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Forord

MOLEN – TISVILDELEJES VARTEGN

Den Første mole i Tisvildeleje blev etableret i 1906 på initiativ af lejets mange 

erhvervsfiskere. I 1940’erne var molen i så dårlig stand, at den måtte fornyes. I 

1944 blev den erstattet af en mere solid konstruktion. Vedligeholdelsen af den 

nye mole blev finansieret af de nu 14 erhvervsfiskere, der betalte 2 % af deres 

bruttoindtægt til vedligeholdelsen og selv klarede mindre reparationer.

I 1980 ophørte erhvervsfiskeriet endeligt, og molen henlå uden vedligeholdelse, 

indtil den daværende Helsinge Kommune i 1966 gennemførte en nødtørftig 

reparation med udlæg af en badebro.

Selv om molen i Tisvildeleje oprindelig blev etableret, fornyet og vedligeholdt af 

hensyn til erhvervsfiskerne, blev den hurtigt en vigtig del af ferielivet i Tisvildeleje, 

som mødested for de ferierende, som tumleplads for børn og unge, som læmole 

for badende og som fortøjningsplads for mindre fritidssejlere. 

Molen er blevet et vartegn, en del af det særlige miljø i Tisvildeleje.

Molen er i dag på grund af manglende vedligeholdelse og de senere års kraftige 

storme i meget ringe stand, og badebroen er væk. Skal molen bevares, skal der 

handles nu.

Tisvildeleje Bådelaug, der blev oprettet i 1985, har derfor nedsat en 

arbejdsgruppe med det formål at fremme en renovering af molen. Bådelaugets 

medlemmer har i en årrække betalt et årligt bidrag til en molekasse, som dog på 

ingen måde kan løfte opgaven økonomisk.

Arbejdsgruppen har anmodet NIRAS A/S om at udarbejde følgende 

projektbeskrivelse og prisoverslag for en renovering af molen. De samlede 

udgifter anslås til 2 mill. kr. inkl. moms i 2012 priser.

Naturstyrelsen, der ejer området omkring molen, har oplyst, at styrelsen ikke har 

mulighed for at bidrage til finansieringen, men at den ikke vil lægge hindringer i 

vejen for en renovering.

Gribskov Kommune har ligeledes udtalt sig positivt om en renovering af molen, 

og kommunen har givet tilsagn om krone for krone bidrag til finansieringen.

Efter bidrag fra Tisvildeleje Bådelaug og Gribskov Kommune er det udækkede 

finansieringsbehov ca. 1 mill. kr., som søges dækket gennem tilskud fra private, 

herunder private fonde.

På denne baggrund ansøger vi om størst muligt tilskud til renovering af molen i 

Tisvildeleje.

Med venlig hilsen

på Tisvildeleje Bådelaugs vegne

Peter Baumann        Axel Hartmann         Anita Olsen         Henning Walmar
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1 INDLEDNING OG RESUMÉ

Tisvildeleje Bådelaug har indgået aftale med NIRAS om udarbejdelse af en 

projektbeskrivelse for renovering af Tisvildeleje molen med anløbsbro. 

Projektbeskrivelsen skal være grundlag for laugets ansøgning om tilskud fra 

offentlige myndigheder og private fonde til finansiering af retableringen og for 

udbud af arbejderne.

NIRAS har i 2005 for Helsinge Kommune udarbejdet en tilstandsvurdering af 

bølgebryderen og et skitseforslag til renovering af denne. Fotos fra 2005 er 

gengivet i Bilag 3.

I dag fremtræder bølgebryderen endnu mere medtaget end i 2005, se forside 

foto.

Der er i Tisvildeleje et udbredt ønske om retablering af molen med anløbsbro –

Tisvildelejes vartegn – og om tilvejebringelse af det oprindelige attraktive miljø 

fra perioden, hvor fiskerne opererede på stedet, og molen var det naturlige 

samlingssted i lejet.

Dette notat beskriver udviklingen og tilstanden af det nuværende anlæg og 

opstiller forslag til renovering af anlægget.

Budgettet for de samlede omkostninger til renovering af molen med anløbsbro 

beløber sig til 2,0 mio. kr. inkl. moms.

