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FORORD

Arkitektskolen Aarhus sætter med projektet
Screening af Danmarks Kulturmiljøer fokus på
kulturmiljøer og bebyggede helheder i Danmark. Med en screening, der skal udvælge
særligt værdifulde kulturmiljøer, er formålet
med projektet at pege på de værdier og udviklingspotentialer, som den byggede kulturarv rummer.
Kulturmiljøer handler ikke blot om bevaring,
men skal have værdi for mennesker i dag. De
fysiske spor i kulturmiljøerne fortæller stedsspecifikke og ofte kraftfulde historier, som potentielt kan styrke lokale erhverv og tiltrække
turister og tilflyttere, såfremt deres fortællekraft aktualiseres og aktiveres.
Projektets ambition er at tilvejebringe et strategisk og metodisk overblik, hvormed kommunerne kan identificere kulturmiljøernes
værdier. De lokale fortællinger synliggøres
og bliver derved et redskab til at aktivere kulturmiljøerne som en ressource for udvikling i
kommunerne.
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Projektet udføres af Arkitektskolen Aarhus i samarbejde med Realdania.
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden godkendelse
fra Arkitektskolen Aarhus.

Gennem en dialogbaseret proces med de
kommuner som Arkitektskolen Aarhus har besøgt, er der udviklet en metode til Screening
af Kulturmiljøer (SAK). Målet er at tilvejebringe et håndterbart redskab, der på enkel vis
kan anvendes af kommunerne, som er myndighed på kulturmiljøområdet.
Kulturmiljøerne i Danmark rummer store bygningskulturelle værdier med mange spændende kulturhistoriske fortællinger. Ved at
sætte disse fortællinger i spil kan vi sammen
bevare og udvikle kulturmiljøernes store iboende potentialer.
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Professor, arkitekt MAA

Lektor, cand.mag
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METODE TIL SCREENING AF
KULTURMILJØER (SAK)
SCREENING AF DANMARKS
KULTURMILJØER

1
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OPSTART

FORUNDERSØGELSE

BESIGTIGELSE

KONKLUSION

BESKRIVELSE AF
KULTURMILJØER

KONKLUSION PÅ VURDERING
OG AFGRÆNSNING

ETABLERING AF
ARBEJDSGRUPPE

SCREENINGSKRITERIER
1) Kulturmiljøet skal være udpeget, eller kunne overvejes som udpegning, i kommunen
2) Kulturmiljøet skal indeholde et bebygget miljø eller helhed (ikke enkeltstående
bygninger, monumenter, gravhøje, ruiner,
voldsteder, diger eller lign.)
3) Kulturmiljøet skal rumme en bærende fortælling, der kan opleves på stedet gennem
synlige spor
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AFGRÆNSNING AF
KULTURMILJØER

UDVÆLGELSE AF
KULTURMILJØER

AFRAPPORTERING

RAPPORTENS INDHOLD
Denne rapport indeholder et skema over kommunens kulturmiljøer,
kort- og billedmateriale samt uddybende kulturmiljøanalyser for udvalgte kulturmiljøer i kommunen. Skemaet sammenfatter vurderingen af det enkelte kulturmiljøs værdier og egenskaber:
KULTURMILJØETS VÆRDIER skal være aflæselige i dag og baserer sig
på en vurdering af følgende tre værdiparametre, der rangeres fra 1
til 5, hvor 1 er lavest og 5 højest:
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SCREENING AF DANMARKS KULTURMILJØER

VURDERING AF KULTURMILJØERS
VÆRDIER OG EGENSKABER

Kulturhistorisk værdi: Hvordan vurderes kulturmiljøets historiske
betydning og kulturhistoriske fortælleværdi?
Arkitektonisk værdi: Hvordan vurderes kulturmiljøets rumlige,
formmæssige og arkitektoniske kvaliteter?
Integritetsværdi: Hvordan vurderes kulturmiljøets helhed og sammenhæng?
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Metoden er udviklet i dialog med kommuner,
museer og andre interessenter og vil løbende
blive opdateret som en del af forskningsprojektet. I tilknytning til projektet holder Arkitektskolen Aarhus kurser for fagfolk om kulturmiljøer.

KATEGORISERING AF
KULTURMILJØER

SCEENINGSKRITERIER

Bo

Screening af Danmarks Kulturmiljøer er en
del af et forskningsprojekt på Arkitektskolen
Aarhus, som skaber ny viden indenfor bevaring og udvikling af kulturmiljøer. Hertil har
Arkitektskolen Aarhus udviklet en ny metode
til kulturmiljøer – Screening Af Kulturmiljøer
(SAK). Metoden, der er koordineret med danske og internationale værdisætningsmetoder,
er udviklet med henblik på den kommunale
planlægning og private rådgivere, men værktøjet kan tilpasses andre formål.

Den viden, der foreligger i kommunerne og
museerne er en integreret del af arbejdsgrundlaget. Indledningsvis gennemgås den
eksisterende kommuneplans udpegning af
kulturmiljøer i dialog med kommune og museum. Formålet er at afdække kulturmiljøernes status; hvilke er der særligt fokus på i den
strategiske planlægning, og er der væsentlige
kulturmiljøer, som af forskellige årsager ikke
er udpegede, men som alligevel bør indgå i
screeningen? Dialogen tager også stilling til,
om nogle kulturmiljøer helt bør udgå på baggrund af fastlagte screeningskriterier eller af
andre omstændigheder.

INDSAMLING AF MATERIALE
OM KULTURMILJØER

SCREENINGENS FORMÅL

tektonisk
Arki

Arkitektskolen Aarhus har i 2016-2017 gennemført en strategisk screening af kulturmiljøer i 22 kommuner. Med initiativet Screening
af Danmarks Kulturmiljøer tilbydes yderligere
30 kommuner en screening af deres værdifulde kulturmiljøer, således at størstedelen af
landets kulturmiljøer og værdien af dem bliver kendt. Screeningen af kulturmiljøer gennemføres i et samarbejde mellem kommuner,
museer og Arkitektskolen Aarhus.

Screeningsmetoden kombinerer eksisterende
registreringer og viden med besigtigelser af
kulturmiljøerne, som de foreligger i dag. Kulturmiljøerne vurderes ved en værdisætning
af deres kulturhistoriske værdi, arkitektoniske
værdi og integritetsværdi. På baggrund heraf
vurderes kulturmiljøernes samlede fortælleværdi, der danner grundlag for en nuanceret
udvælgelse og prioritering. Heri indgår også
en stillingtagen til kulturmiljøernes egenskaber for at fremme turisme, bosætning, erhverv og kultur, som kan udgøre et stærkt udviklingspotentiale for den enkelte kommune.
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Kulturmiljøer har en unik sammensætning af
stedbundne fortællinger og potentialer, der
kan udvikles som styrkepositioner i kommunen. Kulturmiljøer giver os en forståelse af,
hvem vi er, og hvor vi kommer fra. Og udvikling af kulturmiljøernes bygningskultur kan
være en god forretning – ikke alene for den
enkelte ejer, men også for omkringliggende boliger og kommunen som helhed, fordi
kulturmiljøerne kan skabe øget livskvalitet og
økonomisk værdi i forhold til turisme, erhverv
og bosætning.

UDARBEJDELSE AF
BRUTTOLISTE

KULTURMILJØETS EGENSKABER er en indikator for iboende egenskaber ved et kulturmiljø. Kulturmiljøets egenskaber vurderes ud fra
følgende fire kategorier, der rangeres fra 1 til 5, hvor 1 er lavest og
5 er højest:
Turisme: Har kulturmiljøet særlige egenskaber, der kan fremme
turisme og/eller turismerelateret virksomhed?
Bosætning: Har kulturmiljøet særlige egenskaber, der kan rumme
bosætning og/eller være en ressource for tilflytning?
Erhverv: Har kulturmiljøet særlige egenskaber, der kan rumme og/
eller være en ressource for virksomheder og erhverv?
Kulturformidling: Har kulturmiljøet særlige egenskaber inden for
formidling af kulturoplevelser og/eller aktivering af stedets fortælling?
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SCREENEDE KULTURMILJØER
I VIBORG KOMMUNE
16

TEMA FOR KULTURARVEN
I VIBORG KOMMUNE

25

69
72

46

63

53
30
48

INDLEDNING
Screeningen af kulturmiljøer i Viborg Kommune har taget afsæt i kommunens landsbyer
og stationsbyer. Der er blevet screenet over
to omgange, hvor første screening beskrev
44 af Viborg Kommunes landsbyer. Til denne
rapport er yderligere 41 landsbyer screenet,
hvoraf 6 er udgået, fordi landsbyen har været for opløst eller at landsbypræmissen, på
mellem 50-1000 indbyggere, ikke har været
opfyldt. Dette betyder, at rapporten samlet indeholder 79 landsbyer. Her er flere af byerne
uden for landsbypræmissen også screenet og
inkluderet i rapporten, hvis der har været tale
om en landsby med et aflæseligt kulturmiljø.
Alle byer i Viborg Kommune er derfor blevet
screenet i forbindelse med denne redegørelse,
med undtagelse af Viborg og Bjerringbro. Disse byer er bestemt også en screening værdig,
men er udeladt, da der fra kommunens side
har været et ønske om at fokusere på landdistrikterne.
Det totale overblik over kulturmiljøer i Viborg
Kommunes landsbyer, som denne redegørelse giver, kan være med til at kvalificere
udviklingen af landsbyerne. Rapporten giver
afklaring på hvilke landsbyer, der som kulturmiljøer bør bevares og beskyttes, og i hvilke
landsbyer planlægningen kan være mere fri,
hvor det ikke er kulturmiljøet, der bør definere
og præge udviklingen.
Den kulturhistoriske tematisering, der har spillet en væsentlig rolle for egnens byudvikling,
tager afsæt i de screenede landsbyer. Tematiseringen er en overordnet beskrivelse for udviklingen af de screenede landsbyer og afspejles i deres fysiske fremtræden.

VIBORG KOMMUNE

Den største forskel mellem landsbyerne i Viborg Kommune skyldes landskabets forskellighed, idet kulturlandskabet i kommunen i
høj grad præges af de naturskabte forskelle i
terræn og jordbund. Det dominerende træk i
landskabet er hovedstilstandslinjen, gående i
nord-sydlig retning gennem Jylland og mod
vest ved Dollerup Bakker. Dette landskabelige
træk deler kommunen i forskellige landskabstopografier; øst og nord for hovedstilstandslinjen findes et bakket og kuperet terræn med
tunneldale, mens landskabet syd og vest for
hovedstilstandslinjen overvejende er et fladt
hedelandskab. Denne opdeling af landskabet
opleves tydeligt i landsbyernes kulturhistoriske opbygning og ses blandt andet flere steder i direkte forbindelse med en bestemt udnyttelse af naturlandskabet.
Tematiseringen inkluderer yderligere, en redegørelse over industrialiseringen og andelstiden samt deres store påvirkning på flere
landsbyer. Derudover findes en opsamling på
mere unikke landsbyfortællinger, hvor et særligt landskab eller en historisk udvikling/behov
har dannet fundamentet omkring landsbyen.
For overblikkets skyld anbefales det derfor at
starte med side 42-49, hvor der overordnet
redegøres for landskabet samt nogle af de
væsentlige historiske epoker, der i særlig grad
har sat sit aftryk på og påvirket udviklingen i
landsbyerne. Dette giver dig som læser en
mere direkte forståelse for, hvad der overordnet binder de forskellige landsbyer sammen i
Viborg Kommune.
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Bjerringbro
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Region:
Kommunenummer:
Indbyggertal:
Største by:
Kulturmiljøer:

Midtjylland
791
97.113 (2019)
Viborg (41.001 indbyggere i 2019)
I Viborg Kommune er screeningen udført på baggrund af et ønske
om at sætte fokus på kommunens mindre byer. Der er i forbindelse
med nærværende projektet og i dialog med Viborg Kommune samt
Viborg Museum udarbejdet en liste med i alt 85 landsbyer hvor 79 er
beskrevet i denne rapport.
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BESIGTIGELSESSKEMA
Værdisætningen og potentialevurderingen baserer sig på en vurdering fra 1 (lavest) til 5 (højest) på de forskellige parametre

VÆRDISÆTNING
1

2

3

4

BESIGTIGELSE

ALMIND
Almind er opstået omkring kirken, som ligger højt
i landskabet og udgør et centralt element. Bebyggelsen er vokset frem i slutningen af 1800-tallet,
og Almind er således en forholdsvis ny by med
enkelte, ældre gårde beliggende uden for landsbykernen. Vestligt i landsbyen ligger en gammel
smedje og mod nordøst ligger en skole, som stadig er aktiv i dag.

BIRGITTELYST
Mellem Vedsø og Hald Sø løber Non Mølleå, hvor
Non Mølle ligger. Nær møllen blev Birgittelyst Kro
opført i 1908 som landevejskro. Den nære placering, med 7 km, til Viborg medførte, at der fra slut
1960’erne opførtes omkring 250 parceller sydøst
for kroen. De to gårde hvor jorden blev udstykket
fra findes fortsat mellem parcellerne.

BJERREGRAV
Bjerregrav ligger nord for Viborg mellem Skals og
Klejtrup, hvor byen opstod omkring kirken som
en slynget vejby. Her findes fortsat skole og et
par gårde. En ny hovedvej vest for den oprindelige bymidte medførte, at byen udviklede sig med
mejeri og købmand. I bakkerne på nordsiden af
Herredsvejen findes flere villaer.

BJERRING
Bjerring ligger på toppen af Gudenådalen i det kuperede landskab nordvest for Bjerringbro. Landsbyen har et stort gadekær og omgives af en stjerneudskiftningsfigur, hvilket giver et agrar udtryk.
Landsbykirken ligger sammen med præstegården
sydligt i landsbyen og langs hovedgaden, Bjerring Byvej, findes flere funktioner fra andelstiden
såsom mejeri, forsamlingshus og brugsforening.

Kulturhistorisk

Almind præges i høj grad af, at bebyggelsen er omdannet og udskiftet med nyere
bygninger og byen er løbende udbygget
med parcelhuskvarterer. Dette svækker integritetsværdien for kulturmiljøet, der er
vanskeligt at aflæse.

