
Beskrivelse af kulturmijø   
321 - 7 Hovedgården Knabstrup  
Beskrivelse Gården går tilbage til middelalderen, hvor den en tid lå under Roskildebispen, indtil den blev solgt til 

dronning Margrete i 1410. Kong Erik af Pommern solgte i 1430’erne gården til Poul Laxmand den 
Ældre. I begyndelsen af 1600-årene blev gården efter en brand flyttet fra det middelalderlige 
voldsted længere mod vest til sin nuværende beliggenhed og i flere omgange udvidet med 
bøndergårdsjord. 
I slutningen af 1700-årene var gården i forreste række m.h.t. at føre landboreformerne ud i livet, 
jorderne blev drevet som kobbelbrug og en del blev drevet fra avlsgården/enkesædet Dortheaslyst. 
Den plettede Knabstrupperhest blev fremelsket på gården i 1800-årenes midte. 
Hovedbygningen fra omkring 1750 med ældre sidefløje blev i 1861 erstattet af en ny, tegnet af 
Vilhelm Dahlerup, af røde sten i to stokværk med kamtakkede gavle. Parken har grave, gamle 
træer, pavillon og iskælder og er udvidet i flere tempi. Avlsgården ligger umiddelbart nordvest for 
hovedbygningen. 
I 1856 oprettede Knabstrups ejer det store teglværk syd for gården, som senere blev udvidet med 
lervarefabrik i 1907 og en flisefabrik. Til fabriksanlægget hører et antal arbejder- og 
funktionærboliger.  
Gårdens jorder er præget af århundreders hovedgårdsdrift med store marker, gamle alleer og små 
godshuse til gårdens folk. 

Bærende 
elementer 

- hovedgårdsanlægget med hovedbygning, avlsgård, park og gårdsplads 
- de små landarbejderboliger på godsets jorder 
- de gamle allér 
- de store hovedgårdsmarker mellem diger, levende hegn og gamle løvskove 
- det store teglværks- og fabriksanlæg med funktionær- og arbejderboliger 
- de store lergrave nord, syd og øst for teglværket 

Eksist. 
bevaringtiltag 

Hovedbygningen med de tre sammenbyggede bindingsværkslænger (17. årh.) samt havemur med 
portal mod vest er fredet efter bygningsfredningsloven. 

Trusler/sårbarhed - nedrivning eller om-, til- og nybyggeri af og ved eksisterende bygninger, der ikke er i harmoni med 
disse, samt manglende vedligeholdelse 
- fjernelse eller manglende vedligeholdelse af allétræer  
- nedlæggelse af diger og hegn samt tilplantning af de åbne marker 

 
 

 

 

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

 



 

Foto: 1.Hovedgårdsanlægget på Knabstrup med 
den tilbagetrukne hovedbygning fra 1861 (arkitekt 
Vilhelm Dahlerup) og avlsgården øst for den store 
forplads, fra nord 
Stort billede  

 

Foto: 2.Hovedbygningen med ældre sidebygninger 
i bindingsværk, fra syd 
Stort billede  

 

Foto: 3.Dobbelte landarbejderboliger, Sct. Thomas 
Huse, hvor også smedien lå, på Knabstrupvej nord 
for hovedgården, fra nord 
Stort billede  

 

Foto: 4.Tidligere ledhus, Kejserhus, ved 
Knabstrups hovedgårdsdige mod Dramstrup, fra 
vest 
Stort billede  



 

Foto: 5.Det tidligere Knabstrup teglværk, oprettet i 
1856, lervare- og flisefabrik , anlagt i 1907, syd for 
hovedgårdsanlægget, fra nord 
Stort billede  

 

Foto: 6.Del af fabriksanlægget ved teglværket, fra 
vest 
Stort billede  

 

Foto: 7.Lang længe med boliger for arbejdere ved 
teglværk og lervarfabrik, fra øst 
Stort billede  

 

Foto: 8.Lang længe med boliger parallelt med den 
gamle række arbejderboliger nord for, fra øst 
Stort billede  



 

Foto: 9.Lille sø i græsningsoverdrev nord for 
hovedgårdsanlægget, fra syd 
Stort billede  

 

Foto: 10.Den smukke allé fra Knabstrup til 
Dramstrup, fra vest 
Stort billede  

 
 