Gribskov Kommune har indvilget i medfinansiering af renoveringen med krone 

for krone. Tisvilde Bådelaug forsøger at tilvejebringe de resterende midler ved 

indsamlinger og ansøgning til fonde.

2 EKSISTERENDE FORHOLD

2.1 Bølgebryderen – Molen

2.1.1 Beskrivelse

Molen blev i 1906 oprindelig anlagt som en stor vinkelbølgebryder med løs 

stenkastning på ydersiden og lodret indfatning af tømmer på indersiden 

bestående af spredte lodpæle med stræk og afstivning med skråpæle. Molen 

gennemgik en omfattende renovering i 1944 og en istandsættelse gennemført af 

Helsinge Kommune i 1996.

Den løse stenkastning har fra begyndelsen været opbygget med et lag store 

dæksten på anslået 2 -3 t yderst og underliggende lag af mindre sten på 100-700 

kg udlagt på en kerne af singles, formentlig samme opbygning som Liseleje 

bølgebryderen, jf. Bilag 2 – figur 6. 
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Figur 1:

Foto af molen fra år ca. 
1918.

Eller måske snarere fra 

efter stormfloden tidligt i 
1920-erne.

Anita Olsens arkiv, 

ukendt fotograf

Molehovedet bestod af en rektangulær stenfyldt tømmerkiste sammenbygget 

med en anløbsbro på indersiden, som har været benyttet som liggeplads for 

fiskefartøjer og mindre fritidssejlere. 

Molens samlede længde er i dag ca. 80 m. Der var oprindelig et  sandfang yderst 

mod vest, der blev kaldt ”vestmolen”, se Fig. 2, og en bølgebryder af sten fra 

molehovedets NV hjørne.

Molens samlede længde er i dag ca. 80 m. Der var oprindelig et  sandfang yderst 

mod vest, der blev kaldt ”vestmolen”, se Fig. 2, og en bølgebryder af sten fra 

molehovedets NV hjørne.
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Figur 2:

Tisvildeleje bølgebryder 

1909. Pejlinger.

Bemærk vanddybder på 
kun 1 á 1,5 m foran 

bølgebryderen og 2m 

vanddybde ca. 50 m 

foran bryderen.
Den vestlige arm af 

bølgebryderen – kaldet 

Vestmolen eller 
sandfang – er i dag 

fjernet til under 

dagligvande.

Rester af Vestmole, 

jf. Foto 8 i Bilag 4.

Tegningsarkiv: 

Kim Boye, NIRAS

2.1.2 Udvikling

Med tiden er det oprindelige moleprofil blevet nedbrudt og dækstenene omlejret 

af mange års bølgepåvirkning. Derved er de underliggende mindre sten blevet 

frilagt og skyllet i havet på forsiden eller over molekronen og ned på indersiden 

af selv mellemstore bølger som generet ved vindstyrke 8 (hård kuling).

Langs den sydlige del af ydersiden og hele indersiden af molen er der sket en 

gradvis tilsanding så vanddybden i dag kun er ca. 1 m yderst på indersiden ved 

enden af molen.

Uden renovering vil molen derfor langsomt blive yderligere nedbrudt af bølger i 

vinterhalvåret i forbindelse med kraftige efterårsstorme. Ved nedbrydningen vil 

moleprofilet blive yderligere fladet ud hvilket vil forbedre stabiliteten men øge 

mængden af bølgeoverskyl, der allerede har ødelagt gangbroen og forringet 

molens anvendelighed.

Resterne af den oprindelige anløbsbro fra 1940-erne er synlig i moleprofilet. De 

indgår delvist i den af Helsinge Kommune i 1996 etablerede ’badebro’, der 

erstattede anløbsbroen. Badebroen blev i 2009 skyllet bort under en storm.

2.1.3 Tilstand

Molekronen, der formentlig er anlagt i ca. kote + 2,5 m, er kraftig nedbrudt over 

hele længden og ligger nu efter flere reparationer omkring kote +1,5 til + 2 m og 

ydersiden er fladet ud fra oprindelig anlæg 2 til omkring anlæg 3 á 4.
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Figur 3:

Anløbsbro på indersiden 
af Molen er opført  tidligt 

i 1940-erne efter 

bevilling i 1939. 

