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Region: Nordsjælland 

Kommune: Gribskov 

Adresse: Ved Gærdet 1, 3230 Tisildeleje 

Matr.nr.: 4s, Ejerlav: Tibirke Flyvesand, Tibirke 

Ejer: Advokat Merete Cordes, Solsortevej 49, 2000 Frederiksberg 

Kontaktperson: Advokat Merete Cordes, Solsortevej 49, 2000 Frederiksberg 

Arkitekt: Bent Helweg-Møller (1883 – 1956) 

Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur 

FBB-bebyggelsesmiljø: Sommerhusområde  

FBB-kompleks: Sommerhus 

FBB-objekt: Hovedhus med omgivende have.  

 

Fredningsforslaget omfatter: Hovedhus og muromkranset gårdhave med overdækket brønd (1912, Bent 

Helweg-Møller). Grundareal 2801 m2. 

 

 

 
Luftfoto over sommerhusområdet. Sommerhuset Villa Vendle, der foreslås fredet, ligger op til Tisvilde hegn. Kattegat 

ligger mod nord. 
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Kortet viser sommerhusets placering og dets nærhed til Kattegat. Sommerhuset ligger 1 km fra Kattegat i gangafstand. 

 

 

 
Situationsplan af sommervillaen – foto af zinktryk af den originale tegning. Tegning ikke målfast. 

 

Tisvilde Hegn ligger mod nordøst – og mod sydøst. Sommervillaen ligger placeret i det sydøstlige hjørne på 

en hjørnegrund tæt op til Tisvilde hegn. Mod sydøst er villaen omkranset af en mur, indenfor hvilken der i 

læ af huset er et mindre gårdrum, indenfor hvilken der er en tag-overdækket brønd.  

Husets hovedindgang ligger placeret mod nord. Huset vestliggende trappe vender ud til haven.  
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foto 1. Ankomst til huset fra nordsiden. Sommervillaen ligger op til Tisvilde Hegn. Den hvidmalede havelåge er husets 

officielle adgang.  

foto 2. Fra vest mod øst, op langs gærdet. Villaen er placeret, hvor terrænet er højest. 

 

Bygningshistorie: 

Sommervillaen, kaldt for Villa Vendle, er opført i 1912 for øjenlæge, professor Lorentz Lorentzen (1842 – 

1915).  

 

 

   
Matrikelkort, Tisvilde Flyvesand, 1880 – 1956.   Matrikelkort, gældende 

Kort ikke i mål. Med rødt er Villa Vendles beliggenhed angivet.  

 

Beskrivelse: 

Bygningen består af et hovedhus i 2 plan. Villaen se situationsplan s.2) er sammenbygget med en 1- etages 

fløj, et udhus, der ligger vinkelret på hovedhuset. 

Hovedhuset er ét bygningsvolumen, et fuldmuret hus med forskellige fremskudte bygningsdele og et 

helvalmet teglbeklædt tag med høj rejsning. Loftet er ikke udnyttet. Udhuset har ligeledes tegltag. 

Proportionalt er underfacade og tag lige høje (se facadetegning side 7).  

Hovedhuset rummer beboelsesrum. Udhuset har rummet kloset, vaske- og redskabsrum. 
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foto 3.  Villa Vendles nordfacade.  

 

Nordfacaden med husets hovedindgang er placeret symmetrisk og fremhævet i et trappeløb med et 

sortmalet smedejernsgelænder med adkomst fra 2 sider. Hoveddøren flankeres af to doriske søjler. 

Den markante og højtliggende stueetages tyngde understreges af formaliteten i facadeopbygningen og i 

tegltaget.  

 

 
foto 4.  Frontpartiet understreges af, at der over døren er en sandstensornamentik, hvor bygherrens initialer og 

opførelsestidspunkt er angivet. 

 

 
foto 5.  Villa Vendles sydøstfacade med det muromkransede gårdrum og den lave fløj med udhuset i fotoets venstre 

side. Brønden ses til højre i billedet.  
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foto 6. Sydøstfacaden set fra det indre gårdrum.  

Døren til venstre i billedet (foto 6), er indgangen til stuen. Døren til højre i billedet er indgangen til køkkenet. 

