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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. 
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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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31De 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 RANDERS KOMMUNE

LANDSBYER OG STATIONSBYER
Landskabet i Randers Kommune er især for-
met af Randers Fjord, Gudenåen og flere min-
dre vandløb, der igennem årtusinder har skabt 
grundlag for livet og bosætningen i området. 
Karakteristisk for kommunen er de mange 
landsbyer og stationsbyer. Landsbyerne pla-
cerer sig i morænelandskabet, der har skabt 
naturskønne, kuperede byer med slyngede 
vejforløb i skarp kontrast til det flade inddæm-
mede land. Dette opleves bl.a. i Mellerup, 
Tjærby og Vestrup, og flere landsbyer fremstår 
ligeledes med en velbevaret udskiftningsfigur, 
der skaber fortættede og oplevelsesrige miljø-
er som i Hald og Råby.
Stationsbyerne har udviklet sig med anlæggel-
sen af jernbanerne i 1800-tallet: Aarhus-Ran-
ders (1862), Randers-Ryomgård (1876) og Ran-
ders-Hadsund (1883). I Langå blev den første 
jernbanestrækning i Jylland anlagt i 1862 og 
blev hurtigt et trafikalt knudepunkt med broer 
over Gudenåen, som er nogle af landets stør-
ste ingeniørbedrifter. 

INDUSTRI OG HANDEL
Hovedbyen Randers er anlagt ved Gudenåen 
i middelalderen, og en stor del af den histori-
ske bykerne er bevaret. Området har historisk 
været præget af handel og industri, hvilket 
tydeligt opleves i købstadskernens bevarede 
håndværksvirksomheder og købmandsgårde, 
men også i de mange mølle- og industrimil-
jøer omkring. Udbygningen af Randers havn, 
togfabrikken Scandia og de mange små og 
store virksomheder skabte fra slutningen af 
1800-tallet vækst i arbejderklassen, der med-
førte nye byområder med arbejderboliger og 

lejligheder, hvor blandt andet Vester Altan 
Kvarteret og Tøjhushavekvarteret voksede. 
Samtidig boomede antallet af haveforenin-
ger med kolonihaver, hvor arbejderfamilierne 
kunne hente et væsentligt tilskud til hushold-
ningerne. En af de bedst bevarede i Randers 
er haveforeningen Venezuela.

HERREGÅRDE
Herregårdsmiljøer og klostre har haft en stor 
historisk betydning og har præget både land-
skab og bosætning. Herregårdene har drevet 
land- og skovbrug, hvortil landsbyer, kirker 
og husmandskolonier ligger i tæt relation. 
Det opleves blandt andet langs Randers Fjord 
og Demstrup Gods, hvor relationen mellem 
det inddæmmede land, det kuperede terræn, 
pumpehus, to husmandskolonier og hoved-
gården udgør en tydelig fælles fortælling. 

MILITÆRHISTORIE
Siden 1779 har Randers fungeret som garni-
sonsby for Det femte Dragonregiment og har 
været en vigtig del af det jyske forsvar. Ran-
ders’ militære betydning blev yderligere for-
stærket ved opførslen af Nørrejyllands Tøjhus, 
der fungerede som centralt lager for artilleri- 
og ingeniørmateriel. Tøjhusets strategiske pla-
cering gjorde det muligt at etablere en kanal 
gennem Dronningens Have (Tøjhushaven) til 
Randers Fjord, hvor kanoner og ammunition 
kunne fragtes op til anlægget. Den faste gar-
nison og Tøjhuset skabte et behov for en stor 
kaserne, der blev opført i 1856. Dragonkaser-
nen blev i 1900-tallet for lille og i 1941 stod 
Randers Kaserne klar til brug. Den husede fra 
1953 det Jyske Ingeniør Regiment og blev en-
deligt nedlagt i 1997. Kulturmiljøerne fremstår 
fortsat som imponerende bygningsværker og 
helstøbte miljøer.

Region:
Kommunenummer:
Indbyggertal:
Største by:
Kulturmiljøer:

Midtjylland
730
97.909 (2019)
Randers  (62.586 indbyggere i 2019)
I Randers Kommune er der på besigtigelsestidspunktet udpeget 35 
kulturmiljøer, der indgår i Kommuneplan 2017-2029. Randers Kom-
mune er en sammenlægning af kommunerne Randers, Purhus og 
Nørhald samt den vestlige del af det tidligere Sønderhald, store dele 
af det tidligere Langå og Havndal-området af den tidligere Mariager 
Kommune. Der er kun udgivet kommuneatlas i den tidligere Randers 
kommune. I forbindelse med nærværende projekt og i dialog med 
Randers Kommune er der udarbejdet en liste med i alt 37 kulturmil-
jøer, som danner baggrund for screeningen.

SCREENEDE KULTURMILJØER  
I RANDERS  KOMMUNE 
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RANDERS HISTORISKE BYKERNE OG BROERNE 
Den historiske købstadskerne i Randers ligger 
på en sydvendt skråning mod Gudenåen. Trods 
omfattende trafikregulering og sanering, rummer 
bykernen mange værdifulde træk fra den befæ-
stede by op til i dag. De historiske områder i byen 
spænder over en stor variation i skala med man-
ge ældre bygninger.

Nyere bebyggelse er integreret fint i det 
eksisterende, men der bør tages højde for 
landsbyens struktur og arkitektoniske kva-
liteter i en eventuel videre udvikling.

Det slyngede vejforløb langs Lemvej samt 
bebyggelsesklyngen omkring kirken inde-
holder fine kulturhistoriske kvaliteter, som 
styrker den samlede integritetsværdi af 
landsbyen. Her knytter de arkitektoniske 
værdier sig specielt til de store gårde, der 
ligger tæt ind til vejen og danner et intimt 
landsbymiljø langs Lemvej.

LEM 
Lem er en tæt reguleret vejforteby i moræne-
landskabet nord for Randers. Landsbyen indehol-
der en tæt struktur omkring kirken, hvor større, 
firlængede gårde ligger ind til vejforløbet. Ved 
kirken findes en tidligere skole, forsamlingshus 
samt flere, mindre landhuse langs Lemvej.

Det anbefales at sikre forløbet langs Øster-
bro og særligt de velbevarede baggårds-
miljøer, som opleves langs banestien, da 
disse er bærende elementer for kulturmil-
jøet. Langs Østerbro findes også flere fine 
muligheder for udvikling af erhverv i de 
oprindelige bygninger.

Langs Østerbro og den østligste del af 
Vesterbro opleves stationsbyens byg-
geskik tydeligt, særligt omkring de små 
købmandsgårde, tinghuset og kroen. Bæ-
rende for miljøet er ligeledes de bevarede 
baggårdsmiljøer langs Østerbro og bane-
stien. Stationen er fjernet hvilket svækker 
oplevelsen.