EGENSKABER
Turisme

Almind bør ikke udpeges som kulturmiljø,
da landsbyen fremstår meget omdannet.
Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Non Mølle og Birgittelyst Kro findes
endnu som de vigtigste kulturhistoriske
elementer. Både mølle, møllegård og en
godsbygning er bevaret fra mølledriften,
hvor bygningerne ligger ved åen omgivet
af stejle beplantede skrænter. I det kuperede landskab mellem de to søer er parcelhusbyen fint integreret.

Birgittelyst bør ikke udpeges som kulturmiljø, men det anbefales at byen fortsat
sammentænkes med naturen. Møllen,
mølleåen, kroen og det omkringliggende
landskab kan udpeges som selvstændigt
kulturmiljø.

Bjerregrav fremstår med en kullet kirke
samt flere fine villaer og gårde. De aflæselige elementer er få, da mejeriet er nedrevet og skolen ombygget ad flere omgange. Dog er vejstrukturerne er intakte,
hvor den ældre bymidte har et fint slynget
forløb mens den nyere andelsbymidte har
en tværgående hovedvej.

Øst for byen ligger Museet Hvolris Jernalderlandsby og vest for, findes Hørup Mølle. Omgivelserne er fine, men Bjerregrav
selv har for få fortællende elementer til en
kulturmiljøudpegning.

Bjerring har bevaret sin tydelige landsbystruktur, som er bestemt af stjerneudskiftningen, der fandt sted i 1789. Oplevelsen
af landsbymiljøet forstærkes tilmed af placeringen på toppen af Gudenådalen med
udsigt over den bevarede stjerneudskiftningsfigur, som understøttes af vejforløb
og enkelte levende hegn.

Bebyggelsen langs Bjerring Byvej fremstår overvejende intakt, men væsentlige
fortællende elementer langs hovedgaden
som mejeriet og den gamle brugsforening
trænger til istandsættelse. Det anbefales,
at Bjerring udpeges som kulturmiljø for at
sikre det yderst intakte og let aflæselige
miljø med stjerneudstykningen.

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kultur
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BRANDSTRUP
Brandstrup er en mindre udflytterby umiddelbart
nord for Rødkærsbro. Landsbyen er opstået som
erstatning for den tidligere landsby, Faldborg,
der nedbrændte. Brandstrup består af en mindre
samling gårde og enkelte boliger. Ligeledes findes en nyere kirke fra 1870, et forsamlingshus og
en tidligere brugsforening.

Kulturhistorisk

Brandstrup fremstår forholdsvis uændret,
dog er landsbyen af meget lille størrelse
og derfor er det enkeltelementerne, der
understøtter fortællingen. Området omkring kirken og de enkelte funktionsbygninger, såsom forsamlingshus og missionshus er bærende for landsbyen.

Forsamlingshuset, brugsforeningen og
missionshuset bør sikres mod nedrivning, da de underbygger fortællingen om
de små landsbyers udvikling. Dog bør
Brandstrup ikke udpeges som kulturmiljø.

7

8

9

BESIGTIGELSE

BRUUNSHÅB
Bruunshåb blev anlagt som en arbejderby til
Bruunshåb Klædefabrik. Klædefabrikken blev anlagt i 1821 og de efterfølgende år blev byen anlagt til udenlandske arbejdere. Selve klædefabrikken er løbende blevet udviklet og det nuværende
kompleks er fra starten af 1900-tallet, opført efter
en brand.

DAUGBJERG
Daugbjergs historie er stærkt præget af kalkbrydningen, der har foregået siden 1100-tallet. Nord
for byen findes Daugbjerg kalkgruber, der har efterladt spor efter åbne kalkbrud i kulturmiljøet. I
1791 brændte det meste af Daugbjerg, men flere
gårde omkring møllen er fortsat bevaret. Desuden
findes flere funktionsbygninger og en minilandsby viser Daugbjergs storhedstid fra før branden.

Erhverv

Landsbyen Bruunshåb bør ikke udpeges som kulturmiljø, da den er markant
omdannet og uden synlige fortællinger.
Landsbyen understøtter ikke den unikke
fortælling omkring fabrikken og Mølleådalen, men besidder bosætningsmuligheder
som en oplandsby til Viborg. Dog er det
ikke kulturmiljøet, der fordrer dette.

Historien om kalkbrydningen fortælles
i Mønsted kalkgruber, men i Daugbjerg
er historien også synlig, hvor navnlig de
åbne brud og den nordlige del af landsbyen kan supplere den eksisterende fortælling. Det anbefales at udpege Daugbjerg
i sammenhæng med den eksisterende
fortælling.

DOLLERUP
Dollerup består af tre bebyggede områder, der
ligger i det kuperede morænelandskab langs Dollerupvej ved Hald Sø. Det ældste område udgøres
af kirken og Dollerup Mølle, som kan føres tilbage
til 1587. Herimellem er to mindre områder vokset
frem; den ældste ved siden af kirken og en nyere
bestående af arbejderboliger til trikotagefabrikken i den gamle mølle.

Landsbyens slyngede forløb og bebyggelse er tilpasset det kuperede terræn, hvilket
skaber oplevelsesrige forløb med udsigt
til Dollerup Bakker. Landsbyen rummer
flere huse med fine arkitektoniske kvaliteter, men overordnet er bebyggelsen
meget blandet og bærer præg af at være
opført gennem flere perioder.

Dollerup rummer store landskabelige
kvaliteter og muligheder for at udvikle
landsbyen, og især Dollerup Mølle, med
udgangspunkt i hærvejsforløbet og naturoplevelser. Det anbefales at Dollerup
indgår som en del af kulturmiljøudpegningen omkring Dollerup Bakker.

FINDERUP
Finderups vejnet udspringer fra kroen og den
gamle brugsforening, der ligger centralt i landsbyen. Den ældste bebyggelse følger Fallevej og
Finderupvej, hvor man finder to ældre gårde samt
landsbykirken, der ligger ud til et stort gadekær.
Ved siden af kirken ligger en tidligere skole og
nord for ligger præstegården. Flere levende hegn
udgår fra landsbyen.

Finderups landsbystruktur og bebyggelse
fremstår intakt med flere fortællende elementer som kirken, præstegården, skolen,
kroen, den gamle brugs og de bevarede
gårde. Her skal de to gårde ’Bakkely’ og
gården for enden af Benediktevej fremhæves for deres fine og velbevarede arkitektur.

Det anbefales at udpege Finderup som
værdifuldt kulturmiljø grundet den velbevarede landsbystruktur og arkitektur. Den
nyere bebyggelse langs Benediktevej og
Finderupvej bør udelades i kulturmiljø udpegningen.

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kulturmiljøet har mange fortællende elementer, der understreger vigtigheden af
Daugbjerg i forbindelse med kalkbrydningen. Miljøet er stærkest omkring møllen
med smedje og flere større gårde. Desuden har byen mejeri og forsamlingshus,
der beretter om andelstiden, hvor kalkbrydningen var ophørt i Daugbjerg.

Turisme

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Bruunshåb opleves i dag markant omdannet og fremstår som en forstad til Viborg
mere end en landsby med eget præg. Der
er kun to af de oprindelige, stråtækte længehuse tilbage og resten er omdannet til
moderne boliger eller nedrevet. Papirsfabrikken er et stærkt kulturmiljø i sig selv,
men opleves ikke som en del af byen.

EGENSKABER

Bosætning

Integritet

6
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Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
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Integritet

Kulturhistorisk
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Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv
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FISKBÆK
Fiskbæk er opstået som en vejklyngeby og ligger
flot integreret i landskabet på randen til Fiskbæk
Å. Strukturen er intakt samtidig med, at flere af
de gamle bebyggelser og funktionsbygninger er
bevaret. Ved hovedvejen står kirken højt med det
gamle mejeri overfor. Derudover findes den gamle møllebolig endnu.

FLY
Fly er en slynget vejby med flere større gårde i
det omkringliggende landskab. Området har været præget af landbrug, hvor skole, smedje og
kirke udgjorde fundamentet i byen. Syd for byen,
på den anden side af Præstebæk anlagdes en ny
skole, hvorefter byen voksede sammen. Midt i
kulturmiljøet ved Præstebæk står kun boliger på
den ene side af vejen.

FOULUM
Foulum udviklede sig omkring kirken, der i dag
er registeret som ødekirke og senere omkring
gadekæret med de tre gårde og præstegården
mod vest og hospitalet samt landsbyskolen mod
sydøst. Byen udvikler sig videre med småhuse
og senest med parceludbygninger. Foulum Kirke
forsvandt i 1600-tallet og byen rummer i dag forsamlingshus og missionshus.

FREDERIKS
Frederiks er opstået syd for kirken, som blev opført i 1766 for at betjene Havredal og Grønhøj.
Frederiks er en udpræget vejby opbygget efter
en gridstruktur med parallelle vejforløb og senere
udviklet som stationsby. Den tætteste bebyggelse
ligger omkring hovedgaden, hvor man finder en
kro og flere villaer samt gadehuse. I sidegaden
Jernbanegade ligger den gamle stationsbygning.

FÅRUP
Fårup er en lille bebyggelse beliggende ved Fårup
Dybdal. Placeringen ved dybdalen har medvirket
til et beskedent landbrug, der primært har haft
græsning af dyr. Grundet det beskedne landbrug
er byen aldrig udviklet mere end som en lille bebyggelse uden større gårde. Der findes en industri, der præger byen samt et forsamlingshus.

Kulturhistorisk

Landskabet og landsbyens integrering
heri skaber en stærk fortælling. Strukturen, de mange funktionsbygninger, gårdene og boligbebyggelserne langs Sønderdalsvej skaber et intakt landsbymiljø med
en let aflæselig fortælling. Foruden mejeri
findes også tidligere skole og smedje, der
dog er ombyggede.

Mejeriet anvendes i dag til restaurant og
festlokale. Det anbefales at undersøge
mulighederne for også at give den gamle
skole en offentlig betydning. Landsbyen
har bl.a. grundet sin nære relation til naturen egenskaber inden for bosætning. Det
anbefales at udpege Fiskbæk som kulturmiljø og sikre strukturen.

Kulturmiljøets fortælling er stærkest omkring kirken, hvor forsamlingshus og tre
firelængede gårde endnu findes. Den
gamle skole (1920) og en smedje (1928)
syd for bymidten findes endnu og fremstår velbevarede. Desuden findes flere ældre, fine boligbebyggelser langs hovedgaden, der understøtter forløbet.

En udpegning af Fly som kulturmiljø kan
overvejes grundet flere fortællende elementer. Derudover bør yderligere fortætning langs hovedgaden ske med omtanke, så landsbyens fortællingen ikke sløres.

Erhverv

Integritet

Turisme

Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

I Foulum findes virksomhederne Forskningscenter Foulum (AU Foulum), Agro
Business Park og Apple Datacenter syd
for landsbyen. Byen har, grundet de store
virksomheder, potentiale for en udvikling
af bosætning. Foulum bør ikke udpeges
som kulturmiljø.

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kultur

Turisme

Frederiks er vanskeligt aflæselig som kulturmiljø grundet de mange omdannelser i
bebyggelsen og bør ikke udpeges.

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kultur

Turisme

Landsbyen bør ikke udpeges som et kulturmiljø.
Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

BESIGTIGELSE

Kultur

Bosætning

Kulturhistorisk

Fårup fremstår i dårlig stand og de fleste
af boligerne er af nyere dato uden større
arkitektonisk værdi. Landsbyens struktur
fremstår fragmenteret og særligt boligernes skiftende forhold til vejen skaber en
fragmenteret oplevelse.

Turisme

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Frederiks’ gridstruktur og opbygning omkring hovedgaden bevidner om byens
oprindelse som kartoffeltyskerby. Bebyggelsen fremstår meget omdannet, hvilket
svækker kulturmiljøets arkitektoniske og
integritetsmæssige værdier.

EGENSKABER

Bosætning

Kulturhistorisk

Byens fineste kvaliteter knytter sig til gadekæret og gårdene vest for Hobro Landevej samt kirkegården og missionshuset,
der dog sløres af omkringliggende bebyggelse. Byen opleves fragmenteret, da landevejen opdeler den i to. Landsbyskolen
er aflæselig, mens hospitalets aflæselighed er sløret af tilbygninger.
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GAMMELSTRUP
Gammelstrup var den mest betydningsfulde by
på egnen frem til 1865, hvor Stoholm Station blev
anlagt ved Stoholm Bro. Herefter gik udviklingen i stå i Gammelstrup. Byen består i dag af en
samling gårde, tidligere købmandsbutik, tidligere
skole og en kirke. Enkelte huse findes også, men
kulturmiljøet er i høj grad en landbrugsfortælling.

GAMMEL HVAM
Gammel Hvam er opstået som landsby og som
den nordligste by i kommunen. Landsbyen ligger isoleret, omgivet af marker og tæt skovvækst
mod vest. Landsbyen rummer kirke, præstegård,
vandmølle med møllesø, tidligere forsamlingshus, i dag sognehus, gårde, landhuse og Hvam
Skole.

GRØNHØJ
Grønhøj blev grundlagt som kolonistby i 1760 for
de tyske familier, som kom til Midtjylland for at
opdyrke Alheden. Byen er anlagt i en gridstruktur, der er kendetegnende for de såkaldte kartoffeltyskerbyer, og Grønhøj er ligeledes kendt som
’byen med kartoflens historie’, hvilket skyldes at
tyskerne dyrkede kartofler på hedejorden.

GULLEV
Gullev består af kirke mod sydøst og missionshus mod nordøst. Byen består herudover af gårde, småhuse, tidl. brugsforening og landsbyskole
centralt i byen. Byens gårde var før udskiftningen
i 1787 fæste under Ormstrup Gods. Missionshuset er i dag byens forsamlingshus.

Kulturhistorisk

Værdierne knytter sig til gårdene og den
bevarede markstruktur omkring byen.
Derudover er den gamle skole, købmandsbutikken og den kullede kirke vigtige fortællende elementer i miljøet. Integriteten
er høj, da byen aldrig har gennemgået
den store udvikling, hvorfor landbrugsmiljøet står stærkt frem.

Kulturmiljøet kan have egenskaber inden for bosætning, men byen er svær at
udvikle, hvis kulturmiljøet skal bevares.
Det kan overvejes at udpege landsbyen
som kulturmiljø grundet den velbevarede
struktur, dog fremstår bebyggelsen omdannet.

Landsbyen rummer flere kulturhistoriske
elementer, der fortsat er aflæselige. Arkitektonisk fremstår byen med en blandet
typologi, hvor kun få er af en høj værdi.
Hvam Skole afspejler flere tidsperioder,
som er fint aflæselige i tilbygningerne.
Den ældre del og tilbygningerne er fint
integreret.