Fotoet er fra ca. 1962

Foto: Anita Olsen

Molen mangler store dæksten på størstedelen af overfladen, hvor den kun er 

beskyttet af mindre sten på typisk 300-700 kg. Det betyder at moleprofilet kun er  

stabilt for bølger med begrænset signifikant bølgehøjde (på mindre end ca. 2 m).

2.1.4 Hydrauliske forhold

Molen er orienteret mod NNØ og udsat for bølger i vinkelrummet V til NNV med 

frit stræk på indtil ca.100 km. 

Vanddybden langs foden på ydersiden skønnes under storm at variere fra ca. 2 

m inderst til 3,5 á 4 m yderst. I forbindelse med kraftige storme fra V og NV med 

middel vindstyrke på 30 m/s og højvande vil molen være udsat for brydende 

bølger med anslået bølgehøjde på 3,5-4 m.

2.2 Anløbsbro

2.2.1 Beskrivelse

Den ca. 42 m lange anløbsbro bestod af 2 rækker træpæle, hvor den bagerste 

række pæle – mod land – var forsynet med skråpæle, som ses på foto, figur 3. 

Broen var forsynet med et trædæk og monteret med en kraftig hammer af træ, 

som ligeledes fremgår af figur 3.

Niveauet for brodækket vurderes til ca. kote + 1,5 á 1,8 m. Og det bemærkes at 

topkoten af dækstenene i molen er ca. 0,5 m højere end brodækket.

2.2.2 Udvikling

Anløbsbroen er gået til i 1996 og erstattet med en badebro, der fremstår med 

pæle Ø150 mm pr. 1,7-2,2 m, indbyrdes afstand 2,3 m og parvis forbundet med 

2 stk. 50x150 mm tømmer til understøtning af gangplanke-sektioner, der kun er 
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dimensioneret til udlægning i badesæsonen. Badebroen er anlagt i 2,4 m bredde 

fra den oprindelige lodrette indfatning af spredte pæle, som øverst er kraftig 

nedbrudt og næsten helt tildækket af sand og sten.

Gangplankerne til badebroen bliver ødelagt af bølgeoverskyl og sten under 

storme, hvis brodækket ikke fjernes om efteråret som vanligt efter 

badesæsonen. 

I 2009 blev gangbroen skyllet væk og er ikke siden blevet retableret.

3 RETABLERING

3.1 Generelt

Både bølgebryder og anløbsbro ønskes retableret i overensstemmelse med 

forholdene fra 1944. Herved genskabes det særlige miljø omkring molen i 

Tisvildeleje og de rekreative værdier, som er knyttet til molen, sikres.

Retableringen vil blive gennemført, som beskrevet i det følgende. Arbejderne bør 

udføres i forårs- eller sommerperioden, hvor der er mindst risiko for, at de 

afbrydes af vejrforholdene. Den samlede anlægsperiode anslås til 3 måneder.

Arbejderne omfatter 5 faser:

• etablering af arbejdsplads

• fjernelse af rester af gangbro og oprydning

• retablering af anløbsbro med ”molehoved”

• retablering af bølgebryder uden ”vestmole”

• rydning af arbejdsplads

3.2 Forslag til retablering af anløbsbroen

Forinden etablering af anløbsbroen skal resterne af badebroen med rustne 

beslag og bolte på pæle og eroderet tømmer fjernes, med undtagelse rækken af 

pæle nærmest stenmolen, der bevares i den nuværende form. Ligeledes skal 

sten i ramme tracéet fjernes og genbruges.

Anløbsbroen retableres i en passende afstand bag den oprindelige placering ved 

ramning af 2 rækker ø 200 mm greenheart pæle ca. 5,5 m lange og med en 

indbyrdes afstand på 1,8 á 2,0 m. Pælene rammes pr. 2 á 3 m og pælene mod 

land forsynes med skråpæle rammet 5:1, som den oprindelige bro.

Pælene forbindes parvis med dobbelt tvinger i sibirisk lærk, der fastgøres til 

pælene med galvaniseret bolte. På tvingerne oplægges i alt 3 stk. længde 

bjælker, der forbindes til tvingerne med lodrette galvaniserede bolte. Herpå 

monteres et kraftigt brodæk med tværliggende planker.

