
Beskrivelse af kulturmijø   
315 - 8 Hovedgården Eriksholm  
Beskrivelse Gården har rødder i middelalderen, hvor den sammen med andet gods på egnen hørte til Ringsted 

kloster og måske tidligere til Sorø kloster. På den lille ø Munkholm i Bramsnæsbugten skal der have 
ligget et hus, som klosterfolkene brugte. Ved reformationen kom gården til kronen og hed da 
Vinderupgård og lå i en landsby af samme navn. Gården med andet gods solgtes igen af kronen og 
i begyndelsen af 1600-årene blev landsbyens øvrige gårde nedlagt og jorden lagt under 
hovedgården, som flyttedes ud på næsset og fik navnet Eriksholm. Den nuværende hovedbygning 
er et klassicistisk anlæg fra 1788 anlagt med akse gennem den ældre avlsgård, som senere er 
flyttet ud mod vest på hovedgårdens jord. De nærmeste omgivelser er præget af barokkens alleer 
og haveanlægget med plæner ned til vandet. Omkring hovedbygning og park ligger et antal huse til 
godsets funktionærer. Avlsgårdens forpagterbolig er i tidlig "Bedre Byggeskik"-stil fra 1913. 
Størstedelen af den nuværende hovedgårdsjord en hegnet af sten- og jorddiger og har små ledhuse 
ved tilkørslerne. 

Bærende 
elementer 

- hovedgårdsanlægget med hovedbygning og haveanlæg på næsset 
- (den flyttede) avlsgård med hovedbygning og avlslænger oppe på morænefladen 
- små og større funktionær- og arbejderboliger samt skolen liggende spredt ud over godsets areal 
- alléer og diger med gamle bevoksninger mellem de store marker 

Eksist. 
bevaringtiltag 

Eriksholms hovedbygning er fredet efter bygningsfredningsloven 
 
Eriksholms fligede, til dels skovklædte kyst langs Bramsnæs Bugt og Tempelkrog er fredet efter 
naturbeskyttelsesloven 

Trusler/sårbarhed - nedrivning eller om-, til- og nybyggeri af og ved gårde og huse, der ikke harmonerer med den 
eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse 
- nedlæggelse af alléer og gamle levende hegn 
- tilplantning eller tilgroning af park og agerjord 

 
 

 

 

Foto: Kort: De sorte 
tal på kortet viser 
numre på fotografierne 
og hvor fotografierne 
er taget fra. 
Stort billede  

 



 

Foto: Kort: De sorte 
tal på kortet viser 
numre på fotografierne 
og hvor fotografierne 
er taget fra. 
Stort billede  

 

Foto: 1.Eriksholms 
stilrene, klassicistiske 
hovedbygning 
(normalt hvidkalket, 
her med afbanket 
murværk) fra 1788 
med lave sidefløje i 
haveanlæg, hvor 
avlsgården lå indtil 
1912, fra nord 
Stort billede  



 

Foto: 2.Lille dam og et 
af Eriksholms små 
huse vest for 
indkørslen til 
hovedbygningen, fra 
øst 
Stort billede  

 

Foto: 3.Lille godshus 
ved Smedeengen vest 
for hovedbygningen, 
fra nord 
Stort billede  

 

Foto: 4.Lille godshus i 
bindingsværk (med 
udhus) på 
kystskrænten ved den 
lange allé ned til 
hovedbygningen, fra 
syd 
Stort billede  

 

Foto: 5.Huset på 
kystskrænten med vid 
udsigt over 
Tempelkrog og 
Munkholm, fra vest 
Stort billede  



 

Foto: 6.Eriksholms 
avlsgård, der fra 
hovedgårdsanlægget 
blev flyttet op på 
markjorderne i 1912. 
Hovedbygningen er i 
tidlig "Bedre 
Byggeskik"-stil, fra 
nord 
Stort billede  

 

Foto: 7.Den lille skole 
på Eriksholms jorder 
omtrent midtvejs 
mellem Bredetved og 
husmandsstederne på 
Eriksholmmark, fra øst 
Stort billede  

 

Foto: 8.Et ad 
Eriksholms tidligere 
huse, Tranebjerg Hus, 
på Ågerupvej, fra 
sydøst 
Stort billede  

 

Foto: 9.Lille tidligere 
ledhus i hjørnet af 
Eriksholms jorder 
nærmest Arnakke, 
hovedgårdsdiget med 
træ- og 
buskbevoksning løber 
videre mod øst, fra 
vest 
Stort billede  



 

Foto: 10.Kysten 
nordøst for 
hovedgårdsanlægget 
med fredede skovbryn 
og strandenge på 
Kalveholme, fra 
sydvest 
Stort billede  

 
 


