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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.
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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.

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.
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.

Mogens A. Morgen

Simon Ostenfeld Pedersen

Professor, arkitekt MAA

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

FORUNDERSØGELSE

BESIGTIGELSE

KONKLUSION

BESKRIVELSE AF
KULTURMILJØER

KONKLUSION PÅ VURDERING
OG AFGRÆNSNING

ETABLERING AF
ARBEJDSGRUPPE

K

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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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.

VURDERING AF KULTURMILJØERS
VÆRDIER OG EGENSKABER

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:
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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SCREENING AF DANMARKS 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?

SCREENING AF DANMARKS KULTURMILJØER
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SCREENEDE KULTURMILJØER
I HEDENSTED KOMMUNE
TEMA FOR KULTURARVEN
I HEDENSTED KOMMUNE

De kulturhistoriske temaer er gennemgående
hovedtræk, som har spillet en væsentlig rolle
for egnens udvikling. Temaerne er karakteristiske for flere af de screenede kulturmiljøer, der
i kraft af deres fysiske fremtræden afspejler
bærende fortællinger i kommunen.
KYST OG VIG
Hedensted Kommune er en kystrig egn, hvor
adgangen til hav, fjord og vig har haft stor
betydning for bosætning og erhverv, herunder fiskeri, færgefart og handel, samt for udviklingen af feriekulturen fra omkring 1900.
Langs kysten findes Vejlefjord Sanatorium,
Danmarks første behandlingssted for brystsyge, der i 1895 beskrives som et område af
”smilende og af enestående skønhed” af læge
Christian Saugman. Kysten og vigen er et yndet udflugtsmål for både turister og lokale,
hvor feriekulturen viser sig ved flere fritidsmiljøer, der afspejler kommunens kulturhistoriske samfundslag. Ved Sandbjerg Vig ligger
Strandore og Bugten med små badehuse og
to feriekolonier og syd for Juelsminde ligger
Bjørnsknude, som er et stort fritidsmiljø.
Færgefarten har været et centralt element i
kommunen, hvor Snaptun grundlægges som
ladeplads for landbrugsprodukter fra Hjarnø
og Endelave, mens Juelsminde havde færgefart til Bogense og Kalundborg. Juelsminde udvikler sig for alvor ved anlæggelsen af
Juelsmindebanen i 1884 og senere ved indvielsen af fragt- og fiskerihavnen, der skabte
grobund for en stor samhandel mellem Jylland og Fyn. I dag er kulturmiljøerne omkring
kysten nogle af kommunens turistmål.
LAND- OG SKOVBRUG
Herregårdene har præget kommunens udvikling, hvor sammenhængen mellem herregårdene, landsbyerne og landskabet er tydelig. Særligt for egnen er det tydelige, sociale
spring, der ses i de beskedne arbejder- og
skovhuse med ringe jorde. Strukturen ved
Åstrup Kær, Klejs Skov og Stouby Skovvej
HEDENSTED KOMMUNE

med små stråtækte bindingsværkshuse er
enestående eksempler på den fattige kulturhistorie, som står i stor kontrast til de store
gårde og herregårde. Herregårdenes indflydelse er særligt tydelig ved Palsgaard, hvor
kulturmiljøet omfatter hovedgård, avlsbygninger, landskab, arbejderboliger og landsby
samt en moderne industrihistorie i ét samlet
kulturmiljø af høj lokal og national værdi. De
fine arkitektoniske kvaliteter har også sat sine
spor i Juelsmindes Svanedamskvarter.
Gennemgående for mange af egnens gårdbebyggelser er en egnsspecifik byggeskik, hvor
bindingsværk og særligt kampestensbygninger er karakteristisk for Hedensted Kommune.
Eksempler på den særlige byggeskik med
kampesten findes blandt andet på Hjarnø,
Tønballegård, Snaptun og i Åstrup landsby.
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JERNBANE OG INDUSTRI
I kommunen er der flere eksempler på vandog vindmøller, der vidner om den tidlige industri. Møllerne vidner ligeledes om industrialiseringens indtog, hvor blandt andet Skævlund
Mølle og Klaks Mølle efter en brand genopføres som turbinedrevne vandmøller.
Jernbanens anlæggelse har sat et tydeligt
præg på hele kommunen. Stationsbyerne har
udviklet sig omkring Horsens-Juelsmindebanen (nedlagt i 1957), der blev anvendt af mange badegæster om sommeren fra Horsens og
opland, samt Horsens-Tørringbanen, der undergik flere omdannelser og senere tog navneforandring til Horsens Vestbaner (endeligt
nedlagt i 1962). Stationsbyerne er tidstypiske
med karakteristiske byhuse og funktionsbygninger, som fortsat er tydeligt aflæselige i særligt stationsbyerne Uldum og Bråskov.
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Region:
Kommunenummer:
Indbyggertal:
Største by:
Kulturmiljøer:

34

Region Midtjylland
766
46.747 (2019)
Hedensted (11.896 indbyggere i 2019)
I Hedensted Kommune er der på besigtigelsestidspunktet udpeget
61 kulturmiljøer, som indgår i Kommuneplan 2017-2029. Hedensted
Kommune er en sammenlægning af kommunerne Hedensted, Juelsminde og Tørring-Uldum. Der er ikke udgivet kommuneatlas for de
tidligere kommuner. I forbindelse med nærværende projekt og i dialog med Hedensted Kommune og Glud Museum er der udarbejdet
en liste med i alt 40 kulturmiljøer, som danner baggrund for screeningen.
HEDENSTED KOMMUNE
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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

SNAPTUN KYSTBY
Snaptun er en kystby med havn, færgeleje, tidl.
færgekro og pakhus samt flere fiskervillaer fra
1930’erne. Byens fiskeri synliggør sig ved funktionsbygninger samt murede udhuse og enkelte
træskure. Kystbyen udgøres ligeledes af ældre
og nyere villaer langs Kastanievej, Vinkelvej og
Snaptun Strandvej.

HJARNØ
Hjarnø ligger ud for Snaptun og rummer kirke,
efterskole, forsamlingshus, tidl. mejeri, smedje
og forskole samt to fyr. Landsbyen er en vejby,
der består af gårde og landhuse primært placeret nord for Hovedvejen, mens servicebygninger
som kirke, forsamlingshus og mejeri er placeret
mod syd.

JUELSMINDE MIDTBY OG HAVN
Juelsminde er opstået omkring færgeoverfarten.
Mest kendt er Juelsminde-Kalundborg fra 19621996. Juelsminde blev tidligt en turistdestination,
og da jernbanen fra Horsens kom i 1884, var dens
remise og funktionærbolig nogle af byens første
bygninger. Siden har byen udviklet sig omkring
havnen og marinaen.

Kulturhistorisk

Kystbyen, der har bevaret flere kulturhistoriske elementer, fremstår generelt
velholdt, hvor fiskervillaerne har direkte
adgang til stranden ad mindre private
trapper. Byen er dog præget af nyere villabebyggelse, der fremstår særdeles fremmede og svækker de arkitektoniske samt
integritetsmæssige værdier.

Snaptun Købmandsgård har i 2018 fået
ophævet sin fredning. Det anbefales at
sikre området så nyere om- og tilbygninger samt nyere bebyggelse tilpasser sig
kystbyens eksisterende struktur og arkitektur.

Arkitektonisk
Erhverv

Kulturhistorisk

Det anbefales at sikre Hjarnø mod om- og
tilbygninger samt nyere arkitektur, der
ikke er tilpasset øens eksisterende struktur og arkitektur. Sådan en sikring kan
højne øens potentialer indenfor turisme,
bosætning og kultur.

Juelsminde by og havn er i fortsat udvikling, og de kulturhistoriske spor er få, men
har værdi for byens historie og karakter.
Det gælder bl.a. jernbanens funktionærbolig og remise, byens posthus og de
oprindelige dele af Fiskernes Eksportforening og slæbested på havnen.