På plankedækket monteres en kraftig langsgående hammer, der evt. forsynes 

med fortøjningsringe. Tillige udføres 2 stk. simple bænke på brodækket trukket 

tilbage mod stenmolen. Der udføres ikke rækværk.
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Anløbsbroen er skitseret i Bilag 1, Figur 5.

3.3 Forslag til reparation af bølgebryder

Retablering af bølgebryderen omfatter regulering af eksisterende sten og 

udlægning af et nyt lag dæksten i størrelse 3 -4 t (sten 80/120 cm). 

Konstruktionen udføres med kronekote ca.. + 2,3 m og kronebredde 3,0 m. 

Hældningen mod havsiden udføres 1:2,5 og mod land 1:1,5.

3.4 Udførelsesbeskrivelse

Der indrettes depotplads på parkeringspladsen efter aftale med Naturstyrelsen -

Nordsjælland for aflægning af stenmaterialer. Materialerne transporteres langs 

kysten.

Med gravemaskine reguleres og sorteres de eksisterende sten for 

tilvejebringelse af en kørevej på toppen af bølgebryderen. Dette arbejde 

nødvendiggør fjernelse af den eksisterende gangbro.

Efter regulering af de eksisterende sten tilkøres dæksten, der fra den østlige 

ende udlægges i det på bilag 1 viste profil. Efter udlægning af dækstenene er 

stenarbejderne afsluttet.

Afslutningsvis ryddes op omkring molen og kørespor langs stranden sløjfes, 

tillige med overdragelse af den rengjorte depotplads til ejeren.

4 SAMLET BUDGET OG FINANSIERING

Ved gennemgang med entreprenør i maj 2011 blev arbejdernes omfang drøftet 

og metoder til gennemførelse. Entreprenøren garanterede leverings- og 

udlægningspris for dæksten 80/120 til 450,- kr. pr. tons og vurderede varigheden 

af reguleringer til 1 á 2 uger med gravemaskine.

Det foreslåede samlede budget for renovering af mole og retablering af 

anløbsbro er inklusive rådgiverydelser til projektering, byggeledelse med mere er 

opgjort på Bilag 3 og beløber sig til:

1. Entreprenørudgift kr.  1.200.000,-

2. Rådgiverudgift kr.      130.000,-

3. Uforudseelige udgifter kr.      240.000,-

4. Evt. prisstigninger kr.      30.000,-

I alt kr.  1.600.000,-

Moms 25 % kr.     400.000,-

Samlet budget, incl. moms kr. 2.000.000,-
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Finansiering

Der ansøges om størst mulig tilskud til renoveringen og genskabelse af det 

attraktive rekreative område omkring molen fra myndigheder, institutioner, fonde 

og private i henhold til nedenstående:

a. Gribskov Kommune kr.  1.000.000,-

(krone til krone finansiering)

b. Molefonden kr.      50.000,-

(kassebeholdning)

c. Private midler herunder fonde kr.    950.000,-

Finansiering i alt kr. 2.000.000,-

5 MYNDIGHEDSBEHANDLING

Ejeren af bølgebryderen, Naturstyrelsen – Nordsjælland, har givet tilladelse til 

renoveringsarbejderne. Gribskov Kommune, der tidligere opsatte og 

vedligeholdte ’badebroen, har givet tilladelse til fjernelse af denne og anlæg af ny 

anløbsbro. 

Da der alene er tale om reparationsarbejder ved genopbygning af bølgebryderen 

og retablering af anløbsbroen, der er lovligt anlagt, er godkendelse fra 

Kystdirektoratet af renoveringsarbejderne er ikke nødvendig, 
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Figur 4

Figur 5

Bilag 1 – Tisvildelejemolen – Forslag til renovering af molen. Tværsnit
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Figur 6 

Liseleje bølgebryder er 

oprindeligt anlagt med 
gangbro på kronen af 
bryderen.

Bredden af mulig 

gangbro er 2,6 m

Bilag 2 – Bølgebryder ud for Liseleje – Situationsplan og tværsnit 

1924
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Figur 7

Samlet budget for 
renovering inkluderer 

entreprenørudgift, 

udgift til rådgiver og 
uforudseelige udgifter 

på ca. 15 %.

