indtegnes i brandforsikringen
i 1879 og beskrives som værende røgeri og lo. Senere
o. 1918 indrettes beboelse i bygningen.

Østergade 47
matr.nr. 87e

EJERLISTE:
?-1900-?: murermester Anders Rasmus
Hansen m.fl.
P-1917: F.V. Larsen
1917- 1918: direktør Christian Hansen
1918- 1929: geheimeråd, profesor Willy Bur
meister
1929-1942: Alma Glandt
1942- 1943: Dagmar Jensen
1943- 1947: gdr. Aage Kruuse
1947-1961: Signe Kristiansen
1961-læst 1979: mejeribestyrer O. Petersen
læst 1979: Ebba Bjørck Petersen
1979-1986: 1) Bent Olav Klint Petersen
2) Ole Klint Petersen

EJENDOMMEN OMFATTER: En stor, fritliggende
villa kaldet »Slottet«.
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BESKRIVELSE: Grundmuret, næsten kvadratisk byg
ning i en etage, med høj kælder og naturskiferklædt
vinkeltag. I det nordøstre hjørne en tårnagtig bygning
med stejlt pyramidetag, der forneden knækker over i
en lavere taghældning. Alle tagudhæng har svejfede
spærender, i gavle åse og svejfet udhængsspær. På ho
vedhuset en gul skorsten samt en zinkklædt kvist med
rundt vindue. På tårn fire pinakelkviste. På nordsiden
af tårnopbygningen en verandaudbygning med fladt
paptag og tagterrasse. Bygningen har en høj, kvader
pudset sokkel afsluttet med profilléd, sort opstreget
nederst, gulmalet herover. Til kælder en- og toram
mede, malede vinduer med røde karme og gule ram
mer. Murfladen over sokkel er glatpudset og gulmalet.
I højde med sålbænke samt over vinduerne et gennem
gående murstensbånd i røde maskinsten, udformet
som standerskifte med over- og underliggende løber
skifte. Mod syd fire malede korspostvinduer med
støbte, røde sålbænke samt en tofløjet, rødmalet dør
med sprossede ruder. Over dør buet murstensbånd
med felt, hvori er malet »Godthåb«. Udvendig støbt
trappe med jernrækværk. Vestgavlen har to toram
mede vinduer i tagetagen. Østgavlen har karnapudbygning med skrå sider og svejfet zinktag. Malede,
høje, tværpostede vinduer. I tagetagen torammede
vinduer. Tårnbygning har affasede hjørner og mur
bånd som hovedhus, samt lav trempeletage med rød
malet bindingsværk med svejfede knægte. Malede, to
rammede vinduer og smalle, tværpostede vinduer i de
affasede hjørner. Tårnets nordside har en grundmu
ret verandabygning med høje, smalle vinduer samt en
to fløjet dør. Hovedhusets nordside har korspostvin
duer samt i det nordvestre hjørne et karnaptårn i to
etager med tag som tårnopbygning. Mur- og tømmer
detaljer som tårn. Malede, torammede vinduer.
BYGNINGSHISTORIE: I 1900 lader murermester
Anders Rasmus Hansen ejendommen indtegne i
brandforsikringen. Bygningen benævnes en villa kal
det »Godthåb« og har en udformning, der svarer til
bygningen i dag. I 1940’erne og 50’erne blev ejendom
men benævnt badepension »Slottet«. I 1960’erne over
gik bygningen til privat beboelse.

Østergade 47
(fot. 1984).

ORDLISTE

ORDFORKLARING

Affaset: Skråt afskåret hjørne.

Aftrappet: I murværk, om trinvis ordnede skifter (lag af
mursten) eller murpartier.
Aftægt: Det forhold, at en ejer af en ejendom som vederlag
for overtagelsen påtog sig at underholde en tidligere ejer
eller fæster, så længe vedkommende levede.
Afvalmet: se valmtag.
Alen: 0,6277 m.
Anker: Jernbeslag til at fastholde bygningstømmer i en mur.
Berapning: Tyndt udglattet mørtellag på mur. Mørtelen er

udkastet på muren og skrabet let med kanten af en mur
ske og afkostet med vand. I ældre tid kaldtes det at rappe
muren.
Bindingsværk: Tømmerkonstruktion, der danner skellet i
bindingsværksbygning. Felterne mellem tømmeret - tav
lene - udfyldes med ler, soltørrede lersten, kridtsten eller
mursten. Den bærende konstruktion består af lodrette
stolper i ydervæggen, forbundet parvis på tværs af huset
med vandrette bjælker og på langs af huset med en tag
rem. Andre bestanddele i bindingsværket (fyldtømmer,
fodrem, m.v.) samt metoden, hvorpå tømmeret er samlet,
er egnsbestemt.
Bjælkefag: Mellemrummet mellem to bjælker, se fag.
Bjælkehoved: Den del af en tilhuggen bjælkeende, som ra
ger uden for vægfladen.
Bjælkelag: Til en etageadskillelses bærende del kan der be
nyttes en række bjælker af træværk, kaldet et bjælkelag.
Bladet: Samling mellem to tømmerstykker, hvor de er skåret
ind i hinanden, således at ydersiden er i plan.
Blank mur: Teglstensmur uden overfladebehandling.
Blikkenslagerkvist: se kvist.
Blænding: Flad murniche. Benævnes oftest efter formen.
Brandkam: Den del af brandmuren, som er synlig over ta
get.
Brandmur: Skillevæg, som går i hele husets bredde og
højde. Den er normalt af mur eller beton, og kan gå et
stykke op over tagryg og tagflade i en såkaldt brandkam. I
sammenhængende bebyggelser ligger b. mod skellet til na
bogrunden, og mellem to sammenstødende nabohuse skal
der være en b. Den tjener til at begrænse udbredelsen af
brand og er derfor normalt uden åbninger. Bygningsreg
lementet fastlægger bestemmelser for en brandmurs op
bygning.
Brystning: Lav mur omkring en altan eller lignende. Også
murværket mellem sokkel og vindue.
Bræddesugfjæl: se sugfjæl.
B ræddesålbænk: se sålbænk.
Bræddevindskede: se vindskede.
Brændt fuge: Eller relieffuge: Fuge med fremstående mid
terfuge udført med et s.k. brændjern.
Built-up tag: Et vandret tag, der er »bygget op« af flere lag

materialer. Især benyttet i énfamiliehuse fra 1950-70.
Bånd: Glat eller profileret gesimsagtigt led.
Dannebrogsvindue: Firrammet vindue, hvor lod- og tvær

post danner et latinsk kors - som i Dannebrog. I den
ældre udgave af denne vinduestype er underrammerne
opdelt med en tværsprosse, klassicistisk vindue. Sidst
nævnte vinduestype vandt indpas i grundmurede bygnin
ger fra begyndelsen af forrige århundrede, men afløstes
omkring århundredskiftet af det »rene« dannebrogsvin
due.
Facade: En bygnings yderside.