De ældre bygninger og havnemiljøet har
stor værdi for turisme og bosætning i
Juelsminde, og de bærende elementer i
kulturmiljøet bør indtænkes aktivt i udviklingen af byen og havnen.

BESIGTIGELSE

SVANEDAMSKVARTERET
Juelsminde voksede omkring 1900 planløst på
fugtig strandeng, indtil godsejer Einar V. Schou
sammen med Kgl. Bygningsinspektør Magdahl
Nielsen lavede en byplan, udgravede Svanedammen og hævede terrænet. Til den eksemplariske
by opførte de kirken i 1912 og flere ideelle villaer
sammen med en vedtægt om, at Palsgaard skulle
godkende alle nye huse.

Turisme

Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Kulturhistorisk

Svanedamskvarteret er en planlagt haveby med en karakteristisk byggestil med
røde tegltage og villaer præget af Bedre
Byggeskik. Den arkitektoniske kvalitet er
meget høj og har haft afsmittende effekt
på byen og området omkring.

Kultur

Bosætning

Integritet

4

Turisme

Bosætning

Integritet

Hjarnø er helstøbt med en aflæselig struktur. Fordelingen med gårde og huse mod
nord og servicebygninger mod syd er fortsat tydelig. Nyere arkitektur og omdannelser har dog præget øen, så det svækker de
arkitektoniske kvaliteter. På trods af dette
fremstår øen autentisk med en velbevaret
kulturhistorie.

EGENSKABER

Byplanen og den arkitektoniske kvalitet
er afgørende for kulturmiljøet. Det er afgørende at bevare de arkitektoniske træk
i kvarteret, der flere steder er præget af
uheldige nye huse og ombygninger, hvilket svækker miljøet og det attraktive boligområde.

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kultur

BESIGTIGELSE
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AALE
Aale er en slynget vejlandsby med flere oprindelige gårde og småhuse fra midten af 1800-tallet,
samt kirke, fredet præstegård med en stråtækt
længe i bindingsværk fra 1672 samt et markant
forsamlingshus ombygget i 1924. Byen har siden
udviklet sig efter jernbanens anlæggelse i 1929.
Stationen er i dag nedlagt.

Kulturhistorisk

Byens oprindelige struktur opleves med
flere oprindelige gårde direkte ud til Aale
Bygade. Området omkring kirken med
den fredede præstegård og forsamlingshuset er landsbyens bærende fortælling.
Uden for bygaden opleves byen omdannet og fragmenteret.

Præstegården er fredet. Det anbefales
også at sikre forsamlingshuset grundet
den særlige arkitektur. Det forelås at ramme 7.B.17 tilføjes kommentarer omkring
sikring af forløbet og strukturen langs
Aale Bygade.

7

8

RASK MØLLE STATIONSBY
Rask Mølle er en stationsby anlagt på bar mark
ved anlæggelsen af stationen i 1891 langs Horsens-Tørring banen. Byen udvikles løbende og i
1920 indeholdt byen flere stationsbybebyggelser
såsom forsamlingshus, station, kro, mejeri og flere boliger samt håndværksbygninger, der fortsat
er tydelige i dag.

ULDUM STATIONSBY
Uldum var en landsby, der for alvor udvikles ved
anlæggelsen af Uldum Højskole i 1849, som er
en Danmarks ældste højskoler. Byen udvikler sig
senere som stationsby med anlæggelsen af stationen i 1891. Byen rummer højskole, vindmølle fra
1896, flere stationsbyselementer, kirke og præstegård.

ØLHOLM
Ølholm er en stationsby, der først er opstået som
vejlandsby og senere udviklet sig som stationsby med anlæggelses af Horsens-Tørring-banen i
1891. Byen rummer industrikvarter i forbindelse
med tidligere jernbane, flere oprindelige gårde,
ombygget station samt flere større parcelhusområder.

Området omkring stationen og de fortællende elementer, såsom station, kro, mejeri og lignende, bør sikres mod nedrivning. Disse tidligere funktionsbygninger
ligger samlet og med gode muligheder for
udvikling af erhverv og offentlige funktioner. Mejeriet er i dag privat bolig.

Erhverv

Erhverv

Erhverv

LØSNING STATIONSBY
Løsning er en stationsby, der er anlagt i forbindelse med den tidligere landsby Stubberup ved
den østjyske længdebane i 1866. Jernbanen deler
i dag byen i to mellem landsbyen Stubberup og
stationsbyen Løsning.

Erhverv

Siden 1960 er byen vokset betydeligt med
større parcelhuskvarterer mod Hedensted. Det anbefales, at de kommunale
rammebestemmelser for Løsning Stationsby specificeres til at varetage byens
unikke, tosidige kvaliteter fra både landsby og stationsby.

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

BESIGTIGELSE

Turisme

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Stationsbypræget er tydeligst på den vestlige side af banen og langs hovedgaden i
Løsning, hvor etagebebyggelsen ligger
tæt ind til gadeforløbet. På den østre side
ligger den tidligere landsby Stubberup,
som fortsat har en tydelig landsbystruktur
og bebyggelse.

Kultur

Bosætning

Integritet

9

Turisme

Arkitektonisk

Integritet

Gennem lokalplan med bevarende bestemmelser anbefales det at sikre forløbet
langs Ølholm Bygade, herunder det tætte
forløb med boliger ud til vejen, de oprindelige gårde og deres åbne markstruktur.

Kultur

Bosætning

Kulturhistorisk

Byens oprindelige landsbyforløb langs Ølholm Bygade er stadig intakt og består af
flere gårde med oprindelig placering. Forløbet langs Ølholm Bygade og den åbne
markstruktur mod nord i forbindelse med
gårdene er byens bærende elementer.

Turisme

Arkitektonisk

Integritet

Det anbefales at lave SAVE-registreringer
på flere af byens bygninger, blandt andet
højskolen. Ligeledes foreslås det at indføre kommentarer omkring forløbet langs
Søndergade samt forløbet ved Kirketoften
og Østerled i rammebestemmelserne.

Kultur

Bosætning

Kulturhistorisk

Byen indeholder flere fortællinger, som
alle er synlige og vidner om dens udvikling. Området omkring kirken med præstegården og flere stråtækte bindingsværksboliger ved Poul M. Møllers Pl. og
Kirketoften/Østerled er sammen med forløbet langs Søndergade og I.P. Hansens
Vej bærende elementer.

Turisme

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Byens historie som stationsby er tydelig
og udviklingen af parcelhusområder er
sket langs den gamle bane og forstyrrer
ikke oplevelsen. Området omkring stationen, forløbet langs Hovedgaden og ved
Gartnervænget, Mølletoften og Vandværksvej indeholder bærende elementer
såsom kro, station og brugsforening.

EGENSKABER

Bosætning

Integritet

6
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STENDERUP
Stenderup udviklede sig til et mindre stationsmiljø
i slutningen af 1800-tallet efter Juelsmindebanen
blev indviet i 1884. Landsbyen og banen voksede
sammen langs Hedenstedvej med funktioner som
købmand og andelsmejeri. Ved kirken ligger den
gamle degneskole og forsamlingshuset.

Kulturhistorisk

Flere af landsbyens huse bærer stadig
præg af deres tidligere funktion, hvor specielt stationsmiljøet opleves tydligt langs
Hedenstedvej. Den oprindelige landsby
ligger med spredt gårdbebyggelse langs
Stenderupvej og Ørnstrupvej, men fremstår ganske fragmenteret.

Stenderups sammengroede karakter af
landsby og stationsby har en fin kulturhistorisk værdi, som bør styrkes i en videre
udvikling af byen, hvor specielt udsynet til
landskabet mod øst er sårbart for udbygning af parcelhuskvarterer.

