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FORORD

Arkitektskolen Aarhus sætter med projektet 
Screening af Danmarks Kulturmiljøer fokus på 
kulturmiljøer og bebyggede helheder i Dan-
mark. Med en screening, der skal udvælge 
særligt værdifulde kulturmiljøer, er formålet 
med projektet at pege på de værdier og ud-
viklingspotentialer, som den byggede kultur-
arv rummer. 

Kulturmiljøer handler ikke blot om bevaring, 
men skal have værdi for mennesker i dag. De 
fysiske spor i kulturmiljøerne fortæller steds-
specifikke og ofte kraftfulde historier, som po-
tentielt kan styrke lokale erhverv og tiltrække 
turister og tilflyttere, såfremt deres fortælle-
kraft aktualiseres og aktiveres. 

Projektets ambition er at tilvejebringe et stra-
tegisk og metodisk overblik, hvormed kom-
munerne kan identificere kulturmiljøernes 
værdier. De lokale fortællinger synliggøres 
og bliver derved et redskab til at aktivere kul-
turmiljøerne som en ressource for udvikling i 
kommunerne. 

Gennem en dialogbaseret proces med de 
kommuner som Arkitektskolen Aarhus har be-
søgt, er der udviklet en metode til Screening 
af Kulturmiljøer (SAK). Målet er at tilvejebrin-
ge et håndterbart redskab, der på enkel vis 
kan anvendes af kommunerne, som er myn-
dighed på kulturmiljøområdet. 

Kulturmiljøerne i Danmark rummer store byg-
ningskulturelle værdier med mange spæn-
dende kulturhistoriske fortællinger. Ved at 
sætte disse fortællinger i spil kan vi sammen 
bevare og udvikle kulturmiljøernes store ibo-
ende potentialer. 

Mogens A. Morgen 

Professor, arkitekt MAA

Simon Ostenfeld Pedersen 

Lektor, cand.mag 
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SCREENINGSKRITERIER
1) Kulturmiljøet skal være udpeget, eller kun-

ne overvejes som udpegning, i kommunen
2) Kulturmiljøet skal indeholde et bebyg-

get miljø eller helhed (ikke enkeltstående 
bygninger, monumenter, gravhøje, ruiner, 
voldsteder, diger eller lign.)

3) Kulturmiljøet skal rumme en bærende for-
tælling, der kan opleves på stedet gennem 
synlige spor 

SCREENING AF DANMARKS  
KULTURMILJØER

METODE TIL SCREENING AF 
KULTURMILJØER (SAK)

Kulturmiljøer har en unik sammensætning af 
stedbundne fortællinger og potentialer, der 
kan udvikles som styrkepositioner i kommu-
nen. Kulturmiljøer giver os en forståelse af, 
hvem vi er, og hvor vi kommer fra. Og udvik-
ling af kulturmiljøernes bygningskultur kan 
være en god forretning – ikke alene for den 
enkelte ejer, men også for omkringliggen-
de boliger og kommunen som helhed, fordi 
kulturmiljøerne kan skabe øget livskvalitet og 
økonomisk værdi i forhold til turisme, erhverv 
og bosætning.

Arkitektskolen Aarhus har i 2016-2017 gen-
nemført en strategisk screening af kulturmil-
jøer i 22 kommuner. Med initiativet Screening 
af Danmarks Kulturmiljøer tilbydes yderligere 
30 kommuner en screening af deres værdi-
fulde kulturmiljøer, således at størstedelen af 
landets kulturmiljøer og værdien af dem bli-
ver kendt. Screeningen af kulturmiljøer gen-
nemføres i et samarbejde mellem kommuner, 
museer og Arkitektskolen Aarhus. 

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

Screeningsmetoden kombinerer eksisterende 
registreringer og viden med besigtigelser af 
kulturmiljøerne, som de foreligger i dag. Kul-
turmiljøerne vurderes ved en værdisætning 
af deres kulturhistoriske værdi, arkitektoniske 
værdi og integritetsværdi. På baggrund heraf 
vurderes kulturmiljøernes samlede fortælle-
værdi, der danner grundlag for en nuanceret 
udvælgelse og prioritering. Heri indgår også 
en stillingtagen til kulturmiljøernes egenska-
ber for at fremme turisme, bosætning, er-
hverv og kultur, som kan udgøre et stærkt ud-
viklingspotentiale for den enkelte kommune. 

Den viden, der foreligger i kommunerne og 
museerne er en integreret del af arbejds-
grundlaget. Indledningsvis gennemgås den 
eksisterende kommuneplans udpegning af 
kulturmiljøer i dialog med kommune og mu-
seum. Formålet er at afdække kulturmiljøer-
nes 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 bag-
grund af fastlagte screeningskriterier eller af 
andre omstændigheder. 

Metoden er udviklet i dialog med kommuner, 
museer og andre interessenter og vil løbende 
blive opdateret som en del af forskningspro-
jektet. I tilknytning til projektet holder Arkitekt-
skolen Aarhus kurser for fagfolk om kulturmil-
jøer.

RAPPORTENS INDHOLD
Denne rapport indeholder et skema over kommunens kulturmiljøer, 
kort- og billedmateriale samt uddybende kulturmiljøanalyser for ud-
valgte kulturmiljøer i kommunen. Skemaet sammenfatter vurderin-
gen 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: 

  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 sam-
menhæng? 

KULTURMILJØETS EGENSKABER er en indikator for iboende egenska-
ber 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 fortæl-
ling?

OPSTART FORUNDERSØGELSE BESIGTIGELSE KONKLUSION
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De kulturhistoriske temaer er gennemgående 
hovedtræk, som har spillet en væsentlig rolle 
for egnens udvikling. Temaerne er karakteristi-
ske for flere af de screenede kulturmiljøer, der 
i kraft af deres fysiske fremtræden afspejler 
bærende fortællinger i kommunen.

TEMA FOR KULTURARVEN 
I HOLSTEBRO KOMMUNE

KØBSTADEN OG BYDANNELSER
Holstebro er kommunens købstad. Holstebro 
har været handelsplads for et stort opland, 
sandsynligvis allerede før den første, kendte 
omtale af byen fra 1224. Handel er et væsent-
ligt kulturtræk for vestjyderne, og Gågaden i 
byen vidner om en levende tradition. 
Fra handelsplads har Holstebro udviklet sig 
til en by med anseelige produktionsvirksom-
heder. Dette træk kendetegner fortsat byen. 
Købstadens håndværksprivilegier har måske 
ikke stået så stærkt i Vestjylland, men industri-
en – og dens arbejdere – har de seneste 150 
år præget Holstebro. Af de største industrier 
kan nævnes virksomhederne Færchs Tobaks-
fabrikker, Birns Jernstøberi og Danish Crown 
Slagteriet.

Jernbanen har naturligvis også præget kom-
munens udvikling, både anlæggelsen af 
Struer-Holstebro 1866, Ringkøbing-Holstebro i 
1875 og VLTJ i 1879 har haft stor betydning for 
bydannelserne i Holstebro Kommune. Mod 
øst finder vi stationsbyen Vinderup og råstof-
indvindingen ved kalkværket i Sevel. Mod vest 
har jernbanen transporteret varer mod syd fra 
Vemb og Ulfborg stationer. Vand og jernbane 
mødes ved Skærum Møller, hvor der stadig 
ligger en mejeribygning og vidner herom. 