Fag: Herved forstås normalt spærfag - partiet mellem to
nabospær. Et fag regnes i et bindingsværkshus for det
rum, der ligger mellem to stolper/bjælker. I grundmurede
bygninger anvendtes betegnelsen også i betydningen vindues/dørfag.
Fals: Et retvinklet indsnit langs med kanten af et stykke træ
eller murværk.
Flammeret: Beklædt med profilerede brædder i zig-zag eller
rombeformede mønstre.
Flunke: Side på en kvist.
Fodtømmer: Det stykke tømmer, der i bindingsværkshuse
ligger lige oven på syldstenene. Benævnes også fodstykke
eller fodtræ, se syldstykke.
Forbandt: Det system, hvorefter murstenene anbringes for
at skabe god forbindelse mellem stenene i de enkelte skif
ter.
Forkrøpning: Gesims eller bånd ført vandret rundt om en
fremspringende bygningdel eller ind over en lysning.
Fransk altan: Indadgående dør til det fri afskærmet med et
gelænder.
Fremkraget: Om bygningsdele, der rager frem fra en væg
flade.
Fuge: Åbningen mellem to materialeflader, f.eks. to mur
sten.
Fylding: Flade, der udfylder arealet mellem rammetræet i
døre, paneler o.l.
Fæstebrev: Se afsnit: Fæstere og ejere.
Gavlkvist: Kvist med front i facaden og i fuld taghøjde.

Gesims: Vandret, fremspringende bygningsled, der tjener
som dekorativt overgangsled mellem to bygningsdele. Se
bånd.
Glammet eller glamming: Samling af tømmer således, at det
ene stykke er indfældet i det andet ved indskæring halvt i
hvert stykke.
Grundmur: Murværk, der helt igennem er opført af mur
sten.
Halvvalm: se valmtag.
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Hanebånd eller bjælke: I princippet det samme som hane
bjælke, men betegnelsen »bånd« bruges her ofte, når tøm
meret er spinklere end normalt for bjælker.
Helglasvindue: Vinduestype med kun eet »stort« glas.
Hejsebom eller værk: En forlænget bjælke stikkende ud fra
en facade eller en gavl med ophæng til taljer og tove. Ofte
er h. overdækket af et tag.
Heltag: Tag som fra tagryggen har fald til begge sider.
Hjørnebåndsbeslag: Metalbeslag på hjørnet af en vindues
ramme. Kan også være et hængsel. Hjørnebåndshængsel.
Helvalm: se valmtag.
Hovedgesims: se gesims.
Indstukne: Om hængsler, der er fældet ind i karmtræet.
Kampestenssokkel: se syld.

Kampestenssyld: se syld.
Karnis: S-formet profil.
Kip: Mødestedet for spærenderne og tagfladerne i et heltag
- tagryggen.
Klassicistisk: Om vinduer med korspost og tværsprosse i un
derrammer. Se Dannebrogsvindue.
Klinkbeklædning: Bræddebeklædning med vandret stillede
brædder med et lille overlæg. Dvs. at det ene bræt dækker
et lille stykke ind over det underliggende.
Klinkefald: Simpelt dørlukke bestående af en klinke og en
hage. Klinken sidder på dørbladet. Den er en enarmet
vægtstang drejelig om en bolt, og undertiden holdes den
på plads af en skinne, i hvilken den kan glide op og ned.
Hagen sidder på dørkarmen, og når klinken falder ned i
den, er dørbladet fastholdt.
Knægt: Konsol af træ eller sten tjenende som støtte under
bjælke, gesims etc., er ofte udsmykket med rige profilerin
ger.
Knægtebåret: se knægt.
Kopbånd: I bindingsværk et tømmerstykke mellem stolpe og
bjælke.
Korspostvindue: Vindue delt af en lod- og en tværpost, som
danner et kors.
Kragtræ: Ud kløvede stykker af egetræ, der foroven er pløk
ket sammen to og to. De lægges over rygningen på strå
tage for at holde denne på plads. K. forekommer oprinde
lig ikke i Vest- og Nordjylland.
Krone: Den øverste, ofte profilerede, afslutning på mur el
ler skorsten.
Kvaderpudset: Pudsning, hovedsageligt af facader, der ef
terligner kvadre.
Kvartstaf: En rundstav, der er halveret på langs, hvorpå
halvdelen igen er halveret. K. ses ofte indsat som pryd,
der flankerer fremstående partier.
Kvist: Udbygning på et tag. Kvistene kan deles i tagkviste og
frontkviste (med front i facadeplanet). Taskekvisten har
halvtag i fald fra tagryggen; står fronten i facadeplanet
tales om en kvistetage. Pultkvistens tag er som taskekvi
sten, men udgår under tagryggen. Gavlkvist, schweizer
kvist, hejsekvist, blikkenslagerkvist m.fl.
Lerklining: Udfyldning i tavl på bindingsværksbygning.