BARRIT STATIONSBY
Barrit Stationsby voksede op omkring jernbanen,
som blev anlagt mellem Horsens og Juelsminde i
1884. Stationen er stadig at finde ved den nedlagte jernbane, hvor der også findes et gammelt pakhus. Barrit Andelsmejeri ligger centralt i landsbyen og er stadig i drift.

Stationsbyen oplevede ikke samme vækst
som f.eks. Juelsminde og Hornsyld, og
den velafgrænsede struktur er derfor et
vigtigt karaktertræk for stations- og andelsmiljøet, hvor andelsmejeriet udgør et
væsentligt fortællende element, der bør
værnes om.

Erhverv

13

BRÅSKOV
Bråskov er opstået med indvielsen af Juelsmindebanen i 1884, men først udviklet som stationsby i
1900-tallet. Byen er anlagt som en typisk stationsby langs vejstrækningen Bråskovvej, der krydser
det tidligere banetrace.

TØRRING
Tørring blev anlagt som en mindre kirkeby, men
oplevede en stor vækst med anlæggelsen af stationen i 1891 som endestation på Horsens-Tørringbanen. Byen indeholder flere stationsbyelementer såsom handelsgade med to-tre etagers
bebyggelse og omkringliggende boliger samt
teknisk skole. Stationen er i dag nedrevet.

Stationsmiljøet langs vejstrækningen Bråskovvej, der har udsyn til det åbne landskab fra begge sider, formidler på fin vis
jernbanens indflydelse på landskabet i
Hedensted Kommune. Byen fremstår forfalden.

Erhverv

HEDENSTED
Hedensted udviklede sig i forbindelse med anlæggelsen af hovedvejen mellem Horsens og
Vejle og senere hen med anlæggelsen af den
østjyske jernbane. Den tidlige udvikling af byen
ses ved handelsmiljøet omkring stationspladsen
med bl.a. kro- og gæstgivergård (1870) samt andelsmejeri (1888).

Erhverv

Kulturhistorisk

Turisme

Arkitektonisk
Erhverv

Efter en større udvidelse af Hedensted fra
1960 og nyere ændringer i bykernen fremstår kulturmiljøet yderst fragmenteret.
Byen har desuden siden 1970 fokuseret på
en større udvikling mod nord for at sammenbygge Hedensted og Løsning.

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

BESIGTIGELSE

Kultur

Bosætning

Kulturhistorisk

Et mindre stationsmiljø fornemmes langs
Vester- og Østerbrogade, men opleves
todelt af jernbanen. Den tilbageværende
bebyggelse fremstår med tydeligt stationspræg, men er skrøbeligt, da flere nyere byggerier og handelscentre er opført i
nær relation til kulturmiljøet.

Turisme

Arkitektonisk

Integritet

14

Kultur

Bosætning

Integritet

Byens tidligere rolle som stationsby er
svært aflæselig. Dog opleves stationspræget langs Jernbanegade og særligt langs
hovedgaden Bredgade. Det meste er omdannet og de fleste facader er ombygget
med nye facader og skilte.

Turisme

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Jernbanen er i dag nedlagt, men flere af
stationsbyens bygninger bærer stadig
præg af tidligere funktion. Specielt stationsbygningen, postcentralen, kroen og
købmandsgården er fine arkitektoniske
elementer fra stationsbyen. Bråskovgård
ligger i byens nordlige udkant og er delvist ombygget til efterskole.

Kultur

Bosætning

Integritet

12

Turisme

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Stationsbyens fortælling er vanskelig at
aflæse, da kun den ombyggede station og
pakhuset vidner om denne funktion. Barrit
Mejeri står tilbage som det tydeligste levn
fra andelstiden, mens de øvrige funktioner
som forsamlingshus og brugsforening er
svære at spore i kulturmiljøet.

EGENSKABER

Bosætning

Integritet

11
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16

KALHAVE
Kalhave er en tidligere forteby, anlagt omkring to
forter. Landsbyen er senere udskiftet med både
en blok- og stjerneudskiftning. I landsbyen findes
flere gårde på sin oprindelige placering, nyere
parcelhuse samt flere bevarede sten- og jorddiger i landskabet.

GAMMELSOLE
Gammelsole er en ældre landsby, som har haft
stor betydning i forbindelse med vækkelsen af
religionen De stærke Jyder. Landsbyen indeholder en tidligere privatskole (1907), et nedlagt andelsmejeri (1908), missionshus, centralskole samt
en brugsforening.

Kulturhistorisk

Strukturen er stadig tydelig og flere af de
oprindelige gårde understøtter dette. Flere af gårdene er dog nedrevet eller omdannet og den ene af forterne er udbygget
med villaer og parcelhuse. Den omkringliggende skovudstykning er velbevaret og
de mange sten- og jorddiger er synlige i
landskabet.

De oprindelige diger og skel i landskabet
bør fredes og landskabet indeholdt i afgrænsningen bør friholdes for nybyggeri og omlægning af marker. Gårdene og
strukturen i den østlige del af Kalhavevej
bør sikres, da disse er bærende for den
resterende fortælling af landsbyens oprindelige struktur.

Kun enkelte gårde blev udflyttet ved udskiftningen i slutningen af 1700-tallet,
hvorfor landsbyens struktur fremstår
velbevaret. Gårdene ligger fortsat i landsbyen med huse langs vejforløbet, men
bebyggelsen fremstår forfalden og usammenhængende.

Landsbyen er ikke udsat for en større udvikling, men er specielt sårbar overfor forfald af det eksisterende miljø. Det anbefales at SAVE-registrer de tidligere Stærke
Jyders bygninger.

KLEJS SKOV
Langs den øst-vestgående skovvej i den kuperede
Klejs Skov ligger en lille koloni af små skovarbejder- og daglejerhuse. Flere af de mindre huse er
i bindingsværk, mens der i den øvre, østlige del
findes enkelte, nyere huse.

Erhverv

Integritet

19

BESIGTIGELSE

ÅSTRUP
Åstrup er en lille vejby, som er karakteriseret ved
få udflyttede gårde. Byen består hovedsagligt af
mindre gårde liggende tæt ud til bygaden. Flere
er bygget i en blanding af bindingsværk og kampesten, der er karakteristisk for egnen. Terrænet
falder markant mod engdraget Åstrup Kær, hvor
der er bevaret nogle udstykkede småhuse.

GADEHUSENE I NØRBY
Gadehusene er landarbejderboliger i bindingsværk ved Holmen samt gårde i Nørby, der omkranses af grønne områder. Mod vest afgrænses
kulturmiljøet af Glud Bæk. De fire bindingsværkshuse er tidligere beboet af fattige landarbejdere,
der har arbejdet på gårdene i Nørby eller på Jensgård. Gårdene blev udskiftet i 1781.

Erhverv

De bærende elementer i kulturmiljøet er
skoven, den smalle skovvej og de små og
jævne huse i oprindelig byggestil langs
skovvejen. Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer, nye bebyggelser og moderniseringer, der vil svække det samlede
kulturmiljø.

Landsbyens bevaringsværdier har stor
betydning for bosætningen i byen. Småhusene i kæret udgør et vigtigt led i den
historiske fortælling om bosætningen på
landet, men er under pres pga. deres beliggehed og husenes beskaffenhed. Det
anbefales at sikre bystruktur og bygninger
med en bevarende lokalplan.

Turisme

Arkitektonisk
Erhverv

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Glud Bæk og de grønne arealer er en stor
værdi for kulturmiljøet. Det frarådes at udbygge de åbne arealer, da dette vil svække
miljøet yderligere. Det anbefales at sikre
kulturmiljøet gennem en lokalplan med
bevarende bestemmelser.

Kultur

Bosætning

Kulturhistorisk

De beskedne landarbejderhuse fremstår
meget helstøbte, dog med flere omdannelser, hvor kun et af husene fortsat fremstår med stråtag. Gårdenes struktur er
meget aflæselig og de ligger stadig på sin
oprindelige placering. Gårdene har dog
undergået moderniseringer, der svækker
deres autenticitet.