HAVNDAL 
Havndal opstod som en stationsby med anlæg-
gelsen af en station på Randers-Hadsundbanen i 
1883. Efter opførelsen af stationen udviklede byen 
sig hastigt med blandt andet kro og tinghus. I dag 
er byen udbygget med flere større boligområder 
og en markant skole.
Banen er fjernet, men dens tracé er bevaret som 
en rekreativ forbindelse gennem byen.

Mellerup Efterskole er en stor værdi for 
byen og området med valgmenigheds-
kirken, børnehjemmet, forsamlingshuset 
og efterskolen har iboende egenskaber 
inden for kulturelle formål. Det naturskøn-
ne landskab og den varierede bebyggelse 
skaber ligeledes gode muligheder for bo-
sætning samt udvikling af turisme.

Byen har udviklet sig med udgangspunkt 
i forskellige bevægelser, hvilket har skabt 
en usammenhængende by. Generelt har 
nyere arkitektur, der ikke er tilpasset, ind-
spist sig i den eksisterende landsbystruk-
tur. Det flade fjordforland er en stor værdi 
for byen og skaber en kontrast til den el-
lers fortættede by.

MELLERUP
Mellerup ligger ud til Randers Fjord og rummer 
en ældre bykerne med Mellerup Kirke, præste-
gård og tidligere skole. Mod syd er byen præget 
af den Grundtvig-Koldske bevægelse, der har 
oprettet flere skoler, valgmenighedskirke og bør-
nehjem. Mod nordøst findes færgested, lystbåd-
havn og forland, der er landområdet mellem den 
nuværende og ældre kystlinje.

Købstadsmiljøet og de arkitektoniske 
kvaliteter har stor betydning for Randers 
inden for såvel turisme og handel som 
bosætning. For at sikre kulturmiljøets 
egenskaber bør bevaringsværdierne sik-
res, fx med en ny SAVE-registrering, og 
byrum, skiltning, belægninger og byrum-
sinventar bør understøtte kulturmiljøet.

I den historiske bykerne er samspillet mel-
lem smalle og krumme gader samt torve 
af høj byarkitektonisk kvalitet. Bykernen 
er i store hovedtræk velbevaret i sin struk-
tur, bebyggelsesmønstre og har mange 
markante og betydningsfulde bygnings-
værker, der afspejler byens udvikling fra 
middelalderen til i dag.

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

BESIGTIGELSESSKEMA
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RÅBY BY
Råby er en forteby, hvor forten i dag er omdannet 
til et markant gadekær, der er meget karakteri-
stisk for byen. Råby rummer kirke, præstebolig, 
en markant tidligere brugsforening, missionshus 
og skole samt et forsamlingshus. Byen er fortsat 
præget af gårde og nyere land- og parcelhuse.

Fjordengene er en del af Randers Natur-
park samt et attraktivt sted for bosætning 
uden for Randers by. Landsbyen kan med 
fordel styrke forbindelsen til landskabet 
og gårdene som en del af fortællingen, 
hvilket vil styrke kulturmiljøet.

Tjærby er en af tre randbyer, som beteg-
nes ’De nedre byer’ øst for Randers.  De 
drænede fjordenge ved Randers Fjord ud-
gør en essentiel del af kulturmiljøet, hvor 
de store gårde ligger i direkte forbindelse 
til dyrkningsarealerne.

Landsbyen ligger naturskønt i skovene, 
som grænser op til Fussing ø.

Vejstrukturen fremstår uændret med en-
kelte stråtækte bindingsværkshuse langs 
Høvejen og få uudflyttede gårde, som 
fortsat ligger tilbage langs det slyngede 
vejforløb. Flere spor fra stendiger findes 
langs vejene i landsbyen.

Landsbyen er i dag en del af landsbyklyn-
gen Kronjylland. Det anbefales at sikre det 
særlige forløb langs Bavnevej samt præ-
stegården. Forløbet kan sikres gennem 
mere restriktive rammebestemmelser, 
da en lokalplan ikke findes nødvendig for 
landsbyen.

Uggelhuse er et attraktivt bosætnings-
miljø, hvor særligt den tætte forbindelse 
til fjorden understøtter dette. Området 
mellem fjorden og byen er beskyttet na-
turområde. Det anbefales at udarbejde en 
lokalplan for byen, grundet de mange fine 
kvaliteter og den stigende bosætning.

Sammenbygningen med byen og de ud-
flyttede gårde giver byen en stærk fortæl-
ling. Den ældste del af byen opleves langs 
Bavnevej, som bugter sig gennem det 
bakkede terræn, hvilket giver miljøet en 
særlig oplevelse. Langs Bavnevej findes 
flere uudflyttede gårde samt en velbeva-
ret præstegård.

Byens udvikling opleves gennem hele 
kulturmiljøet og flere bevarede elementer 
understøtter oplevelsen af det bebygge-
de miljø. Særligt opleves stationsbyens 
udvikling langs Stationsvej og Bygaden, 
hvor flere gårde også opleves. Vigtigt for 
miljøet er de små havne og enkle fisker-
huse langs fjorden.

TVEDE
Tvede er opstået som en slynget vejlandsby i tæt 
nærhed til kirken. Flere af de udflyttede gårde fra 
Tvede er gennem tiden igen vokset sammen med 
byen. Landsbyen indeholder kirke, flere udflytte-
de og uudflyttede gårde samt præstegård.

UGGELHUSE 
Uggelhuse er opstået som en landsby betående 
af gårde ud til fjordengene, hvor man har erhver-
vet sig med fiskeri i fjorden. Siden er byen udvik-
let som stationsby med anlæggelsen af banen i 
1876. I dag findes tidligere station, kro og bymiljø 
med stationsbypræg. Ligeledes opleves flere af 
de oprindelige gårde samt havne og fiskermiljøer 
langs fjorden.

Råbys struktur med gårde, der placerer 
sig tæt ud til vejen og omkranser gadekæ-
ret er værdifuld for byen og bør sikres.

Råby fremstår med en velbevaret struktur, 
hvor det åbne landskab omkring byen er 
en stor værdi og forstærker gadekærets 
dominans. Gårde omkranser gadekæret, 
hvor flere placerer sig med en portåbning 
ud mod vandet. Missionshuset og skolen 
er bevaret, dog er missionshusets ene 
gavl omdannet.

SVINDING
Svinding er opstået som en forteby, beliggende 
på en højslette omgivet af skovareal. Landsbyens 
bebyggelse er spredt langs vejnettet med gade-
kæret placeret centralt og den fortsat ubebygge-
de forte liggende mod nordvest. Centralt ligger 
det tidligere forsamlingshus, der i dag er omdan-
net til bolig.

TJÆRBY 
Tjærby er en tæt reguleret vejby, som primært 
består af større firlænget gårde, der ligger op til 
det skrånende terræn mod Randers Fjord. Enkel-
te, mindre huse ligger i terrænet på landsbyens 
nordlige side og placerer sig i forhold til naturlige 
plateauer i landskabet.
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HALD 
Hald er en kirkelandsby, bestående af kirke, tre-
længet præstegård, flere store gårde samt mindre 
landhuse. Byen har udviklet sig omkring de op-
rindelige vejstrukturer med mejeri, landsbyskole, 
forsamlingshus, bager, centralskole, større villaer 
og en central plads midt i byen. I Hald kirke har 
Johan Exner virket som sognepræst fra 1923-64.