FJORDEN
Fjorden er Nissum Fjord og det omkringlig-
gende landskab, som i gennem tiden har haft 
mange roller. I gennem mange år forsøgtes en 
indvinding af hele området, hvilket dog mis-
lykkedes. Dog lykkedes det at inddæmme et 
mindre areal ved Feldsted Kog, hvor et areal 
på ca. 1400ha blev indvundet. Arealet er se-

nere igen blevet en del af fjorden. Den store 
indvinding af fjorden mislykkedes men til gen-
gæld er der ved forsøgene opstået mange ste-
der, som i dag har stor kulturhistorisk værdi. 
Thorsminde var et lille fiskerleje mellem fjor-
den og Vesterhavet, der oplevede en stor ud-
vikling ved opførelsen af slusen som et middel 
til at regulere vandstanden i fjorden. 
Ligeledes opstod mange små fjordhavne som 
et resultat af de mislykkede indvindinger. 

KULTUREN TIL FORSKEL
Holstebro Kommunes kulturhistorie vidner 
om iværksætteri, handelstalent og evnen til 
at klare sig på trods. I slutningen af 1960’erne 
indledte det daværende byråd i Holstebro en 
indsats for at skabe et spændende fritidsliv 
for egnens befolkning. Indsatsen er siden ble-
vet kaldt ”Kulturmodel Holstebro”. Med anse-
elige investeringer og modige satsninger fik 
Holstebro en række folkelige kulturvirksom-
heder, såsom friluftsbad, kolonihaver, museer 
og Nørrelandskirken. 
Den vestjyske befolknings evne til at organi-
sere sig og skabe forandring på initiativ fra 
befolkningen har også sat sig spor i kulturmil-
jøerne. I denne sammenhæng har vi fremhæ-
vet Sir Lyngbjerge, som et levn fra de tidlige 
kampe for demokrati.

Region:
Kommunenummer:
Indbyggertal:
Største by:
Kulturmiljøer:

Midtjylland
661
58.504 (2019)
Holstebro (36.442 indbyggere i 2019)
I Holstebro Kommune er der på besigtigelsestidspunktet udpeget 
2 værdifulde kulturmiljøer og 16 kulturhistoriske bevaringsværdier, 
som indgår i Kommuneplan 2017. Der er ikke tidligere udarbejdet 
kommuneatlas for de tidligere kommuner i nuværende Holstebro 
Kommune. I forbindelse med nærværende projekt og i dialog med 
Holstebro Kommune og Holstebro Museum er der udarbejdet en li-
ste med i alt 44 kulturmiljøer, som danner baggrund for screeningen.

SCREENEDE KULTURMILJØER  
I HOLSTEBRO  KOMMUNE 
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GÅGADEN I HOLSTEBRO
Gågaderne i Holstebro strækker sig fra Sønder-
landsgade over Storå via Store Torv til Nørreport 
og er byens gamle handelsgader, der blev til gå-
gader i 1960’erne og 70’erne. Østergade er også 
indeholdt i området.

Rådhus og bibliotek er en del af en kultur-
historisk fortælling om en stærk kommu-
ne, der har skabt og udviklet ”Kulturmo-
del Holstebro”.

Forhallen mellem de to bygninger, der 
fungerer som indgangsparti for dem beg-
ge, er et vigtigt element i kluturmiljøet. 
Denne danner et byrum, der forener det 
offentlige kulturliv med kommunens for-
valtning, midt i aksen af én af byens tidli-
gere vigtigste færdselsårer.

HOLSTEBRO RÅDHUS OG BIBLIOTEK
Biblioteket er opført i 1981 og rådhuset i 1986, 
begge projekter er tegnet af Dall & Lindhardtsen 
i brutalistisk stil. Området indeholder også den 
omkringliggende belægning, som hænger sam-
men med rådhuset og biblioteket.

Områdets høje arkitektoniske kvalitet og 
indbyrdes sammenhæng bør sikres mod 
uhensigtsmæssig omdannelse. Området 
besidder gode kvaliteter for udviklingen af 
et sammenhængende område af offentlig 
karakter. 

Området vidner om byens historie med 
de mange smukke institutionsbygninger. 
Bygningerne er alle anlagt i slutning af 
1800-tallet og starten af 1900-tallet og er 
af høj arkitektonisk kvalitet og i samme 
byggestil, hvilket sikrer et helstøbt områ-
de.

DANMARKSGADE/NYGADE
Området omkring Danmarksgade og Nygade in-
deholder flere tidligere institutioner. Blandt andet 
findes Danmarksgades Skole (nedlagt), teknisk 
skole, kirke, beboelsesejendomme mm.

Hospitalet er ved at blive rømmet og skal 
transformeres til nye funktioner. Ved en 
fremtidig udvikling anbefales det at beva-
re de oprindelige bygninger, gårdanlæg-
get, den grønne kile og sammenhængen 
med lystanlægget, samt de 5-6 rødstens-
bygninger.

De oprindelige hospitalsbygninger og 
gårdanlægget omkring disse er områdets 
vigtigste bygninger og vidner om hospita-
lets rolle i byen. De fem til seks rødstens-
bygninger med valmet tag besidder også 
en højere arkitektonisk værdi.

HOLSTEBRO SYGEHUS
Regionshospitalet Holstebro blev grundlagt i 
1894, og er udvidet løbende (knopskydninger). I 
dag består hospitalet af en sammensat bebyggel-
se af eksempler på forskellige tiders sygehusbyg-
geri.

Strukturen og de ældste bygninger bør 
sikres gennem lokalplanlægning.

Byens oprindelige hovedvej fra bomhus, 
langs Sønderlandsgade og Nørregade er 
intakt og vidner om byens historie. Langs 
forløbet og Østergade ligger flere af byens 
ældre bygninger og tidligere industrier. 
Den kulturhistoriske fortælling omhandler 
i høj grad købmændenes Holstebro. 

Værdisætningen og potentialevurderingen baserer sig på en vurde-
ring fra 1 (lavest) til 5 (højest) på de forskellige parametre

BESIGTIGELSESSKEMA
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FÆRCHS TOBAKSFABRIKKEN
Tidligere Holstebro Aktiebryggeri, i dag Scan-
dinavian Tobacco Group. I 1938 overtog Færch 
bryggeriet og omdannede det til tobaksfabrikker. 
Området består af tidligere bryggeri, industribyg-
ninger fra 1948 samt nyere tilbygninger.

Området er i dag ved at udvikle sig til en 
ny bydel med fokus på et kreativt kulturliv, 
aktive byrum, stærkt studiemiljø og attrak-
tive boliger. Slagteriet er kulturhistorisk 
set en vigtig del af byens dna og identitet.

Området er meget fragmenteret og det 
meste af slagteriet er nedrevet. Dog be-
sidder området flere elementer, der vidner 
om områdets vigtighed for byens udvik-
ling. Den tilbageværende slagteribygning 
er et bærende element.

SLAGTERIET OG STATIONEN, HOLSTEBRO 
Området består af tidligere slagteri. Slagteriet 
har i 135 år været en vigtig del af Holstebros hi-
storie og udvikling. Det lukkede i 2014. I området 
findes rester af en slagteribygning.

Den gamle tobakslade og gartnerboligen 
er en del af kulturmiljøet og områdets 
fortælling. Der er er her både tale om en 
kulturhistorisk fortælling om et tobaksdy-
nasti og om udviklingen af museerne som 
en del af ”Kulturmodel Holstebro”.

Færchs villa er en vigtig del af fortællingen 
omkring de nærliggende tobaksfabrikker 
og en vigtig del af fortællingen omkring 
Holstebros udvikling som kulturby. Hanne 
Kjærholms bygninger står som et af hen-
des vigtigste værker, dog ombygget.