Turisme

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Gårdene i Åstrup er generelt velbevarede med få nyere bygninger og skaber et
tæt, oplevelsesrigt forløb langs bygaden.
De små huse i kæret, hvoraf de fleste er i
bindingsværk, viser det sociale spring fra
gårdene med den gode jord til de fattige
landarbejdere i kæret.

Kultur

Bosætning

Integritet

18

Turisme

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Enkelte skovarbejderhuse er præget af
modernisering samt nogen ombygning,
og der er kommet enkelte, nyere huse til
langs skovvejen. Samlet set er kulturmiljøets autenticitet og helhed dog velbevaret, hvilket samtidig er miljøets største
sårbarhed.

EGENSKABER

Bosætning

Integritet
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Bosætning
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BJERRE
Bjerre består af en spredt bebyggelse langs den
sydvestlige højderyg af Bjerrelide. Bebyggelsen
Sønder Bjerre er her udviklet omkring kirken med
skole og sprøjtehus samt langs hovedvejen Bjerrevej med kro og tinghus, senere hen Bjerre Arrest.

URLEV BY
Urlev landsby ligger i det kuperede terræn ved
Urlev Å. Landsbyen består af en kirke samt enkelte gårde og landboliger langs Urlev Kirkevej,
Præstebrovej og Kollen. Vest for Urlev ligger hovedgården Stounbjerg Gård.

Kulturhistorisk

Byen har i løbet af 1900-tallet udviklet sig
fra en samling af gårde til tættere gadehusbebyggelse langs Bjerrevej og Holmen. Arkitektonisk fremstår byen derfor
blandet, men indeholder flere fine elementer herunder Bjerre Arrest, kroen og
kirken samt de tilbageværende gårde i
landsbyen.

Bjerre Arrest er fredet og bliver på nuværende tidspunkt restaureret og istandsat
til vandrerhjem. Arresten ligger i forbindelse med landsbyens kro og mountainbikespor i Bjerge Skov uden for Horsens,
hvorfor der er grobund for udvikling af rekreativ turisme i området. Bevaringsværdier bør udpeges i kulturmiljøet.

Landsbyen ligger omgivet af åbne markarealer og den naturrige ådal med kirken
placeret højt i landskabet. Byen indeholder flere fine gårde herunder den tidligere præstegård, Castberggård, der ligger i
nær relation til kirken.

Urlev ligger i naturskønne omgivelser
med flere stiforbindelser langs åforløbet.
Det anbefales at se bebyggelsen langs
Urlev Å, kirken og Castberggård Døvehøjskole som en del af oplevelsen langs den
rekreative forbindelse.

ØRUM
Ørum er en landsby opstået som fæsteby langs
det snoede vejforløb til Ørumgård og består af enkelte gårde og arbejderhuse. Op til kirken ligger
to tidligere skoler. Den sidste, opført i 1924, fungerede som både skole-og lærerbolig indtil 1963.

Erhverv

Integritet

GRAMRODE
Den lille stationsby Gramrode opstod med anlæggelsen af jernbanen Horsens-Juelsminde i 1884
(nedlagt i 1957). Med banen kom håndværk, butikker, industri og beboelseshuse. Byen er placeret langs Bredgade, der skæres af Bjerrevej mod
nord og afsluttes mod syd af industri og station,
hvor banen tidligere lå.

Erhverv

STOUBY
Den oprindelige landsby var anlagt ved Stouby
Kirke (Gammelby), men blev flyttet efter en større brand. Byen er udviklet langs Borgergade med
tæt gadebebyggelse, der indeholder blandt andet
brugs, kro, mølle og telefoncentral samt en central handelsplads, der fortsat er ubebygget.

Erhverv

Turisme

Arkitektonisk
Erhverv

Bebyggelsesstrukturen og oplevelsen
af det tidlige bymiljø bør integreres i en
videre udviklingsproces for ikke at miste
de kulturhistoriske træk. Det anbefales, at
kulturmiljøet sikres ved en lokalplan med
bevarende bestemmelser.

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

BESIGTIGELSE

Kultur

Bosætning

Kulturhistorisk

Vejforløbene Borgergade, Ællingegade og
Stouby Møllevej fremstår velbevaret med
enkelte af de oprindelige gårde beliggende i byens udkant. Nyere parcelhusudstykninger er udlagt vest og syd for den
oprindelige bebyggelse og enkelte steder
integreret i gadeforløbet.

Turisme

Arkitektonisk

Integritet

24

Kultur

Bosætning

Kulturhistorisk

Byen er karakteristisk som stationsby i sin
plan og mest aflæselig som sådan langs
Bredgade. Ellers rummer byen få spor fra
sin tidligere storhedstid. De væsentligste
værdier knytter sig til villaerne i Bedre
Byggeskik-stil i byens nordlige ende.

Turisme

Arkitektonisk

Integritet

23

Kultur

Bosætning

Kulturhistorisk

Flere nyere parcelhusgrunde er udstykket
i og omkring landbyen og erstatter enkelte steder den oprindelige bebyggelse. I
en videre udviklingsproces bør der tages
højde for den oprindelige landsbystruktur
og de landskabelige kig. Forbindelsen til
Ørumgård kan med fordel styrkes.

Turisme

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Landsbyen ligger i et naturskønt område
ind til et højdedrag mod øst. Bebyggelsesstrukturen fremstår helstøbt med flere af
byens gårde og arbejderhuse velbevaret
langs det snoede vejforløb.

EGENSKABER

Bosætning

Integritet
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26

27

28

29

SØNDER ALDUM
Sønder Aldum er en mindre landsby ved ådalen
Urlev Å. Landsbyen består af flere uudflyttede
gårde herunder den pompøse Sønder Aldumgård, som ligger centralt placeret i byen. Nordvest for Sønder Aldum ligger den tidligere Nørre
Aldum Mølle højt i det åbne marklandskab.

STOUBY SKOVVEJ
Fordelt langs Brobæk Å ligger en lille koloni af
små skovarbejder- og daglejerhuse i forbindelse
med en større skovriderbolig. Bebyggelsen har
tidligere været tilknyttet forvaltningen af hovedgården Rosenvold. I forbindelse med kulturmiljøet ligger desuden en tidligere fattiggård placeret
højt i en lysning i Stouby Skov.

KLAKS MØLLE
Området består af to møller; Hornborg Mølle og
Klaks Mølle. Ved begge møller findes møllesø
og ved Klaks Mølle ses også møllegården opført
1863. Ved Klaks Mølle findes ligeledes et tidligere
bryghus.

MØGELKILDE ANDELSMEJERI OG SVENDS MØLLE
Møgelkilde Andelsmejeri og Svends Mølle ligger
på hver sin side af Ørum Å, som har leveret vand
til møllen siden 1664. Møllesøen ligger øst for
møllegården, og mølleriet har bevaret en overdækket læsserampe. Det oprindelige mejeri blev
anlagt i nærheden af møllen for at samle de to
funktioner og blev i 1925 erstattet af et nyt i Bedre
Byggeskik.

SKÆVLUND MØLLE
Skævlund Mølle ligger ved Skjold Å, hvor åløbet
i dag er ændret uden om møllesøen. Møllen har
et dobbelt overfaldshjul og et fornemt mølleværk.
Mølle og dens funktionsbygninger bærer præg af
at være opført i flere etaper og er i dag moderniseret til bl.a. beboelse. Syd for møllen lå tidligere
en vindmølle, som der ikke længere er spor efter.

Kulturhistorisk

Sønder Aldum fremstår velbevaret, hvor
kun enkelte gårde er udflyttet under udskiftningen. Bebyggelsen ligger derfor
fortsat tæt placeret langs det slyngede
vejforløb Dalbyvej, hvor flere gårde ligger
ryg mod ryg. Det åbne landskab omkring
landsbyen understøtter på fin vis kulturmiljøets kvaliteter.