Fjordengene er en del af Randers Natur-
park og understøtter en attraktiv bosæt-
ning uden for Randers by. Landsbyen kan 
med fordel styrke forbindelsen til land-
skabet med gårdene som en central del 
af fortællingen, hvilket vil skabe et stærkt 
kulturmiljø, der formidler landsbrugets 
udvikling i området.

De drænede fjordenge ved Randers Fjord 
udgør en essentiel del af kulturmiljøet, 
hvor de store gårde ligger i direkte for-
bindelse til dyrkningsarealerne og den 
tidligere fælled. Gårdene er velholdte og 
flere indeholder en dekoreret brønd i går-
drummet.

VESTRUP  
Vestrup er opstået som en tæt reguleret vejby og 
består i dag af flere større firlænget gårdanlæg, 
der ligger op til det skrånende terræn mod Ran-
ders Fjord. I de drænede fjordenge syd for lands-
byen findes større åbne holme og fælleder samt 
mindre pumpehuse langs fjordkysten. Vestrup er 
en af tre randbyer, som betegnes ’De nedre byer’ 
øst for Randers. 

Kulturmiljøet har lave iboende egenska-
ber, men potentiale for at tiltrække bosæt-
ning i resten af Spentrup. Ligeledes har 
kulturmiljøet store egenskaber inden for 
formidling af den kulturhistoriske fortæl-
ling samt at bistå kulturelle formål.

Miljøet er helstøbt samt velbevaret og 
fremstår autentisk i sin struktur. Malvinas 
Hus afslutter aksen ved Stationsvej og er 
i bindingsværk med stråtag, mens både 
rytterskolen og præsteboligen er kalket 
med halvvalmet tegltag og taktfast faca-
de. Sognegården fremstår med nyere ar-
kitektur.

Kulturmiljøet omfatter på nuværende 
tidspunkt kun den bevaringsværdige præ-
stegård. Det anbefales at udvide afgræns-
ningen for på bedst mulig vis at kunne va-
retage de kulturhistoriske interesser i hele 
landsbyen fremover.

Udbyneder er ikke udpeget som kultur-
miljø, men indeholder mange fine kul-
turhistoriske værdier som man bør være 
opmærksom på i en eventuel udviklings-
proces, særligt på det ensartede arkitek-
toniske udtryk, der findes i dag. Det an-
befales derfor at udpege området som 
kulturmiljø.

Det slyngede vejforløb med den lave, tæt-
te gadehusbebyggelse og de uudflyttede 
gårdanlæg er karakteristiske for oplevel-
sen af Asferg. Landsbyen indeholder fle-
re fine bygningselementer som den be-
varingsværdige præstegaard (1838), der 
består af tre bindingsværkslænger og et 
fritliggende stuehus.

Udbyneder har en høj integritets- og ar-
kitektonisk værdi, som knytter sig til den 
velbevarede landsbystruktur samt bebyg-
gelsen, der udgør en homogen og ensar-
tet arkitektur. Kulturmiljøet styrkes videre 
af de mange elementer fra det oprindelige 
landsbysamfund som kirke, præstegård, 
forsamlingshus og købmandsgård.

ASFERG
Asferg er en langstrakt vejby med tæt bebyggelse 
langs Vestergade og Østergade. Kirken og præ-
stegården er centralt placeret i landsbyens midte, 
hvor også flere større gårde fortsat ligger trukket 
tilbage fra det slyngede vejforløb. Herudover fin-
des elementer som skole, forsamlingshus, missi-
onshus og købmand.

UDBYNEDER 
Udbyneder er en uregelmæssig vejforteby, der 
ligger for foden af en bakkeskråning med åbent 
landskab mod øst. Landsbyen har en tæt bebyg-
gelsesstruktur, der lægger sig ind til det slyngede 
vejforløb langs Udbynedervej, hvortil flere større 
gårde forsat findes tilbage. Kirken har tidligere 
været tilknyttet Overgård Gods.

Den karakteristiske udskiftningsfigur un-
derstøtter oplevelsen af en fortættet og 
sluttet by med udsigt til åbent land, hvil-
ket skaber en attraktiv landsby med gode 
egenskaber inden for bosætning.

Hald fremstår autentisk og fint fortættet 
omkring de oprindelige veje, hvor gårde-
ne og landhusene ligger på deres oprinde-
lige plads ud til vejen. Funktionsbygning-
erne er let aflæselige og den velbevarede 
struktur med en tydelig stjerneudskiftning 
og snorede vejforløb er karakteristisk og 
af stor værdi for byen.

SPENTRUP
Den historiske del af Spentrup er præget af Steen 
Steensen Blicher, der var præst i Spentrup Kirke 
fra 1825-1847. Øst for kirken findes Malvinas Hus, 
i dag mindestue for Blicher, samt en af Frederik 
d. 4.’s rytterskoler. Miljøet rummer kirken, præste-
gården, rytterskolen og Malvina Hus samt enkelte 
gårde og gadekær.
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VESTER ALTAN KVARTERET
Vester Altan Kvarteret ligger på de sydvendte 
skråninger vest for den ældre bykerne i Randers. 
Kvarteret opstod i begyndelsen af 1900-tallet 
grundet boligmangel og behov for modernisering 
af byen. Området består af et net af gader i det 
kuperede terræn med arbejderhuse og etageejen-
domme i 2-5 etager samt grønne områder.

Møllen er i dag velfungerende som både 
museum og som et aktivt værksted i for-
bindelse med restaurering af møllen.

Møllen opleves intakt, dog er møllehat 
og -vinger under restaurering på besigti-
gelsestidspunktet. De velbevarede funk-
tionsbygninger er med til at understøtte 
møllens fortælling og særligt indvendigt 
opleves møllens funktioner tydeligt.

LYSHØJ MØLLE   
Lyshøj Mølle er en vinddreven kornmølle fra 1894, 
der blev opført som en andelsmølle for sognets 
bønder. Miljøet består af møllen med tilhørende 
funktionsbygninger såsom tidligere spisestue for 
de ansatte, kontor og tørlager. 

Det anbefales at lave en lokalplan, der 
fastlægger rammerne for bevaring samt 
udvikling i området, således at Tøjhusha-
vekvarterets miljø og særlige kvaliteter 
som boligområde i Randers sikres og kan 
udvikle sig i overensstemmelse hermed. 

Tøjhushavekvarteret er kendetegnet ved 
en stor variation af forskellige bygninger, 
der samlet forener en karakterfuld hel-
hed. Den arkitektoniske sammenhæng og 
stemning kan opleves fra gadeplan og ind 
i områdets mange baggårde og baghuse, 
og i det kuperede terræn er der kig gen-
nem gaderne og ned mod havnen.