Den på facadetegningen herunder viste loggia er nu en del af køkkenet under den brede kvist på 

mansardetagen. Mansarden er zinkbeklædt. I etageadskillelsen mellem kvist og veranda er facaden 

beklædt med bæverhaler.  

 

 

 
Facade mod sydøst. Foto af zinktryk af den originale tegning. Tegning ikke målfast. 

Facaden illustrerer den klassiske proportionering, som er karakteristisk for hele opbygningen af Villa 

Vendle. 
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foto 7. Gårdum set mod haven, der ligger mod sydvest. foto 8. Langs facaden. foto 9. Mur og brønd fra stien, der grænser 

op til grunden. 

Bemærk de fremskudte bygningsdele med udkik fra køkkenet i stueplan (se i øvrigt plantegning s.10). Bag 

skodderne på 1. sal er en lille loggia, og bag loggiaen ligger et værelset (se også plan af 1. sal side 12). 

   
foto 10 og foto 11. Brønden, der ligger i det lukkede gårdrum, er overdækket med et lille pyramideformet tag på 4 murede 

piller. Murens højde er ca. 1,80 m – en mandshøj mur, man ikke umiddelbart kan kigge ind over. 

 
foto 12. Sydvestfacade . Fra stuen ses en trappe på 5 trin op til en terrasse. Udhuset ses i billedets højre side. 
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foto 13. Udsigtspladsen mod vest. foto 14. Terrassen mod den vestvendte have. Bemærk terrazzobelægning i 

skakmønster og smedejernsgelænder mod haven. foto 15. Detalje af smedejernsgelænder. 

 

Facader og tag 

Tagbelægningen er vingetegl på både hovedhus og udhus.  

Kvistes tage er dækket med zink. 

Facaden er fuldmuret og pudset med brændte, ufarvede fuger og kvaderstensskifter i hjørnerne. Facaden 

har en rig klassicistisk murværksdetaljering omkring vinduer, ved tagfod og langs den omkransende mur. 

Mod taget er en lille muret gesims, der afsluttes af et rulskifte (Se foto 14). De murede kvaderstensskifter i 

hjørnerne går igen i mansardetagen, som er beklædt med blokhusbrædder. Imellem etagerne er beklædt 

med ’bæverhaler’.  

En høj sokkel er markeret i alle hovedhusets facader. Udhusets sokkel er også markeret, men soklen er her 

lavere. 

Vinduerne er sprossede i stueplan såvel som på 1. sal. Sålbænkene er murede. 

 

Materialer og farver. 

Villaens kulører er rødt, hvidt og gult. Taget er røde tegl. Den pudsede mur, vinduer og portlåger er hvide. 

Både hoved- og sidehus er hvidmalet. 1.salens vinduer og detaljer som treillagen (se foto 13) er gule. 

Nederste del af soklen er sortmalet.  

 

Døre står hvidmalede, når det er hovedindgangsdøre. Grønmalede, når det er sekundære dør;  i udhuset. 

Vinduerne står i en gul kulør på hovedhuset. I udhuset er vinduerne nedtonet og malet hvide. Den murede 

gesims er ligeledes på hovedhuset malet gul. 

Enkelte steder (se foto 3 og foto 7 & 8 og foto 10) er lagt en rødmalet liste, som er med til at understrege 

etageadskillelsen. Den røde farve går igen i den rødmalede bjælke, der ligger henover de 4 murede søjler, 

som bærer brøndens pyramideformede tag; og den går igen i de rødmalede søjler, der holder det lille 

løftede tegltag henover udsigtsposten langs sydvestfacaden. 
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Tværsnit. Foto af zinktryk af original tegning. Tegning målfast.  

 

Tagkonstruktionen er en almindelig spærfagskonstruktion med hanebjælker. I loftet i husets indvendige 

rum er synlige loftsbjælker (se foto 27). Husets detaljerede bearbejdning går flere steder igen indvendigt. Også 

de indvendige døre er omhyggeligt bearbejdede og står originale i huset stadig.  

 

 

 
Længdesnit. Foto af zinktryk af original tegning. Tegning ikke målfast. 

Af snittet ses et grundmuret hus med murede skorstene. Der er kælder under huset mod øst, med 

dagslysindtag i husets sokkel. Der er samme etagehøjde i stueplan og på 1. sal. 
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Foto 16 – 22. Døre.  