Turisme

Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturmiljøet udgør en værdifuld helhed,
som bør varetages og udpeges i kommuneplanen. En SAVE-registrering af
bebyggelsen kan desuden anbefales for
at varetage områdets arkitektoniske sammenhænge. Det anbefales endvidere at
arbejde med områdets sammenhæng til
blandt andet Rosenvold Gods.

Turisme

Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Klaks Mølle er omdannet fra vandmølle
til turbinemølle, hvilket stadig opleves
og fremstår som et godt eksempel på
møllernes udvikling. Områdets bærende
elementer er møllegården, Klaks Mølle og
møllesøen. Miljøet er i dag utilgængeligt
og privat, hvilket svækker den samlede
oplevelse.

Kultur

Bosætning

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kulturmiljøet har bevaret en særdeles
høj grad af integritet i landskab såvel
som i bygningsværker, og kulturmiljøet
formidler to af de vigtigste funktioner i
landbrugssamfundet. Ådalens landskab,
bygningsværkerne og deres letaflæselige
funktioner udgør de bærende fortællende
elemeneter.

Det anbefales at et større område omkring Ørum Å medregnes i kulturmiljøet, da landskabet udgør en vigtig del af
fortællingen om især mølledriften. Den
omgivende natur sikrer tilmed gode egenskaber for naturoplevelser, ligesom møllen og mejeriet har gode egenskaber for
kulturformidling.

Møllen og dens karakteristiske omgivelser med møllesø og å beretter om århundreders mølledrift på stedet og repræsenterer møllernes sidste periode. Møllen er
i god stand, men bærer flere steder præg
af ombygninger.

Skævlund Mølle anvendes i dag som beboelse.

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

BESIGTIGELSE

EGENSKABER

Bosætning

Kulturhistorisk

Skovriderboligen er opført i 1877 og står
i stærk kontrast til de ydmyge skovarbejder- og daglejerhuse, som er opført i bindingsværk med rødkalket tavl og stråtækte tage omgivet af tæt skovvækst langs
åforløbet. Fattiggården er et enestående
nationalt eksempel på datidens fattigkultur og bør varetages som sådan.
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GEISLER NIELSENS PLANTESKOLE
Kulturmiljøet Geisler Nielsens Planteskole er en
tidligere planteskole oprettet i 1950 vest for stationsbyen Løsning. Ved hovedvejen ligger en større
direktørvilla med bagvedliggende administration
og materialegård. Plantagen ligger op til bebyggelsen som et større grønt område opdelt af læhegn.

Kulturhistorisk

Plantagens struktur med læhegn er velholdt, men indeholder ikke spor fra den
tidligere planteskole. De arkitektoniske
kvaliteter på området herunder materialegårde og arbejderboliger er ikke af væsentlig kvalitet. Direktørvillaen er velholdt.

BJØRNSKNUDE
Ved den tidligere landsby og fiskerleje Strandhuse ligger Bjørnsknude. Området blev fra begyndelsen af 1900-tallet et mål for badegæster og
borgerskabet begyndte at opføre sommerhuse.
Bjørnsknude er i dag en blanding af fiskerhuse,
arkitekttegnede sommerhuse fra første halvdel af
1900-tallet og nyere sommerhuse.

Arkitektonisk
Erhverv

Bjørnsknude er et eksklusivt sommerhusområde, hvor ejernes individuelle interesser lægger pres på kulturmiljøets helhed.
Rammer for udvikling og landskab kan
sikre miljøets landskabelige og arkitektoniske kvalitet samt historie. Bygningernes
bevaringsværdier bør registreres.
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BESIGTIGELSE

STRANDORE OG BUGTEN
I bunden af Sandbjerg Vig ligger to klynger af små
og tidlige fritids- og badehuse. Strandore, der er
den nordligste og største koloni, er opført på Palsgaards jord til brug for deres arbejdere. Bugten,
der er den sydligste koloni, er mindre badehuse
tæt på strandkanten. Nord for Strandore ligger to
mindre feriekolonier.

WILLIAMSBORG OG DAUGÅRD
Williamsborg er en landsbyhovedgård beliggende i den østlige udkant af Daugård. Hovedgården
består af en trelænget avlsgård samt en trelænget
hovedbygning fra 1775 med ankomst via en lindeallé og en vognport. Derudover rummer kulturmiljøet en række små huse langs bygaden samt
ældre gårde i landsbyen og omkring Williamsborg, som har haft tilknytning til hovedgården.

ROSENVOLD HOVEDGÅRD
Rosenvold Hovedgård ligger ud til Vejle Fjord omgivet af store skov- og landbrugsarealer. Gårdens
hovedbygning fra sidste halvdel af 1500-tallet er i
to etager og har runde hjørnetårne. Kulturmiljøet
indeholder desuden flere tjenesteboliger og den
gamle udskibningshavn med det lille fiskerhus,
der i dag fungerer som lystbådehavnens klubhus.

Kulturmiljøet rummer en væsentlig lokal
og national fortælling om den tidlige badeturisme i Danmark. Med fritidskulturens
udvikling er stranden og Juelsminde fortsat et feriemål, hvor de små, nøjsomme
badehuse ved stranden er et stemningsfyldt element. bevaringsværdierne bør
sikres gennem lokalplan eller SAVE.

Erhverv

Kulturmiljøet har med sine velbevarede
gårde og landskabet omkring Ørum Ådal
gode egenskaber for kombinerede kulturog naturoplevelser. Williamsborgs hovedbygning er fredet, men der kan med fordel
laves en SAVE-gennemgang af kulturmiljøet, da flere af de øvrige gårde rummer
høje bevaringsværdier.

Hovedgårdens oplevelsesværdi giver
gode egenskaber for turisme, som kan
understøttes vha. lystbådehavnen og
campingpladsen. Det anbefales, at afgrænsningen udvides, så de stråtækte
arbejderboliger mod vest og de små husmandssteder mod nord inddrages i kulturmiljøet.

Turisme

Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kulturhistorisk

Kulturmiljøet har høje kulturhistoriske og
integritetsmæssige værdier, som knytter
sig til samspillet mellem hovedgården
og det kystlandskab, den indskriver sig i.
Tjenesteboligerne og fiskerhuset ved den
gamle udskibningshavn er vigtige for fortællingen om arbejdet, der blev udført på
Rosenvold.

Kultur

Bosætning

Kulturhistorisk

Williamsborg og de omkringliggende
gårde udgør tilsammen et fortællende
kulturmiljø med høj kulturhistorisk værdi.
Hovedgårdens betydning for landsbyen er
tydeligt aflæselig, og bebyggelsen fremstår velbevaret og i god stand.

Turisme

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Husene er alle opført af træ og malet røde
eller sorte. De er af mindre størrelse med
undtagelse af de to kolonier og placeret
direkte på strandengen uden anlagte haver. De ældste huse er fra 1920’erne og
30’erne. Landskab og bygninger er sårbare overfor ændringer af form, udtryk, materialer og beplantning.

Kultur

Bosætning

Integritet
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Turisme

Bosætning

Kulturhistorisk

Landskabet består af strandeng med lav
bevoksning. Flere bygninger har høje
bevaringsværdier, særligt de ældre sommerhuse og Knudegården, men en udvikling med nye tilbygninger og udskiftning
til større sommerhuse samt private haver
svækker miljøets tilstand.

EGENSKABER

Planteskolen er i dag lukket og der dyrkes
juletræer på dele af området.

Integritet
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Kultur
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37

38

39

BESIGTIGELSE

OVER BARRIT, BARRIT HULE, BARRIT SKOVBY OG
BARRITSKOV
Vejbyen Barrit består af tre sammenvoksede
landsbyer; Over Barrit, Barrithule og Barrit Skovby, som tilsammen udgør en 3,5 km. lang, slynget vejby. Landsbyens bebyggelse ligger placeret side om side i en tæt landsbystruktur. Øst for
landsbyen ligger Barritskov Hovedgård, som også
hører med til kulturmiljøet.