HOLSTEBRO MUSEUM 
Museerne består af Færchs gamle villa fra 1906 
og museumsfløjene af Hanne Kjærholm, tegnet i 
1976. Kunstmuseumsfløjen er opført i 1981, mu-
seumsfløjen i 1991 og Færchfløjen i 2011. I 2019 
er museet blevet ombygget. Området indeholder 
også tidligere tobakshal og gartnerbolig.

Remisen, godscentralen og postbyg-
ningen rummer gode muligheder for ud- 
vikling. Denne udvikling kan foregå i sam-
menhæng med udviklingen ved Slagteri-
et og sikre en sammenhæng på tværs af 
jernbanen.

Birns Jernstøberi er en stærk kulturhisto-
risk fortælling om et succesfuldt vestjysk 
industrieventyr, der fortsat eksisterer, 
hvorfor området bør udpeges og sikres 
for fremtiden.

Området er meget fragmenteret. Dog 
rummer det flere elementer, der vidner 
om områdets vigtighed for byens udvik-
ling.

Da området stadig er fungerende som in-
dustri fremstår det intakt og som et lukket 
industrikompleks. Det vidner om en stor 
vigtighed for byen med sin store byg-
ningsmasse.

HOLSTEBRO BANEGÅRD
I området findes banegård, godscentral, remise 
og postcentral. Banegården fra 1904 er tegnet 
af arkitekt Heinrich Wenck og er placeret på den 
vestjyske længdebane fra 1875.

BIRNS JERNSTØBERI, HOLSTEBRO
Jernstøberiet blev flyttet til sin nuværende place-
ring i 1964 og er gennem årene udvidet kraftigt. 
I dag består området af et massivt, stadigt fun-
gerende industrikompleks. Virksomheden blev 
grundlagt i 1896.

Anlægget er stadig i funktion og meget 
aflukket. Fabriksanlægget fra 1948 og 
bryggeriet er vigtige industriminder i Hol-
stebro og fortæller om byens vigtigste 
industri og Færch-familien. Anlægget bør 
derfor sikres mod omdannelse.

Fabriksanlægget er velbevaret og stadig 
i funktion, men meget privat og aflukket. 
Fabriksanlægget fra 1948 er et velbevaret 
eksempel på en moderne industribygning 
fra efterkrigstiden. Ligeledes er dele af det 
ældre bryggeri bevaret.
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NØRRELANDSKIRKEN OG MUSEUM
Nørrelandskirken er tegnet af Inger og Johannes 
Exner og opført i 1969. I tilknytning til kirken fin-
des et moderne kirketårn, menighedshus og klo-
sterhave. Miljøet indeholder også huset for kunst 
og kultur.

Nuværende kommuneplanramme 02.F.11 
for området bør indeholde bestemmelser 
om bevaring.

Friluftsbadet fremstår intakt og vidner i 
sammenhæng med badmintonhallen om 
en tid, hvor fritidslivet vandt indpas og 
blev en del af det almene, borgerlige liv. 
De gule mursten binder området sammen 
som en stærk helhed.

FRILUFTSBADET - HOLSTEBRO
Friluftsbad opført i 1937, senere Holstebro 
Svømmeklub. I dag er det et offentligt frilufts-
bad. Området indeholder også badmintonhal i 
samme byggestil.

Kasernen fremstår som et meget helstøbt 
og harmonisk miljø med klare akser og gen- 
nemgående arkitektur. Områdets arkitek-
tur fortæller tydeligt om funktionen og rela- 
tionen til militæret og dets historie.

HOLSTEBRO KASERNE
Kasernen, indeholdende Jydske Dragonregiment,  
er opført i 1953 med efterfølgende udvidelser efter 
sammenlægning af flere regimenter. Kasernen in-
deholder messeområde, idrætsområde, garager, 
beboelsesbarakker mm.

Anlægget bør sikres og vil i fremtiden 
kunne få en vigtig rolle i udviklingen af 
sygehuset. I dag er der en god sammen-
hæng med sygehuset og denne sammen-
hæng bør styrkes og sikres.

Anlægget ligger attraktivt mellem byens 
centrum og flere af byens større bolig-
områder. Området omkring pavillonen 
er kulturhistorisk set anlæggets vigtigste 
mødested og en vigtig fortælling omkring 
byens mødesteder. Anlægget er en kultur-
historisk fortælling om demokrati.

Kolonihavens oprindelige struktur frem-
står intakt med de store træer og den tæt-
te bevoksning. De fleste af kolonihaverne 
er alle ombygget eller nybygget og meget 
større end oprindeligt. Området fremstår 
derfor i dag lige så meget som et bolig-
område.

LYSTANLÆGGET, HOLSTEBRO
Danmarks ældste lystanlæg, påbegyndt 1823, 
indeholder en pavillon fra 1895, toiletbygninger, 
sø, parkbeplantning og et enkelt stisystem. I den 
nordlige del ligger et åbent amfiteater og i den 
sydlige del en gammel bolig (”Malehuset”), der i 
dag rummer rådgivning for familier mv.

ÅLUND KOLONIHAVEFORENING, HOLSTEBRO
Byens første kolonihaveforening fra omkring 
1950’erne. Indeholder ca. 20 kolonihaver.

Området omkring kirken og museet er 
omdannet til parkeringsplads og Rema 
1000, hvilket forringer områdets kvaliteter 
og sammenspillet mellem byen og kirken. 
Der kan arbejdes med en skarpere sam-
menhæng mellem by og kirke.

Kirken og menighedshuset er arkitekto-
nisk set en af de stærkeste, nyere danske 
kirker og fremstår helstøbt og af meget 
høj kvalitet. Hele miljøet omkring kirken, 
herunder sammenhængen med Huset for 
Kunst og Design, skaber et interessant by-
rum af høj arkitektonisk kvalitet.
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VANDKRAFTSØEN, HOLSTEBRO
Vandkraftsøen er en kunstig sø anlagt fra 1940-
42 som beskæftigelsesarbejde med dæmningen 
over Storå, hvis slyngninger fortsat eksisterer på 
bunden af søen. Miljøet indeholder hele søen, ro-
klub, vandkraftværk, laksestryg samt stiforbindel-
sen omkring søen.

Plantagen er et rekreativt tilbud uden for 
Holstebro, som med fordel kan være med 
til at fremme bosætning i området.

Sir Lyngbjerge er et rekreativt område for 
Holstebro og omegn med en stor lokalhi-
storisk betydning. Flere af områdets mo-
numenter og mindesten er rejst i perioden 
omkring slutningen af 1800-tallet.

SIR LYNGBJERGE
Plantageområde med udsigtstårn, legeplads, en 
mindre friluftscene, en lang række mindesten 
samt flere stisystemer i tæt beplantet, privatejet 
område. Området blev bl.a. et aktivt folkeligt 
samlingssted efter stiftelsen af aktieselskabet 
Krunderup Bakker Plantage i 1882.

Kirkegården og dele af klostertomten er 
fredet. Ved siden af området bygges et 
oplevelsescenter for naturen, hvilket vil 
være med til at tiltrække flere besøgende 
til området.

Møllen fremstår med fungerende mølle-
hjul og ligger smukt placeret i skovkanten 
med åforløbet og møllesøen. Klosteret og 
kirkegården er primært blot ruiner, dog 
med en vigtig fortælling for området.

TVIS KLOSTER OG MØLLE
Møllen er en kopi af den forrige vandmølle fra 
1700-tallet og fremstår med møllehjul og mølle-
sø. Tvis Kloster består af en klostertomt og kirke-
gård.

Området fungerer i dag som et rekreativt 
område med flere lokale sagn knyttet her-
til.

Boligområdet er et fint eksempel på den 
hurtige forstadsudvilking i forbindelse 
med den danske velfærd, hvor specielt 
kulturmiljøets urbane og grønne struktur 
er vigtig. Byplanvedtægt nr. 33 er gælden-
de for området.