Ler, æltet med sand og strå, udkastet fra begge sider på et
skelet af kæppe (støjler) mellem bindingsværkets tømmer.
Lodpost: Det lodrette tømmerstykke i et vindue, der deler
dette op i flere felter (rammer).
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Lude: Eller lydde, en smal udbygning til et hus. Dens halvtag
er en forlængelse af husets tag.
Matrikel: Fortegnelse over ejendomme med henblik på be

skatning.
Murkrone: Den øverste del af en bygningsmur.
Murpille: Murværket mellem to sidestillede åbninger såsom
døre eller vinduer.
Mønning: Stråtagets afslutning i tagryggen, dækket '.rygget,
mønnet) med halm, tang, lyngris eller tørv.
Nagle: Træpløk til at drive gennem samlinger, f.eks. tapsam

linger og notninger for at låse disse, så tappen eller fje
deren ikke glider ud. Medens en dyvel er en simplere
træpløk uden hoved, kan naglen have et fint tildannet
hoved. At befæste med nagler kaldes fornagle.
Neglemærke: Små dekorative indsnit i tømmer, fremstillet
med huljern og i form og størrelse som en fingernegl.
Nygotik: Stilperiode omkring 1850-1900.
Opskalket: Tag, hvis fod af en skalk er løftet ud over hoved

gesimsen og murværket.
Ovenlys: Vindue beliggende i tagflade.
Overkæmmet: Tømmersamling i bindingsværk med kryd
sende tømmer, som ikke ligger i samme plan. F.eks. sam
ling mellem bjælke og tagrem.
Pigsten: Små, utildannede natursten.

Plattegesims: Gesims med platter - i tværsnit retkantede
profilled - som evt. desuden er sammensat af rundstav
eller kelprofiler.
Post: Tømmerstykke, der deler et vindue vandret (tværpost)
eller lodret (lodpost).
Profil: Lodret snit gennem en genstand.
Puds: Mørtellag, som dækker den underliggende mur og
fremtræder med glat overflade; jævnfør dog kvaderpuds
og stænkpuds. Smign. berapning og vandskuring.
Pultkvist: se kvist.
Revledør: Plankedør sammenholdt af tværgående og skrå

revler på bagsiden. Revlerne er tilskåret med en svalehale,
som passer ind i udskæring i plankerne.
Revlehalvdør: se revledør.
Revlelem: se revledør.
Risalit: Fremspringende fløjparti på en bygnings facade;
midtrisalit, siderisalit.
Risfletning: Sammenfletning af tynde grene eller kæppe.
Rygning: Det øverste af tagryggen. På tegltage er r. oftest
belagt med særlige rygningssten, men også vingetegl, som
man har slået vingen af, kan forekomme. På strå- eller
rørtage mødes de to tagfladers tækkematerialer i r., man
bøjer stråene ned langs siden, og ovenpå laves der en r. af
strå, som holdes nede af kragtræer, af græstørv, tang, sand
etc.
Sammenbladet: Samling i tømmerkonstruktioner, således at

det ene tømmerstykke er indfældet i det andet - i for
længelse af det eller i siden af det.
Savsnit: Teglsten lagt med fremskudt spids. Hvis spidserne
ligger i murflugten tales om et savtandsforbandt.
Sidebånd: Tømmerstykke, der midt på en bindingsværksvæg
forbinder stolperne, oftest over flere fag.
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Siderisalit: se Risalit.
Skalk: Kileformet træstykke påslået spærfoden for at løfte
taget og dermed tagvandet ud over hovedgesims og mur
værk.
Skalmur: Dække en oprindelig mur bag en ny - lægge en
skal uden på den. Er ofte sket med gamle bindingsværks
huse for at gøre dem tætte og mere modstandsdygtige.
Benyttes udpræget i nyere muret byggeri, hvor den inder
ste mur er af træskelet, beton eller letbeton.
Skifte: se forbandt.
Skorstenshammer: Overligger af træ eller sten over det åbne
ildsted. Den bærer røgkappen, der snævrer ind i skor
stenspiben.
Skorstenspibe: Den del af skorstenen, der er synlig over ta
get.
Skråbånd: Eller skråstiver: Skråtstillet tømmerstykke mel
lem lodrette og vandrette tømmerstykker i bindingsværk,
f.eks. mellem fodrem og stolpe.
Smigfag: Skråt afskåret fag på facade.
Sokkel: Den nederste synlige del af en mur, når dette parti
er udført af et andet materiale end muren.
Spejl: Betegnelse, som dækker et plant, glat murfelt, der
indrammes af profilerede led. Ligeledes en glat fylding i
en dør eller midterfelt i en friset fylding kaldes s. Ved en
friset fylding forstås en fylding, der langs kanten har en
forsænket, bred, let skrånende flade.
Spejlfylding: se spejl.
Spir: Større håndsmedede søm.
Sprosse: Træstykke, der opdeler vinduesrammen i mindre
felter.
Spær: De skråtstillede tømmerstykker i en tagkonstruktion,
der bærer tagbeklædningen.
Spærfag: Oprindelig afstanden mellem to spær i samme tag
side. I dag betegnelse for hver hele enkelte spærkonstruk
tion eventuelt med hanebånd. En tagkonstruktion består
af et antal spærfag. Forskellige s. er gitterspærfag, hvor
tømmerstykker deler den store trekant i mindre dele og
derved giver s. styrke, og hanebåndspærfaget, der gør det
muligt at udnytte loftsrummet.
Staf: Konvekst, buet profil-led, f.eks. kvart- og halvstaf.
Stik: Aflastningsmurværk over muråbninger. Stik kan være
lige eller have forskellige bueformer.
Stolpe: Lodret stillet kraftigt tømmerstykke, der bl.a. er med
til at danne det bærende skelet i et bindingsværkshus og i
et bulhus.
Stænkpuds: Puds af grovkornet mørtel, udkastet på muren.
Sugfjæl: Skråt eller vandret bræt som lukke mellem tagrem
og tagfod i bindingsværk.
Svalehaleblad: Tømmersamling, hvor det ene stykke er skå
ret ned i det andet med form af en svalehale.
Svejfet: Udadbuet.
Syld: Fundamentsten under husets vægge, de er gerne af
granit og lagt på en række uden brug af bindemiddel.
Oftest vil stenene være utildannede. I bindingsværkshuse
ligger fodremmen på s., og i egne, hvor man ikke har
brugt fodrem, rejser stolper og vægge sig direkte fra s.
Syldsten: se syld.
Sålbænk: Fremspring eller skråbånd anbragt på ydersiden af
en husmur under vinduerne for at bortlede regnvand.

