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ANSØGNINGSSKEMA  

Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme  
2014 

!
Ansøgningsfrist mandag d. 28. april 2014 kl. 12 
Ansøgning sendes til lokaldemokrati@gribskov.dk !!!!
Ansøger: 
(forening eller virksomhed)

Henrik C Andersen 

Mestertræ Kulturhåndværk 

www.mestertrae.dk

Kontaktperson:
Henrik 

Adresse:

Møllebjergvej 28 

3200 Helsinge 

Telefon: 40454021

Email: hc@mestertrae.dk

Foreningens/virksomhedens 
CVR nr: 
(CVR nr. kan ansøges via 
www.webreg.dk)

12956800

Formål med projektet: 
(Hvad er ideen med initiativet? 
hvordan knytter det sig til andre af 
kommunens indsatsområder?)

Styrke interessen for gamle dansk 
håndværkskultur og historie. Skabe et 
tilløbsstykke for borgere og turister som kan 
være et fyrtårn i kommunen. 

http://www.mestertrae.dk
mailto:hc@mestertrae.dk
mailto:lokaldemokrati@gribskov.dk
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Projektets indhold: 
(Hvordan skal det foregå?)

Opførelse af en fiktiv, men autentisk 
vikingelandsby med langhus, palisader, 
bålplads, tørrehus (halvtage), demonstration af 
gamle håndværksteknikker med opgaver til 
brugerne. De udendørs områder kan benyttes 
af alle under hensyntagen. Langhuset er aflåst, 
men kan udlejes for rollespil, fester, foreninger, 
skoler, særlige markedsdage, m.m. 

Alt efter beliggenhed kan der eventuelt opføres 
dyrehold med kæle-får, el.l. 

Andre kommuner har opført lignende 
afdelinger med godt besøgstal.  

Det er både lærerigt og hyggeligt interessant 
for alle aldre.

Målgruppe:
Skoleklasser , foreninger, rollespil udøvere, 
virksomhedsudflugter, turister og familier ved 
særlige markedsdage.

Medvirkende: 
(Hvem medvirker ved udførelsen? 
Hvilke samarbejdspartnere?)

Samarbejde med: 

Lokalhistorisk Forening 

Erhvervs- og turistrådet 

Visit Nordsjælland 

Kulturchefen 

Gribskov Kommune Jobcenter 

Skovskolen, Praktikken  

Andre interesserede 

Arbejdsleder: Mestertræ Kulturhåndværk 

Tids- og handleplan: 
(Skitsering af tidshorisont. Er 
projektet fase-opdelt og i så fald 
hvilken del ansøges der til?)

Arbejdet kan måske igangsættes i 
indeværende sæson og fortsætte de næste 
mange år. 

Sted og fysisk placering: 
(Angives med adresse og 
ejerforhold samt godkendelse fra 
evt. ejer om anvendelse af areal)

Se det er spørgsmålet. Det skal være både let 
tilgængeligt, indbydende og til dels beskyttet 
af naboer. Nær en skovløber bolig i Gribskov 
kunne være passende. Eller måske i nært 
samarbejde med Esrum Kloster. 

Ejer er enten kommunen eller staten.
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Budget: 
(Angiv ansøgte beløb samt evt. 
beløb på egenbetaling og 
oplysning om andre tilbudsgivere)

Måske kan sponsorer inddrages, populariteten 
er åbenlys. Der satses bl.a. på arbejdskraft fra 
frivillige “vikinger” der ønsker oplæring i 
håndtering af gammelt håndværktøj, for 
medvirken til opførelse og demonstration for 
interesserede publikummer. 

2,6 millioner, hen ad vejen. 

Ansøgt beløb for 2014: kr. 400.000,- 

Dato: d. 27. april 2014  

Underskrift af 
tilskudsansvarlig: 
(Den tilskudsansvarlige forpligter 
sig til at overholde betingelserne 
for eventuelle puljemidler)

Henrik C Andersen 
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