Det omkringliggende naturområde be-
nyttes til naturgenopretning og rekreati-
ve aktiviteter i forbindelse med et større 
parcelhusområde. Forbindelsen mellem 
møllegården og Frøvadsholm kan med 
fordel genoprettes som del af den grønne 
infrastruktur og derved styrke kulturmiljø-
ets tilknytning til ådalen.

Selvom Randers Havn i dag er et blandet 
miljø, har områdets ældre bygninger og 
spor værdi for udviklingen og forståelsen 
af havnens historie. Det anbefales at ind-
tænke disse elementer i den kommende 
udvikling af Randers Havn, hvor de kan 
blive vigtige og værdiskabende markører 
i det nye byområde.

Møllegårdens tidligere funktion fremstår 
ikke aflæselig, da bygningsmassen er 
fragmenteret og forbindelsen til hoved-
bygningen er svækket af nyere bebyg-
gelse og parkering. Møllesøen er videre 
drænet og indgår i dag som en del af 
landbruget. 

Randers Havn er en moderne industri-
havn, men rummer enkelte elementer 
fra industrialiseringen i begyndelsen af 
1900-tallet og frem. Herunder nogle af 
Danmarks første kajmure af jernbeton, de 
store jernbetonsiloer, jernbanespor og de 
få bevarede ældre pakhuse og magasin-
bygninger.

OUST MØLLE
Oust Mølle er en ældre møllegård fra 1700-tallet, 
der ligger i forbindelse med Oust Mølle Bæk vest 
for Randers. Af den oprindelige møllegård findes 
kun et to etagers stuehus samt en lade og den 
østlige sidelænge, alle opført i bindingsværk. Syd 
for møllegården ligger hovedbygningen Frøvads-
holm, som er opført i 1858 i tilknytning til møllen.

HAVNEOMRÅDET I RANDERS 
Vandet har været afgørende for Randers som 
transportvej for handel både via Gudenåen ind 
mod det centrale Jylland og ud mod det øvrige 
Danmark via Randers Fjord. Den nuværende in-
dustrihavn er udviklet i 1900-tallet og er fuldt ud-
bygget i 1980’erne.

Vester Altan er sårbart overfor ændringer, 
der ikke respekterer områdets arkitektoni-
ske stil og materialevalg. De arkitektoni-
ske og helhedsmæssige værdier samt de 
grønne områder, er vigtige for, at Vester 
Altan Kvarteret fortsat er et attraktivt bo-
ligområde. Der er en bevarende lokalplan 
for området.

Gaderne i kvarteret løber parallelt og på 
tværs af de markante højdekurver og gi-
ver dramatiske kig mod ådalen. Arkitek-
turen er homogen med ensartet materi-
alevalg, høj håndværksmæssigkvalitet 
og rige detaljeringer. De røde tegltage er 
karakteristiske, og de markerede sokler 
fremhæver det markante terrænfald.

TØJHUSHAVEKVARTERET
Tøjhushavekvarteret er beliggende mellem Udby-
højvej, Tøjhushaven og havnen og er et oprinde-
ligt arbejder-, handels- og industrikvarter, der blev 
udbygget fra slutningen af 1800-tallet. Kvarteret 
spænder i bebyggelser fra fritliggende villaer, 2-3 
etagers byhuse og ejendomme til industri og ga-
rager med stor variation.
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EDDIKEFABRIKKEN 
De Jyske Eddikebryggerier ligger i et industriom-
råde i Randers midtbys nordlige udkant. Fabrik-
ken består af nyere lager- og administrationsbyg-
ninger fra 1964 samt ni træsiloer, som indgår i 
bryggeriets produktion.

Den nuværende ejer af Rander Jernstøbe-
ri anvender stadig en del af bygningerne 
og der arbejdes på etablering af forhold til 
det kreative værksted Fabrikken Randers 
Makerspace i en del af bygningerne.

For Randers Jernstøberi knytter værdi-
erne sig til fabrikkens udvikling langs 
industrivej med sine karakteristiske gule 
bygninger med shedtage. Bygningerne 
rummer kulturhistoriske og arkitektoniske 
værdier, men flere af bygningerne frem-
står i dårlig stand.

JERNSTØBERIET 
Randers Jernstøberi har eksisteret siden 1916 og 
er beliggende på Industrivej mellem jernbanen 
og Gudenåen. For enden af Industrivej ligger den 
nyere administrationsbygning og på modsatte 
side af vejen ligger de mere velbevarede haller af 
jernbeton og røde tegl. Støberiet var aktivt frem 
til 2002 og er kendt for sin produktion af støbe-
jernsdæksler.

Det anbefales at bevare flest mulige ele-
menter og banespor fra industrien, så ste-
dets historie fortsat kan opleves og præge 
den nye bydel. Det bør overvejes, hvorvidt 
Sporbyen Scandia skal udpeges som kul-
turmiljø.

Den tidligere fabrik er under omdannelse 
til en ny bydel med mange boliger. Kun 
enkelte industribygninger transformeres 
som en del af byudviklingen. Det oprinde-
lige industrimiljø fremstår således noget 
fragmenteret på grund af nedrivninger og 
nye bebyggelser. 

Området er i dag lokalplanlagt og største 
delen af området er udpeget som beskyt-
tet natur.

Kolonihaverne og deres værdier kan blive 
svækket af for store og industrielt frem-
stillede huse og haver, der lukker sig om 
grunden. 

Områdets struktur er meget særegen og 
vidner om tidlig feriekultur langs fjorden. 
Især den utraditionelle byggeskik grun-
det oversvømmelser og fugtige miljø, er 
særlig for området. Dog er næsten alle 
sommerhuse ombygget eller af nyere 
karakter, hvor kun enkle oprindelige som-
merhuse er tilbage.

Venezuela er en af de bedst bevarede 
haveforeninger i Randers og en stor del 
af de 150 haver har bevaret de små huse 
præget af selvbyg og skaberglæde. Om-
rådet har bevaret sit kolonihavepræg, og 
de kollektive værdier trives bl.a. i området 
omkring kiosken.

HESTEHAVEN
Hestehaven er et anderledes sommerhusområ-
de beliggende helt ud til Randers Fjord. De små 
sommerhuse er alle bygget på pæle grundet det 
meget fugtige miljø og risikoen for oversvømmel-
ser. Området ligger meget isoleret med tæt visuel 
forbindelse til Uggelhuse.

HAVEFORENINGEN VENEZUELA
Haveforeningen Venezuela ligger helt ud til Ran-
ders Fjord i de sumpede engarealer. Haveforenin-
gen, der oprindelig hed Østre Enghede blev op-
rettet i 1948. Områdets kolonihuse står hævet på 
pæle, da haverne ofte oversvømmes. I koloniha-
verne dyrkede byens arbejderfamilier grøntsager 
på de små jordlodder. 

Kulturmiljøet udgør en nyere industri, og 
man bør vurdere om det skal udpeges 
som kulturmiljø.

Bryggeriet er tidligere flyttet fra byens 
centrum, i henholdsvis 1915 (Rådhus-
stræde 2) samt 1938 (Slyngborggade 21), 
og indeholder derfor ikke karakteristiske 
bygningselementer fra produktionens op-
start. De nyere industribygninger fremstår 
med lav arkitektonisk kvalitet og området 
opleves fragmenteret.