En udpegning af Gammel Hvam som kulturmiljø kan overvejes, dog opleves de
bedste værdier i enkeltelementerne.

Erhverv

Integritet

BESIGTIGELSE

HALD EGE
Hald Ege opstod som lazaretlejr opført år 1917,
under 1. verdenskrig for krigsfanger. Efterfølgende blev der opført flere villaer i området omkring
lazarettet, hvor den første blev opført i 1927 og
flere er kommet til senere. Selve lazarettet, den
røde barak by, har haft flere funktioner såsom folkekuranstalt og lejr for krigsfanger gennem flere
perioder.

Turisme

Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Det anbefales at udpege Grønhøj og satse
på denne by til at formidle historien om
kartoffeltyskerne, da den udgør den stærkeste repræsentant blandt de tre kartoffeltyskerbyer i området. Grønhøj har fine og
fortællende bygningsværker i hovedgaden, som kan bringes i spil, bl.a. den gamle kro, der kræver restaurering.

Gullevs struktur bør sikres mod omdannelse samt nybyggeri, der udvisker de eksisterende arkitektoniske kvaliteter. Byen
anbefales udpeget som kulturmiljø grundet den høje integritet i strukturen og de
høje arkitektoniske kvaliteter.

Turisme

Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Kulturhistorisk

Det anbefales at udpege folkekuranstalten, den røde barakby, som kulturmiljø.
Denne rummer stærke fortællinger og
gode egenskaber både indenfor kultur og
erhverv. Villakvarteret bør ikke udpeges,
da dette ikke rummer høje værdier. Det er
dog et attraktivt boligkvarter, som bør sikres mod markante omdannelser.

Kultur

Bosætning

Kulturhistorisk

Området opleves i dag som to forskellige
områder med den røde barakby vest for
Egeskovvej og villakvarter øst for vejen.
Selve barakbyen fremstår intakt og med
høj integritet, der vidner om en lang historie. Villakvarteret fremstår mere omdannet, dog med flere oprindelige villaer og
god arkitektonisk kvalitet.

Kultur

Bosætning

Integritet
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Turisme

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Landsbyen fremstår autentisk med fine
gårde, der ligger ud til vejen. Gullev opleves uberørt og helstøbt med en aflæselig
struktur og fine arkitektoniske kvaliteter.
Gullev Kirke og missionshuset er særligt
fine.

EGENSKABER

Bosætning

Kulturhistorisk

Grønhøj har bevaret sin struktur med de
parallelle vejforløb og levende hegn langs
markerne. Bevaringsværdierne i bebyggelsen udgøres af den gamle skole, de
tilbageværende gårde samt kroen, som er
et vigtigt fortællende element og en af de
ældste bygninger i byen. Den øvrige bebyggelse er meget omdannet.
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HAMMERSHØJ
Hammershøj ligger på landevejen mellem Viborg
og Randers i landskabelige omgivelser, hvor en
dalslugt forbinder byen med tunneldalen syd for
byen. Langs hovedgaden findes flere betydningsfulde bygningsværker. Desuden løber en sidevej
fra hovedgaden til den gamle station, der var aktiv fra 1927-66.

HAVREDAL
Havredal blev anlagt som kolonistby med 29 gårde til de tyske familier, der kom til egnen for at opdyrke heden. Landsbyen er ligesom Grønhøj og
Frederiks opbygget efter sydtysk forbillede, hvor
vejnettet danner en parallel gridstruktur. I det centrale kryds findes forsamlingshuset og den gamle
købmandsbutik. Landbrugslandskabet nord for
byen er stjerneudskiftet.

HJARBÆK
Hjarbæk var tidligere en vigtig ladeplads for Viborg. Ved den tidligere ladeplads ligger kroen,
tidligere toldsted og Kongsgården, tidligere provianthandel og kro. Hjarbæk består af flere fiskerhuse, magasiner og købmandsgårde, som i dag
er boliger og sommerhuse. Der er senere udstykket større sommerhusområder uden for byen.

Kulturhistorisk

Langs hovedgaden findes flere fortællende elementer, hvor særligt kirken, mejeriet og stationsbygningen er nævneværdige. Desuden bidrager efterskolens tidlige
bygninger, forsamlingshuset, apoteket
samt flere velholdte byhuse og gårde, al
sammen med en fin arkitektur, til at skabe
et stemningsfuldt hovedgadeforløb.

Hammershøj har efterskole, bank, dagligvarebutik, friluftsbad og fine landskabelige kvaliteter. Desuden findes flere
virksomheder, hvilket sammenlagt sikrer
byen gode egenskaber. De fortællende
elementer langs hovedgaden bør SAVE-registreres, og det kan overvejes at
udpege byen som kulturmiljø.

I Havredal er den væsentligste bevaringsværdi stjerneudskiftningsfiguren, som
opleves tydeligt pga. de mange levende
hegn. Landsbystrukturen med de parallelle gadeforløb er dog svær at aflæse og
domineres af hovedgaden. Bebyggelsen
er meget omdannet og besidder ikke de
store arkitektoniske værdier.

Havredal bør ikke udpeges som kulturmiljø, da landsbyen har mistet sin aflæselighed i landsbystruktur og bebyggelse.

24

HJERMIND
Hjermind er en tidligere forteby, beliggende
nordøst for Bjerringbro og med et større industriområde mod vest. Forten var det centrale punkt i
byen, men blev i midten af 1900-tallet udbygget.
Hjermind rummer kirke, præstegård, skole, smedje, flere gårde, forsamlingshus og en delvist intakt
stjerneudskiftning.

HJORTHEDE
Hjorthede er en landsby, der tidligere har bestået
af kirke, skole, gårde, gadekær og enkelte landhuse. I dag findes kun få gårde, kirke, forsamlingshus, tidligere skole samt gadekær og byen er udviklet med småhuse. Uden for kulturmiljøet, vest
for kirken, ligger et større industriområde.

Erhverv

Integritet

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Hjarbæk er unik i Viborg Kommune og anbefales udpeget som kulturmiljø, da den
har gode egenskaber inden for turisme,
bosætning og kultur. Kulturmiljøet er dog
truet af byens udvikling og anbefales sikret mod utilpassede, nyere arkitektur samt
tilbygninger.

Hjermind bør ikke udpeges som et kulturmiljø, da den ikke er aflæselig og fremstår
meget omdannet.

Byens kulturhistoriske fortælling er svær
at aflæse og byen opleves fragmenteret.
Den tidligere skole er stærkt omdannet og
generelt fremstår byens arkitektur med en
varierende kvalitet. De bærende værdier
knytter sig til de tilbageværende gårde,
gadekæret, forsamlingshuset og kirken.

Hjorthede bør ikke udpeges som et værdifuldt kulturmiljø, da den opleves omdannet og fragmenteret.

Turisme

Arkitektonisk
Erhverv

Kulturhistorisk

Landsbyen er præget af et blandet arkitektonisk udtryk, der skaber en usammenhængende oplevelse. Bebyggelserne på
forten omkranser Hjermind Skole, der gør
den svær at lokalisere i landsbyen. Stjerneudskiftningen er en stor værdi, men
opleves ikke fra byen, hvilket virker svækkende for helheden.

Kultur

Bosætning

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

BESIGTIGELSE

Turisme

Arkitektonisk

Integritet
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EGENSKABER

Bosætning

Kulturhistorisk

Havnen og bymidten udgør et stærkt og
let aflæseligt kulturmiljø. Bærende for miljøet er byens struktur, hvor smalle gader
leder fra gårde, gods- og fiskerhuse mod
havnen og kroen, som tydelig står frem
som byens centrum. Dette understreger
havnens vigtighed og byens fortælling.
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BESIGTIGELSE

HVAM STATIONSBY
Hvam Stationsby placerer sig ved jernbanen Viborg-Aalestrup med bebyggelse langs Gamle
Viborgvej bestående af småhuse side om side.
Jernbanen, der løber øst for Gamle Viborgvej og
krydser vejen ved den gamle kro og hotel, blev
anlagt i 1893 to km øst for Gammel Hvam. Ved
Kirkebyvej ligger det tidligere mejeri som en markant bygning.

Gl. Viborgvej fremstår med tydeligt stationsbypræg, der understøttes af jernbanetracéet, bevaret som Himmerlandsstien.
Stationen og mejeriet er fortsat tydeligt
aflæselige og fremstår med en høj arkitektonisk kvalitet. Den velbevarede integritet
og de kulturhistoriske elementer er en
stor værdi for byen.

Det foreslås, at Hvam Stationsby udpeges
som kulturmiljø, særligt miljøet omkring
stationen og mejeriet.

HVIDDING
Hvidding er en mindre landsby beliggende østligst i Viborg Kommune, der er anlagt som en
slynget vejby omkring et gadekær. Ved gadekæret findes flere huse og større ældre træer. Byens
historie knyttes til landbruget, hvor flere større
gårde fortsat findes i byens kant. Herudover er
stjerneudskiftningen bevaret.

Vejforløbet, gadekæret, træerne og bebyggelserne er bærende for oplevelsen
af landsbyen. Selvom byen er lille, skaber
disse elementer rammerne omkring en
bymidte. Flere gårde og stjerneudskiftningen findes endnu. Derudover findes en
tidligere landsbyskole, der er i fin stand.

Nord for byen findes Hvidding Krat, der
er et større skovområde. Herfra løber en
grøn kile mod byen, som kunne forbindes
helt til byen som en grøn korridor. Hvidding har en fin aflæselig struktur, men bør
ikke udpeges som kulturmiljø. Det anbefales, at nye bebyggelser opføres så de styrker hovedgadeforløbet langs gadekæret.

HØJBJERG
Højbjerg ligger, som navnet antyder, på toppen af
en bakke med vid udsigt over landskabet. Landsbyen har en tredelt vejstruktur, og bebyggelsen
centrerer sig omkring gadekæret, hvor den gamle
smedje findes. Syd herfor ligger flere firelængede
gårde samt en gammel skole. Fra den højtliggende kirke mod nord er der udsigt over marker og
gamle egehegn.

KARUP
Karup blev anlagt i forbindelse med overfartstedet ved Karup Å og ved Karup Helligkilde. I forbindelse med helligkilden blev der anlagt en stor
kirke år 1500, der fungerede som destination for
pilgrimme. Omkring kirken fremvoksede en mindre landsby, der senere er blevet udviklet som en
stationsby i forbindelse med Alhedebanen, også
kaldet Konebanen.

KJELDBJERG
Kjeldbjerggård opførtes i 1796 som det første på
egnen og i 1882 opførtes en købmandsgård, hvorefter byen for alvor begyndte at udvikle sig. I starten af 1900-tallet fik byen både skole, mejeri samt
teglværk og et centrum opstod ved købmandsgården. Nær krydset opførtes flere boliger med
sidehus til småhåndværk som tømrer, snedker,
og smedje.

Kulturhistorisk

EGENSKABER
Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Højbjerg kan overvejes udpeget som kulturmiljø på baggrund af den oprindelige
landsbystruktur med gadekæret og de bevarede gårde. Afgrænsningen af miljøet
bør i så fald fokusere på den centrale del
af landsbyen samt de gamle egehegn og
den lange allé, som løber sydøst for byen.

Erhverv

Integritet

Funktionsbygningerne i bymidten udgør
en stærk og let aflæselig fortælling med
afsæt i andelstiden. Særligt understøtter
håndværkshuse, købmandsgård, mejeri,
skole og forsamlingshus denne fortælling,
hvilket tilsammen giver kulturmiljøet en
høj integritetsmæssig værdi.

De tidligere funktionsbygningers aktive betydning bør forsøges bibeholdt, da
her vurderes muligheder for etablering af
småerhverv, som en mulighed for at holde bymidten levende. Det anbefales, at
Kjeldbjerg udpeges som kulturmiljø og at
byen SAVE-registreres.

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Kulturhistorisk

Byen er som centerby, den primære handelsdestination for et større opland. Det
vurderes at kultmiljøets værdier kan understøtte en attraktiv udvikling af mindre
handelsbutikker. Det vurderes også at kulturmiljøet kan understøtte en attraktiv udvikling af bosætning. Det bør derfor overvejes at udpege Karup som kulturmiljø.

Turisme

Arkitektonisk

Integritet

Den oprindelige landsby kan stadig aflæses omkring kirken, men det er primært
stationsbyen, som i dag er intakt. Denne
opleves stærkest omkring den imponerende stationsbygning og langs gaderne
Østergade og Bredgade. Bærende for kulturmiljøer er stationen og de mindre butikker langs Østergade.

Kultur

Bosætning

Kulturhistorisk

Højbjergs landsbystruktur er intakt og flere af gårdene har fine arkitektoniske kvaliteter, men størstedelen af bebyggelsen er
omdannet eller udskiftet med nyere bygninger. Kirkens synlige placering og det
uforstyrrede udsyn over landskabet herfra
er et vigtigt træk i landsbyen.
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BESIGTIGELSE

KLEJTRUP
Ud til Klejtrup Sø ligger to voldsteder med oprindelse til middelalderen. Herved findes turistoplevelsen Verdenskortet og syd herfor findes Klejtrup
Mølle. Forbi møllen løber Klejtrupvej, der deler
sig i en vejgaffel i byens midte med gl. købmandsgård, kro, længehuse samt flere ældre småhuse i
sidegaderne. Kirken er placeret højt i byen.

KNUDBY
Knudby er er sammenvokset med landsbyen Borup. Her ligger kulturmiljøet ved det oprindelige
Knudby, hvor der tidligere har været ladeplads
og et mindre fiskerleje. I området findes en større
præstegård og flere ældre bygninger. Ved Hjarbæk fjord står fortsat en enklave af skure med
relation til fiskeri.

KVOLS
Kvols er opstået som bondeby med gårde på
højdedraget ved kirken samt med ladeplads og
fiskerleje ved Hjarbæk Fjord. Byen er anlagt på
landskabets præmisser, hvor husene er opført i
flere niveauer i det skrånende terræn med udsigt
over Hjarbæk Fjord. I Kvols findes desuden forsamlingshus, gl. skole og et fiskerhus, der var udsalgssted for egnens første brugsforening i 1868.