Budget er excl. moms 

i prisniveau primo 

2012

Bilag 3 – Budgetforslag for renovering

Tisvilde Bådelaug - Renovering af stenmole og anløbsbro

Projektforslag Bilag 3

Omkostningsoverslag - Entreprenørudgift

Post Arbejde Enhed Mængde Enh.pris
Pris 
underpost

Pris 
hovedpost

kr. kr. kr.

1.0 Anstilling og drift af arbejdsplads 150.000

2.0 Fjernelse af badebro/ oprydning sum 20.000

3.0 Broarbejder 380.000

3.1 Fjernelse af sten i rammeflugt sum 30.000

3.2 Levering og ramning af pæle stk 63 3500 220.500

3.3 Sibirisk lærk (tvinger,bjlk. Dæk) m3 9 8000 72.000

3.4 Bolte, beslag m.v kg 500 80 40.000

3.5 Diverse:Inventar, bænke, fortøjning sum 17.500

4.0 Brohoved 100.000

4.1 Levering og ramning af pæle stk 20 3500 70.000

4.2 Stenfyld m3 20 1000 20.000

4.3 Stræk og bolte sum 1 10000 10.000

4.0 Stenarbejder 550.000

4.1 Regulering af eksisterende sten sum 40.000

4.2 Levering af dæksten ton 1100 180 198.000

4.3 Udlægning/afretning af nye dæksten m3 700 350 245.000

4.4 Udlægning/afretning af eksist. dæksten m3 150 350 52.500

4.4 Finish arbejder sum 14.500

Samlet entreprenør udgift, excl. moms kr. 1.200.000

Prisoverslag er i prisniveau primo 2012.

baseret på tilbudte enhedspriser for lignende arbejder.

Budgetforslag

Entreprenør:

Entreprenørudgift 1.200.000

Uforudseelige udgifter ca. 20 % 240.000

Rådgiver:

Udbudsmateriale & projekt 130.000
Byggeledelse & tilsyn

Prisstigninger anslået til udførelsen 30.000

Budget i alt, excl. moms kr. 1.600.000
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Bilag 4 – Tisvildelejemolen. Tilstandsvurdering 2005

Molen og ”anløbsbroens” tilstand

På de følgende sider er vist billeder af molen fra 27. og 28. april 2005. Som det 

fremgår af billederne er molen stærkt nedbrudt grundet manglende dæksten 

mens pælene og de bærende tværbjælker til ”anløbsbroen” stort set er intakte.

Foto # 1: Adgang til molen ved Stejlepladsen

Foto # 2: Oprindelig lodret indfatning på inderside. Sten på 4-700 kg 
er skyllet ind fra ydersiden af molen
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Foto # 3: Resterne af den gamle indfatning – bolværk i oprindelig anløbs-

bro - med lodrette pæle med bolte til stræk og skråpæle

Foto # 4: Parti af molen hvor alle dæksten mangler. Moleprofilet er fladet 
ud fra oprindeligt anlæg a= 2 til nu a=3 á 4 
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Foto # 5: Parti af molen med enkelte intakte dæksten på 2-2,5 t. Den mørke 
begroning på oversiden viser at stenene har ligget stabilt flere år

Foto # 6: Enkelt større dæksten på ca. 3 t
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Foto # 7: Rester af tømmerkiste ved molehovedet for enden af oprindelig 
anløbsbro

Foto # 8: Rester af sandfanger ved vest enden af molen benævnt ”vest-
molen”
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Foto # 9: Stort set intakt badebro uden gangplanker. Bemærk de mange 
opskyllede og løst lejrede mindre sten og enkelt flyttet større dæksten 

med mørk underside

Foto # 10: Småskader på yderste lede planker for gangbro. Sømbeslag og 
bolte bør udskiftes, hvis badebroen skal genetableres. Stenene langs inder-

siden er øjensynlig blevet efterreguleret
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Foto # 11: Parti med opskyllede løst lejrede sten på 3-400 kg

Foto # 12: Yderste hjørne på indersiden af oprindelige molehoved
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Foto # 13: Tværbjælker og inderste ledeplanke ødelagt af sten og bølge-
overskyl.
Pælerække til højre med stræk har tidligere været benyttet som bolværk 
med liggeplads for fiskefartøjer.

Foto # 14: Det gamle bolværk i anløbsbroen sikret med stenkastning 
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