SPORBYEN SCANDIA
Med etableringen af det danske jernbanenet blev 
Randers centrum for produktionen af togvogne. 
Den første fabrik startede i 1861 og blev fra 1876 
til selskabet Scandia. I 1896 flyttede industrien til 
det store nuværende areal ved havnen, hvor der 
blev produceret tog frem til 2014. 
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HVIDSTEN KRO
Hvidsten Kro, der husede Hvidstengruppen under 
2. v.k., er en gammel landvejskro på vejstræknin-
gen mellem Randers og Mariager. Krobygningen 
med beboelseslænger og rejsestald står tilbage 
fra slutningen af 1700-tallet og danner tilsammen 
rammen om et pigstensbelagt gårdrum. Omkring 
den gamle kro er opført flere bygninger blandt an-
det et tidligere mejeri nord for kroen. 

Fussingø Slot har egenskaber, der knytter 
sig til oplevelsesværdien af herregården 
og det omkringliggende landskab, hvor 
Fussingøvej snor sig langs søen. Anlæg-
get har gode egenskaber for en kulturel 
udvikling, der bygger på de allerede eksi-
sterende initiativer og det aktive rekreati-
ve miljø. Hovedbygningen er i dag fredet.

De bærende bevaringsværdier knytter sig 
til det intakte herregårdsmiljø med flere 
af de oprindelige funktionsbygninger og 
arbejderboliger beliggende omkring ho-
vedgården samt de fremtrædende land-
skabstræk med levende hegn og åbne 
markarealer.

FUSSINGØ SLOT  
Fussingø Slot er et velholdt herregårdsmiljø be-
stående af en hvidkalket, nyklassicistisk hoved-
bygning og en firlænget avlsgård med arbejder-
boliger mod øst. Hele anlægget ligger smukt i 
landskabet ud til Fussingø Sø, hvor der findes et 
ældre haveanlæg, der indeholder en borgbanke 
fra herregårdens tidligere placering.

Man bør vurdere om gårdene indgår i en 
samlet fortælling, eller om kun Frisenvold 
udpeges. Frisenvold udgør dog alene ikke 
et stærkt kulturmiljø, hvorfor det anbefa-
les at SAVE-registrere bygningerne frem-
for en udpegning som kulturmiljø.

Kun hovedbygningen står tilbage ved 
Frisenvold, hvor avlsgården er fjernet. 
De omkringliggende gårde Ørum Gård, 
Lundbjerg Gård og Christianslund er alle 
velholdte og ligger karakteristisk på høj-
dedrag i landskabet.

Området drives i dag som virksomhed 
med flere forskellige funktioner, herunder 
en stor landbrugsvirksomhed. Kulturmil-
jøets beliggenhed ved fjord og skov gør 
området særligt attraktiv i tillæg til de 
mange, stærke kulturhistoriske levn, som 
giver området et stort uudnyttet potentia-
le inden for kulturformidling.

Støvringgård er i dag ejet af en erhvervs-
drivende fond under Civilstyrelsen og 
fungerer som et større bofællesskab med 
udlejning af lejligheder. Ligeldes afholdes 
der i sommerperioden flere koncerter i 
parken.

Overgård udgør et helstøbt kulturmiljø, 
hvor værdierne knytter sig til renæssance-
gården med de tilbageværende avlslæn-
ger, smedje, tjenesteboliger, fæstegårde 
og parkanlæg samt de store drænede 
landområder omkring herregården. Til-
sammen udgør de bevarede elementer et 
stærkt og fortællende kulturmiljø.

Området er intakt og mange af de oprin-
delige bygninger står tilbage og er yderst 
velholdte. Den bevarede bygningsmasse 
understøtter områdets integritet og sikrer 
et stærkt, helstøbt kulturmiljø. Særligt det 
meget tætte sammenspil mellem klosteret 
og avlsgården er bærende for det samle-
de miljø.

OVERGÅRD GODS
Overgård Gods er opført som herregård i midten 
af 1500-tallet i landskabet ud til Mariager Fjord. 
Godset fremstår som et symmetrisk renæssance-
anlæg med en imposant hovedbygning og avls-
længer mod syd. Flere gulkalket tjenesteboliger 
ligger i landskabet omkring herregården. I det 
omkringliggende landskab findes også en mindre 
husmandskoloni af fæstegårde.

STØVRINGGÅRD 
Støvringgård omtales første gang i 1300-tallet. 
Den nuværende hovedbygning er opført i 1622, 
men omdannet omkring 1747 i forbindelse med 
omdannelsen til Frøkenkloster. Selve hovedbyg-
ningen er et firelænget anlæg omgivet af vold-
grav og haveanlæg. Til området hører også tidli-
gere avlsgård og tilhørende funktionsbygninger.

Der drives fortsat restaurant og krodrift på 
stedet, samt et mindre museum til fortæl-
ling om modstandsbevægelsen og særligt 
Hvidstengruppen. Området besidder fine 
egenskaber for turisme såvel som kultur-
formidling. 

Kroen med de omkringliggende bygning-
er udgør et lille, men helstøbt kulturmiljø 
af høj kulturhistorisk værdi, der både for-
tæller om stedets tidligere funktion som 
kongelig privilegeret landevejskro såvel 
som kroens historiske betydning for mod-
standsbevægelsen under anden verdens-
krig.

FRISENVOLD
Frisenvold er en mindre herregård, og tidligere 
ladegård, fra begyndelsen af 1800-tallet, der er 
beliggende i det kuperede terræn ved Gudenåen. 
Nordvest for hovedgården langs kysten ligger en 
laksegård med spor fra en udgravet fiskekanal 
langs å-forløbet. Flere større gårde ligger i land-
skabet omkring Frisenvold.
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TRUDSHOLM 
Trudsholm er en hovedgård der blev flyttet til sin 
nuværende placering af Otte Krumpen i 1654. Den 
oprindelige hovedgård lå 1,5 km nordøst for den 
nuværende og var fødested for Stygge Krumpen. 
Trudsholm er i dag omkranset af et voldsted og 
rummer den trefløjet hovedbygning og et avlsan-
læg, der danner et stort gårdrum.

Demstrup Gods er ikke fredet og det anbe-
fales at udføre en SAVE-registrering.

Kulturmiljøet ligger i et kontrastfyldt, na-
turskønt område, hvor hovedgården med 
avlslænger ligger i et herregårdslignende 
miljø. Husmandsstederne er vinkelbyg-
gede med stråtag og fremstår velbevaret 
med et flot kig udover det inddæmmede 
land. Demstrup Gods og husmandsste-
derne er af fin arkitektonisk kvalitet.