PALSGÅRD HOVEDGÅRD, INDUSTRI OG ARBEJDERBOLIGER, HOSBY OG HÅBET
Herregården Palsgård ligger på As Hoved mellem
As Vig og Sandbjerg Vig. Kulturmiljøet omfatter
herregård og herregårdslandskab, park, skov, alleer og mange funktionsbygninger. Desuden findes voldsted, diger og landvindingsområdet Håbet i kulturmiljøet samt dele af landsbyen Hosby.

JENSGÅRD OG TØNBALLEGÅRD
Jensgård og Tønballegård er forbundet af marker,
alleer, stendiger og kystskov og ligger syd for
Snaptun. Jensgårds hovedbygning og avlsgård
er bygget i bindingsværk mens Tønballegårds
hovedbygning fremstår som en terrasserende villa. Tønballegårds avlsgård er opført i kampesten
med murede overvægge i gavlene.

RASK HOVEDGÅRD OG HUSMANDSKOLONI
Rask Hovedgård er en trefløjet hovedbygning i én
etage, genopbygget i 1842 efter en brand. Hovedhuset og vestfløjen er opført på resterne af den
tidligere bygning i 1827. Det meste af jorden er
udstykket til statshusmandsbrug. Området rummer ligeledes skov med tidligere jernbanetrace
og flere stendiger.

TRÆSKOHAGE FYR OG VEJLEFJORD SANATORIUM
I årene 1889-1900 opførte Lægeforeningen Vejlefjord Sanatorium på nordsiden af Vejle Fjord. I
forlængelse af sanatoriets hovedbygning findes
den oprindelige udendørs liggehal, og til sanatoriet hører desuden maskinbygning, direktørbolig,
flere tjenesteboliger samt en stor park. Fra parken
går en stiforbindelse til Træskohage Fyr, som blev
opført i 1904.

Kulturhistorisk

Barrit har bevaret sin tydelige struktur i
det slyngede landsbyforløb, og kun få steder er landsbyen udbygget. Arkitektonisk
er landsbyen af meget blandet karakter,
og det er således landsbystrukturen, der
rummer den primære bevaringsværdi. I
Over Barrit ses en samling af andelstidens
bygninger.

Barritskov Hovedgård er hovedsæde for
Aarstiderne og fremstår i god bevaringsstand. Møllebygningen i den tilhørende
møllegård står dog under vand, og en
snarlig indsats er nødvendig for bevaringen af møllen. Det anbefales at foretage
en SAVE-registrering af bygningsmassen
i Barritskov Hovedgård.

De bærende værdier i det store kulturmiljø knytter sig til det velholdte herregårdsmiljø, der er flettet sammen med udviklingen af industrimiljøet Palsgaard, som
Einar Viggo Schou startede på godset for
over 100 år siden.

Kulturmiljøet er et i national sammenhæng fornemt eksempel på såvel herregårdskultur, udviklingen af et industrimiljø
over 100 år samt et kultur- og fritidsmiljø
med åben park og sommerspil, der har
stor betydning for erhverv, kultur og turisme i området. Bevaringsværdierne bør
sikres med en SAVE-registrering.

Erhverv

Integritet

Kulturmiljøets bærende bevaringsværdier knytter sig til den markante gule murstensarkitektur og det omgivende landskab med Træskohage Fyr. Både parken,
den bevarede liggehal og de omkringliggende funktionsbygninger formidler tiden
som tuberkulosesanatorium og udgør vigtige elementer i kulturmiljøet.

I dag er stedet hotel og rehabiliteringscenter, og bygninger samt landskab er yderst
velholdt. Kulturmiljøet har med sin funktion som hotel og wellnesscenter særligt
gode egenskaber for turisme, mens egenskaberne for kulturformidling og -aktiviteter kan udvikles. Der findes en bevarende
loklaplan for sanatoriet.

Turisme

Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kultur

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Kulturhistorisk

Hovedbygningen til Rask Hovedgård er
fredet.

Kultur

Bosætning

Integritet

De omkringliggende statshusmandsbrug,
udstykket fra hovedgården, er omdannet
eller bygget i forskellige stile, hvorfor de
ikke er relevante for kulturmiljøet. Selve hovedgården fremstår intakt med det
oprindelige voldsted. Bygningerne i dag
privatejet og kun skoven er offentligt tilgængelig.

Turisme

Arkitektonisk

Kulturhistorisk

Tønballegård har siden 1981 været ejet
af Naturstyrelsen og drives i dag som
natur- og lejrskole samt kursus- og konferencefaciliteter. Jensgård er privatejet.
Jensgårds hovedbygning, vestlænge og
Tønballegård er fredet.

EGENSKABER

Bosætning

Kulturhistorisk

Jensgård fremstår med omdannelser.
Avlsgården er særligt præget af ombygninger. Strukturen er dog velbevaret og
symmetrien i gården er fortsat intakt. Tønballegård er meget velholdt og flot placeret i den fredede kystskov, hvor der kig
til vandet. Allé- og digestrukturerne er en
stor værdi.
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Kulturhistorisk
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MØGELKÆR STATSFÆNGSEL
Møgelkær Statsfængsel er et kompleks med barakker, kirke, tidligere herregård med stald- og
ladebygninger samt flere udstykkede husmandsbrug i et kuperet terræn med vand og skov. I 1939
købte staten komplekset, som derefter blev benyttet som ungdomslejr, fængsel for landsforrædere
og senere som åbent fængsel.

Kulturhistorisk

Møgelkær Statsfængsel fremstår tydelig
i sin funktionalitet og kompleksets udvikling fra herregård med tilhørende miljø til
statsfængsel er fortsat aflæselig med fine
landskabelige elementer. Komplekset er
dog særdeles om- og tilbygget, hvor den
arkitektoniske kvalitet er svingende.

EGENSKABER
Turisme

Statsfænglset blev lukket i 2018 og skal til
efteråret 2019 huse den vestlige skole for
fængselsbetjente.

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

BESIGTIGELSE
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KULTURMILJØERNES SAMLEDE VÆRDI
HEDENSTED KOMMUNE

SCREENING AF KULTURMILJØER

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

KULTURMILJØERNES EGENSKABER
HEDENSTED KOMMUNE

HØJ VÆRDI (VÆRDISUM 11-15)
MIDDEL VÆRDI (VÆRDISUM 8-10)
LAV VÆRDI (VÆRDISUM 3-7)
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HØJ (VURDERING 4-5)
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UDVALGTE
KULTURMILJØER
HEDENSTED KOMMUNE

HJARNØ
Kulturmiljø nr. 2

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

ULDUM STATIONSBY

STOUBY SKOVVEJ

Kulturmiljø nr. 7

Kulturmiljø nr. 26

SVANEDAMSKVARTERET
Kulturmiljø nr. 4

PALSGAARD
Kulturmiljø nr. 36

UDVALGTE KULTURMILJØER

UDVALGTE KULTURMILJØER
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ARKITEKTSKOLEN AARHUS

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

SCREENING AF KULTURMILJØER

SCREENING AF KULTURMILJØER

ARKITEKTSKOLEN AARHUS
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SCREENING AF KULTURMILJØER
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ARKITEKTSKOLEN AARHUS

HJARNØ

3
2

1

En af Danmarks mindste kirker med kor, skib, våbenhus og en tagrytter fra 1877, da kirken
ikke tidligere har haft et regulært kirketårn