De 25 gravhøje er forskelligartede, her-
under findes flere rundhøje, bredhøje og 
langhøje samt to tvillingehøje. Højene 
blev fredet i 1885.

Parcelhusområdet er et godt eksempel på 
datidens planlægning. med ønsket om at 
skabe en fredelig by for mennesker med 
differentiering af trafikken og grønne 
områder. Dette princip er anvendt i hele 
Danmark og Ellebæk er et eksempel på en 
bydel, hvor pricippet er gennemført.

OLDTIDSVEJEN - DØESHØJENE
Højgruppe nordvest for Holstebro. Området 
består af 25 fredede og 10 overpløjede gravhøje 
fra sten- og bronzealder.

ELLEBÆK PARCELHUSKVARTER 
Ellebæk - fra 1970’erne og begyndelsen af 
1980´erne - omfatter en række kvarterer med 
forskellige boligtyper med skiftevis tæt-lav be-
byggelse og fritliggende parcelhuse. Området er 
bundet sammen af vej-, sti- og brosystemer, der 
kobles til grønne fællesarealer og et center- og 
institutionsområde.

Af vigtige kulturhistoriske elementer i for-
tællingen om vandkraftsøen findes vand-
kraftværket og roklubben. Disse elemen-
ter fortæller hver sin vigtige del – søen 
som et vigtigt industriminde (produkti-
onsressource) og søen som et vigtigt fri-
tidsområde for Holstebro.
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THORSMINDE
Fiskermiljø opstået omkring fiskeriet på Nissum 
Fjord og slusen (anlagt 1930). Senere er fiskeri-
et udvidet til primært at omhandle Vesterhavet. 
Byen indeholder både nyere og ældre fiskerihavn, 
flere boligområder, tidligere skole, Strandings-
museet m.m.

Området er lokalplanlagt.Området fremstår harmonisk med matri-
kelskel markeret af større træer. Den ens-
artede arkitektur sikrer et helstøbt miljø. 
Dog er boligerne af varierende kvalitet. 
Området tager afsæt i de gamle klitgårde, 
der var kendetegnet ved deres relativt frie 
beliggenhed, stråtag og afvalmede gavle.

VESTER HUSBY
Sommerhusområdet er et større område anlagt 
ud fra en restriktiv lokalplan med planlægnings-
mæssige bestemmelser om grundstørrelser, 
facadehøjde, krav om stråtag og udformning af 
tage med halv- eller kvartvalm.

Området bør sikres med en bevarende 
lokalplan, der umuliggør nybyggeri og 
ændringer i eksisterende struktur og op-
rindelige sommerhuse.

Området fremstår attraktivt med flere 
oprindelige sommerhuse og en bevaret, 
åben struktur. Sommerhusenes unik-
ke placering direkte i klitterne og uden 
egentlige private arealer skaber et sam-
menhængende miljø. De mange oprinde-
lige sommerhuse skaber et kulturhistorisk 
værdifuldt område.

BJERGHUSE 
Sommerhusområde placeret bag ved første klit 
ud til Vesterhavet. Området er opstået i starten 
af 1900-tallet omkring et badehotel (nedrevet) og 
en redningsstation (Flyttet til Helmklink Havn). 
Indeholder sommerhuse fra starten af 1900-tallet 
og flere årtier frem.

Området bør bibeholde sin status og 
sikres mod nedrivning og omdannelse. 
Området har mulighed for at indgå som 
støttedestination til områdets mange 
sommerhuse. I dag bruges fjordhavnen af 
fritidsfiskere.

Det lille fiskerleje fremstår helstøbt og de 
fleste elementer er stadig intakte, dog i 
dårlig stand. Stedet bruges stadig i dag til 
fritidsfiskeri og de små huse er gået i arv 
gennem generationer.

Området fremstår i forfald og landings-
pladsen er svært aflæselig. De små skure 
vidner om stedets historie, men de er af 
dårlig stand og stedet er meget skrøbeligt 
over for manglende vedligehold af disse.

HELMKLINK HAVN 
Fiskerleje fra omkring 1943 med en mindre havn 
og rende ud til selve Nissum Fjord samt flere 
mindre fiskerhuse. Det tidligere redningshus fra 
Bjerghuse er flyttet her til omkring 1976.

NR. FJAND HAVN 
Tidligere fiskerleje uden havneanlæg, men med 
landingsplads. Der er flere fiskerskure tilbage, 
samt en tydelig rende ud til Nissum Fjord.

Byens placering og autentiske miljø om-
kring fiskeriet besidder store muligheder 
som støttedestination til Vesterhavets sto-
re turistpotentiale. Rammebestemmelser 
eller restriktive lokalplaner bør sikre den 
nuværende struktur og fortælling.

Thorsminde er et stærkt eksempel på en 
by opstået omkring fiskeriet. Byens struk-
tur indeholder forskellige typer af fiskehu-
se, dog få af de ældste. Både den gamle 
og nye havn er intakt og vidner om fiskeri-
ets betydning for byens udvikling.
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SANDHOLM HAVN
Fiskerleje fra omkring 1900-tallet. Området inde-
holder havneanlæg samt flere fiskerskure. Hav-
neanlægget blev anlagt i 1960’erne og senere 
udvidet i 1976.

Området har gode muligheder  som ind-
gangsportal til de mange vandreruter i 
området langs fjorden og i det åbne, flade 
engareal.

Havneanlægget er intakt og ligger smukt 
med den lange rende ud til Nissum Fjord. 
Der er ikke mange fiskerhuse tilbage og et 
enkelt er brændt – aftrykket er stadig til-
bage. Der er flere bundgarnssøjler tilbage, 
som vidner om stedets historie. Landska-
bet vidner om den store afvanding.

KLOSTER HAVN
Fiskerleje og pumpestation. Området startede 
som fiskerleje i starten af 1900-tallet. I 1970’erne 
blev havnen anlagt i forbindelse med afvandingen 
af engarealer. I området er et par enkelte fisker- 
huse tilbage.

Området besidder gode muligheder som 
hotspot og formidlingscenter i udvikling 
af naturpark Nissum Fjord. Området bør 
sikres mod markante ændringer og områ-
dets simplicitet bør bevares.

Området fremstår intakt og besidder flere 
fortællende elementer for områdets histo-
rie – både fiskeriet og det forgæves afvan-
dingsforsøg. Havneanlæg og fiskerhuse 
fremstår alle i god stand og med oprinde-
lig placering. Pumpehuset er en vigtig del 
at stedets fortælling.

FELDSTED HAVN 
Tidligere fiskerleje og en del af afvandingsforsø-
gene af Feldsted Kog. Området opstod ved afvan-
dingsforsøgene i 1870 og blev overtaget af fiske-
riet i starten af 1900-tallet. I området er der flere 
fiskerhuse, pumpestation, havneanlæg samt en 
ældre stråtækt bolig.

Områdets unikke struktur og de private 
sejlrender bør sikres og området bør sik-
res mod nybyggeri, der ændrer stedets 
struktur.

Områdets struktur med havneanlægget, 
pumpestationen og den lange afvandings-
kanal (også indsejlingsrende til havnen) 
er det eneste, der vidner om områdets 
historie. Fortællingen om de afvandede 
engarealer er den tydeligste fortælling.

Flere af områdets tidligere mindre fisker-
huse, jagthytter og færgeleje er ikke syn-
lige i dag. Dog vidner strukturen og de 
tilbageværende mindre bebyggelser om 
stedets fiskerihistorie. Stedet er opstået 
efter det mislykkedes afvandingsforsøg 
og anlagt på opdæmmet areal.