Tagryg: Den øverste del af et tag indbefattet rygningen eller
mønningen - stedet, hvor to modsat skrånende tagflader
mødes.
Tagskæg: Den nederste del af et stråtag, der rager ud over
husmuren og leder tagdryppet væk fra den.
Tagskægskvist: Kvist, der har udspring i højde med tagrem
men, og om hvilken tagskægget buer op.
Tappet: Tømmersamling, hvor det ene stykke er gjort min
dre (tap) og stukket ind i det andet, sædvanligvis fastholdt
ved en trænagle.
Tavl: Udfyldning af mellemrummene i bindingsværkshuses
tømmerskelet, enten med en lerklinet kæppefletning eller
med rå eller brændte sten.
Terracotta: Uglaseret, brændt ler med rødlig farve.
Toprem: se tagrem.
Trappefrise: Muret frise, hvor nedadvendende aftrapninger
fremtræder i relief. T. går gerne over fire skiftegange.
Trukket: Om gesimser. Gesimsen er trukket i våd puds med
et profilskåret bræt.
Tværpost: Det vandrette tømmerstykke i et vindue, der deler
dette op i flere felter (rammer).
Udkragning: Vandret led, der springer frem over det un

derliggende.
Udskud: Lav udbygning, der skyder sig ud fra et hus og har
dets tag ført ud over sig.
Valmtag: Tag med skrå flader ved gavlene.

Vandbræt: Skråtstillet bræt på en mur, anbragt for at lede
regnvand bort.
Vandskuring: Også kaldet skuring. Behandling af murværk,
således at stenenes kontur ses gennem et ganske tyndt
pudsiag. Fremgangsmåden er, at der udkastes et tyndt
pudslag, som derefter trækkes af på ny med murskeen.
Under stænkning med vand skures der derefter med en
mursten eller en sæk - sækkeskuring.
Vindovn: Jernkakkelovn, der fyres fra den stue, hvor ovnen
står i. Røgen trækker ud genenm et skorstensrør, forbun
det til en lukket skorsten.
Vinduessprosse: se sprosse.
Vindskede: Bræt påsømmet tagudhænget i en gavl for at
udelukke vind og regn.
Vinkeltag: Om tage, hvis flader har hældning til to sider, og
hvor vinklen mellem disse er omkring 90°.
Æggestavsfrise: Ornamentik bestående af en række store

æglignende blade, afvekslende med små aflange, der min
der om pilespidser.

Tagrem: Vandret, gennemgående tømmerstykke foroven i

en ydervæg, hvorpå tagværket hviler.
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ANVENDT KILDEMATERIALE
OG LITTERATUR

Til de bygningshistoriske undersøgelser har hovedkil
derne været brandforsikringsarkivalier. Den alminde
lige Brandforsikring for Landbygninger blev oprettet i
1792. Brandforsikring var dog en frivillig sag. I Gille
leje var ejendommene imidlertid kongelige fæstehuse,
hvorfor samtlige huse med fæstebrev blev indtegnet til
brandforsikringen i 1793. Vurderingsprotokollen frem
til 1800 er bevaret i GI. Frederiksborg-Kronborg Amts
arkiv.
Herefter skete en omorganisering af forsikringsvæ
senet, idet der blev oprettet branddirektorater for
hvert herred - for Gillelejes vedkommende Holbo
Herred. Brandforsikringsarkivalierne består af to si
deløbende protokoller, forsikringsprotokoller og tak
sationsprotokoller. I forsikringsprotokollerne er ejen
dommene opført efter forsikringsnumre (som kan fin
des i jævnføringsregisteret s. 141) med henvisning til
de kronologisk førte brandtaksationsprotokoller. Ved
selve vurderingsforretningen mødte branddirektøren
op på stedet sammen med to uvildige vurderingsmænd, gerne håndværkere, og gennemgik ejendom
men. Beskrivelsen og forsikringssummen m.m. blev
opført i taksationsprotokollen. Efter første vurdering
blev huset normalt kun omvurderet i forbindelse med
ombygninger eller ejerskifte. Et omfattende arkivma
teriale er bevaret i Frederiksborg Amts branddirek
torats arkiv, under Holbo Herred. I 1857 fandt en ny
omlægning af brandforsikringsvæsenet sted, idet de
fleste taksationer nu blev udført af lokale sognetaksationsmænd. Samtidig blev der oprettet såkaldte sogne
taksationsprotokoller. Desværre er ingen af disse be
varet for Gillelejes vedkommende, kun de summariske
forsikringsprotokoller.
I 1870 fandt en liberalisering af forsikringsvæsenet
sted, således at Brandforsikringen for Landbygninger,
der hidtil havde været et statsligt foretagende, skulle
overgå til at være et privat selskab, samtidig med at der
blev mulighed for at oprette nye brandforsikringssel 
skaber. Den overvejende del af ejendommene har dog
fortsat i Brandforsikringen for Landbygninger. Om
kring 1900 overgår en del ejendomme til Østifternes
Brandforsikring, hvis arkivmateriale frem til o. 1950
også er inddraget i undersøgelsen.
Bygningshistoriske undersøgelser for tiden efter 1907
hviler i mange tilfælde på Søborg-Gilleleje bygnings
kommissions protokoller, som er bevaret siden opret
telsen i 1907 og frem til 1960’erne.
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Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Born
holm:
Amtsarkiver, GI. Frederiksborg og Kronborg amter:
Brandforsikringsprotokol 1793-1800.
Brandforsikringsarkivalier vedr. landbygninger for
1800.
Fæsteprotokoller ca. 1754-ca. 1851 (fem bind).