KVORNING
Kvorning er en landsby, der er udviklet omkring
Viborgvej, som i dag deler byen i to med kirken
placeret længst mod syd. Landsbyen er fortsat
præget af gårde og enkelte ældre landhuse. I
1980’erne voksede Kvorning med parcelhusudbygninger og rummer i dag kirke, forsamlingshus
og tidligere skole.

KØLSEN
Kølsen opstod som landsby på højderyggen ved
engarealet til Skals Å. I 1893 blev der anlagt et
trinbræt til Himmerlandsbanen ved Kølsen, på
banen mellem Viborg og Løgstør, men havde dog
ikke den store indvirkning på byens udvikling.
Uden for byen lå en stor bakke med mergel, som
er helt fjernet i forbindelse med opdyrkningen af
Alheden.

Kulturhistorisk

Kulturmiljøet fremstår stærkest omkring
vejgaflen med købmandsgård, kro og
længehuse. Desuden bidrager møllen,
voldene og flere af bebyggelserne langs
Søvej og Viborgvej i øvrigt til miljøet. Herunder en lægebolig og et par villaer. Meget fremstår dog ombygget, hvilket svækker forståelsen af miljøet.

Klejtrup vokser og har løbende fået flere
parcelhuskvarterer. Det er vigtigt at disse
etableres så gadeforløbet og de historiske
bygningsværker ved vejgaflen bevares.
Klejtrup bør dog ikke udpeges som kulturmiljø grundet omdannelser. Desuden
kunne voldene formidles bedre på stedet,
med beskrivelse af hvad det har været.

Knudby ligger fint i landskabet på skråningen mod Hjarbæk Fjord. Fjordvej, der
forbinder hovedvejen med havnen, er
bærende for miljøet, hvor en trelænget
præstegård ligger. Desuden forbinder stier miljøets midte med gården Kristiansminde og en tidligere skole, men miljøet
fragmenteres af mange nye bebyggelser.

Miljøet omkring havnen og præstegården
bør friholdes for nybyggeri og omdannelse. Hvis nye bebyggelser opføres, anbefales det vest for hovedvejen. Knudby
kan overvejes udpeget som kulturmiljø,
med fokus på området omkring havnen
og Fjordvej. Den resterende del fremstår
omdannet og bør ikke udpeges.

Erhverv

Integritet

Byens kulturhistoriske træk er svækket
i en grad, så byen fremstår med en lav
fortælleværdi, og bør derfor ikke udpeges
som kulturmiljø.

Byen ligger smukt placeret på bakkeryggen med udsigt over engarealerne og
Hjarbæk Fjord, hvilket skaber et attraktivt
landsbymiljø. Selve strukturen er forholdsvis aflæselig, dog er den flere steder
fragmenteret.

Kølsen bør ikke udpeges som kulturmiljø,
da de kulturhistoriske spor er svage og
svært aflæselige. Landsbyens kvaliteter
indlejrer sig først og fremmest i det omkringliggende landskab.

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Den ældre struktur med gårde på begge
sider af Viborgvej er svært aflæselig, da
byen præges af de nyere småhuse og
parcelhusbebyggelser. Der findes enkelte
gårde på deres oprindelige plads, dog er
dette ikke et fremtrædende træk for byen.
Kvorning Kirke og den tidligere skole er
de bærende elementer i byen.

Turisme

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Kvols har gode egenskaber inden for bosætning og det vurderes, at der i miljøet
er muligheder for udvikling af turisme.
Det er dog vigtigt at udvikle med respekt
for det eksisterende, så kulturmiljøet bevares. Kulturmiljøet står stærkt og anbefales udpeget som kulturmiljø. Desuden bør
flere bebyggelser og strukturen sikres.

EGENSKABER

Bosætning

Kulturhistorisk

Byens oprindelige struktur og flere bygninger med relation til ladepladsen er bevaret. Kun få nye bygninger er opført, hvilket får kulturmiljøet til at fremstår intakt.
De gamle godsbygninger og fiskerhuse
spiller sammen med terrænet og skaber
et stemningsfuldt miljø fra kirken til ladepladsen.
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KØLVRÅ
Kølvrå blev opført i løbet af 1950’erne, som en
totalplanlagt by, i forbindelse med opbygningen
af det danske flyvevåben ved Flyvestation Karup. Byen blev opført til flyvestationens ansatte
og strukturen blev anlagt med kurvede veje med
fokus på høj trafiksikkerhed, med flere ensartede
boliger, butikstorv, skole og friluftsbad.

Kulturhistorisk

Kølvrå fremstår i dag som et stærkt eksempel på en totalplanlagt by. Hele strukturen
er let aflæselig og fremstår uden større
ændringer. Desuden fremstår boligerne,
skolen, butikstorvet og friluftsbadet uændret, men er dog i stigende forfald.

Det anbefales at udpege Kølvrå som et
unikt kulturmiljø i forbindelse med fortællingen om Flyvestation Karup. Hele byen
kræver dog en større istandsættelse og
det anbefales at fremhæve områderne
ved skolen og friluftsbadet for at understøtte egenskaberne inden for bosætning.

37

38

39

BESIGTIGELSE

LEE
Lee er anlagt på tværs af et dalstrøg, hvor en stor
stjerneudskiftning delvist er bevaret. Byen har
været udpræget landbrugssamfund og flere firlængede gårde er bevaret, der bevidner herom.
Byen ligger henover et dalstrøg og i byen findes derfor flere stensætninger. Ved kirken findes
landsbyens midte med flere store træer, gårde,
arbejderboliger og forsamlingshus.

LINDUM
Lindum er placeret mellem skovarealer og Tjele Langsø. Byens kirke er det centrale punkt for
landsbykernen, hvor gårdene placerer sig i en
bue øst for kirken. Lindums gårde har været fæste under Tjele Gods og er siden stjerneudskiftet.
I byen ligger flere tidligere skoler og er løbende
udbygget mod vest. Nordvest for byen ligger en
tidligere skovfogedbolig.

LYSGÅRD
Lysgård er en mindre landsby i et bakket terræn
tæt på Dollerup Bakker. I landsbyen ligger Lysgård kirke hvor Steen Steensen Blicher og hans
far har været præst. Lige uden for byen findes Lyshøj, hvor der er en mindesten for Blicher. I landsbyen findes også ”E Bindstouw” som er en gammel skolestue og landsbyens tidligere mødested,
i dag mødes byen i Landsbyhuset.

LØGSTRUP
Stationen opføres på bar mark i 1893 på Viborg-Ålestrup-banen, hvorefter Løgstrup vokser
frem. Stationen opføres på Borgergade som sigtepunkt fra hovedgaden. Ved stationen har flere
af bebyggelserne stationsbypræg og her findes
også tidl. kro. På hovedgaden er flere villaer samt
et fint mejeri. Løgstrup er vokset betydeligt og har
i dag flere parcelhusområder.

Det anbefales, at der etableres naturstier for at knytte byen mere sammen med
landskabet og øge egenskaberne inden
for bosætning. Lee kan udpeges som kulturmiljø, da meget af den agrare fortælling
er bevaret. I så fald bør flere bebyggelser
renoveres, så landsbyen som helhed får
en stærkere fremtræden.

Erhverv

Den yderst intakte udskiftningsfigur og
bebyggelserne i den ældre landsbykerne
med Lindum Kirke samt det tilhørende
landskab skaber tilsammen et værdifuldt
kulturmiljø, som det anbefales at udpege.

Erhverv

Integritet

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Grundet sin intakte struktur og åbne placering i det bakkede terræn kan det overvejes at udpege Lysgård som kulturmiljø.
Dette skal understøttes af ”E Bindstouw”
og den historiske nærhed til Steen Steensen Blicher.

Turisme

Arkitektonisk
Erhverv

Kulturhistorisk

Byen har egenskaber inden for erhverv
og bosætning. Kulturmiljøet fremstår ombygget, men rummer et stort potentiale.
Særligt er station, kro og mejeri vigtige i
denne fortælling men også bebyggelserne langs Borgergade med stationsbypræg
er væsentlige. Som Løgstrup fremstår nu,
anbefales det ikke at udpege byen som
kulturmiljø.

Kultur

Bosætning

Integritet

Bebyggelserne er i dag noget transformeret, men stationsbypræget er fortsat genkendeligt. Stationen fremstår ombygget,
hvilket svækker den samlede oplevelse af
stationsbyen. Værdierne knyttes til strukturen, mejeriet, en tidligere kro og enkelte
villaer.

Turisme

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Landsbyens struktur fremstår intakt, let
aflæselig og vidner om en typisk mindre
landsby opført i forbindelse med en lille
landkirke. Kirken er landsbyen naturlige
centrum og sammen med ”E Bindstouw”
bærende for oplevelsen af landsbyen.

Kultur

Bosætning

Kulturhistorisk

Udskiftningsfiguren er et centralt element, der er tydelig flere steder mellem
bebyggelserne. Det er en stor værdi, at
gårdene ikke er udflyttet, hvilket styrker
den kulturhistoriske og integritetsmæssige værdi. Byen rummer landsbyskoler og
centralskole, der er aflæselige samt flere
fine, ældre bygninger.

Turisme

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Landsbyens værdier knytter sig til strukturen på tværs af dalstrøget med mange
stensætninger og stjerneudskiftning. De
firlængede gårde er vigtige for fortællingen, hvor Søgården, en kampestensgård,
står særligt fint frem. Ligeledes er skolen
fin, men flere af beboelsesejendommene
er præget af utilpassede tilbygninger.

EGENSKABER

Bosætning

Integritet
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LØVEL
Løvel opstod som en slynget vejby med graduerende bebyggelse langs hovedgaden. Dette gør
sig fortsat gældende, hvor husene ligger tæt og
trukket ud til gaden ved kirken, mens der i byens
kant findes flere tilbagetrukne gårde med større
spredning. I krydset ved kirken findes en mindelund for Løvelkredsen. Desuden rummer byen et
tidligere mejeri og en aktiv købmand.

Værdierne knyttes til strukturen og bebyggelserne langs Tinggade, hvor gårdene
og deres placering er vigtige i den gamle
landsbystruktur. Ligeledes er området ved
krydset vigtigt for fortællingen med mindelund, byhuse og kirke. Desuden fremstår mejeriet uændret og som et vigtigt
historisk element i byen.

Løvel har aktiv købmand og flere nye beboelsesområder. Byen har egenskaber
inden for bosætning hvor parcelhusområder vokser frem. Det anbefales ikke at
opføre yderligere parcelhuse langs Tinggade, da det vil sløre gradueringen i bebyggelsen. Løvel kan overvejes udpeget
som et kulturmiljø.

LØVSKAL
Løvskal er en vejklyngeby, hvor der tidligere
har været okkerværk umiddelbart nordvest for
byen. Her er flere bevarede gårde og stuehuse i
bindingsværk, som ligger væk fra hovedgaden
spredt op ad skråningen mod nord. Langs hovedgaden findes to firlængede gårde, flere længehuse, tidligere kro og et mejeri, der i dag anvendes
til forsamlingshus.

Værdierne bæres af strukturen og de ældre gårde, hvor især de to firlængede gårde langs hovedgaden har stor værdi. Byen
har gode landskabelige kvaliteter med
spor efter okkerudvindingen og nogle bevarede funktionsbygninger, hvor særligt
den gamle kro, mejeriet og den gamle telefoncentral står flot frem.

Historien om okkerværket foreslås reetableret, hvilket kan være med til at styrke
byens kulturhistoriske fortælling. Derudover kan det give byen sin egen identitet,
hvilket vil styrke landsbyens fortælling.
Det anbefales, at Løvskal udpeges som et
kulturmiljø i sammenhæng med okkerfortællingen og landskabet omkring.

LÅNUM
Lånum er en slynget vejby med forsamlingshus
og købmandsbutik. Byens hovedgadeforløb understøttes af forholdsvis tætliggende huse mens
flere ældre gårde findes i byens kant. Byen ligger
åbent på de omkringliggende marker, hvilket er
med til at give byen et landligt præg.

Kulturhistorisk

Erhverv

Integritet

44

BESIGTIGELSE

LÅSTRUP
Låstrup er tidligere opstået som en vejlandsby på
skrænten, i læ af Simested Ådal. Landsbyen følger dalens højdekurve og henvender sig til de store engarealer omkring Simested Å, som tidligere har været græsningsarealer. Senere har byen
udviklet sig som en typisk andelsby med mejeri,
skole, forsamlingshus og mindre industri, såsom
håndværk og savværk.

Landsbyens struktur langs ådalen fremstår intakt og let aflæselig. Den oprindelige struktur aflæses tydeligst mellem kirken og præstegården. I landsbyen findes
flere velbevarede spor efter andelstiden,
hvor særligt forsamlingshus, skole og
savværk er fremtrædende. Mejeriet fremstår i dårlig stand.

Landsbyen er i dag kulturelt samlingspunkt for Fjordklyngen. Låstrup har med
sin smukke placering og velbevarede
struktur potentiale til at blive videreudviklet, særligt med de mange velbevarede
funktionsbygninger, som kan tilføres nyt
liv. Det anbefales, at Låstrup udpeges som
kulturmiljø.

MAMMEN
Mammen er som landsby opstået omkring kirken
fra år 1185, men flere arkæologiske fund kan datere, at der har været beboelse i området allerede
fra vikingetiden. De arkæologiske fund danner
grundlaget for den stilperiode, man kan kalde
Mammenstilen. Selve landsbyen er med tiden udviklet som en andelsby med blandt andet mejeri,
der stadig er i funktion i dag.

Strukturen gennem landsbyen, særligt
langs Mammen Byvej, fremstår intakt og
med flere gode eksempler på andelstidens arkitektur og funktioner. Området fra
forsamlingshuset til kirken er landsbyens
stærkeste miljø. Mejeriet er fremtrædende i byen, dog er alle oprindelige bygninger fjernet.

Det kan overvejes at udpege byen som
kulturmiljø. En udpegning anbefales dog
ikke, da nedrivningen af de oprindelige
mejeribygninger har fjernet en markant
og bærende fortælling for byen. Der findes i dag bedre eksempler på andelsbyer i
Viborg Kommune.

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

43

Turisme

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Det foreslås, at miljøet ved forsamlingshuset og købmandsbutikken bearbejdes
for at understøtte landsbyens samlede oplevelse og styrke oplevelsen af bymidten,
og dermed give miljøet og landsbyen et
centrum. Lånum anbefales ikke udpeget
som kulturmiljø.