BESKRIVELSE
Hjarnø ligger ud for Snaptun i Horsens Fjord og huser gårde
og mindre bebyggelser. Hjarnø by er en vejby, der placerer sig
langs øens midte og er omgivet af marker mod nord og syd.
Byens gårde ligger primært på den nordlige side af Hovedvejen,
mens de servicerende bebyggelser som kirke, forsamlingshus
og tidl. mejeri ligger på den sydlige side. På øen er der fundet
flere levn fra oldtid og middelalder, heriblandt stenalderbopladser, skeletfund samt fredede skibssætninger ved Kalvestene.
KULTURMILJØETS VÆRDIER
Hjarnø fremstår med en tydeligt aflæselig kulturhistorie, grundet
de mange velbevarede elementer, der vidner om øens udvikling
som bosætningssted fra oldtiden og frem til andelstiden. Øen
har bevaret sin struktur med beboelse nord for Hovedvejen og
servicerende bygninger mod syd, der er omkranset af tydelige
markstrukturer.
BÆRENDE ELEMENTER
De bærende elementer udgøres af Hjarnøs bevarede bebyggelses- og landsbystruktur med mange fortællende elementer,
der alle formidler den historiske udvikling. Værdierne knytter
sig særligt til kirken, mejeriet, forsamlingshuset, gårdene samt
markstrukturen. Det er en stor værdi for Hjarnø, at gårdene ikke
er udflyttet og at vejbyen fortsat fremstår med åbne marker og
frit udsyn til vandet. Dette styrker oplevelsen af Hjarnø som en
fortættet og autentisk ø.
KULTURMILJØETS EGENSKABER
Hjarnø har et uforløst potentiale indenfor turisme og kultur, da
den fremstår autentisk og isoleret. Samtidig har øen mange daglige færgeafgange, som gør den nemt tilgængelig. Færgefarten
giver ligeledes øen gode egenskaber inden for bosætning, da
der fra Snaptun er nem adgang til Hedensted, Horsens og Vejle.
BEMÆRKNINGER
Hjarnø bør sikres mod ombygninger samt nyere arkitektur, der
ikke er tilpasset øens eksisterende bebyggelsesstruktur.

1 Hjarnø Kirke
2 Forsamlingshus og mejeri
3 Hjarnø By
Afgrænsning
Afgrænsningen omfatter hele øen med blandt andet gårde, markstrukturer, kirke, to fyr,
forsamlingshus, tidl. mejeri, forskole og smedje samt skibssætninger ved Kalvestene

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

Hedensted Kommune
Bymiljø - Havneby
Kystmiljø - Havn
Ja
Offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kultur
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SCREENING AF KULTURMILJØER

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

HJARNØ

Andelsmejeriet i forgrunden fra 1890 (ombygget 1915) og forsamlingshuset fra 1904 i baggrunden med en tværlænge mod vest

Typisk gård med længe i rå kampesten og indgang til Hjarnø Vinlaug

Hjarnø forfyr, der er et af to fyr på øen. Det firkantede trætårn danner fyrlinje med et bagfyr
og fungerer som et ledefyr, der markerer sejlretningen i farvandet

HEDENSTED KOMMUNE

SCREENING AF KULTURMILJØER

4

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

SVANEDAMSKVARTERET
4

1

2

3

Svanedammen ligger centralt i kulturmiljøet og har givet navn til kvarteret

1 Svanedammen

BESKRIVELSE
Juelsminde by voksede omkring 1900 planløst frem på den tidligere havbund og fugtige strandeng. Godsejer Einar Schou, der
i 1908 havde købt Palsgård, lod fra 1911-1913 opføre en kirke
til byen tegnet af arkitekt og Kgl. Bygningsinspektør Johannes
Magdahl Nielsen. Det blev starten på et tæt samarbejde, og
Schou og Magdahl Nielsen lavede sammen en byplan for Juelsminde, hævede terrænet samt drænede og kloakerede området.
Svanedammen blev udgravet, og Magdahl Nielsen tegnede flere
huse, som dannede model for Svanedamskvarteret.
KULTURMILJØETS VÆRDIER
Svanedamskvarteret er en planlagt haveby med en karakteristisk
byggestil præget af Bedre Byggeskik. Den gennemgående arkitektoniske kvalitet er høj og har haft afsmittende effekt på by
og egn. Einar Schou fik tinglyst en servitut så han og Magdahl
Nielsen skulle godkende alle nye huse og kunne sikre den kvalitet og sammenhæng i bebyggelsen, der stadig præger Svanedamskvarteret.
BÆRENDE ELEMENTER
De bærende værdier knytter sig til den oprindelige byplan med
bebyggelse og grønne områder samt til byggestilen med huse
præget af Bedre Byggeskik og murede villaer med høj tagrejsning og røde vingetegl.
KULTURMILJØETS EGENSKABER
Byplanen og den arkitektoniske kvalitet i Svanedamskvarteret
har medført, at området fortsat er et attraktivt boligområde af
høj kvalitet og med gode rekreative arealer i Juelsminde.

2 Mindepark for Einar Schou
3 Juelsminde Kirke
4 Badehotel/Kuranstalt
Afgrænsning
Afgrænsningen omfatter Svanedamskvarteret, planlagt som haveby i 1900-tallet, med den
karakteristiske byggestil i Bedre Byggeskik, svanedam med park, kirke og badehotel

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

Hedensted Kommune
Bymiljø - Havneby
Bymiljø - Boligkvarter
Nej
Offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk

BEMÆRKNINGER
Det er afgørende for kulturmiljøet at bevare de arkitektoniske
træk i kvarteret, der flere steder er præget af uheldige nye huse
og ombygninger, hvilket svækker miljøet og det attraktive boligområde. En SAVE-registrering og lokalplan, der formidler og sikrer bevaringsværdierne, kan understøtte Svanedamskvarterets
udvikling.

Erhverv

Integritet

Kultur

HEDENSTED KOMMUNE

SCREENING AF KULTURMILJØER

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

SVANEDAMSKVARTERET

Karakteristisk for Svanedamskvarteret er de mange villaer i røde og gule tegl med røde tegltage og detaljering i murværket

Omkring Svanedammen ligger både ældre og nyere huse

Den lokale politistation er oprindeligt bygget af håndværkerforeningen som teknisk skole

HEDENSTED KOMMUNE

SCREENING AF KULTURMILJØER
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ARKITEKTSKOLEN AARHUS

ULDUM STATIONSBY

2

1

Et tidstypisk stationsbyforløb med tæt bebyggelse ud til Søndergade

BESKRIVELSE
Uldum opstod som en mindre landsby, der for alvor udviklede
sig ved oprettelsen af den højskole i 1849. Uldum Højskole er
placeret i byens sydlige udkant og er en af landets første højskoler. Byen udvikler sig yderligere med anlæggelsen af Horsens-Tørring-Banen i 1891 og opførelsen af en stationsbygning
placeret i den nordvestlige del af byen. Med udviklingen af jernbanen, der fungerede indtil 1962, blev byen fortættet som en
karakteristisk stationsby. Uldum rummer mange fine elementer,
herunder landsbypræget omkring kirken og Østerled, højskolen,
Uldum Mølle fra 1896, arbejderboligerne samt stationsmiljøet
omkring Søndergade.
KULTURMILJØETS VÆRDIER
Flere af byens fortællinger er fortsat aflæselige og vidner om
Uldums udvikling fra landsby, højskoleby og stationsby. Udviklingen opleves særligt i kontrasten mellem Poul M. Møllers Pl.,
Kirketoften og Østerled med bindingsværkshuse samt handelsgaden med stationsbypræg langs Søndergade. Uldum Højskole
er en dominerende bygning i byen og et vigtigt kulturhistorisk
element.
BÆRENDE ELEMENTER
De bærende værdier for kulturmiljøet findes særligt ved højskolen, som stadig opleves intakt, dog med flere ombygninger.
Ligeledes findes de bærende værdier langs Søndergade og
Østerled med henholdsvis det typiske stationsbyforløb og
resterne af det tætte landsbymiljø samt miljøet omkring kirken
med tidligere skole og enkle, stråtækte huse.
KULTURMILJØETS EGENSKABER
Uldum er lokalby og rummer gode muligheder for et attraktivt
handels- samt bosætningsmiljø langs det tætte forløb ved
Søndergade.
BEMÆRKNINGER
Forløbet langs Søndergade samt landsbymiljøet anbefales sikret
og bindingsværkshusene samt højskolen bør SAVE-registreres.
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1 Uldum Kirke
2 Station
3 Uldum Højskole
Afgrænsning
Afgrænsningen indeholder stationsbyen og resterne af den tidligere landsby med kirke, kro
og højskole