Brandforsikringsarkivalier vedr. landbygninger 18001872, branddirektoratsarkiver:
Frederiksborg Amt, Holbo Herred:
Brandforsikringsprotokoller 1800-1857 (tre bind)
Brandforsikringsprotokoller 1857-1872 (eet bind)
Brandforsikringsprotokoller 1800-1871 (seks bind)

Østifternes Brandforsikring:
Frederiksborg Amt, 2. distrikt, Gilleleje m.fl.:
Vurderingsprotokoller 1926-1955 (syv bind)
Retsbetjentarkiver, Kronborg Vestre birk 1848-1919:
Realregister Søborg sogn ca. 1862-ca. 1915 (tre bind)
Realregister Gilleleje sogn ca. 1900-1959 (fem bind)

Erhvervsarkivet, Statens erhvervshistoriske arkiv:
Brandforsikringen for Landbygninger:
Frederiksborg Amt, Holbo Herred, Gilleleje sogn:
Brandforsikringsprotokoller 1872-1929
Østifternes Brandforsikring:
Frederiksborg Amt, 2. distrikt, Gilleleje:
Brand vurderingsskemaer ca. 1890-1950 (3. pakke)
Matrikelarkivet:
Søborg Sogn, Gilleleje By:
Diverse matrikelkort 1815-1936.
Matrikelprotokol 1844 (udarbejdet ca. 1820)

Græsted-Gilleleje Kommune:
Teknisk forvaltning, ejendomsarkiv:
Bygningskommissionsprotokoller 1907-1962 (4 bind)

JÆVNFØRINGSREGISTER

JÆVNFØRINGSREGISTER
Nedenstående register er en nøgle for dem, der vil
bruge det primære kildemateriale til byens bygnings
historie. Jævnføringsregisteret er ordnet alfabetisk ef
ter adresse med det tilhørende nugældende matrikel
nummer. Registeret omfatter kun de ejendomme, som
er medtaget i registranten.

De nuværende matrikelnumre blev taget i brug i 1844,
dog er der sket nogle mindre ændringer gennem
årene.

Registeret har fire kolonner med matrikelbetegnelser:
Den første indeholder det nuværende matrikelnum
mer. Den anden det nummer, som findes på matrikel
kortet fra 1884-85, et kort, som viser den første helt,
nøjagtige opmåling af byen. Den tredie kolonne rum
mer de matrikelnumre, som blev taget i brug i 1844,
men som allerede ses indskrevet på det originale ma
trikelkort fra 1815. Den fjerde kolonne indeholder de
numre, som findes på det første rigtigt opmålte kort
over Gilleleje fra 1809. Jævnføringsregisteret har seks
kolonner med brandforsikringsnumre. I afsnittet: An
vendt kildemateriale og litteratur s. 140 findes en gen
nemgang af brandforsikringsarkivalierne for Gilleleje.
I jævnføringsregisterets før-kolonne under brandfor
sikringsnumre findes de ældste numre på ejendom
mene. Ved indtegningen til brandforsikringen i
1793-94 blev størstedelen af husene indført samlet un
der eet fælles-nummer. Først år 1800 får hver enkelt
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ejendom sit eget nummer i brandforsikringsprotokol
len, hvilket fremgår af den anden kolonne i registeret.
Systemet er dette, at hele byen har et hovednummer
(33) og hver ejendom et løbenummer. Efterfølgende
protokolrækker har ofte henvisning til dette første lø
benummer. I de næste tre kolonner følger i kronolo
gisk rækkefølge de efterfølgende brandforsikrings
protokoller. Hver protokol har sin kolonne med an
givelse af, hvilken tidsperiode den er gældende.

Brandforsikringen for Landbygningers forsikrings
protokoller er opbygget med et internt nummersy
stem, med henvisning til de kronologisk førte taksa
tionsprotokoller. Ved hjælp af numrene i nedenstå
ende jævnføringsregister er det således muligt at følge
den enkelte ejendoms beskrivelse og vurderinger til
brandforsikringen gennem tiderne.
I slutningen af 1800-årene bliver en del forsikrings
tagere overflyttet til Østifternes Brandforsikring. Her
anvendes et andet internt nummersystem, hvilket
fremgår af den sidste kolonne i jævnføringsregisteret.
Ud over de forskellige numre er der i jævnførings
registeret også angivet et + i en eller flere kolonner ud
for de enkelte ejendomme. Dette angiver for matrikel
numrenes vedkommende, at ejendommen ikke findes
på det respektive matrikelkort. Hvad angår brandfor
sikringsnumrene angivet 4-, at ejendommen ikke har
været forsikret i den angivne periode.

BRANDFORSIKRINGSNUMRE

MATRIKELNUMRE
Nuv.nr.

1884

1844
(1815)

1809

Brand forsi k. prot.
1793-94 1800-57

Den aim. Brandf. f. Landb. Østift.
1857-72 1866-19301866-1930 Brandf.

-4-

33-77
33-63
33-91
33-90

155
143
168
167

256
243
268
267

369
368

197
125
91
103
123
-e94

294
226
192
204
224
309
195
287
197
271
274
248

388
334
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Personer af samme navn er anført selvstændigt, hvis det ikke med
sikkerhed kan afgøres, at der er tale om samme person. Varierende
stavemåder og lejlighedsvist tilnavne er anført i parentes.

A
Adolfsen, Leo Valter, 115, 116.
Andersdatter, Ane, 53; —, Gunnild, 94; —, Trine, enke efter
Hans Peder Pedersen, 71.
Andersen, Ambjørn, fisker, 73;-, Anders, murer, fisker (»An
ders Jyde«), 114; -, Anders Christian, fisker, 122;
Ane
Oline, enke efter Frederik Carlsen, 100; Anna Jensine, f.
Andersen, enke efter Christian Christensen, 86;
Bendt,
85; -, Birte, enke efter Ambjørn Andersen, se under Birte
Jørgensdatter; -, Carl, 61; -, Christiane, enke efter Jørgen
Larsen, 81; -, Christian Sofus, fisker, 114; -, David, både
bygger, 86, 87; -, Hans, 84, 85; -, Jens Peder, 76; -, Jeppe,
76; -, Jeppe, 78; -, Jeppe, 98, 102; -, Julie Kirstine, 69; -,
Julius, fisker, 50;-, Kirstine Marie, se under Kristine Marie
Pedersdatter; -, Lars, fisker, fiskehandler, 85; -, Niels An
dersens enke, 101;-, Ole, høkerhandler, 98, 99;-, Ole Finn,
71; -, Ole Kjeld, 87; -, Peder, fisker, 79; -, Peder, tømrer,
79; - Peder, 82, 84; -, Pernille, enke efter Claus Rasmussen,
se under Petronelle Svendsen; -, unge Svend, 61; -,
gi. Svend, skrædder, 88, 90; -, Svend Nielsen, fisker, 99; -,
Tove, kontorassistent, se under Tove Clausen.
Andresen, Andreas, 19, 20.
Andreasen, Anders, murer, 131;—, Andreas, 99, 100;—, Inger
Kristine, 121; -, Kathrine, enke efter Niels Madsen, 132; -,
Ketty Elisabeth, 95; -, Lars Jensen, fisker, 95, 96; -, Peder,
fisker, lods, 99; -, Poul Preben Breiding, inspektør, 89; -,
Svend Marius, fisker, 95.