DEMSTRUP GODS
Demstrup Gods ligger i overgangen mellem det 
kuperede og skovklædte landskab mod vest og de 
flade fjordenge mod øst. Godset, der er trelæn-
get, er opført i 1865 af Alfred Hage. I 1902 tilføjes 
et ottekantet trappetårn på gårdsidens frontspids. 
Foruden et større avlsanlæg består miljøet af hus-
mandskolonierne Råby Kær og Demstrup Huse 
samt pumpestation.

Sødringholm er ikke fredet og det anbefa-
les at udføre en SAVE-registrering. 

Landsbyen ligger på en bakkeknold, der 
står i kontrast til det inddæmmede land, 
hvilket skaber en intim og kuperet by med 
fine kig ud over den hævede havbund. 
Miljøet omkring Sødringholm og Sødring 
Kirke er særlig fin og velbevaret med en 
høj arkitektonisk kvalitet. Landsbyens kva-
liteter knytter sig til den intakte struktur.

Nørrejyllands Tøjhus er bygningsfredet, 
og det samlede kulturmiljø har store be-
varingsværdier af national betydning. Tøj-
huset og Tøjhushaven er i dag adskilt af et 
hegn, hvilket skæmmer sammenhængen 
mellem park og bygningsanlæg.

Kasernen lukkede i 1997 og siden 2003 
har et større byudviklingsprojekt, der in-
volverer nye erhvervs- og boligmål samt 
kulturudvikling, været planlagt. I en videre 
udviklingsproces bør kasernens kulturhi-
storiske og arkitektoniske helhed indgå og 
-tænkes i sammenhæng med ny bebyg-
gelse.

Nørrejyllands Tøjhus er et homogent miljø 
med sine 12 bygninger i nyklassicistisk stil 
med gule teglsten og røde tegltage. Byg-
ningerne er, bag Udbyhøjvej, grupperet 
omkring mindre gårdrum og set fra Tøj-
hushaven, knejser Tøjhuset over parken 
på en bakke.

Kulturmiljøet fremstår velholdt i sin struk-
tur og arkitektur, med flere tilbagevæ-
rende elementer, som understøtter den 
militære fortælling. Nyere bebyggelse 
forsøger for så vidt at tilpasse sig den ek-
sisterende struktur.

TØJHUSET OG TØJHUSHAVEN 
Langs med Udbyhøjvej ligger Nørrejyllands Tøj-
hus. Tøjhuset var en del af reorganiseringen af det 
danske forsvar og er opført mellem 1800-1805. 
Anlægget ligger markant langs Udbyhøjvej, men 
åbner sig mod syd mod Tøjhushaven, et lystanlæg 
i romantisk stil opført 1802-1805 af byens borge-
re. Anlægget er tegnet af arkitekt Anders Kruuse. 

RANDERS KASERNE 
Randers Kaserne er en nedlagt kaserne i den nord-
lige del af Randers by. Kasernen er hovedsagligt 
opført i 1940-1941 og fremstår som et harmonisk 
anlæg i røde teglsten planlagt efter en stram ge-
ometrisk plan, hvor bygningerne ligger placeret 
langs overordnet vejsystemer og åbne pladser.

Trudsholms borgbanke med voldgrav, 
avlsanlæg samt hovedbygning er fredet.

Trudsholm rummer stærke arkitektoni-
ske kvaliteter, hvor særligt avlsanlægget 
i egebindingsværk fremstår smukt. Avl-
sanlægget er udbygget, dog er de nyere 
tilbygninger pudset og kalket og fint til-
passet. Hovedbygningen har ligeledes 
undergået omdannelser men fremstår 
fortsat dominerende og fin i sin arkitektur.

SØDRINGHOLM
Sødringholm hovedgård ligger højt i landskabet 
ved siden af Sødring Kirke. Hovedgården var i 
en kort overgang fra 1240 under Øm Kloster og 
før Reformationen tilhørte den Aarhus bispestol. 
Gården er opført i sin nuværende form i 1757 af 
Niels Secher. Landsbyen består foruden Sødring-
holm, avlsbygninger og kirker af forsamlingshus 
og mindre landhuse.
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DRAGONPARKEN 
Kasernen på Thorsgade i Randers blev bygget i 
1880-1881 til det femte Dragonregiment og tegnet 
af den lokale arkitekt J.P. Jensen-Wærum. Kaser-
nen er beliggende i den historiske del af Randers 
overfor det tidligere Thor Bryggeri og omfatter 
den trefløjede mandskabsbygning, officersbyg-
ning, gymnastiksal, smedie samt ridehus.  

Langå fungerer som hovedby for oplandet 
og kan med fordel udvikle denne funktion 
videre. En fremhævelse af byens kulturhi-
storiske og arkitektoniske kvaliteter vil her 
kunne understøtte byens fortælling, som 
bør ses i sammenhæng med den oprinde-
lige landsby.

De bærende bevaringsværdier knytter sig 
til elementerne fra det tidlige stationsmiljø 
og industrialiseringsperioden. Bredgade 
og de omkringliggende gader indeholder 
et tydeligt stationsbypræg med bebyggel-
se i to etager, men har flere steder, særligt 
langs Bredgade, været underlagt ombyg-
ninger.

STATIONSMILJØ I LANGÅ
Langå Stationsby er opstået med anlæggelsen af 
jernbanestrækningen mellem Aarhus og Randers 
i 1862. I de første årtier var stationsmiljøet og 
landsbyen nord for jernbanen adskilt, men vokse-
de sammen i løbet af 1900-tallet via hovedgaden, 
Bredgade. Syd for banen ligger jernbanebroerne, 
som skaber forbindelse over Gudenåen.

Strømmen Station ligger i dag i et util-
passet industriområde, der slører den kul-
turhistoriske fortælleværdi og integritet. 
Der er tale om et mindre kulturmiljø, som 
forbinder sig til stationen samt jernbane-
sporet og rummer egenskaber inden for 
erhverv.

Bygningen er et flot eksempel på dansk 
stationsbyggeri, der udtrykker en sikker 
arkitektonisk bearbejdning med gedigne 
håndværksmæssige detaljer i nationalro-
mantisk stil. Værdierne knytter sig til sta-
tionsbygning, pakhus, perron samt bane-
trace.

Bygningerne er fredet og kasernen er un-
der omdannelse til boliger. 

Bygningerne er velbevarede, men ligger 
i dag indeklemt mellem høje og nyere 
bygninger. Gårdrum og arealer mellem 
bygningerne savner en arkitektonisk bear-
bejdning og sammenhæng. Dragonkaser-
nen fortæller om Randers’ militære histo-
rie som garnisonsby på fin vis.