KYTTERUP HAVN  
Lille fiskerleje uden fiskerhuse. Det eneste i områ-
det er havneanlægget og en pumpestation, samt 
den lange rende ud til fjorden.

FISKERHUSE / FJORDVEJEN
”Fiskerhusene” er en samling af huse placeret 
langs Fjordvejen, de fleste med egen bådplads og 
rende ud til Nissum Fjord. Området har også en-
kelte jagthytter og små fiskerskure.

Hele området - skure, nuværende hav-
neanlæg og tidligere landingsplads - bør 
sikres gennem en bevarende lokalplan. 
Området besidder gode muligheder som 
støttedestination til både Thorsminde, Ve-
sterhavet og turismen omkring Nissum 
Fjord.

Området fremstår intakt og helstøbt med 
samlingen af de små fiskerskure og det in-
takte havneanlæg. Skurene fremstår alle 
med tydelig forskellighed i funktion og 
virke, hvilket understøtter stedets fortæl-
ling og ånd.
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ULFBORG
Stationsbyen er opført i forbindelse med anlæg-
gelsen af jernbanestrækningen Ringkøbing-Hol-
stebro i 1875. Stationsby og tidligere admini-
strativt centrum for Ulfborg-Vemb Kommune. 
Stationsbyen er fortsat centerby for området. 
Langs byens indfaldsveje findes flere Bedre Byg-
geskik-villaer opført i 1920-30.

Vindmøllen og Tvind besidder gode mu-
ligheder for udviklingen af kulturen i 
området omkring Ulfborg og i debatten 
omkring den bæredygtige udvikling og 
klimaforhold. Tvind var med til at sætte fo-
kus på vedvarende energi – især vindkraft.

Vindmøllen er tydelig i det flade landskab 
og står som et markant kulturhistorisk ele-
ment. De gamle bygninger omkring ”Det 
nødvendige seminarium” og administra-
tionsbygningerne er vigtige elementer, 
sammen med skulpturparken.

TVINDSKOLERNE MED TVINDMØLLEN
Tvindskolerne startede i 1972 og består af flere 
værelsesbygninger i samme stil, administrati-
onsbygninger og værksteder. Området indehol-
der også vindmøllen Tvindkraft (opført 1978) og 
en skulpturpark.

Landsbystrukturen og de bevaringsværdi-
ge elementer bør sikres gennem ramme-
bestemmelser, der sikrer områdets kultur-
historiske interesser.

Bebyggelsen består af enkelte landhuse 
og mindre gadehuse, der koncentrerer sig 
omkring gadeforløbet ved Ulfborg Kirke-
byvej. De arkitektoniske kvaliteter varierer, 
men afspejler på fin vis byens udvikling.

ULFBORG KIRKEBY
Kirke- og landevejsby med tæt landsbystruktur 
omkring kirken. Langs hovedvejen, Vembvej, lig-
ger flere funktionsbygninger, herunder en ned-
lagt købmand, mejeri, tidligere forsamlingshus 
og en nedlagt skole.

Pallisbjerg er historien om adel, foretag-
somme købmænd og anvendelsen til 
kostskole og børnehjem. I dag anvendes 
stedet mest til møder, konferencer og 
weekendophold i ferielejligheder.

Hovedbygningen fremstår velholdt og lig-
ger smukt omkranset af træer i det flade 
landskab. Avlsbygningerne er i dag om-
dannet til ferielejligheder.

Hovedbygningen fremstår intakt i det 
åbne engareal og som et typisk billede på 
de vestjyske herregårde. Avlsbygningerne 
er fra samme tid som hovedbygningen, 
men kraftigt ombygget i 1905.

PALLISBJERG
Pallisbjergs hovedbygning er opført i 1899 i hvid-
kalket grundmur med et stort midterparti og to 
mindre sidefløje. Hovedhuset flankeres af en avls-
bygning. Hele området er indrammet af træer.

UDSTRUP HERREGÅRD
Hovedbygningen er et trefløjet rødstensanlæg 
fra 1784. Sidefløjene er dog nyere og ombygget 
i 1800-tallet. Området indeholder også avlsbyg-
ninger og dele af det flade engområde.

Ulfborgs stærkeste egenskaber findes 
langs vejforløbet Herredsgade og Bredga-
de, som med fordel kan inddrages i for-
bindelse med en byudvikling.

Byen har et tydeligt akseforløb, som 
knytter stationen til byens handelscenter. 
Byen er et fint eksempel på en stationsby  
og karakteriseret ved byens mange vejfor-
løb, der forgrener sig fra handelscenteret 
og ud, samt det anlagte vejforløb til sta-
tionen.
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VEMB
Stationsby opført i forbindelse med anlæggelsen 
af Lemvig-Thyborønbanen. Flere af byens funkti-
onsbygninger er bevaret herunder stationsbyg-
ning, FDB-pakhus (1928), kro, skole, parkanlæg 
og kirke. Byens sydlige del består af flere Bedre 
Byggeskik-villaer i området op til skolen.

Nørre Vosborg indgår i Realdania By & 
Bygs samling af ejendomme og benyttes 
i dag som hotel og konferencecenter. Går-
den rummer gode egenskaber for kultu-
relle arrangementer, og kan muligvis ind-
tænkes i udviklingen af kysten, herunder 
forbindelsen til Nissum Fjord.

Herregården har status som Vestjyllands 
fornemste herregård, og er et af de få og 
mest velbevarede anlæg tilbage i de vest-
jyske fjordlandskaber. Den fredede gård 
blev restaureret i 2006 og fik i tillæg op-
ført en ny fløj med hotelværelser, som på 
fin vis er integreret i herregårdsanlægget.

NØRRE VOSBORG 
Borganlæg bestående af fire sammenføjede 
bygninger, der omslutter et lukket, brolagt gård-
rum samt en ladegård med to aflange stald- og 
ladebygninger, som flankerer ankomstvejen til 
borgen. Ankomsten markeres af en portbygning 
fra 1790.

Skærum Mølle er i dag ejet af fonden Fol-
keuniversitetscentret Skærum Mølle og 
indgår i udviklingsplanerne for Geopark 
Vestjylland. Andelsmejeriet er lettere for-
faldent, men indeholder fine kvaliteter og 
kan med fordel integreres i området.

Skærum Mølles landskabelige omgivelser 
er et vigtigt karaktertræk for området og 
formidlingen af den velholdte mølleindu-
stri. Enkelte nye tilføjelser, såsom Per Kir-
kebys observatorium, indgår i et fint sam-
menspil med det oprindelige miljø.

SKÆRUM MØLLE
Større mølleindustri med hovedbygning (1865) 
i forlængelse af et større, trelænget avlsanlæg 
(1928) opført i Bedre Byggeskik samt en mindre 
smedje, kulhus fra et tidligere teglværk og en 
aftægtsbolig (1914). Vest for området ligger et 
andelsmejeri ud til Storåen.

Stationsbyen er en centerby for området 
og indeholder et aktivt by- og handelsmil-
jø. De stærkeste kvaliteter ligger i forløbet 
langs Nørregade, hvor den eksisterende 
bebyggelse er sikret i kommuneplanens 
rammebestemmelser.

Handbjerg Hovgaards historie er ringe be-
lyst, men den indgår i en kulturhistorisk 
fortælling om Stubber Kloster og slægten 
Linde, der ejede mange herregårde i Vest-
jylland.

Byen er først udviklet i begyndelsen af 
1900-tallet med et tæt handelsliv omkring 
stationen og langs Nørregade. Den er 
overordnet set et fint eksempel på en sta-
tionsby med en delvist bevaret bystruktur 
og flere bevaringsværdige elementer cen-
tralt i byen.