EGENSKABER

Bosætning

Kulturhistorisk

Fortællingen knyttes til et par af gårdene,
købmandsbutikken og forsamlingshuset. Elementerne ligger dog spredt, hvor
landsbyen fremstår med midte ved forsamlingshuset og den gamle købmandsbutik.
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MOLLERUP
Mollerup er præget af småhuse og villaer langs
Østergade samt større gårde, hvoraf enkelte mod
syd er stråtækte. Gårdene ligger spredt i landskabet, mens landsbyen fortættes mod nord, hvor
bebyggelserne ligger ud til vejen med undtagelse af mejeriet, der trækker sig væk fra Østergade.
Mollerup rummer herudover tidligere skole og
forsamlingshus.

MØLDRUP
Møldrup opstod som stationsby med anlæggelsen af stationen på Viborg-Løgstør-jernbanen i
1893, hvor banen krydsede hovedvej 13. Overfor
stationen blev Møldrup kro opført i forbindelse
med stationen. Langs Nørregade udviklede byen
sig som en typisk stationsby med flere funktionsbygninger relateret til andelstiden.

MØNSTED
Mønsted by og opland har været præget af kalkbrydning, der begyndte i 1100-tallet og ophørte
omkring 1950. Byen er opbygget omkring en række funktioner som kro, smedje, mølle og skole,
men fremstår uden nogen naturlig bymidte.

Kulturhistorisk

Landsbyen deles af Østergade, der skaber en oplevelse af en landsby mod syd
og et nyere landevejsmiljø med enkelte,
større villaer mod nord. De fineste kvaliteter knytter sig til enkelte arkitektoniske
elementer, særligt mejeriet er tydeligt aflæseligt og er en flot og vellykket omdannelse til privat bolig.

Det anbefales at udføre en SAVE-registrering for at sikre de ældre gårde, mejeriet
og øvrige fine villaer og småhuse. Med en
SAVE-registrering af elemeterne, bør Mollerup ikke udpeges som kulturmiljø.

Møldrup opleves i dag som et klassisk
eksempel på en dansk stationsby. Særligt langs Nørregade og Jernbanegade
opleves typiske funktionsbygninger og
arkitektur relateret til en stationsby, dog
fremstår flere ombyggede. Langs Vestergade opleves en tidstypisk boligstruktur
med gavlhuse ud til gaden.

Møldrup er i dag udpeget som et kulturmiljø og det anbefales at denne udpegning beholdes. Der kræves dog en indsats
for at fremhæve den oprindelige struktur
og sikre de oprindelige funktionsbygninger. Udviklingen af jernbanen som en rekreativ sti er et godt initiativ til udvikling
med afsæt i de bærende fortællinger.

NØRRE RIND
Nørre Rind opstod som en samling gårde, der alle
har været fæstegårde under Lynderupgård. Senere udviklede landsbyen sig med andelstidens
funktionsbygninger såsom skole, købmandsgård
og forsamlingshus.

Erhverv

Integritet

Mønsted har primært egenskaber inden
for bosætning, men har ikke en aflæselig
fortælling, der binder den sammen med
Mønsted Kalkværk. Mønsted bør derfor
ikke udpeges som et kulturmiljø.

BESIGTIGELSE

RAVNSTRUP
Ravnstrup opstod oprindeligt nordligst i byen som
en samling gårde ved Fiskbæk Å samt mølle og
kirke. I 1864 fik byen station nær landevejen, hvor
et nyt bycentrum udviklede sig. I 1896 blev togforbindelsen flyttet, hvilket medførte, at Ravnstrup fik
ny station nær den tidlige bymidte. Dette betød, at
flere af byens væsentlige bygningsværker kom til
at ligge spredt i byen.

Erhverv

Integritet

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Kulturhistorisk

Det anbefales at udpege Nørre Rind som
kulturmiljø med afsæt i den oprindelige
struktur, der også indebærer de oprindelige gårde og andelstidens funktionsbygninger. Det forventes, at den oprindelige
struktur kan understøtte en attraktiv udvikling med henblik på bosætning.

Byen har bevaret mange af sine funktionsbygninger, hvilket bør SAVE-registreres. Derudover anbefales det, at mejeriet
istandsættes, da det er et vigtigt element i
forståelsen af byen. Ravnstrup bør udpeges som kulturmiljø.

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Kulturhistorisk

Ravnstrup er rig på fortællende elementer, hvor særligt andelstidens funktionsbygninger er bevaret som skole, savværk,
forsamlingshus, missionshus og et stort
mejeri. Begge stationsbygninger findes
fortsat i byen, men Ravnstrup opleves noget fragmenteret grundet byens spredte
udvikling.

Turisme

Arkitektonisk

Integritet

49

Kultur

Bosætning

Kulturhistorisk

Strukturen i Nørre Rind fremstår intakt
med flere af de oprindelige gårde i byen,
der alle er vigtige for landsbyens samlede
oplevelse. Ligeledes skabes et stærkt, fortællende miljø omkring krydset ved Sundvej og Kirkevej med tidligere købmandsgård, større gård og forsamlingshus.

Turisme

Arkitektonisk

Integritet

48

EGENSKABER

Bosætning

Kulturhistorisk

Kulturmiljøets bærende værdier knytter
sig til enkeltbygninger, hvor Mønsted kro
(1849) fortsat står flot frem. Et par ældre
gårde findes, men ellers fremstår bebyggelserne noget forandret uden den store
fortælling. Strukturen er svært aflæselig
og opleves yderst fragmenteret
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Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet
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51

52

53

54

BESIGTIGELSE

RESEN
Resen er en mindre vejby på heden, der er anlagt
i landskabet syd for Resen Bæk nær dens udløb i
Karup Å. Sydvest og sydøst for byen blev der efter
anden verdenskrig gravet brunkul, hvilket landskabet fortsat er præget af i dag. I Sønder Resen
Naturpark opleves resterne af kulturlandskabet
med lange søer og bakker af opgravet jord.

RINDSHOLM
Rindsholm opstod i forbindelse med anlæggelsen af en station i 1863 på Langå-Viborgbanen.
I forbindelse med opførelse af stationen blev der
opført en kro. Denne er siden flyttet til anden
bygning og er stadig i funktion. Før stationen var
området et aktivt industriområde med særligt
Rindsholm Mølle, som senere er omdannet til et
dambrug.

ROMLUND
Romlund ligger syv km vest for Viborg og er en
by, der har sin oprindelse fra landbrug. Byen er
opført som en vejklyngeby og har bevaret sin
gadestruktur. Bebyggelserne ligger tæt samlet
omkring gadekær, forsamlingshus og Romlund
anlæg. Byen opleves grøn og med mindre bygningsværker, som en kullet kirke, en tidligere skole, og en mindre fabriksbygning.

ROUM
Roum er opstået som en klynge af enkelte gårde
samlet omkring kirken. Gårdene var beliggende
med marker ned til Roum Bæk, hvor der i dag
stadig findes flere levende hegn. Senere er landsbyen udviklet med flere funktioner i forbindelse
med andelstiden, såsom købmandsbutik og forsamlingshus.

RØDDING
Rødding er opstået som landsby omkring Rødding Kirke og Rødding Sø. Byen har placeret sig i
en halvcirkel øst for kirken med landhuse, landsbyskole, forsamlingshus og senere mejeri. Sydvest for kirken ligger menighedshuset ud til søen.
Søen, der ligger i en tunneldal, er genoprettet i
2004 efter at have været afvandet siden 1915.

Kulturhistorisk

Foruden kulturlandskabet med sporene af
brunkulslejerne findes flere funktionsbygninger. Her er særligt mejeriet, den gamle
skole, købmandsbutikken og møllegården bærende for forståelsen. Derudover
er flere af gårdene i byens kant med til at
understøtte fortællingen om landbrugssamfund.

Byen har, med sin attraktive beliggenhed
og tætte tilknytning til landskabet egenskaber inden for bosætning. De gamle
funktionsbygninger bør SAVE-registreres,
men det anbefales ikke, at byen udpeges
som kulturmiljø.

Strukturen omkring Rindsholm er stadig
aflæselig, dog er mange af bygningerne
ombygget. Bærende for Rindsholm er
området omkring de to kroer og stationen. Særligt for området er også tidligere
Rindsholm Mølle, som fremstår som et
stærkt industriminde og eksempel på en
mølles udvikling.

Det anbefales ikke at udpege Rindsholm
som kulturmiljø, der dog som stationsby
besidder udviklingspotentialer grundet
byens to kroer og nærheden til Viborg.
Særligt indeholder Rindsholm Mølle en
unik arkitektur og beliggenhed, med et
stærkt udviklingspotentiale, hvorfor denne bør sikres mod nedrivning.

Erhverv

Erhverv

Integritet

Rødding er en attraktiv bosætningsby
med flere rekreative områder samt en kort
distance til Viborg. Området omkring og i
nær relation til Rødding Sø bør friholdes
for bebyggelse, så den forbliver en stor
værdi for området og hele byen. Rødding
bør ikke udpeges grundet lav kulturhistoriskværdi.

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Kulturhistorisk

Rødding har oplevet en markant udvikling, med større udbygninger af parcelhuse. Selvom de nyere bebyggelser lægger sig uden på landsbykernen, virker de
skæmmende for byens integritet. Rødding
Sø er af stor værdi og de fineste kvaliteter
knytter sig til søen og dens nære relation
til kirken og landsbyskolen.

Turisme

Arkitektonisk

Integritet

Roum bør ikke udpeges, dog anbefales
det at sikre de levende hegn og området
mellem Roum Bæk og Roum by samt
markstrukturen nord for byen, da dette
besidder landskabelige kvaliteter, der understøtter oplevelsen af byen.

Kultur

Bosætning

Kulturhistorisk

Strukturen i Roum opleves intakt og det
slyngede forløb langs Roumvej indeholder flere fortællende funktionsbygninger.
Ved kirken findes den tidligere skole, missionshus og købmandsbutik, som til sammen skaber landsbyens bærende elementer. De levende hegn mod Roum Bæk er
vigtige for oplevelsen af strukturen.

Turisme

Arkitektonisk

Integritet

Miljøet ved anlægget med forsamlingshus og gadekær skaber værdi i byen.
Desuden drives der fortsat erhverv i den
gamle fabriksbygning, hvilket er med til
at holde liv i byen. Romlund bør udpeges
som kulturmiljø.

EGENSKABER

Bosætning

Kulturhistorisk

Landsbyen står flot frem, hvor særligt
strukturen og udskiftningsfiguren med
de mange levende hegn, anlægget og gadekæret fint binder landsbyen sammen.
Disse elementer er bærende for byens
integritetsmæssig værdi. De fineste arkitektoniske kvaliteter knytter sig til et par
gårde, den tidligere skole og kirken.
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Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kultur

Turisme
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56

57

58

59

BESIGTIGELSE

RØDKÆRSBRO
Rødkærsbro opstod som stationsby ved anlæggelsen af jernbanestrækningen Viborg-Langå i
1863. Byen er senere vokset frem på begge sider
af jernbanen, og på hver side ses tydelige stationsbytræk i arkitekturen omkring hovedgaden.
På sydsiden ligger den højeste bebyggelse samt
mejeriet, mens der på nordsiden findes station,
købmand, kro samt oprindelige villakvarterer.

SAHL
Sahl var tidligere hovedby i området med kirke,
købmandsgård og skole. I forbindelse med landsbyen ligger også Ormstrup Gods, som landsbyen
tidligere har været en del af. Landsbyen præges
af en større industri, JE-MA, der startede som cykel- og radioforretning. I dag laver JE-MA anlæg
til transport af korn mm.

SJØRUP
Sjørup var tidligere beboet af hedebønder, der
opdyrkede egnens hede. I 1870’erne blev en stor
del af jorden opkøbt af staten, hvor der blev anlagt plantage. En større landevej afskærer Sjørup
fra skoven, men forbinder byen godt med Viborg,
Skive og Holstebro. Byens hovedgade er meget
trafikeret, men har flere villaer på begge sider af
vejen samt skole.

SKALS
Skals opstod som landsby med kirke, kro, skole
og højskole. Byen oplevede senere en markant
fremgang i forbindelse med opførelse af stationen
på jernbanestrækningen Viborg-Aalestrup. Herefter udviklede byen sig med handel, håndværk og
flere industrier. Særligt har Skalma (1904), der
startede med en produktion af tangmadrasser og
senere møbler, haft markant indvirkning på byen.

SKELHØJE
Skelhøje blev anlagt som en stationsby i forbindelse med opførelse af station på Herning-Viborgbanen i 1906. Umiddelbart efter opførelsen
af stationen udviklede byen sig med blandt andet
købmandsgård, mejeri, slagterforening og flere
andre mindre butikker og industrier. Byen fungerede som stations- og oplandsby indtil nedlæggelsen af stationen i 1971

Kulturhistorisk

I Rødkærsbro er stationsbyens struktur og
arkitektur tydeligt aflæselig og byen har
bevaret en høj grad af integritet. Bebyggelsen rummer flere fortællende elementer og er generelt velholdt. Selve stationen opleves særskilt fra det øvrige miljø,
da den ligger skjult af ældreboliger.

Rødkærsbro anbefales udpeget som værdifuldt kulturmiljø, da byens oprindelse
og udvikling som stationsby let kan aflæses i miljøet, hvilket sikrer en høj kulturhistorisk værdi. Stationsbygningen rummer mange arkitektoniske kvaliteter, men
trænger til en restaurering.

Erhverv

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Landsbyen opleves fragmenteret og svært
aflæselig. De primære værdier knytter sig
til enkelte bygninger, såsom en tidligere
lægebolig, to gårde kaldet Skyttegårdene
og villaerne langs hovedgaden. Bebyggelserne er generelt omdannede og uden
relation til kulturmiljøet. Skolen fremstår
særligt kraftigt ombygget.

Turisme

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Sahl bør ikke udpeges som kulturmiljø, da
den fremstår omdannet og fragmenteret.
Byen kan eventuelt udpeges i sammenhæng med Ormstrup Gods, hvis dette findes relevant.

EGENSKABER

Bosætning

Integritet

Omkring kirken findes dele af den oprindelige landsbystruktur, men landsbyen
fremstår generelt usammenhængende
og præges af den store industri. Mellem
landsbyen og Ormstrup Gods findes flere
levende hegn og rester af den oprindelige
markstruktur. Generelt fremstår byen slidt
og med lav arkitektonisk sammenhæng.
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Det anbefales, at Sjørup og plantagen forbindes på bedre vis, så naturen kommer
tættere på byen og omvendt. Sjørup bør
ikke udpeges som et kulturmiljø, da den
er meget fragmenteret.