   
Hoveddør med sandstensportalen og køkkendøren, man tilgår fra det muromkransede gårdrum. Yderst til højre et 

nærbillede af detalje i udskåret, hvidmalet træ. Det er en aftegning af en kaffekande og teksten lyder: KØKKEN 

    
Havedør mod sydvest fra terrassen og havelåge fra stien ’Ved Gærdet’ og ind til grunden.  

  
Havelåge fra gårdrum til haven og havelåge fra gårdrum og ud imod ’forhaven’, der ligger ud til Tisvilde Hegn. 
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Planløsning 

 
Plantegning, stueplan. Foto af zinktryk af original plantegning. Tegning ikke målfast.  

Bemærk muren mod sydøst. Bemærk også, at udhus er bygget sammen med hovedhuset, men at der kun 

er adgang til udhuset udefra. Bemærk den tidligere veranda, hvor en del nu er inddraget til køkken tillige 

med anretterværelset. 

 

    
Foto 23 -26: Døre set fra forstuen. Indgangsdør til værelse. Dørgrebsdetalje, dør med udgang til terræn.  
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Foto 27. Stue. Bemærk havestuedøren og de profilerede loftsbjælker. Foto 28. Køkken med blik mod sydøst og Tisvilde 

Hegn. 

 

I baggrunden i billedet af stuen ses udgangen til terrassen, der vender mod vest.  

 

I billedet af køkkenet ses inddragelsen af verandaen ved den lavere loftshøjde i nichen med det brede 

vinduesparti ud mod den muromkransede gård. 

 

 



28. maj 2013 Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur 

 

12 
 

 
1. sals plan. Foto af zinktryk af original tegning. Tegning ikke målfast. 

Imellem de to værelser mod vest ligger en trappe, der fører op til et tidligere pigeværelse på loftet. Det 

eneste udnyttede i loftsetagen. Bemærk også loggiaen og sammenhold med facadens grønne skodder (se 

foto 8). 

 

   
Foto 29 – 31. 1) Dør ud til forstuen, stueplan. 2) Den indvendige trappe fra 1. sal og ned. 3)Dørgrebsdetalje. 
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Ændringer 

Yderligere en grund beliggende mod vest er inddraget i matriklen. I dag er der tale om en dobbeltgrund. 

 

Nordfacade: På tegningen er det vist, at trappeløbene, der fører op til indgangen skulle have været dækket 

af en brystningsmur. I dag er det et smedejernsværn. Vi formoder, at ændringen ift. tegningen er sket 

under byggeriets opførelse. Slid taler for dette. 

Sydøst: Veranda er inddraget til køkken. En pudsig detalje er, at den brede kvists blokhusbeklædning mod 

sydøst er vist lodret på tegningen, mens den i dag er vandret. 

Det indre gårdrum har sandsynligvis været grusbelagt med en lille cirkelformet plads i midten, hvor 

flagstangen kunne stå.  

Østgavl: En espalierbeklædning findes ikke mere. 

Stueplan: Anretterværelse er inddraget til køkken (se s. 10). 

Skorstene er ommurede. Den ene har stadig den fine tranchering og en smedejernsdekoration, om end ikke 

så fornem som på den gamle tegning. Det monumentale ildsted (se tværsnit s. 8) har aldrig været opført. 

 

Vedligeholdelsestilstand: 

Huset er i udmærket vedligholdelsesmæssig stand. Tag og bemaling er i god stand. 

 

Husets udvendige trapper er krakelerede og nedbrudte. 

Planforhold:  

Området er udlagt til sommerhusområde.  

Kommuneatlas:  

Der er ikke udgivet kommuneatlas over området.  

Omgivelser 

Området er i dag et sommerhusområde i kystbyen Tisvilde, som har 1531 indbyggere (2011). Byen ligger 25 

km nord for Hillerød. Den nordligste del af byen kaldes Tisvildeleje. Ejendommen ligger i udkanten af et 

homogent sommerhusområde for enden af vejen Skovporten og lige op til Tisvilde Hegn. 

 

 

   
Foto 32 – 35. Der er flere formelle og mange uformelle adgangsveje til sommervillaen.  
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Beplantningen på grunden er primært en randbeplantning ud imod adgangsstien, men også store solitære 

træer, alle hjemmehørende arter, står på grunden; tuja, birk, bøg og lærk. 