Selve hovedgården med sin placering ud 
til Hellegaard Å, fremstår velholdt. Det 
overordnede område er dog fragmenteret 
og er i løbet af 1900-tallet udviklet med fle-
re tilbygninger, som ikke understøtter de 
historiske kvaliteter.

VINDERUP
Stationsby og tidligere administrativt centrum 
for Vinderup Kommune. Omkring stationen er 
opført toetagers rødstensbygninger. Det er funk-
tionsbygninger som station, hotel, kro, posthus, 
forsamlingshus, bank, slagteri, købmand og øvri-
ge forretninger langs hovedgaden, Nørregade.

HANBJERG HOVGAARD
Symmetrisk herregårdsanlæg ud til vådområdet 
ved Hellegaard Å. Hovedgården består af et treflø-
jet, enetages hovedhus (1775) ud til et gårdrum, 
der indrammes af avlsbygningerne med portåb-
ning i midterfløjen.

Stationsbyen bør sikres via rammebe-
stemmelser, og kan med fordel udvikles 
i relation til naturgenopretningsprojektet 
ved Storåen og Skærum Mølle.

Byen er et tidstypisk eksempel på en sta-
tionsby med en velholdt bystruktur og 
flere fine eksempler på funktionsbygning-
er. Kirken, i byens østlige udkant, ligger i 
relation til skolen og parkanlægget, som 
alle er smukt placeret ud til Storåen med 
udsigt til Skærum Mølle.



ARKITEKTSKOLEN AARHUS S. 24 S. 25SCREENING AF KULTURMILJØERSCREENING AF KULTURMILJØER ARKITEKTSKOLEN AARHUS 

BESIGTIGELSE BESIGTIGELSE

40

42

41

43

VÆRDISÆTNING EGENSKABER

Kulturhistorisk

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Arkitektonisk

Integritet

Integritet

Turisme

Turisme

Bosætning

Bosætning

Erhverv

Erhverv

Kultur

Kultur

Kulturhistorisk

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Arkitektonisk

Integritet

Integritet

Turisme

Turisme

Bosætning

Bosætning

Erhverv

Erhverv

Kultur

Kultur

RYDHAVE SLOT
Herregårdsanlæg i udkanten af Rydhave Skov ved 
Hellegård Ådal. Historicistisk hovedhus beståen-
de af fire hvide fløje med kamtakkede gavle om-
kring et mindre gårdrum. Op til hovedhuset ligger 
en mindre stråtækt møllebygning med møllesø. 
I området omkring er opført nye bygninger i for-
bindelse med Rydhave Efterskole.

Sevel Kalkværk indgår i udviklingen af Geo- 
park Vestjylland, og kan med fordel inte-
greres som en del af fortællingen omkring 
udnyttelsen af de landskabelige ressour-
cer i området. De tilbageværende elemen-
ter bør sikres mod yderligere forfald.

Kalkværket startede op i slutningen af 
1800-tallet og drev produktion af mørtel, 
hydratkalk mm. Flere af kalkværkets kon-
struktioner er delvist bevaret i landskabet 
ved den gamle kalkgrav, men fremstår 
medtaget.

SEVEL KALKVÆRK
Kalkværk med delvist bevarede kalkgrave, fire 
mindre ovne (1924) samt en større ringovn 
(1930). Landsbyen Bjergby er tidligere arbejder-
by under kalkværket, anlagt langs hovedvejen til 
Holstebro.

Landsbygaderne, strukturen og skalaen er 
sikret gennem lokalplan nr. 51 for Sevel 
by.

Velholdt landsbystruktur med slyngede 
vejforløb og tætliggende huse. Området 
omkring kirken og byens grønning har 
stærk landsbykarakter og indeholder flere 
vigtige elementer, som understøtter for-
tællingen om byens udvikling. Mejeriet 
ligger i byens sydlige udkant.

SEVEL   
Landsby opført i vejkryds mellem Søgårdvej, 
Djeldvej og Vesterled. Sevel Kirke, kro og køb-
mand samt byens grønning ligger centralt, hvor 
vejene mødes. Landsbyen består primært af 
mindre byhuse placeret tæt til vejstrukturen og 
danner karakteristiske landsbygader.

Klosterruinen ligger smukt placeret i land-
skabet ved Stubbergård Sø og er velegnet 
til rekreative formål. Den kulturhistoriske 
fortælling handler om benedektinernon-
ner, reformation og herremænd.

STUBBER KLOSTER
Klosterruin ud til Stubbergård Sø med rødder 
tilbage til 1200-tallet. Klosteret var tidligere non-
nekloster af Benediktinerordenen og udgjorde et 
rektangulært, firefløjet anlæg, hvoraf kun frag-
menter ses i dag. I begyndelsen af 1800-tallet 
brændte en del af bygningerne og den sidste rest 
– på nær den tilbageblevne del af vestfløjen - blev 
revet ned omkring 1870.

Rydhave er et eksempel på en vestjysk 
herregård, som oplevede en ny opblom-
string i 1800-tallet, hvor mange af områ-
dets herregårde ellers forsvandt.

Hovedbygningen er en unik struktur, men 
anlægget fremstår overordnede set frag-
menteret og indeholder flere bygningsele-
menter fra forskellige tidsperioder, som 
ikke understøtter herregårdsfortællingen.

44 Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Borbjerg Mølle er en del af fortællingen 
om datidens energikilder og én af flere 
betydelige vandmøller i området.

Den firelængede møllegård ligger smukt 
placeret i landskabet ud til Møllesø med 
tæt skovvækst omkring gårdmiljøet. Møl-
lehjulet er fornyet i 1997, og meget af møl-
leværket, hvor der er undertræk til den til-
bageværende kværn, er bevaret i møllen.

BORBJERG MØLLE
Firlænget møllegård ud til møllesø ved Borbjerg 
med intakt, udvendigt møllehjul og kværn. Ho-
vedhuset med mølle i bygningens sydlige ende 
er opført i 1902 i forlængelse af en trelænget lade-
gård fra slutningen af 1800-tallet.
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KULTURMILJØERNES SAMLEDE VÆRDI 
HOLSTEBRO KOMMUNE 

HØJ VÆRDI (VÆRDISUM 11-15)
MIDDEL VÆRDI (VÆRDISUM 8-10)
LAV VÆRDI (VÆRDISUM 3-7)

KULTURMILJØERNES EGENSKABER 
HOLSTEBRO KOMMUNE 

TURISME

ERHVERV

BOSÆTNING

KULTUR

HØJ (VURDERING 4-5)

Holstebro

Ulfborg

Vinderup



ARKITEKTSKOLEN AARHUS S. 28 S. 29SCREENING AF KULTURMILJØERSCREENING AF KULTURMILJØER ARKITEKTSKOLEN AARHUS 

UDVALGTE KULTURMILJØERUDVALGTE KULTURMILJØER

HOLSTEBRO SYGEHUS
Kulturmiljø nr. 4

HELM KLINK FJORDHAVN
Kulturmiljø nr. 23

THORSMINDE
Kulturmiljø nr. 20

Holstebro

Ulfborg

Vinderup

NØRRE VOSBORG
Kulturmiljø nr. 37

VINDERUP
Kulturmiljø nr. 38

HOLSTEBRO  KOMMUNE 

De udvalgte kulturmiljøer er et eksempel på, hvordan kom-
munen kan arbejde med screeningens resultater i en videre 
planlægningsproces. Udvælgelsen er baseret på de formål 
og kriterier, der blev defineret i screeningens opstartsfase. 