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Langs Hovedgaden opleves byens udvikling fra landsby til stations- samt industriby og strukturen er let aflæselig. Langs
Hovedgaden, der ender ved stationen,
findes flere fortællende elementer, der
understøtter aflæseligheden. Skalmas
industribygninger er vigtige for byens
fortælling og rummer fine arkitektoniske
kvaliteter.

Skals anbefales udpeget som kulturmiljø, særligt de mange industrikomplekser
som Skalma, Skals Maskinforretning og
lignende bør sikres og har potentiale for
en videre udvikling. Det foreslås at undersøge muligheder for at igangsætte en
udvikling i Skalmas gamle bygninger med
udgangspunkt i det eksisterende.

Miljøet omkring Bakken og Volden med
købmandsgården, mejeriet og reminiscenserne af tidligere butikker, såsom
slagter, er byens stærkeste miljø og rummer en fin fortælling omkring landsbyens
rolle og udvikling. Flere af bygningerne
fremstår dog i stigende forfald og historien udviskes.

Købmandsgården er genopstået som en
socioøkonomisk virksomhed. Det anbefales at kigge på mulighederne for at udnytte denne virksomhedsform til at genskabe
liv i de resterende funktionsbygninger og
derved udnytte byens placering på Hærvejen som et eventuelt hotspot for denne.
Skelhøje kan overvejes udpeget.

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet
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SKRINGSTRUP
Skringstrup opstod som mindre landsby med
trinbræt på Himmerlandsbanen. Trinbrættet med
billetsalg blev anlagt i 1893 og nedlagt i 1956,
dog fungerede godstransporten til byens industri
frem til 1999. Senere blev et større lagerhotel opført, som i dag er tydeligt i hele byen.

Kulturhistorisk

Grundet det store lagerhotel, der er fylder
meget i den lille landsby, fremstår byen
fragmenteret, hvor de fleste boliger er
omdannet eller i dårlig stand. Himmerlandsstien, der følger det oprindelige banetracé, vidner om byens placering på
Himmerlandsbanen på fin vis.

Det bevarede banetracé til Himmerlandsbanen er understøttet som en vigtig rekreativ forbindelse. Dog bør landsbyen ikke
udpeges som kulturmiljø, da fortællingen
er udvisket og byen opleves fragmenteret.

62

63

64

SPARKJÆR
Syd for den oprindelige landsby får Sparkær
i 1864 station på Langå-Struer banen. Mellem
landsbyen og stationen ligger Sparkær Mose, der
medførte svære byggeforhold, så bydelene først
sent voksede sammen med bebyggelse på begge
sider af vejen. Tørvegravning i mosen har været af
vigtig betydning på egnen, hvilket en mindesten
ved en af byens ældste gårde beretter om.

STOHOLM
Langå-Struer banen blev anlagt i 1865 og Stoholm station blev opført omkring 1880, hvorefter
byen voksede hastigt syd for stationen. Den tidlige del af byen har et reguleret vejnet med hovedgade og et let aflæseligt stationsbypræg. Byen er
i dag en større landsby med aktiv handelsgade,
flere parcelhusområder, mindre industriområder
og en aktiv skole.

Erhverv

I Sparkær findes skole og idrætsforening
med spændende tiltag som streetfodboldbane, bmx-bane og lignende, hvilket giver
gode egenskaber inden for bosætning.
Det anbefales, at de gamle funktionsbygninger og husrækken med stationsbypræg SAVE-registreres, men byen bør
ikke udpeges som kulturmiljø.

Der foreligger allerede lokalplan for krydset mellem Nørre-, Sønder-, Vester-, og
Østergade, men det anbefales at denne
udvides til at inkludere mere af vejene.
Desuden bør stationen SAVE-registreres
som et vigtigt fortællende element, og
byen udpeges som kulturmiljø.

Sundstrup er gennem tiden udviklet som
et attraktivt bosætningsområde, der afspejles i de markant omdannede boliger.
Strukturen er svært aflæselig, dog findes
rester af den oprindelige struktur langs
Strandvejen. Den tidligere færgegård,
Tanghuset og havneområdet er de bærende fortællende elementer.

Der bør fokuseres på en styrkelse af forbindelsen mellem byen og Tanghuset på
tværs af området omkring havnen, som
er et vigtigt men uudnyttet område. En
udpegning kan overvejes med fokus på
området mellem byen og fjorden samt
havnen og tanghuset. Byen anbefales ikke
udpeget som kulturmiljø.

SØNDER RIND
Sønder Rind er en slynget vejby med den ældste del beliggende omkring kirken og skolen.
Øst for den oprindelige landsbykerne ligger en
række gårde, som med tiden er vokset sammen
med landsbyen. I den østlige del ligger en smedje
samt flere villaer. Bebyggelsen langs Sdr. Rind Vej
er vokset sammen til én langstrakt landsby.

Sønder Rind har bevaret flere fortællende
elementer som skolen og gårdene samt
dele af stjerneudstykningen mod sydvest. Landsbyen præges dog af nyere bebyggelse langs Sdr. Rind Vej, som følger
vejforløbet, men ikke er tilpasset kulturmiljøet.

En kulturmiljøudpegning kan overvejes
og bør fokusere på Sdr. Rinds oprindelige,
vestlige del omkring kirken, skolen, gårdene samt den delvist bevarede udskiftningsfigur. Disse udgør de væsentligste,
kulturhistoriske elementer i landsbyen.

Erhverv

Integritet

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Kulturhistorisk

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

BESIGTIGELSE

Turisme

Arkitektonisk

Integritet

SUNDSTRUP
Sundstrup er opstået som et mindre fiskerleje ved
Hjarbæk Fjords udmunding samt som færgeoverfartssted mellem Himmerland og Virksund. Området har tidligere været bosætningssted siden
bronzealderen, hvilket opleves ved de to gravhøje
kaldet Marens Patter. I området findes også Tanghuset, som vidner om områdets tidligere tangindustri.

Kultur

Bosætning

Kulturhistorisk

Fra krydset og ud af gaderne Nørregade,
Søndergade, Østergade og Vestergade
udvikledes byen hastigt over en kort årrække. Bebyggelsen fremstår homogen
og skaber en let aflæselig stationsby.
Desuden er stationsbygningen vigtig for
forståelsen sammen med Stoholm Gård,
som var den første bebyggelse på egnen.

Turisme

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

De mange funktionsbygninger, der er
bevaret i byen styrker den kulturhistoriske værdi. Byen har enkelte steder
stationsbypræg, blandt andet en række
villaer i byens midte og husrækken ved
købmandsbutikken. Stationsbygningerne,
mejeriet, forsamlingshusene og missionshuset fremstår alle ombyggede.

EGENSKABER

Bosætning

Integritet
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TANGE
Tange er opstået som en stationsby i forbindelse med Langå-Viborgbanen. Der blev først opført
et billetsalg i 1894 og først i 1925 blev der opført
en station i forbindelse med anlæggelsen af Tange Elværk. Med opførelsen af stationen udvikles
byen med købmandsforretning, hotel samt industri og senere med villakvarterer på bakken med
udsigt over Tange Sø.

TAPDRUP
Tapdrup er placeret på et lille plateau ved en skråning ned mod Nørreådalen. Landsbyen er opstået som en klyngeby, med gårde tætbeliggende
omkring kirken og fællesarealer. Senere er landsbyen udbygget markant med flere villakvarterer.
Tidligere fandtes en station i landsbyen, hvor banetraceet i dag er bevaret som cykelsti.

Kulturhistorisk

Miljøet omkring stationen, som i dag er
omdannet til bolig, og købmandsgården
er byens bærende fortælling. Generelt opleves byen dog omdannet og uden større
kulturhistorisk værdi. Områdets primære
fortælling er elværket og byen opleves
ikke som en del af denne fortælling.

68

69

TASTUM
Tastum var tidligere et landbrugssamfund med
flere tætliggende gårde. Mange af gårdene er i
dag udflyttet, og tomter står ubebyggede hen. Nr.
Vejsgård flyttede sydøst for byen og blev omdøbt
til Tastumgård. I området blev der etableret teglværk, mejeri, forsamlingshus, smedje, snedker,
skrædder og købmand, og således opstod byen
Over Tastum lige uden for Tastum.

Arkitektonisk
Erhverv

Kulturhistorisk

Landsbyen bør ikke udpeges, da den opleves omdannet og det oprindelige miljø er
af lille betydning for oplevelsen af byen.
Med sin nære relation til Nørreådalen besidder byen egenskaber inden for bosætning.

TINDBÆK
Tindbæk ligger øst for Nørreåen mellem åen og
de stejle, skovklædte dalskrænter. Tindbækvej er
etableret på byens marker, hvor flere gårde i den
forbindelse er forsvundet. Landsbyen er dog fortsat præget af gårde og landhuse, hvoraf flere er
stråtækte. Øst for forten findes forsamlingshus,
skole og købmandsgård.

ULBJERG
Ulbjerg ligger ved Ulbjerg Klit og er opstået på
højdedraget omkring kirken med flere større gårde, præstegård og mølledrift. Senere er Ulbjerg
udviklet som andels- og vejby med forsamlingshus, mindre industri, skole og et handelsliv langs
Borgergade.

Tastumgård er delvist i forfald og bør
istandsættes, da den er et vigtigt vidnesbyrd på byens udvikling. Fortællingen er
stærkest i Over Tastum, men svær at aflæse i resten af byen. Tastum udpeges derfor
ikke som værdifuldt kulturmiljø.

Erhverv

Byen er udviklet over flere perioder og i
den østlige del er der bygget flere parcelhuse de seneste 50 år. Omkring kirken,
langs Borgergade og ved Grøndalsvej kan
den oprindelige struktur stadig opleves
og flere funktionsbygninger er intakte og
vidner om byens udvikling.

En udpegning som kulturmiljø kan overvejes omkring kirken, skolen og andelstidens funktionsbygninger. Sammenhængen er dog fragmenteret og de primære
værdier indlejrer sig i de enkelte bygninger.

Turisme

Arkitektonisk
Erhverv

Kultur

Turisme
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Kultur

Bosætning

Kulturhistorisk

Der blev i 2007 lavet en bygningsregistrant over Tindbæk af Viborg Kommune
og SAVE-værdier herfra bør implementeres i SAVE-registret. Tindbæk er en del af
en større udpegning i kommuneplanen.
Tindbæk er dog ikke beskrevet i udpegningsgrundlaget, men rummer fine kvaliteter, som bør indgå i beskrivelsen.

Turisme

Arkitektonisk

Integritet

Tindbæk ligger flot i landskabet, hvor
dalskrænten skaber en terrassering mod
Tindbækvej, der sammen med de store
gårde skærmer landsbyen mod landevejen. Tindbæk opleves autentisk uden forstyrrelser, dog fremstår byen uden direkte
forbindelse til sin markstruktur. Byen rummer flere fine gårde og landsbyhuse.

Kultur

Bosætning

Kulturhistorisk

Værdierne knyttes primært til Over Tastum, hvor Tastumgård, håndværkshuse
og forsamlingshus fortsat eksisterer. Tastum fremstår omdannet, hvor Ryttergården, med stuehus fra 1660, og en gammel
skole er bærende elementer. Området har
en spændende historie, men de fortællende elementer er kun delvis bevaret.

Turisme

Bosætning

Integritet
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Tange bør ikke udpeges som kulturmiljø,
da den fremstår omdannet og relationen
til elværket ikke er aflæselig.

Integritet

Landsbyens oprindelige struktur og bebyggelse er stadig aflæselig i den østlige del af landsbyen, men resten af byen
fremstår omdannet og svært aflæselig
grundet store udlæg af nyere parcelkvarterer. Landsbyen fremstår som en oplandsby til Viborg og uden struktur.
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VAMMEN
Vammen ligger ved den sydvestlige ende af Tjele Langsø. Byen er opført som en forteby, hvor
flere ældre gårde fortsat danner ramme omkring
forten. I dag er forten delvis udbygget med boliger, skole og forsamlingshus. Kirken støder op
til forten hvorved et fællesområde fortsat findes.
Byen er løbende vokset og i dag findes parcelhuse i byen.

VEJRUMBRO
Vejrumbro er opstået som en randlandsby på
kanten af Nørreådalen med græsningsarealer i
ådalen. Landsbyen er senere udviklet som en andelslandsby med flere funktioner såsom forsamlingshus fra 1885, brugsforening, missionshus og
flere mindre industrier. I landsbyen findes også
Vejrum Kirke, som er højt beliggende midt i byen.

VESTER TOSTRUP
Vester Tostrup er en af kommunens mange små
udflytterbyer, der opstod i forbindelse med en
landsbyudflytning omkring Tostrup Kirke. I landsbyen findes flere gårde med tilhørende marker
med oprindelige markskel, flere landarbejderboliger og et forsamlingshus.

Kulturhistorisk

Byen har bevaret sin struktur, med den
oprindelige gadestruktur, forten og stjerneudskiftning samt flere af de ældre gårde, hvilket samlet set giver byen en høj
integritetsværdi. Præstegården, kirken,
kroen, Fynbohus, forsamlingshuset og
nogle af bebyggelserne langs Haugårdsvej bærer de øvrige værdier.

Vammen har friskole og købmand, hvilket
sikrer en aktiv landsby. Flere Parcelhusområder er opført fint med afstand til bymidten, hvor de ikke påvirker strukturen
nævneværdigt. Grundet strukturen og de
mange bevarede elementer anbefales det
at udpege Vammen som et kulturmiljø.

Landsbyen er smukt beliggende på kanten af Nørreådalen med udsigt udover
det flade dalområde, hvilket understøtter
landsbyens fortælling. Strukturen langs
Hovedgaden opleves intakt, med flere af
de oprindelige funktionsbygninger, hvilket sikrer en høj integritet. Andelstidens
bygninger er bærende for miljøet.

Det anbefales at udpege Vejrumbro som
et kulturmiljø. I udpegning bør der fokuseres på andelstidens bygninger og
struktur samt forbindelsen med Nørreådalen. Grundet den bevarede struktur og
det smukke landskab besidder landsbyen
gode egenskaber for bosætning.