Hørende til grunden er også et lavt brændeskur, som ligger ud til stien. 

 

Villa Vendle ligger op imod et stengærde. Stengærdet afgrænser grunden mod øst (se foto 2). 

 

   
I området ligger rødmalede træhuse med hvide vinduer og stråtag (1911, Arnold Krog, dir. for Den kgl. 

Porcelænsfabrik) og ’norske’ bjælkehuse med græstørv på taget (1914, Mogens Clemmensen).  

Arkitekten 

Bent Helweg-Møller var fra 1906 – 10 ansat hos Anton Rosen. Han modtog en række stipendier og 

udmærkelser. Var kunstnerisk medarbejder ved Den kgl. Porcelænsfabrik 1910-14 og medlem af 

Akademirådet 1933-43 og igen fra 1946. 

Hans arbejder er karakteriseret ved en selvstændig ikke-stilefterlignende arkitektur med en stor sans og 

vilje til dekoration. 

Værker:  

Restaurering af Niels Brocks Gård, Strandgade, Kbh. 

Ombygning af Heerings Gård, Overgaden neden Vandet, Kbh. 

Ombygning af Amagertorv 29, Kbh. 

A.C. Bangs pelshus, Østergade 27, Kbh. Ombygget. 

Svaneapoteket 1934, Østergade 18, Kbh. (Fredet 1995). 

Berlingske Tidendes Hus, Pilestræde, Kbh. Ombygget. 

Gammeltorv 6, Aalborg, Tinghuset 1940 – 43. (Fredet 1988). 

Kilder: 

www.gst.dk, historiske kort. 

Gribskov kommune. Byplanvedtægt nr.1 for Tisvilde området. Kort viser, at grunden er udlagt til 

sommerhusområde. 

www.google.dk 

Wikipedia 

Weilbach, Dansk Kunstnerleksikon, (3. udgave v/Sys Harmann), tredje bind, Kbh. 1995, p.272 - 73 

Arkitekt Karl Johan Skovgaard Lassens beretning. 

Krak 

Ejerens originale tegningsmateriale. 

Begrundelse 

Villa Vendle fremstår både udvendig og indvendig, stort set som da det blev bygget. Huset er en fin 

http://www.gst.dk/
http://www.google.dk/
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repræsentant for en dansk fortolkning af, hvordan en sommerbolig så ud i sommerhusenes ’barndom’, hvor 

borgerskabet var bygherre.  

Forslag til bygningssynets indstilling 

Landsforeningen foreslår, at Villa Vendle fredes. 

Formål 

At frede et sommerhus, som tilhører de få velbevarede sommervillaer fra begyndelsen af århundredet.  

Arkitekturhistorie 

Fra 1700-tallet, hvor dele af den mest velstående befolkning og frem til sent i 1800-tallet, hvor det bedre 

borgerskab og kunstnere, primært malere, i sommerhalvåret bebor Skagen og Nordsjælland, udgår idéen 

om sommerhuset, som i Danmark er fortolket i forskellige udtryk gennem tiderne.  

 

Sommerhusbyggeri kaldte man i de sene 1880’ ere for ’huse på landet’ for at adskille dem fra de mere 

herskabelige landsteder. 

I 1890´ernes begyndelse opførtes en række sommerhuse på de lyngbeklædte arealer vest for Hornbæk 

fiskerleje. Fra starten af sommerhusæraen i Danmark havde man ikke noget fysisk udtryk for, hvad et 

sommerhus var. I starten var der oftest tale om uprætentiøse, hvidpudsede huse med tjæret tagpap som 

tagbeklædning efter model af italienske landhuse. Få år senere var moden bjælkehuset, ofte med 

vikingereferencer udført i træværket. Næste skridt i udviklingen af sommerhusbyggeriet var det uberørte 

Tisvilde og Skagen, hvor man bl.a. byggede murede sommervillaer. Villa Vendle er et eksempel på det mere 

herskabelige sommerhus, som var en væsentlig side af det store sommerhus-boom, der florerede i tiden 

før 1. verdenskrig. 

Miljømæssig værdi (omgivelser) 

Sommerboligen ligger i et sommerhusområde, ud til fredede arealer, Tisvilde Hegn. Selve beliggenheden 

udgør en særlig herlighedsværdi.  