B
Barlebo, Carsten, 62.
Bastrup, Ellen Sofie, 117; -, Jens Peder, fisker, 117, 119; -,
Karen Kathrine, 117;-, Lorentze, 117, 119;-, Olga, 117;-,
Rudolph, 117.
Baumgarten, Helge, maskinist, 121;-, Vilhelm August, værk
mester, 121.
Bendsen, David, fisker, lods, høker, sømand, 74, 76;-, David,
81; -, Peder, fisker, fiskehandler, lægdsmand, strandfoged,
30, 87, 88.
Bendtsen, Anders, fisker, 86;-, Anne Johanne, 131;-, Bendt
Andersen, 131; -, Cathrine Larsdatter, enke efter Anders
Bendtsen, se under Cathrine Larsdatter; -, Christian, fi
sker, 131; -, Christian, fisker, 114; -, Lars, 44, 57, 58; -,
Lars, lods, fisker, 57; -, Lars, fisker, 77; -, Lars, 62; -, Niels,
69; -, Niels, fisker, 54, 55; -, Peder, 39, 43; -, Svend, fisker,
122; -, Svend, 116;-, Svend Erik, fisker, 131; -, Troels (Truels), 38, 39.
Bentsen, Caroline, se under Caroline Petersen.
Bergquist, Aase Carsten, 63.
Bernthsen, Carl Vilhelm (Før Petersen), fisker, 50, 51.
Bertelsen, Erik, forfatter, 114.
Berthelsen, Anne Dorthe, 67; —, Tove Wulff, 67.
Biering, Junte, 116.
Biørnsen, Anna, se under Anna Larsdatter; -, Ole, 86, 87.
Bjørnsen, Bendt, fisker, husmand, 106, 108;-, Christian Bek
ker, fisker, gasværksbestyrer, 82, 83; -, Christen Nielsen,
fisker, 127; -, Lars, lods, 116, 117; -, Lars Olsen, fisker, 82,
83; -, Marie Bendine, enke efter Waldemar Bjørnsen, 77; -,
Waldemar Christian, brygger, 77, 78.
Bolm, Kirsten, 71, 114.

Bondesen, fru, Betty Gram, 64.
Boysen, Ulf, 85.
Brantzen, Audrey, 50.
Bredsdorff. Peter, arkitekt, professor, 106.
Breiding, Lilly, 89.
Brown, Wendy Elisabeth, 121.
Burmeister, Willy, geheimeråd, professor, 136.
Btilow, Joachim, 11.
Bæk, Carl Nielsen, skipper, 41; -, Christi, 41, 43, 44; -, Chri
stian, L., 56; -, Christian Nielsen, murermester, 41, 43, 45;
-, Niels Larsen, 41, 44; -, Hanne Nielsen, enke efter Svend
Nielsen, 41, 43, 44, 45; -, Lars Nielsen, fisker, 109, 111; -,
Minna Eleonora, 43, 45; -, Nanna Nielsen, 109.
Børgesen, Niels, fisker, 123.
Bøyesen, Birgit, 65.

C
Carlsen, Anders, fisker, 61, 62; -, Anders, fisker, 68; -, Anna
Petrine Christine, 124;-, Britta Ingeborg, 126;-, Christian
II, konge, 9; -, Christian III, konge, 7, 8; -, Christian V,
konge, 11, 16, 17; -, Christian, kaperfører, fisker, lods, 51,
53; -, Christian, fisker, havnefoged, 126; -, Christian Adolf,
96; -, Christian Adolf, fisker, 126; -, Christian Adolf, fisker,
100; -, Christian Otto, fisker, 100; -, Edith Bæk, 5, 41, 44; -,
Frederik, styrmand, stenfisker, 100, 101;-, Frederik, 122;-,
Hans, fisker, 68; -, Oda, 89; -, Sidse Nielsdatter, enke efter
Chr. Carlsen, se under Sidse Nielsdatter.
Christensen, Ane Andersdatter, enke efter Peder Christensen,
se under Ane Andersdatter; -, Anna Jensine, se under
Anna Jensine Andersen; -, Bertil, 61; -, Carl, fisker, 83; -,
Carla Elisabeth, 61; -, Christian, fisker, 86; -, Frederikke,
enke efter Peder Larsen, 59; -, J. F. O., 65, 66; -, Johannes
Arne, varmemester, 61; -, Laurits, fisker, 127; -, M., gros
serer, 119; -, Merete Søborg, kontorassistent, 51; -, Peder,
fisker, 53, 54; -, Svend Aage, kommis, 56.
Christiansen, Carl, fisker, 30, 124, 125; -, Carl, fisker, 79, 80;
-, Carl 96, 97; -, Christian L., bødker, 57; -, Christian
Svendsen, fisker, 109; -, Dora Høyberg, 131; -, Egon Chri
stian F., frisørmester, 74; -, Emma Petronelle, 132; -, Fre
derik Høyberg, 131; -, Gerda Bødker, ekspeditrice, 57; -,
Jensine, 131;-, Jytte, 57;-, Karen Alice, 74;-, Lars, bødker,
57; -, Niels, fisker, strandfoged, 109, 110; -, Niels Laurits,
arbejdsmand, skipper, 57; -, Poul Bødker, chauffør, 57; -,
Severine Cecilie Vilhelmine, 51; —, Svend Bødker, chauffør,
57; -, Søren, klokker, 131.
Clausen, Carl Julius, fragtmand, kørelærer, 59, 60; -, Chri
stian, fisker, 89; -, Christian Oskar, fisker, tobakshandler,
89; -, Christiane, 60; -, Hanna, 89; -, Inger Kirstine, se
under Inger Kirstine Hansen, 59; -, Jens, fisker, 81, 82; -,
Peder, fisker, 59, 60; -, Tove, kontorassistent, 59.
Clemmensen, Carlo, blikkenslagermester, 77.
Corneliussen, Niels, skomager, 131.