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

Hedensted Kommune
Bymiljø - Stationsby
Ja
Uldum
Offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk
Erhverv

Integritet

Kultur

HEDENSTED KOMMUNE

SCREENING AF KULTURMILJØER

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

ULDUM STATIONSBY

Uldum Højskole fra 1849, der er en af Danmarks ældste højskoler, fremstår fortsat med stor fortælleværdi. Bygningen er dog løbende omdannet

Handelsgaden langs Søndergade, hvor man bl.a. finder Uldum Kro, har fine arkitektoniske
kvaliteter

Bindingsværkshuse ved Østerled med nyere tage i forskellige formater

HEDENSTED KOMMUNE

SCREENING AF KULTURMILJØER

26

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

STOUBY SKOVVEJ

2

1

3

Et af områdets skovarbejder- og daglejerhuse i den tætte skovvækst ved Bobæk Å

BESKRIVELSE
Langs Bobæk Å ligger en koloni af små skovarbejder- og daglejerhuse i forbindelse med en større skovridergård. Skovridergården (1877), opført i røde tegl, står i kontrast til de ydmyge
arbejderhuse, som fremstår i bindingsværk med rødkalket tavl
og stråtag. Både skovridergården og arbejderhusene har tidligere været tilknyttet herregården Rosenvold og ligger i udkanten
af godsets jorder. I kulturmiljøet lå på besigtigelsestidspunktet
(maj 2019) Stouby Fattiggård (1875) placeret på et højdedrag i en
lysning i Stouby Skov.
KULTURMILJØETS VÆRDIER
Kulturmiljøet formidler på fin vis landbrugssamfundets mange
sociale lag, hvor særligt kontrasten mellem skovridergården og
de små arbejderhuse samt fattiggården er tydelig. Kulturmiljøet
indeholder ligeledes fine arkitektoniske kvaliteter, der både viser
overklassens byggeskik samt underklassens trange vilkår. Fattiggården var et enestående, nationalt eksempel på en håndtering
af datidens fattigkultur, hvilket kun findes få steder i landet.
BÆRENDE ELEMENTER
Kulturmiljøets bærende bevaringsværdier knytter sig til skovridergården på den nordøstlige side af Bobæk Å og de små
arbejderhuse. Bevaringsværdierne knyttede sig ligeledes til
fattiggården i det kuperede terræn på åens sydvestlige side.
KULTURMILJØETS EGENSKABER
Stouby Skovvej udgør et autentisk og attraktivt kulturmiljø, som
i kraft af sin placering i skoven ved Rosenvold Gods udgør en
unik fortælling om en sårbar historie i det danske samfund.

1 Skovarbejder- og
daglejerhuse
2 Skovridergården
3 Stouby Fattiggård
Afgrænsning
Afgrænsningen omfatter skovarbejder- og daglejerhusene langs Bobæk Å, skovridergården
samt lysningen ved Stouby Fattiggård

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

Hedensted Kommune
Landsbrugsmiljø - Bondegårde
Nej
Offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk

BEMÆRKNINGER
Kulturmiljøet udgør en værdifuld helhed, som bør sikres før større ændringer finder sted. En SAVE-registrering af bebyggelsen
anbefales for at varetage områdets arkitektoniske sammenhænge. Videre kan sammenhængen til Rosenvold Gods styrke den
kulturhistoriske fortælling. Fattiggården er efter besigtigelsen i
maj 2019 nedrevet.

Erhverv

Integritet

Kultur

HEDENSTED KOMMUNE

SCREENING AF KULTURMILJØER

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

STOUBY SKOVVEJ

Landskabet omkring Skovridergården med Stouby Skov i baggrunden

Skovridergården placeret i skovbrynet ved Bobæk Å

Stouby Fattiggård fremstod som et intakt arkitektonisk eksempel, hvor flere af bygningens
elementer understøttede dens kulturhistoriske værdi

HEDENSTED KOMMUNE

SCREENING AF KULTURMILJØER

36

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

PALSGÅRD

3
5
4
1

6

2

7

1 Hovedbygning

Palsgård har mange velbevarede avls- og industribygninger, der samlet har stor arkitektonisk sammenhæng og fortælleværdi

2 Park
3 Palsgaard A/S
4 Gildesal

BESKRIVELSE
Herregården Palsgård ligger på det skovklædte As Hoved mellem
As Vig og Sandbjerg Vig. Kulturmiljøet omfatter herregård,
herregårdslandskab med skov, ager og landvindingsområdet
Håbet, samt park, alleer og de mange funktionsbygninger til
avlsgården og virksomheden Palsgaard A/S. Hertil kommer dele
af landsbyen Hosby.
KULTURMILJØETS VÆRDIER
Palsgård er et velbevaret herregårdsmiljø omkring den oprindelige hovedgård fra 1412. Den trefløjede hovedbygning ligger på
et anseligt voldsted omgivet af den store park i engelsk havestil.
Avlsgården tæller mange velbevarede bygninger, hovedsagligt
fra 1800-tallet. Til Palsgård hører også den unikke fortælling om
fødevarevirksomheden, som Einar Schou grundlagde på Palsgård i begyndelsen af 1900-tallet, efter han i 1908 havde overtaget herregården. Både herregårds- og industrihistorien er tydeligt aflæselig i kulturmiljøets arkitektur og mange velbevarede
elementer.
BÆRENDE ELEMENTER
De bærende værdier knytter sig til landskabet og herregårdsmiljøets mange bygninger og elementer samt til industrimiljøets bygninger, gildesal, arbejderboliger og dele af Hosby.
KULTURMILJØETS EGENSKABER
Kulturmiljøet er i national sammenhæng et fornemt eksempel på
såvel herregårdskultur, udviklingen af et industrimiljø over 100
år samt et kultur- og fritidsmiljø med åben park og sommerspil,
der har stor betydning for erhverv, kultur og turisme i området.

5 Funktionærboliger
6 Hosby
7 Håbet
Afgrænsning
Afgrænsningen omfatter Palsgårds herregårdsmiljø med tilhørende landskab, Palsgaard
A/S med industribygninger, landsbyen Hosby og landvindingsområdet Håbet

Kommune:
Kategori:

Udpeget i kommuneplan:
Emne i kommuneplan:
Adgangsforhold:

Hedensted Kommune
Magt og tro - Herregård
Industrimiljø - Fabriksanlæg
Bymiljø - Landsby
Landbrugsmiljø - Landvinding
Ja
Palsgård Hovedgård, industri og
arbejderboliger
Offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Turisme

Bosætning
Arkitektonisk

BEMÆRKNINGER
Kun hovedbygningen er fredet. Kulturmiljøet rummer mange
bevaringsværdier og bygninger, der bør registres og sikres, så
den fremtidige udvikling kan foregå på et bæredygtigt grundlag.

Erhverv

Integritet

Kultur

HEDENSTED KOMMUNE

SCREENING AF KULTURMILJØER

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

PALSGÅRD

Den trefløjede hovedbygning ligger på et stort voldsted midt i den engelsk inspirerede park med træer, lysthuse og friluftsscene

Gildesalen fra 1915 af arkitekt Kgl. Bygningsinspektør Magdahl Nielsen

Arbejderboliger til Palsgård tegnet af arkitekt Kgl. Bygningsinspektør Magdahl Nielsen, der
arbejdede tæt sammen med Palsgårds ejer Einar Schou
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