UDVALGTE
KULTURMILJØER

5 UDVALGTE KULTURMILJØER  



LØSBLADE MED 
DE UDVALGTE 
KULTURMILJØER
Løsbladene indeholder en beskrivelse af kulturmiljøet, dets 
fortælling, bærende bevaringsværdier og status samt illu-
strationer i form af fotos og diagram .



BESKRIVELSE
Regionshospital Holstebro er grundlagt som Ringkøbing Amts-
sygehus i 1894, tegnet af Claudius August Wiinholt, og senere 
udvidet af flere omgange. Hospitalet er et større kompleks med 
mange tilbygninger og nyere bygninger, hvor kulturmiljøaf-
grænsningen primært indeholder hospitalets kerne, med de 
ældste bygninger. Hele byggeriet er ved at blive rømmet og vil 
stå funktionstomt i 2021.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Hospitalets ældre bygninger er af højere arkitektonisk værdi og 
skaber nogle attraktive gårdmiljøer og interne sammenhænge 
mellem bygningerne, som sikrer et bevaringsværdigt kulturmil-
jø. 

BÆRENDE ELEMENTER
Hospitalets bærende elementer knytter sig til de ældste byg-
ninger, deres indbyrdes sammenhæng og gårdmiljøerne med 
de anlagte haver. Ligeledes er hospitalets sammenhæng med 
Lystanlægget med til at skabe et attraktivt miljø.

KULTURMILJØETS EGENSKABER
Miljøet funktionstømmes i 2021 og besidder gode muligheder 
for omdannelse til eksempelvis boliger og kontorerhverv. Spe-
cielt de ældre bygninger indeholder arkitektoniske værdier, som 
kan sikre en attraktiv og anderledes bosætning centralt i byen. 
De grønne, anlagte haver og nærheden til Lystanlægget er med 
til at underbygge områdets attraktivitet. 

BEMÆRKNINGER
Grundet kulturmiljøets kommende funktionstømning og cen-
trale placering er det et af byens største og mest attraktive by-
omdannelsesområder, men samtidig et område med en vigtig 
kulturhistorisk betydning, hvorfor dets værdier bør sikres. Det 
anbefales at sikre de ældste bygninger indenfor det afgrænse-
de område, hvor de resterende bygninger kan nedrives uden at 
fortællingen forringes. Området kan udvikles som en blanding 
mellem de ældre bygninger i kernen og nyere byggeri. Der bør 
fortsat skabes en sammenhæng mellem byen og de ældste byg-
ninger, så de ikke lukkes inde som det eksempelvis ses i dag.

Kommune:
Kategori:
Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:
Adgangsforhold: 

Holstebro Kommune
Bymiljø – Offentlige institutioner
Nej

Delvist offentlig adgang 

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Den tidligere hovedbygning.

Afgrænsningen indeholder hele hospitalet og afgrænses af Lystanlægget og Enghavevej

Lystanlægget3

Sengetårn2

Ældste bygninger1

Afgrænsning

1

3

2

HOLSTEBRO SYGEHUS4

SCREENING AF KULTURMILJØER

HOLSTEBRO KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



I Lystanlægget opleves sygehuset alle steder og sammenhængen mellem sygehuset og Lystanlægget bør sikres i en fremtidig udvikling.

I sammenbygningen mellem det oprindelige og de nyere bygninger findes flere mindre  
grønne gårdrum.

Sygehuset er udbygget over en længere periode og fremstår som en kompleks bygnings-
struktur

HOLSTEBRO SYGEHUS

SCREENING AF KULTURMILJØER

HOLSTEBRO KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Thorsminde, et miljø mellem hav og fjord, er opstået omkring 
fiskeriet på Nissum Fjord. Udviklingen tog fart med anlæggel-
sen af slusen i 1931 og senere med anlæggelsen af Vesthavnen i 
1967. Byen indeholder både nyere og ældre fiskerihavn, fiskeauk-
tioner, sluse, boligområder og Strandingsmuseet.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Thorsminde er med sine bevarede strukturer og velholdte hav-
ne- og fiskerirelaterede elementer, relateret til havet og fjorden, 
et stærkt nationalt eksempel på en fiskerby. Miljøet rummer æl-
dre og nyere elementer, tilknyttet fiskeriet, såsom redningsstati-
on, havn, fiskerauktion og industri, hvilket understøtter fiskeriets 
fortælling. Struktur og den landskabelige placering er et vidnes-
byrd om fiskeriets historie og bosætning i den barske natur.

BÆRENDE ELEMENTER
De bærende elementer er byens velbevarede struktur, hvor 
hvert enkelt element understøtter den samlede oplevelse. Sær-
ligt slusen og de to havne. Ved havnene er særligt redningssta-
tionen og de to fiskerauktioner bærende for fortællingen.

KULTURMILJØETS EGENSKABER
Byens placering og autentiske miljø omkring fiskeriet besidder 
gode muligheder som støttedestination til Vesterhavet og som 
et turistmæssigt knudepunkt for det omkringliggende område. 
Gennem udviklingen af byen besidder Thorsminde muligheder 
som attraktiv bosætningsby mellem hav og fjord. Hvor mange 
fiskerbyer langs vestkysten henvender sig til Vesterhavet, be-
sidder Thorsminde et unikt potentiale med nærheden til Nissum 
Fjord og dennes fortælling. I dag er området også en vigtig tu-
ristdestination med Strandingsmuseet.
 
BEMÆRKNINGER
Byens potentiale som knudepunkt for turisme bør udvikles med 
udgangspunkt i byens kulturhistorie og de bærende elementer, 
hvorfor det anbefales at sikre byens struktur og elementer gen-
nem en lokalplan med bevarende bestemmelser. Det anbefales 
ligeledes at udarbejde en udviklingsplan med respekt for de kul-
turhistoriske træk.

Kommune:
Kategori:

Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:

Adgangsforhold: 

Holstebro Kommune
Kystmiljø – Fiskerleje, 
Kystmiljø - havn
Ja
Fiskersamfund fra omkring 
1930erne
Offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Kig mod nord langs Vesterhavsgade. En af byens ældste gader langs klitten.

Området indeholder hele Thorsminde med boligområder, havne, sluse og Strandingsmu-
seum.

Ny Havn4

Gl. Havn3
Strandingsmuseet2
Slusen1

Afgrænsning

1

3

4

2

THORSMINDE20

SCREENING AF KULTURMILJØER

HOLSTEBRO KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



Den gamle havn, øst for slusen med blandt andet redningsstation og byens første fiskeriauktion.

Byens boliger fremstår beskedne og alle forholdsvis små. Slusen fra 1931, mellem fjorden og havet.

THORSMINDE

SCREENING AF KULTURMILJØER

HOLSTEBRO KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Fjordhavnen er anlagt omkring 1910 og har siden fungeret som 
fiskerleje for fiskeri på Nissum Fjord, hvor det har udviklet sig 
fra erhvervsfiskeri til i dag blot at omhandle fritidsfiskeri. Hav-
nen har plads til omkring 99 småbåde. Ved havnen findes ca. 10 
små fiskerhuse, hvoraf det ene er den tidligere redningsstation 
fra Bjerghuse. Havnen er opstået i forbindelse med de mange 
mislykkede forsøg på inddæmningen af fjorden.

KULTURMILJØETS VÆRDIER 
Helm Klink Havn er en af mange små fjordhavne placeret langs 
Nissum Fjord og vidner om det aktive erhvervsfiskeri på fjorden 
op gennem 1900-tallet. Havnen er en velbevaret repræsentant 
for de mange fjordhavne i Nissum Fjord og fremstår intakt med 
havn, sejlrende og de små fiskerhuse.