D
Dahl, Carsten, 121.
Davidsdatter, Johanne, 18.
Davidsen, Hans, 18.

E
Edelskov, Ragnhild, 95.
Engberg, Nils, 45.
Eriksdatter, Sidse, enke efter Anders Jensen, 102; -, Hans
(Anders), 106, 108.
Esmann, Svend Christian Svendsen, fisker, 116; -, Svend Pe
dersen, snedker, fisker, 116, 117.
Frederichsen, Anders, 109.
Frederik II, konge, 9.
Frederiksen, Agnes Sigrid, 134; -, Børge, arbejdsmand, 134;
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Caroline, se under Caroline Petersen; Christian, fisker,
134; -, Erik Jørgen, stenfisker, arbejdsmand, 132; -, Niels
Peder, fisker, 122; -, Sofie, se under Sofie Olsen; -, Ulrik,
fisker, 133, 134; -, Ulrik Peter, fisker, 134.

F
Fynbo, Rasmus, 7.
Frandsen, Søren, 45.
Frölich, Jette, 104.
Frøyr, Erik, tegner, 106.
Færgemann, Aage, 71.

G
Gilleleje Museumsforening, 90, 92.
Gilleleje Sømandshjem, 69.
Glandt, Alma, 136.
Gottschalck, grosserer, 44.
Grevsen, Britta Kronborg, 74, 81.
Groth-Andersen, Erik, 65; -, Kirsten, 65.
Græsted-Gilleleje Kommune, 105.
Gunnersen, Peder, 58.

H
Haagensen, Anders, 73; -, Mads, snedker, 97, 98, 99.
Hansdatter, Ane Cathrine, enke efter Lars Svendsen, 85; -,
Anna, enke efter Carl Svendsen, 68; -, Ellen, enke efter
Christen Ibsen, 53, 54; -, Petronelle, enke efter Christian
Bendtsen, 114.
Hansen, frk. Alma Regine, 53; -, Anders Rasmus, murerme
ster, 136; -, Anna Cathrine, se under Cathrine Marcussen;
-, Frk. Asta Petrine, 53; -, Bendt, snedkermester, 121; -,
Christian, 71;-, Christian, direktør, 136;-, David, 18, 46;-,
Hans, arbejdsmand, 119;-, Hans, ejendomsmægler, 115;-,
Hans arbejdsmand, fisker, 115;-, Hans Peter, fisker, 73, 74;
-, Jens, 120;-, Jens Ole, snedkermester, 86;-, Jørgen, 123;
-, Lars, 132, 133;-, Lars, fisker, 79;-, Lars fisker, 111, 113;
-, Martin, fisker, 53; -, Mary Petrea, 120; -, Olga Christine,
85; -, Ove Stig, maler, 53; -, Peder, skomager, 66; -, Peder,
fisker, daglejer, 123, 124; -, Rasmus Hansens enke, 109; -,
Ulla Brith, 131.
Hejlesen, Jens Lindholm, 76.
Helweg, Ida Merete, 104; -, Ole, 104.
Henrichsen, Svend, 131.
Hoffmann, Annette, 50.
Hommeltoft, Jens Viggo, civilingeniør, 123.

I
Ibsen, Christen, fisker, 53, 54; —, Ellen Hansdatter, enke efter
Christen Ibsen, se under Ellen Hansdatter; -, Peder, 69; -,
Svend, 46.
Idorn, Ditlev Peter, skomager, 79, 80; -, Georg, skomager, 79;
-, Gerda Sørine, 79.

Jacobsen, Anker Alex, bager, 79;-, Christian, daglejer, 109;-,
Christopher, 131; -, Hendrich, 131; -, Niels, 64; -, Niels,
fisker, skrædder, 76; Jan Orla, civilingeniør, 114; -, Th.,
manufakturhandler, 76.
Jardorf, Poul, direktør, 71.
Jensdatter, Anna, enke efter Lars Madsen, 126; -, Bendte,
enke efter Peder Andreasen, 99; -, Elisabeth, 122.
Jensen, Anders, fisker, 95; —, Anders, fisker, 102; —, Anders,
122; -, Andreas, fisker, 95, 96; -, Bendt, fisker, 81, 82; -,
Dagmar, 136; -, Hans, 113, 114; -, Jens, plovmand, 44; -,
Jens, fisker, 57, 62, 63; -, Jens, 84; -, Jens, præst, 11; -, Jens,
fisker, 122; -, Julius A., snedker, 62; -, Laurine, enke efter
Peder Andersen, 79; -, Lars, 73; -, Niels, 19; -, Niels, 122; -,
Niels, fisker, 62;-, Peder, smed, 90, 91, 92;-, Peder, 117;-,
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Svend, 64; -, Svend, fisker, skipper, 73, 74; -, Søren, 17; -,
Tyge, 19.
Jespersen, Christian, 64.
Johansen, Johannes, 69.
Juliussen, Anna Margrethe Larsine, 50; -, Bendt Christian,
fisker, 50; -, Lars Bendt, 50; —, Louis Juul, prokurist, 50; —,
Peter August, fisker, 94, 95.
Jyde, Jens, 7;-, Peder, 10.
Jønsson, Bernhard, malermester, 89.
Jørgensdatter, Birte, enke efter Ambiørn Andersen, 73; -,
Bodil Kirstine, enke efter Erland Larsen, 113, 114; -, Kir
sten, enke efter Lars Ambjørn Nielsen, 132; —, Maren, enke
efter Hans Larsen, 131.
Jørgensen, Anders, fisker, 76; -, Anders, fisker, 131; -, Caro
line, enke efter Ferdinand Petersen, 74; -, Hans, 84; -, Ib,
66; —, Jørgen, 17; —, Lars, fisker, lods, 81; —, Mads, fisker,
lods, 126;-, Mads, fisker, 132, 133;-, Niels, skrædder, 133,
134;-, Peder, fisker, 78;-, Rasmus, fisker, lods, 117.