RANDERS - RYOMGÅRD JERNBANE, STRØMMEN
Strømmen Station ligger på Randers-Ryom-
gård-banen, der blev anlagt i 1876. Banen blev 
nedlagt i 1993, men sporet findes stadig mellem 
Randers og Allingåbro. Stationsbygningen er teg-
net af DSB’s arkitekt Heinrich Wenck i nationalro-
mantisk stil og opført i 1905.
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KULTURMILJØERNES SAMLEDE VÆRDI 
RANDERS KOMMUNE 

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

KULTURMILJØERNES EGENSKABER 
RANDERS KOMMUNE 

TURISME

ERHVERV

BOSÆTNING

KULTUR

HØJ (VURDERING 4-5)
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Spendrup

Langå

Assentoft

Randers

Havndal

VESTRUP
Kulturmiljø nr. 12

STATIONSMILJØET I LANGÅ
Kulturmiljø nr. 37

FUSSINGØ SLOT
Kulturmiljø nr. 27

TØJHUSET OG TØJHUSHAVEN
Kulturmiljø nr. 33

UGGELHUSE
Kulturmiljø nr. 9

RANDERS  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  



BESKRIVELSE
Uggelhuse opstod som landsby med enkelte gårde, ud til fjor-
dengene, som foruden landbrug, også har erhvervet sig med 
fiskeri. Ved anlæggelsen af Randers-Ryomgård-banen i 1876 
udviklede byen sig som stationsby. I dag rummer Uggelhuse 
tidligere station, kro og bymiljø med stationsbypræg. Ligeledes 
opleves flere af de oprindelige gårde, havne og fiskermiljøer 
langs fjorden.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Uggelhuse indeholder flere fortællende elementer og fremstår 
som et fint eksempel på en mindre landsby langs de danske fjor-
de, som både erhvervede sig ved fiskeri og landbrug. Landsbyen 
opleves som en samlet helhed, men med markant forskellige 
udtryk; med landsby- og stationsbypræg langs Bygaden og fi-
skermiljø langs Engvej. Det fredet engareal mellem de to områ-
der understøtter oplevelsen af byens opståen som landsby med 
landbrug og fiskeri som erhverv.

BÆRENDE ELEMENTER
De bærende elementer i kulturmiljøet knytter sig til gadefor-
løbet langs Bygaden med de små vinkelgårde placeret ud til 
gaden samt de senere stationstypiske bebyggelser og det tidli-
gere bageri. Bærende for miljøet er også stationen, havnen ved 
Fjordvej og de enkelte velbevarede fiskerhuse langs Engvej.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Uggelhuse har potentiale til at udvikle sig som et attraktivt bo-
sætningsmiljø, hvor særligt den tætte forbindelse til fjorden 
samt de varierende typologier, som gårde, stationsbygninger og 
mindre fiskerhuse er af stor værdi. Ligeledes indeholder byen et 
turismepotentiale i forbindelse med den nye naturpark omkring 
Randers Fjord.

BEMÆRKNINGER 
Området mellem fjorden og byen er beskyttet naturområde. Det 
anbefales at udarbejde restriktive rammebestemmelser langs 
Bygaden for at sikre forløbets tætte, varierende forløb.

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

Randers Kommune
Kulturmiljø nr. 9
Bymiljø - Stationsby
Ja 
Uggelhuse
Offentlig adgang 
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Langs Bygaden opleves et tæt og slynget vejfoløb med stationspræg og enkelte mindre 
gårde helt ud til gaden

Afgrænsningen indeholder Uggelhuse by, fiskerhuse langs Engvej og de små havne langs 
Randers Fjord samt det mellemliggende englandskab

1

2

3

Engvej3
Bygaden2
Uggelhuse station1

Afgrænsning

UGGELHUSE9

SCREENING AF KULTURMILJØER

RANDERS KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



Ved Fjordvej findes en af de små fiskerihavne ud til Randers Fjord. Havnen bruges i dag til lystfiskeri og lystsejlads

Den tidligere station er i dag omdannet til bolig, men fremstår intakt og let aflæselig som 
stationsmiljø, med den tidligere kro placeret overfor stationen

Ved Engvej opleves flere tidligere fiskerhuse, der har haft relation til fiskeriet ved Randers 
Fjord

UGGELHUSE

SCREENING AF KULTURMILJØER

RANDERS KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Vestrup er en af de tre landsbyer, der omtales som ”De nedre 
byer” langs Randers Fjord. Gårdene i de nedre byer var tidligere 
ryttergårde under kronen, der overgik til selveje efter rytterdi-
strikterne blev nedlagt i 1765. Landsbyerne udviklede sig videre 
med udskiftningen i 1785 og igen i 1800-tallet, hvor flere af stue-
husene blev udskiftet med grundmurede længehuse i rød tegl. 
Landsbyerne er alle tæt regulerede vejbyer med større firlænge-
de gårde, beliggende ind til en højderyg mod nordvest og enge 
ved Randers Fjord mod syd. I 1922 inddæmmedes området ved 
Randers Fjord i samarbejde med Hedeselskabet for at intensive-
re dyrkningen af engene, hvilket i dag blandt andet kan aflæses 
ved det mekaniserede pumpeanlæg ud til fjordens kyst.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Landsbystrukturen og de tætliggende gårde langs Nedre Vej 
udgør et helstøbt og velholdt kulturmiljø, der tydeligt formidler 
landbrugets udvikling i området samt gårdenes økonomiske vel-
stand. Kulturmiljøet styrkes yderligere af de bevarede sigtelinjer 
mellem de tæt placerede gårde ned til fjorden.

BÆRENDE ELEMENTER
Kulturmiljøets bærende elementer knytter sig til landsbyens 
struktur og de tætliggende, velbevarede gårde, hvor af flere af 
dem indeholder en dekoreret brønd i gårdrummet. Desuden 
udgør landsbyens åbne og uforstyrrede placering i det kultive-
rede landskab ved Randers Fjord en essentiel værdi. 

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Vestrup rummer et attraktivt bosætningspotentiale nær Randers 
By, men er dog sårbare over for større udvikling, der kan svæk-
ke strukturen. Den rekreative forbindelse langs fjorden udgør en 
værdi for borgere i Vestrup, Randers og det nære opland.

BEMÆRKNINGER 
Forbindelsen mellem gårdene og det omkringliggende landskab 
bør styrkes for at tydeliggøre fortællingen i miljøet, eventuelt i 
relation til Randers Naturpark, som fjordengene er en del af.

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

Randers Kommune
Kulturmiljø nr. 12
Bymiljø - Landsby
Ja
Kystkulturmiljø
Offentlig adgang 
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Gårdene ligger tæt reguleret langs Nedre Vej og danner er fint gadeforløb 

Afgrænsningen rummer landsbyen Vestrup og det kultiverede landskab samt pumpestatio-
nen mod Randers Fjord 

Pumpestation3
Fjordeng2
Gårde i Vestrup1

Afgrænsning
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Gårde er bevaret som firlængede anlæg med port mod Nedre Vej og hovedhuset vendt mod landskabet ved Randers Fjord

Flere af gårdene er velholdte og står fortsat med dekorerede brønde centralt placeret i 
gårdrummet

Det inddæmmede landskab mod Randers Fjord skaber et åbent marklandskab med dræ-
ningskanaler og pumpestation

VESTRUP
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RANDERS KOMMUNE
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BESKRIVELSE
Fussingø blev oprindeligt opført på en halvø i Fussing Sø af Al-
bret Skeel i 1555. Borgen blev revet ned omkring 1790 af Christi-
an Ludvig Scheel von Plessen, der opførte den nyklassicistiske 
hovedbygning på sin nuværende placering omkranset af skov 
i det kuperede terræn ved Fussing Sø, hvor den primært blev 
benyttet som sommerresidens. I kulturmiljøet indgår videre et 
større avlsgårdsanlæg fra 1910 med arbejderboliger, vandmøl-
le, smedje, skovfogedbolig samt den gamle borgbanke, ruin og 
parkanlæg på halvøen. I Fussingø Skove findes desuden serpen-
tinerspor skåret ind i de stejle, skovbevoksede skråninger, hvor 
man kørte tømmeret ud og udskibede det via Nørreåen. 