 

Landskabeligt er der 2 udendørs uderum – et lukket gårdrum og et åbent haverum, man tilgår fra en 

havestue. Det beskyttede i huset, det mindre beskyttede med den omkransende mur, og det ubeskyttede 

og den vilde natur. 

Det er kun en del af grunden, der er omkranset af en mur, hvilket underbygger det uformelle landliggerliv, 

udtrykt landskabeligt. 

Kulturhistorisk værdi 

Landliggerhusene stod alene de første år. Den lille klynge af sommerhuse ’Ved Gærdet’ i Tisvildeleje er 

beskyttet af det omkringliggende, fredede landskab og udgør i sig selv et kulturmiljø. 

Bygherrerne var det københavnske borgerskab. Villaen giver indtryk af soliditet og stabilitet. 

Den i konteksten markant herskabelige stil, der er karakteristisk for Villa Vendle, har måske sin årsag i 

bygherrens ægteskab med datteren til godset Langholt i Vendsyssel. 

 

Huset giver indtryk af overskud med de mange indgange, de formelle og de uformelle. Samtidig er der en 

fortsat uberørthed over området – ikke alt er underlagt menneskets vilje, og man tør have naturen tæt på. 
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Kuriøst kan bemærkes, at Villa Vendle kun har været ejet af 2 familier i de ca. 100 år, huset har eksisteret. 

Arkitektonisk værdi 

Det arkitektoniske udtryk i Villa Vendle er præget af en bygherre med format . Villaen er et tidligt værk af 

Helweg-Møller. Det er et hus med en personlig stil med klassiske og  ’nybarokke træk’ og med mange 

spændende og gennemarbejdede detaljer med en høj grad af kompleksitet. Planløsningen og husets 

rumfordeling er fornuftig og velløst. Uagtet det herskabelige præg er alle dimensioner beskedne. 

 

Stueetagen har det murede byggeris tyngde og detaljer, karakteristisk for herregårdsbyggeri. Et eksempel 

er kvaderstenshjørnerne.  

I. salens delvis blokhusbeklædte og delvis murede facade er mere kompleks og legende, i retning af 

sommerhusfortolkning. Den vandrette røde liste, der er med til at understrege etageadskillelsen og den 

gule kulør, der er lagt ind f.eks. til at understrege en vertikal eller en horisontal linie, er med til at give huset 

et mere legende udtryk. 

Gårdhaven med de oprindelige detaljer er bevaret, f.eks. indgangslåge, overdækning af brønden og den 

oprindelige mur, der er teglafdækket.  

 

Både hovedhus og sidehus har bevaret alle oprindelige døre og viduer. De ændringer, der er sket i årenes 

løb, er marginale og nødvendige for et hus, der skal kunne fungere i dag, f.eks. etablering af wc og andre 

almindelige tekniske og vlfærdsmæssige forbedringer, f.eks. nyt køkken. 

Sommerhuset er tegnet af en arkitekt med stor sans for detaljebearbejdningen og med en fortællende 

arkitektonisk stil, der lærer os om perioden og vores arkitekturhistorie. Jørgen Hegner Christiansen 

karakteriserer Bent Helweg-Møller i Weilbachs kunstnerleksikon som: ” Nyskabende, åben og til tider 

virtuost fantasifuld, men som fænomen isoleret”. 

Bærende fredningsværdier 

De bærende fredningsværdier knytter sig til fortolkningen af datidens sommervilla. Det knytter sig til det 

bevarede, tidstypiske og til borgerskabets drøm om livet ’på landet’, manifesteret i et fysisk udtryk.  

Villaen har desuden en signifikant placering i landskabet, beliggende på grundens højeste sted og i ly af 

Tisvilde Hegn.  

De bærende fredningsværdier knytter sig også til fornemmelsen for bygningsklumpen, den modulerede 

bygningskrop og for den bemærkelsesværdige stoflighed: Pudset mur, trælistebeklæding, altaner, kviste, 

sandstensdetaljer, hvidmalede gesimser og det smukke tegltag. 

Inde i bygningen er det i høj grad lykkedes at bevare husets oprindelige indretning. 

Anbefalinger 

Det bemærkes, at ejer er interesseret i at frede huset. 

 

Betontrapperne og fliser er sprængte og frostskadede og gør krav på reparation. 