K
Karlsdatter, Ellen, enke efter Christen Olsen, 85.
Kjerulf, Axel, 35, 46.
Kjær, Aase, 62, 63.
Klausen, Karen, 71;-, Niels Lykkeholm, 71.
Klerk, Karoline Maria, 100;-, Marianne, 100;-, Sophie Maria,
100; -, Thorkel Jørgen, arkitekt, 100.
Klug, Martin, fisker, 129.
Klottrup, fru, grosserer, Astrid Anna, 86; -, Poul Henning,
overlæge, 86.
Knobelauch, Carl, smed, 90, 91; -, Maren, se under Maren
Larsdatter.
Knudsdatter, Ane Kirstine, enke efter Svend Andersen, 61; -,
Johanne Marie, 98.
Knudsen, Meinert, 73.
Kretzchmar, Fanny, 134;-, Palle, statsaut. revisor, 92.
Kristensen, Lone Lerche, klinikassistent, 65; —, Poul Dyg,
bankfuldmægtig, ejendomshandler, 65.
Kristiansen, Lars, 56, 57;-, Signe, 136.
Kronborg, Thomas, 50.
Kruuse, Aage, gårdejer, 136.
Kure, Birthe, 83.

L
Larsdatter, Ane Louise, enke efter Christian Carlsen, 126;
-, Anna, enke efter Ole Biørnsen, 86; -, Birthe, enke efter
Lars Madsen, 126; —, Bodil, enke efter Peder Hansen, 134,
136; —, Cathrine, enke efter Anders Bendtsen, 86; -, Inge
borg, enke efter Rasmus Olsen, 98; -, Inger, enke efter
Niels Jacobsen, 76; -, Karen, tjenestepige, 17; -, Kirsten,
enke efter Anders Nielsen Willingebeck, 50; —, Kirstine, 98;
-, Lavrine Christiane, enke efter Niels Andersen Willinge
beck, 69; -, Maren, enke efter Carl Knobelauch, 90.
Larsen, Anders, 78; —, Anders, fisker, 100, 101; -. Anders
Henrik, fisker, 69;—, Bent, fisker, 54, 55;—, Bendt. 57, 58;—,
Bendte Christine, 69, 71; -, Biørn, 86, 87; -, Biørn fisker,
lods, 127, 128;-, Bjørn, 78;-, Bjørn, fisker, 82, 83; -, Chri
stian, fisker, lods, 57, 58;—, Erland, fisker, 113;—, F. V., 136;
—, Hans, fisker, 131; —, Hans Vang Bærntsen, skippe ', 78; —,
Inger Marie, se under Inger Marie Rasmusdatter; -, Ivar
Orla, chauffør, 116; -, Jenny Alberta Kristine, 94; -, Jens,
fisker, 73, 74; —, Jørgen, fisker, 81; -, Jørgen, 102; -, Kaj,
malersvend, 115; —, Karen Elisabeth, 94; —, Kristine, 69; —,
Lissi Karitha, fru, 78; -, Marcus, 94, 111; -, Niels. 84; -,
Niels, 69;—, Niels, halmbinder, 111;—, Niels, snedker. 131;—,
Niels Morten, 117; -, O. E., direktør, 89; -, Ole, fisker, 132,
133, 134; -, Ole, 93; -, Peder, fisker, 71, 72, 114;
Peder,
fisker, 58; -, Poul Helge, vejmand, 117; —, Sophie Vilhelmine, enke efter Niels Jørgensen, 133; —, Svend, 111; —,
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Svend, fisker, 116, 117; -, Svend, bødker, 120; -, Svend,
fisker, lods, 129, 130; -, Svend Nielsen, 54.
Lassen, Aksel, 46.
Laugendorff, Kirsten, 69.
Lauritsen, Hans, præst, 8.
Laustsen, Niels Karl, depotejer, 77.
Lembach, Carl Christian, 62.
Leonhard, postmester, barber, 35.
Lyngquist, Liselotte, 117.

M
Madsen, Albert Marius Christian, snedkermester, 86;-, Anne
Lise, 109; -, Ellinor Anker, lærerinde, 83; -, Jenny Marie,
86; -, K. Anker, lærer, 83; -, Keld Anker, arkitekt, 109; —,
Kim Helge, assistent, 115;-, Lars, fisker, 126;-, Lars, 126;-,
Merete Sonne, 115; -, Niels, fisker, 29; -, Niels, fisker, 132,
133;-, Niels Nygaard, bagermester, 79.
Magnussen, Lars, 120.
Marchal, Agnes Waldorf, 92.
Marcussen, Anna Cathrine, enke efter Hans Peter Hansen,
73; -, Bendt, skomager, høker, 98; -, Bent Johannes, sned
kermester, 98; -, Carl Marius, fisker, 98; -, Lars, 94.
Martved, Karen, 51.
Milan, Lovise Ulrica, enke efter Kristen Nielsen, 58.
Ministeriet for off. arbejder, 104.
Missionshotel, 69.
Mogensen, Hans, 66;-, Hans, 113, 114;-, Ludvig, fisker, 109,
111;-, Poul Mogensens enke, 120.
Munk, Jørgen, 9.
Møller, Ingrid Hindhede, 119;-, Iris Rita Else, 119.

N
Nees, Nanny Johanne Kamilla Christiansen, 51, 109.
Nielsdatter, Ane, 64; -, Peternille, 95; -, Sidse, enke efter
Christian Carlsen, 51.
Nielsen, Andreas, fisker, 120; —, Anne-Marie Sonne, 115; —,
Christian Svendsen, fisker, 51, 53; -, Ellen, se under Ellen
Svendsdatter; -, Else Margrethe Karoline, 129; -, Evald,
fisker, 114;-, Frederich, fisker, 109, 110;-, Gudman, 85, 86;
—, Hans, 51, 53;—, Hans Jørgen, 65;—, Hans Peter Ingerslev,
grosserer, 92; -, Jens, toldmedhjælper, 62; -, Jens, fisker,
63; -, Jens, 10; -, Jens, 76; -, Jens, 19, 20; - Jens, fisker, 95,
96; -, Jens, 117; -, Karl Egon, chauffør, 115; -, Kristen,
fisker, 58, 60; -, Kristine Laurentze, enke efter Vilhelm
Nielsen, 132; -, Lars, 83, 84; -, Lars Ambjørn, daglejer,
fisker, 132;-, Lauritz, 5;-, Leif, 131;-, Lillian Margaretha,
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