BÆRENDE ELEMENTER
Havnens bærende elementer er den uspolerede sammenhæng 
mellem havnen, sejlrenden og de bevarede fiskerskure, som 
hver især besidder sin egen historie. Særligt for havnen er 
ligeledes dens isolerede beliggenhed i naturen, direkte ud til 
Nissum Fjord.

KULTURMILJØETS EGENSKABER
Fjordhavnen besidder gode egenskaber som støttedestination 
for turisme i området. Specielt turismen langs vestkysten er i 
udvikling og Helm Klink og de andre fjordhavne kan som samlet 
enhed agere støttedestination.
I udviklingen af Nissum Fjord Naturpark besidder Helm Klink og 
de andre havne et uforløst potentiale relateret til lokalturismen 
og som kulturformidlere af den omkringliggende historie i til-
knytning til Nissum Fjord.

BEMÆRKNINGER
De mange små fjordhavne er i dag isolerede i det afvandede 
engområde, hvilket er en kvalitet, der er vigtig at bevare og sikre. 
Det anbefales derfor at udarbejde et beskyttelsesdirektiv for om-
rådet med fjordhavnene, som beskytter mod nybyggeri og udvi-
delse af sommerhusområder samt ombygning af fjordhavnene.

Kommune:
Kategori:
Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:
Adgangsforhold: 

Holstebro Kommune
Kystmiljø - Havn
Nej
-
Offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Ankomsten til Helm Klink Havn fra Helmklitvej med de små fiskerhuse foran havnen.

Området indeholder små fiskerskure, havnen, den oppumpede sejlrende samt dele af det 
omkringliggende landskab.

Indsejling3

Havn2

Redningsstation1

Afgrænsning

1

2

3

HELM KLINK FJORDHAVN23

SCREENING AF KULTURMILJØER

HOLSTEBRO KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



De små simple fiskerhuse er malet i forskellige farver og bygget af forskellige materialer.

Havnen ligger som en naturhavn med den oppumpede, lange rende, der forbinder havnen 
med fjorden.

Den lille redningsstation fra Bjerghuse, flyttet i 1970’erne.

HELM KLINK FJORDHAVN

SCREENING AF KULTURMILJØER

HOLSTEBRO KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Nørre Vosborg er et firefløjet herregårdsanlæg beliggende på 
en borgbanke omgivet af en vandfyldt voldgrav. I forlængelse 
af hovedbygningen ligger en større avlsgård bestående af flere 
ældre avlslænger omkring et gårdrum med porttårn. Porttårnet 
markerer på fin vis ankomsten til anlægget, da det ligger sym-
metrisk placeret i forhold tilI gården og danner et stærkt, aksialt 
forløb mod hovedbygningen. Mod nord er opført en nyere hotel-
fløj på bagsiden af gårdrummet, hvilket ikke forstyrrer oplevel-
sen af herregården og som i sit udtryk er veltilpasset. 

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Nørre Vosborg fremstår som et af landets bedst bevarede herre-
gårdsanlæg med intakt hovedbygning, avlslænger, porttårn og 
gårdrum. Herregården er udvidet over flere omgange og inde-
holder derfor mange fine eksempler på tidstypisk stil.

BÆRENDE ELEMENTER
Herregårdsanlægget fremstår som et helstøbt miljø med man-
ge velbevarede elementer, der alle understøtter fortællingen om 
gården. Hertil hører desuden fortællingen om Nørre Vosborg 
Voldsted og vådområdet vest for herregården.

KULTURMILJØETS EGENSKABER
Nørre Vosborg er i dag omdannet til hotel- og konferencecenter 
med værelser og restaurant samt mulighed for større kulturelle 
oplevelser. Herregården, der er blevet et kulturelt samlingssted 
for lokalområdet, kan med fordel tænkes ind i en større sam-
menhæng med de øvrige kulturmiljøer omkring Nissum Fjord. 
Nørre Vosborg har i den forbindelse gode egenskaber for turis-
me og kan desuden fungere som en stærk og attraktiv støttede-
stination til turismeudviklingen langs vestkysten.

BEMÆRKNINGER
Det restaurerede herregårdsanlæg er i dag fredet og vandt som 
Danmarks første herregård Europa Nostra prisen i 1982.

Kommune:
Kategori:
Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:
Adgangsforhold: 

Holstebro Kommune
Magt og Tro - Herregård
Ja
Hovedgård, Nørre Vosborg
Offentlig adgang 

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Det samlede herregårdsanlæg set fra ankomsten.

Afgrænsningen omfatter herregårdsanlægget med hovedbygning og avlsgård samt vold-
stedet og vådområdet langs Storåen.
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Den firefløjede hovedbygning med voldgrav og bro, der knytter denne til avlsgården.

Hovedbygningen indrammet af de imponerende avlsgårdslænger. Til højre ses den nye tilbygning med hotelværelser over for avlsgården og den tidligere 
funktionærbolig i baggrunden.
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BESKRIVELSE
Vinderup Stationsby er opført i begyndelsen af 1900-tallet ved 
anlæggelsen af banestrækningen mellem Langå og Struer 
(1865). Med jernbanen er opstået et tæt handelsliv omkring sta-
tionen samt i gadeforløbet langs Nørregade/Søndergade, hvor 
byen er vokset op omkring stationen og funktioner som hotel, 
kro, posthus, forsamlingshus, bank, slagter og købmand. Sta-
tionsbyen var administrativt centrum for den gamle Vinderup 
Kommune, hvilket også afspejles i den store forstadsudvikling 
omkring byens centrum.

KULTURMILJØETS VÆRDIER 
I modsætning til mange andre stationsbyer fra samme tid er Vin-
derup ikke anlagt i tilknytning til en eksisterede landsby, men 
opstået som en ren stationsby, hvorfor den centrale bystruktur 
fremstår meget tydelig. Med udviklingen har stationsmiljøet be-
varet sin integritet samt flere af de oprindelige bygningsværker, 
som indeholder fine arkitektoniske kvaliteter.

BÆRENDE ELEMENTER
Kulturmiljøets bærende værdier knytter sig til det tætte 
gadeforløb langs Nørregade/Søndergade, hvor de tidligere 
funktionsbygninger samt stations- og postbygningen er vigtige 
elementer i fortællingen om stationsbyen og dennes udvikling.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Vinderup indeholder et aktivt by- og handelsmiljø. De kultur-
historiske kvaliteter ligger primært i gadeforløbet langs Nørre-
gade/Søndergade, hvor der er god mulighed for at udnytte de 
tidligere funktionsbygninger til handelsfunktioner og derved un-
derstøtte kulturmiljøets tydelige udvikling omkring jernbanen. 

BEMÆRKNINGER
Nørregade/Søndergade fremstår i god stand men brydes enkelte 
steder af større ændringer i gadestrukturen bl.a. med et tilba-
getrukket butikscenter. Det anbefales at ramme 3C2, som inde-
holder bevarende bestemmelser understøttes for at opretholde 
byens karakteristiske træk og tætte bebyggelsesstruktur.

Kommune:
Kategori:
Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:
Adgangsforhold: 

Holstebro Kommune
Bymiljø - Stationsby
Nej

Offentlig adgang
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Bosætning

Erhverv

Kultur

Fra Vinjes Torv ses det gamle gæstgiveri til højre samt den tidligere bankbygning og slag-
terhandel til venstre. 

Afgrænsningen omfatter gadeforløbet langs Nørregade og Søndergade, stationsområdet, 
lystanlægget samt de tidlige villaområder indtil hovedgaden.
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Det tætte gadeforløb langs Søndergade, som fortsætter over i Nørregade.

Vinderup station, som stadig er i aktiv brug, og postbygningen i baggrunden. Ankomst til Vinderup lystanlæg (1917).
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