Erhverv
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VINDUM
Vindum er opstået som en slynget vejby med et
tæt gadeforløb. Øst for smedjen, centralt i byen,
ligger det gamle missionshus og vest for ligger
forsamlingshuset, den gamle købmandsgård
samt mejeriet som sidste hus i rækken. Nordøst
for landsbyen ligger Vindum Kirke sammen med
Vindum Overgård. Syd for byen findes rester efter
en stjerneudskiftning.

VINKEL
Vinkel er opstået som en slynget vejby med gårde
beliggende nord for hovedgaden, Vinkelvej, og en
række villaer syd herfor. Landsbyen opleves todelt grundet et slip i bebyggelsen midt på vejforløbet. Missionshuset og det store forsamlingshus
fra 1937 ligger hhv. øst og vest for slippet. Mod
vest ligger kirken højt i landskabet, og ved kirkegårdsdiget ligger den gamle fattiggård.
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Turisme

Arkitektonisk
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Vester Tostrup bør ikke udpeges som et
kulturmiljø, dog er det værd at sikre de
mange levende hegn, som fortællende
elementer i landskabet.
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Kulturhistorisk

Landsbyen opleves som en samlet bebyggelse indlejret i det kuperede terræn. Den
åbne placering i landskabet og de mange
bevarede levende hegn er bærende for
den samlede oplevelse
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Kulturhistorisk

Det oprindelige slyngede vejforløb opleves intakt og bebyggelsen er i høj grad
bevaret i form af uudflyttede gårde, længehuse og værkstedsbygninger. Mejeriets
og kirkens synlige placering i landskabet
er vigtige karaktertræk og kirkens sammenhæng med Vindum Overgård udgør
ligeledes en vigtig fortælling.

Vindum udgør et velbevaret landsbymiljø
med flere fortællende elementer som købmandsgården, missionshuset og mejeriet,
som dog trænger til istandsættelse. Det
anbefales at udpege landsbyen, kirken,
Vindum Overgård samt den resterende
udstykningsfigur med gårde som ét samlet kulturmiljø.

Vinkels bevarede gårde og rødstensvillaer langs bygaden fremstår velholdte og
med fine arkitektoniske kvaliteter. Landsbystrukturen og kamudstykningsfiguren
nord for Vinkel er velbevaret og har en høj
integritetsmæssig værdi.

Det anbefales at udpege den ældste del
af Vinkel omkring Vinkelvej samt den bevarede udstykningsfigur mod nord, der
sammen med de uudflyttede gårde vidner
om Vinkels lange historie som landbrugsområde.
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VORDE
Vorde er en mindre by 1,5 km øst for Hjarbæk, der
er anlagt som en forteby øst for kirken, omkranset af store åbne marker i et kuperet landskab. I
Vorde findes flere af de oprindelige gårde fortsat
og byen rummer tidligere skole og præstegård.
Nordvest for byen ligger den tidligere galge og
bavnehøj.

Kulturhistorisk

Værdierne knyttes særligt til byens struktur, hvor gadeforløbet og gårdene danner
ramme omkring et fint bymiljø på trods af,
at fortestrukturen er opløst. Kirken, præstegården, forsamlingshuset og skolen er
bærende kulturhistoriske og fine elementer i byen.

Vorde ligger fint i landskabet nær havet på
en større bakke kun 1,5 km øst for Hjarbæk. Strukturen er aflæselig, men enkelte
veje kunne genetableres understøttet af få
nyere udstykninger langs strukturen. Det
anbefales dog ikke at udpege Vorde som
kulturmiljø.
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VORNING
Vorning er opstået som landsby omkring kirken.
Den ældste del af bykernen udgøres af større gårde, der ligger i en halv cirkel vest for kirken og
fremstår som et dominerende element. Småhusene ligger primært langs Vorningvej og syd for
kirken på Digevej. Forsamlingshuset ligger mod
nord og den nordlige samt sydelige del af byen er
udbygget med parcelhuse.

VRIDSTED
Vridsted er en slynget vejby beliggende øst for
Karup Å. Strukturen er velbevaret i byens midte,
hvor Ålykkevej løber parallelt med hovedgaden.
Langs hovedgaden findes købmand, kirke og
præstegård samt velbevarede bebyggelser. Desuden beretter flere gårde i byens kant samt den
gamle drivervej ’Æ Drøwt’ om byens oprindelse
som landsbrugssamfund.

Vorning fremstår med en flot udstykningsfigur og gårdene bør løbende vedligeholdes. Særligt er en snarlig istandsættelse
af den sydligste gård nødvendig for at
opretholde byens bærende elementer. En
udpegning af Vorning kan overvejes med
vægt på strukturen omkring de oprindelige gårde og udstykningsfiguren.

Erhverv

I Vridsted findes skole, idrætsforening,
købmand samt rekreative kvaliteter, der er
udnyttet med shelters, bålplads og kanostop på Karup Å. Dette løfter byens egenskaber inden for bosætning og kultur.
Byen vokser og hovedgaden bør sikres
mod utilpasset til- og nybyg, men Vridsted
bør ikke udpeges som et kulturmiljø.

VROUE
Vroue er opstået som et landbrugssamfund, der
aldrig gennemgik den store udvikling. Vroue har
kirke, fem bevarede firlængede gårde og flere
bygninger, der knytter sig til landbruget. Byen er
en slynget vejby med en grøn karakter og flere
fremtrædende bygningsværker, hvor særligt præstegården og den tidligere landsbyskole er nævneværdige.

Byens historie som landbrugssamfund er
bevaret på fin vis, hvor mange gårde ligger samlet og udgør en åben midte. Det
slyngede vejforløb fremstår grønt med
stærke fortællende elementer, herunder
skole og præstegård. Desuden har byen
en fin smedje, som ligger lidt gemt. Kulturmiljøet fremstår fint og uspoleret.

Vroue har fine egenskaber inden for bosætning og flere parcelhuse udstykkes.
Det anbefales, at disse ikke opføres direkte ud til gaden, da det slører byens fortælling om landbrugssamfundet. Det anbefales at udpege Vroue som kulturmiljø, men
byen er sårbar over for uhensigtsmæssig
udvikling.

ØRUM
Ørum fremstod tidligere med en tæt bymidte med
gårde og flere vejforgreninger, men en ny landevej mellem Viborg og Randers tværs gennem
landsbystrukturen ændrede dog dette. Landevejen sikrede vækst i Ørum, der fra 1927-66 havde
en station. I den periode opføres mange villaer
langs hovedvejen med stationsbypræg. Mange
parcelhuse er sidenhen opført bag hovedgaden.

Langs hovedgaden findes to større, flotte
købmandsbutikker samt flere villaer med
stationsbypræg. Disse er sammen med
byens struktur bærende elementer for kulturmiljøets værdisætninger. Stationen og
præstegården er kraftigt ombygget, mens
det gamle hotel og slagterbutikken stadig
er genkendelige og værdiskabende.

Byens Mejeri er nedrevet og stationen
fremstår meget omdannet, hvilket slører andelsfortællingen og kulturmiljøet.
Stationsbypræget langs hovedgaden bør
sikres sammen med den ældre landsbystruktur ved kirken. Grundet den udviskede fortælling bør Ørum ikke udpeges som
et kulturmiljø.
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Kulturhistorisk

Strukturen er vigtig for kulturmiljøets
fortællingen sammen med en håndfuld
bebyggelser langs hovedgaden. Centralt
i byen fremstår miljøet særligt flot, hvor
der både findes kirke, præstegård, købmandsbutik og sognehus. Ligeledes rummer landsbyen telefonstation og et finere
håndværkshus.

Turisme

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

De bærende kvaliteter knytter sig til den
ældre landsbykerne med de store gårde
og kirken som det centrale element samt
den intakte stjerneudskiftning mod vest.
Forsamlingshuset er af flot arkitektonisk
kvalitet, dog virker tilbygningen skæmmende. Byen er herudover af blandet karakter med lav kvalitet.
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LANDSKABELIG
REDEGØRELSE
VIBORG KOMMUNE

TJELE LANGSØ
HJARBÆK FJORD

TUNNELDALE

KALKGRUBER

DOLLERUP BAKKER OG HALD SØ
ALHEDEN

Udsnit af Per Smeds Landskabskort over Danmark fra 1981 med Viborg Kommune indtegnet.

Landsbyerne var ved deres tilblivelse i høj
grad afhængige af det omgivende landskab
og blev derfor nøje placeret i forhold til udnyttelse af de omgivende naturressourcer.
Landsbyen kan derfor betragtes som et produkt af de betingelser landskabet tilbyder.
Ved at studere de større strukturelle landskabstræk i Viborg Kommune og sammenholde det med, hvordan landsbyerne har relateret sig til landskabet, opnås en forståelse
for hvilke landsbytyper, der har udviklet sig i
kommunen. Der har naturligvis også været
andre kræfter på spil i udviklingen af landsbyerne, men nærheden og tilknytningen
til landskabet har altid været essentielt for
landsbydannelserne.
Per Smeds Landskabskort over Danmark illustrerer fint mange af de væsentlige landskabstræk i Danmark. På side 42 ses et udsnit heraf, hvor Viborgs kommunegrænse er
påtegnet. Flere væsentlige landskabstræk
træder frem, men særligt markant er de lange tunneldale, der strækker sig gennem det
meste af kommunen i en vest og sydvestlig
retning. Disse beretter om den seneste istids
indvirkning på det jyske landskab, der fandt
sted for omkring 20.000 år siden. Her har
smeltevandet på undersiden af isen formet
disse tunneldale. Isen medbragte sten, jord
og ler, der under afsmeltningen har sat sig
som moræneaflejringer. Finere materialer
som sand blev transporteret videre af smeltevandet og aflejret foran isens daværende
randzone. Denne randzone kendes som hovedstilstandslinjen, der markerer overgangen fra det frugtbare morænelandskab med
lerbund og tunneldale til et fladere morænelandskab med overvejende sandbund

og hede. Hovedstilstandslinjen er markant i
Viborg Kommune, hvilket Alhedens kant tydeligt optegner. Flere tunneldale samledes ved
Dollerup Bakker, hvor landskabet fortsat beretter om de store kræfter, der var på spil ved
isens daværende randzone. Eksempelvis er
Hald Søs betydelige dybde på ca. 30 m. skabt
af den voldsomme smeltevandsstrøm. En anden betydningsfuld sø er Tjele Langsø, der er
ni km lang, og dermed en af Danmarks længste. Tjele Langsø ligger i en tunneldal mellem
Hobro og Viborg.
Landsbyerne i Viborg Kommune har tilpasset sig landskabets forskelligheder og på den
måde skabt en række forskellige landsbyer.
Her kan nævnes Hjarbæk og Kvols, der ligger
ved Hjarbæk Fjord. Disse har udviklet sig ift.
ind- og udskibning af gods for købmændene
i Viborg, og ift. fiskeri og handel på Limfjorden. Ligeledes har heden dannet fundament
for sine egne typer af landsbyudvikling. Her
kan bl.a. nævnes kartoffeltyskerbyerne Havredal og Grønhøj samt Sjørup, hvor bønder
opdyrkede heden. Derudover har der ved
Mønsted og Daugbjerg været kalk lige under
overfladen, hvilket betød at landsbyerne her
udviklede sig med kalkbrydning som en væsentlig industri. Her fremstår Mønsted noget
omdannet, mens en del af Daugbjerg, landskabet omkring og Mønsted Kalkværk fortsat
beretter om kalkbrydningen.
I den østlige del af kommunen har jordforholdene, landbrugsmæssigt, været særligt gunstige, hvilket betød at en større koncentration
af landsbyer har udviklet sig her. Flere af disse landsbyer er beskrevet under ’Landbrug og
Andelsudvikling’.
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I midten af 1800-tallet gør industrialiseringen
sit indtog i Danmark, hvor maskinerne vinder frem og produktiviteten øges. Mange arbejdspladser flyttes fra landbrug til industri,
hvilket gør at større bysamfund vokser markant. I denne periode anlægges jernbanenettet i Danmark, og der sættes gang i udviklingen af nye stationsbyer. Hvor landskabets
betingelser tidligere definerede et godt sted
at bygge by, blev det nu jernbanen og stationen, der var det nye essentielle for det gode
spot. De landsbyer, der i dag har vundet frem
og er vokset ud af landsbydefinitionen har
som regel haft en station, der har været med
til at sikre væksten.

VIBORG KOMMUNE

Aalestrup

25

46

LANGÅ-STRUER-BANEN
Viborg -Struer (1864-dd)
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Herning

LANGÅ-STRUER-BANEN

Viborg Kommunes første jernbane blev indviet d. 20 juli 1863 og forbandt Viborg med
Langå. Strækningen var første fase af LangåStruer-Banen, hvis anden fase, Viborg-Struer,
blev indviet d. 17. oktober 1865. På LangåStruer-Banen opførtes flere nye stationsbyer, herunder Bjerringbro, Rødkærsbro
og Stoholm, der alle er gode eksempler på
stationsbyer, der har vundet frem. Stationsbypræget er her bevaret i arkitekturen såvel
som i strukturen og alle byerne har fortsat
aktive stationer. I Ravnstrup, der også ligger
på strækningen, findes to stationsbygninger.
Dette skyldtes at Viborg Station i 1896 blev
omlagt til en gennemkørselsstation frem for
at være rebroussementsstation, hvilket betød
at jernbanen blev omlagt. Derfor passerede
banelegemet Ravnstrup et nyt sted, hvorved
en ny station blev opført. Stationen er i dag
nedlagt, men begge stationsbygninger er
fortsat bevaret. Viborg-Struer-Banen er den
sidste aktive jernbane i kommunen.

Viborg - Langå (1863-dd)

I 1893 anlægges Himmerlandsbanerne mellem Viborg, Løgstør og Hobro med Aalestrup
som knudepunkt. Løgstrup og Møldrup opstår grundet jernbanens anlæggelse og udvikles begge som typiske stationsbyer. I dag
er stationsbypræget fint bevaret i Møldrup,

mens Løgstrup er noget sværere at aflæse
som stationsby. Skals eksisterede før jernbanen, men blev hjulpet godt på vej af jernbanens anlæggelse, hvor større industrier voksede frem, hvilket gav byen økonomisk vækst.
Skals er i dag et flot eksempel på en dansk
stationsby med et velbevaret stationsbypræg.
På strækningen findes også dobbeltbyen
Hvam, der udviklede en ny byklynge grundet
jernbanen. De to landsbyer kendes som Gl.
Hvam og Hvam Stationsby. Byerne er aldrig
vokset sammen, hvilket gør det til en dobbeltby. I 1959 lukkes Himmelandsbanen for persontrafik og i 1999 for godstrafik. I dag er det
en 79 km rekreativ forbindelse, Himmerlandsstien, der forbinder Løgstør og Viborg.
I 1906 anlægges Herning-Viborg Banen, der
også er kendt som Alhedebanen. Banen blev
primært etableret som transitbane for at skabe en mere direkte linje mellem Himmerlandsbanen og Esbjerg, men også for at opdyrke og
befolke heden. Sammen med Himmerlandsbanen spillede Alhedebanen en væsentlig
rolle i forbindelse med hedeopdyrkningen, da
store mængder mergel blev transporteret til
de store hedeområder fra mergellejet i Kølsen. På strækningen udspringer Skelhøje og
Frederiks grundet Alhedebanens anlæggelse.
I 1971 nedlægges banen for persontrafik og
for godstrafik i 1977.
Mariager-Fårup-Viborg-Jernbanen etableres i
1927 som den sidste i Viborg Kommune. Dette
betød, at Viborg fik havn inden for en rimelig
afstand og fra Mariager Havn blev der nu kørt
kul til Viborg Gasværk og Viborg Brændsels
Kompagni. I en række byer opførtes stationer,
herunder Vejrumbro, Ørum og Hammershøj
og der etableres desuden trinbræt med sidespor i Bruunshåb og Tapdrup. Banen blev
nedlagt i 1965, men det gamle spor mellem
Viborg og Vejrumbro, Nørreåstien, er i dag anlagt som cykelsti.
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LANDBRUG OG
ANDELSUDVIKLING
VIBORG KOMMUNE

LÅSTRUP

VAMMEN

ROMLUND

VEJRUMBRO

LEE

KJELDBJERG
BJERRING
VINKEL

VINDUM

Udsnit af Per Smeds Landskabskort over Danmark fra 1981 med Viborg Kommune indtegnet.

Mange af Viborg Kommunes landsbyer udspringer af landbrug og har i et eller andet
omfang ernæret sig heraf. Morænelandskabet mellem tunneldalene har været særlig
gode at opdyrke, mens tunneldalene blev
anvendt til græsningsarealer for kreaturer.
Flere landsbyer er derfor placeret på grænsen mellem tunneldal og morænelandskab
med kort afstand til både marker og græsningsarealer. Disse landsbyer betegnes som
randlandsbyer. Et eksempel herpå er Bjerring, der er placeret ved dalskrænten mellem morænelandskab og smeltevandsdal.
Modsat Bjerring er andre landsbyer placeret
midt i morænelandskabet, hvilket indikerer,
at det primære erhverv har været landbrug.
Her kan bl.a. nævnes Vinkel og Romlund, der
begge er flankeret af store markarealer, dog
med forskellige strukturer. Hvor Romlund er
en landsby med gadekær, mange levende
hegn og overdrev, er Vinkel en slynget vejby,
hvor villaer i højere grad præger bybilledet.
Andre landsbyer er placeret ved et dalstrøg
med højere liggende markarealer omkring
sig og er således også placeret midt i marken, men med græsningsarealer nær ved.
Lee og Vammen er gode eksempler herpå.
Således er det tydeligt, at kommunens ældre
landsbyer ofte er placeret strategisk ift. den
bedste måde at drage nytte af landskabet på.
I løbet af 1800-tallet blev de fleste fæstebønder selvejende landmænd, hvilket betød at
det gamle landsbyfællesskab ophørte. Landmændene måtte derfor selv stå for arbejdet
på gården, men nogle opgaver var stadig
fordelagtige at gå sammen om. Eksempelvis
når der skulle produceres, sælges eller købes
varer. Derfor gik de sammen i andelsforenin-

ger, hvor hvert medlem betalte en andel for at
være med. Den første levedygtige brugsforening åbnede i 1866 i Thisted og i 1870 blev
’Den sydlige Limfjordsegns Arbejderforening’
stiftet i Kvols, hvilket gør den til en af landets
første brugsforeninger. Bygningen findes
endnu og bærer en vigtig historie for andelsudviklingen i Viborg Kommune.
Andre af andelstidens funktionsbygninger er
frysehuse, savværker, forsamlingshuse og
mejerier. I landsbyerne er det disse funktionsbygninger, der bærer andelstidens fortælling,
hvor særligt mejerierne står frem med sin
egen arkitektur. Mejerierne havde også stor
betydning i Danmark, hvor ny teknologi, hjulpet på vej af industrialiseringen, skabte kvalitetsvarer, der kunne sælges til udlandet. Dette
medførte, at mange andelsmejerier opførtes
rundt om i landsbyerne. Flere mejerier findes
fortsat i kommunen, heriblandt mejerierne i
Hvam, Løvel og Løvskal, der særligt fremstår
som markante bygningsværker. I Ravnstrup
og Låstrup er andelstiden fortsat meget synlig med mange bevarede funktionsbygninger.
Fælles for dem begge er desværre, at mejerierne er i forfald. Særligt i de to byer, med
så mange spor til andelstiden, er mejeriet
meget vigtigt. Her er tale om nærmest komplette andelsbyer, hvor den nok mest karakteristiske andelsbygning står i forfald. Andre
landsbyer har været gode til at give mejeriet
ny betydning. Eksempelvis er det gamle mejeri i Fiskbæk nu restaurant og festlokale, i
Hvam anvendes det til bolig, mens mejeriet
i Løgstrup anvendes til slagterbutik. Således
er flere landsbyer lykkedes med at anvende
funktionsbygninger på ny, hvilket er med til at
fastholde fortællingen.

S. 47

S. 48

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

SCREENING AF KULTURMILJØER

SCREENING AF KULTURMILJØER

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

LANDSBYER MED
UNIKKE FORTÆLLINGER
VIBORG KOMMUNE

I Viborg findes desuden en række landsbyer,
der bærer deres egne unikke fortællinger.
Disse landsbyer udspringer ofte fra en særlig historisk udvikling, hvor et samfundsmæssigt behov har været det primære for
udviklingen. Andre steder er det forekomster
af særlige ressourcer eller et landskab med
et unikt potentiale, der har givet grobund til
landsbyen. Uanset hvad bevæggrunden har
været, har landsbyerne ofte en egenart og en
særlig historie, som stadig er identitetsskabende for landsbyen i dag.
Fjordbyerne Hjarbæk og Kvols opstod da
købmænd i Viborg havde behov for ind- og
udskibning af gods. I begge byer er strukturen fortsat aflæselig, hvor veje leder fra
gårde, huse og magasiner til ladepladsen,
hvilket understreger ladepladsens betydning
i byen. I Hjarbæk findes desuden tidligere
toldsted, provianthandel, købmandsgård og
kro.

HJARBÆK OG KVOLS

DAUGBJERG OG MØNSTED

LØVSKAL

KØLVRÅ
HALD EGE

KARTOFFELTYSKERBYERNE

På Alheden var der længe ingen udvikling
grundet de sandede jordforhold, men tyske
vinbønder fra Rhinegnene inviteres til Danmark for at opdyrke og befolke heden, hvilket medførte sin egen type landsbyudvikling.
Under navnet Frederikshede blev Havredal
grundlagt i 1760 som den første af kolonistbyerne, hvorefter Grønhøj anlægges. Det var
problematisk at opdyrke jorden, men over
tid fik de held med kartoffeldyrkning, hvorfra
navnet kartoffeltyskerbyer kommer fra. Byerne er anlagt med en særlig struktur, hvor der
parallelt med en hovedgade lå mindre veje
bag gårdene. Byerne blev således udlagt efter en grid-lignende struktur, hvilken stadig
er aflæselig i dag. Mellem de to byer blev en
fælles kirke anlagt, som Frederiks udspringer
ved, efter der opføres station.
Kølvrå ligger ligeledes på heden og blev
opført i 1950’erne i forbindelse med opbyg-

Udsnit af Per Smeds Landskabskort over Danmark fra 1981 med Viborg Kommune indtegnet.

ningen af det danske flyvevåben ved Flyvestation Karup. Byen blev opført til flyvestationens
ansatte og strukturen er anlagt med kurvede
veje og fokus på trafiksikkerhed. Byen er totalplanlagt med ensartede boliger, butikstorv,
skole og friluftsbad.
Hald Ege fungerer i dag som oplandsby til Viborg, men byens historie går tilbage til 1917,
hvor der opførtes lazaretlejr til krigsfangere.
Efterfølgende blev der opført flere villaer i
området omkring lazarettet, den første blev
opført i 1927 og flere er senere kommet til.
Selve lazarettet har haft flere funktioner såsom folkekuranstalt og som lejr for krigsfanger gennem flere perioder. Barakbyen i HaldEge fremstår intakt, og bærer på en væsentlig
kulturhistorie.
I Daugbjerg og Mønsteds blev der fra 1100-tallet brudt kalk på en række gårde. Kalken blev
brugt til byggeri og i området lå det ikke langt
under jordoverfladen, hvilket gjorde den let
tilgængelig. Mønsted Kalkgruber og Kalkværk
fortæller fint historien, hvor der er adgang til
gruberne. Mønsted er noget forandret, mens
der i Daugbjerg er et bymiljø, der understøtter
fortællingen samt spor i det åbne landskab,
som fortæller noget af den historie, der ikke
er i Mønsted. Landsbymiljøet er stærkest
omkring møllen med smedje og flere større
gårde.
Løvskal har ligeledes haft værdifulde ressourcer under jordoverfladen, hvor der tidligere
har været oggerværk. Selve okkeværker er så
godt som forsvundet, men der er fortsat tydelige spor efter driften. Denne historie bærer
et potentiale ift. at kommunikere en unik fortælling, hvor Løvskal-oggeren bl.a. har været
brugt til at farve DSB’s røde godstog. Landskabet og landsbyen byder på fine kvaliteter,
og her kan oggeren fortælle en ny historie.
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LANDSBY INDEX
VIBORG KOMMUNE
NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

LANDSBY		INDBYGGERTAL
TYPE				FORESLÅES UDPEGET
ALMIND		159		LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		NEJ
BIRGITTELYST
596		OPLANDSBY			NEJ
BJERREGRAV
433		
LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		
NEJ
BJERRING		
171		
LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		
JA (ER UDPEGET)
BRANDSTRUP
85		
LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		
NEJ
BRUUNSHÅB
808		OPLANDSBY			NEJ
DAUGBJERG
144		RÅSTOFUDVINDING			JA (ER UDPEGET)
DOLLERUP		
150		
LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		
JA (ER UDPEGET)
FINDERUP		198		LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		JA
FISKBÆK		70		LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		JA
FLY		283		LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		KAN
FOULUM		158		LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		NEJ
FREDERIKS		1884		STATIONSBY			NEJ
FÅRUP		47		LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		NEJ
GAMMELSTRUP
49		
LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		
KAN (ER UDPEGET)
GL. HVAM		
358		
LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		
KAN
GRØNHØJ		179		KARTOFFELTYSKERBY			JA (ER UDPEGET)
GULLEV		96		LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		JA
HALD EGE		
1436		
BOLIGKVARTER OG FOLKEKURSTED		
JA (ER UDPEGET)
HAMMERSHØJ
900		STATIONSBY			KAN
HAVREDAL		122		KARTOFFELTYSKERBY			NEJ (ER UDPEGET)
HJARBÆK		226		FJORDBY				JA (ER UDPEGET)
HJERMIND		168		LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		NEJ
HJORTHEDE
158		LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		NEJ
HVAM		358		STATIONSBY			JA
HVIDDING		61		LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		NEJ
HØJBJERG		125		LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		KAN
KARUP		2206		STATIONSBY			KAN
KJELDBJERG
255		
LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		
JA
KLEJTRUP		915		LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		KAN
KNUDBY		213		FJORDBY				KAN
KVOLS		85		FJORDBY				JA (ER UDPEGET)
KVORNING		201		LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		NEJ
KØLSEN		97		LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		NEJ
KØLVRÅ		747		ARBEJDERBY			JA (ER UDPEGET)
LEE		157		LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		KAN
LINDUM		139		LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		JA
LYSGÅRD		85		LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		KAN
LØGSTRUP		1899		STATIONSBY			NEJ
LØVEL		815		LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		KAN

NR
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

LANDSBY		INDBYGGERTAL
TYPE				FORESLÅES UDPEGES
LØVSKAL		164		RÅSTOFUDVINDING			JA
LÅNUM		98		LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		NEJ
LÅSTRUP		177		LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		JA
MAMMEN		284		LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		KAN
MOLLERUP		160		LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		NEJ
MØLDRUP		1321		STATIONSBY			JA (ER UDPEGET)
MØNSTED		750		RÅSTOFUDVINDING			NEJ
NØRRE RIND
123		
LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		
JA
RAVNSTRUP
451		
LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		
JA
RESEN		38		LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		NEJ
RINDSHOLM
253		STATIONSBY			NEJ
ROMLUND		88		LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		JA
ROUM		82		LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		NEJ
RØDDING		971		LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		NEJ
RØDKÆRSBRO
1754		STATIONSBY			JA
SAHL		348		LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		NEJ
SJØRUP		276		LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		NEJ
SKALS		1814		STATIONSBY			JA
SKELHØJE		506		STATIONSBY			KAN
SKRINGSTRUP
68		STATIONSBY			NEJ
SPARKJÆR		646		STATIONSBY OG ANDELSUDVIKLING		NEJ
STOHOLM		2519		STATIONSBY			JA
SUNDSTRUP
143		FJORDBY				NEJ (ER UDPEGET)
SØNDER RIND
275		
LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		
KAN
TANGE		281		STATIONSBY			NEJ
TAPDRUP		590		LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		NEJ
TASTUM		137		LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		KAN
TINDBÆK		
101		
LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		
JA (ER UDPEGET)
ULBJERG		481		LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		KAN
VAMMEN		557		LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		JA
VEJRUMBRO
409		
LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		
JA
VESTER TOSTRUP
58		
LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		
NEJ
VINDUM		144		LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		JA
VINKEL		
223		
LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		
JA (ER UDPEGET)
VORDE		44		LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		NEJ
VORNING		172		LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		KAN
VRIDSTED		580		LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		NEJ
VROUE		
99		
LANDBRUG OG ANDELSUDVIKLING		
JA (ER UDPEGET)
ØRUM		1436		STATIONSBY			NEJ
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