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Fussingø udgør et velholdt og helstøbt herregårdsmiljø, hvor den 
hvidkalkede, nyklassicistiske hovedbygning og den omkringlig-
gende bebyggelse indgår i et fint sammenspil med landskabet. 
Denne sammenhæng styrker i høj grad herregårdsfortællingen, 
hvor allé og stendiger er med til at knytte området sammen. 

BÆRENDE ELEMENTER
De bærende bevaringsværdier i det intakte herregårdsmiljø 
knytter sig til bygningerne, ruin og borgbanke samt kultur-
arvselementer i landskabet omkring herregården. 

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Kulturmiljøets egenskaber knytter sig til mulighederne for ud-
vikling af oplevelsesøkonomiske initiativer indlejret i de land-
skabelige værdier omkring herregården og det omkringliggende 
landskab. Det vurderes derfor at området besidder et potentiale 
for en udvikling af kulturel- og turismerelateret erhverv.

BEMÆRKNINGER 
Fussingø Slot ejes af staten og hovedbygningen er i dag fredet. 
Det bør overvejes at registrere kulturmiljøets bevaringsværdier, 
så væsentlige bygninger i miljøet ikke går tabt.

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

Randers Kommune
Kulturmiljø nr. 27
Magt og tro - Herregård
Ja
Historisk tid
Offentlig adgang 

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Den hvidkalkede hovedbygning til Fussingø Slot med avlsgården liggende i baggrunden

Afgrænsningen omfatter Fussingø Slot med haveanlæg ud til Fussing Sø samt det om-
kringliggende skovareal

Skovfogedbolig4
Vandmølle3
Den gamle have2

Afgrænsning

1
2

3

3

Fussingø Slot1
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Fussingø Vandmølle er smukt placeret i en skovlysning vest for Fussingø Slot i forbindelse med en større sø

Det gamle haveanlæg ud til søen med borgbanke fra den oprindelige herreborg Det smukke herregårdslandskab udgør i dag et velbesøgt, rekreativt område 

FUSSINGØ SLOT
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ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Nørrejyllands Tøjhus ligger i dag langs Udbyhøjvej og var tidli-
gere et vigtig element i reorganiseringen af det danske forsvar 
efter slaget på Reden og forsynede den nordlige del af Jylland 
med artilleri. Tøjhuset er opført mellem 1800-1805 og samtidig 
med opførelsen blev et af landets første offentlige lystanlæg: 
Tøjhushaven, tidligere Marienlund og Dronningens have, anlagt 
syd for arsenalet.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Nørrejyllands Tøjhus er et sjældent harmonisk, nyklassicistisk 
anlæg. Bygningerne er i gule teglsten på granitsokkel med røde 
tegltage og hvidkalkede gesimser. De mange funktionsbygning-
er som arsenal, krudthus, vognlade, officersboliger m.v. fortæl-
ler tydeligt om Tøjhusets militære historie. Tøjhushaven er et af 
landets første borgerlige lystanlæg, og anlæggets oprindelige 
romantiske stil fornemmes stadig. I Tøjhushaven er flere elemen-
ter bevaret, herunder spor efter den kanal, som blev brugt til at 
fragte tungt gods fra fjorden til kanonrampen.

BÆRENDE ELEMENTER
De bærende værdier knytter sig til Tøjhusets bygninger, 
arkitektoniske stil og materialeholdning samt til belægninger, 
gårdrum og sammenhængen med Tøjhushaven. Hertil kommer 
Tøjhushavens bevarede elementer fra det oprindelige lystanlæg 
og spor efter kanalen.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Tøjhuset er en af de mest helstøbte arkitektoniske helheder i 
Randers. Tøjhushaven har stor rekreativ betydning for Randers 
og særligt det nærliggende Tøjhushavekvarter og kommende 
boligområder.

BEMÆRKNINGER 
Størstedelen af Tøjhuset er fredet, dog er kun en del af bygning-
erne i funktion som boliger. Sammenhængen mellem Tøjhuset 
og Tøjhushaven er i dag sløret. Tøjhusets historie og arkitektur 
kan med fordel levendegøres gennem brug og formidling. 

Kommune:
Omfang:
Kategori:

Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:
Adgangsforhold: 

Randers Kommune
Kulturmiljø nr. 33
Militære anlæg – Kaserne
Fritidsmiljø - Parkanlæg
Ja
-
Offentlig adgang 

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Nørrejyllands Tøjhus danner en markant randbebyggelse langs Udbyhøjvej. I midten er den 
trefløjede arsenalbygning

Kulturmiljøet omfatter Nørrejyllands Tøjhus med de mange funktionsbygninger, krudthuset 
og det gamle lystanlæg, i dag Tøjhushaven, med spor efter kanalen til kanonrampen

Rester af kanal7
Krudthuset6
Anne Krabbes søjler5

Afgrænsning

6

5

1
73

4

2

Arsenalet4
Vestre Kaserne3
Vognladen2
Tøjhushaven1
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Inde i anlægget danner bygninger flere mindre gårdrum med fine bevarede belægninger

Den store, trefløjede arsenalbygning danner centrum i anlægget. Arsenalet er i dag uden 
funktion ligesom flere andre bygninger i anlægget

Tøjhuset ligger hævet over Tøjhushaven på en bakke. Sammenhængen er i dag noget sløret 
af bevoksning. Tidligere forbandt en kanal gennem haven Tøjhuset med Randers Fjord

TØJHUSET OG TØJHUSHAVEN
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BESKRIVELSE
Stationsmiljøet i Langå er opført i slutningen af 1800-tallet i 
forbindelse med anlæggelsen af banestrækningen mellem Aar-
hus og Randers i 1862, senere Langå-Viborgbanen (1863) og 
Langå-Brammingbanen (1908). Derved blev Langå et trafikalt 
knudepunkt for jernbanerne nord for Aarhus. Stationsbyen ud-
viklede sig hastigt med et tæt handelsliv langs hovedgadeforlø-
bet, Bredgade, der senere i løbet af 1900-tallet voksede sammen 
med landsbyen. Syd for stationen ligger to broer, der forbinder 
jernbanen over Gudenåen. 

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Kulturmiljøet fremstår med et tydeligt stationsbypræg med 
bebyggelse i to etager omkring Lohmannsgade og Vestergade 
samt funktionsbygninger omkring stationen. Mod nord bliver 
miljøets karakter lettere fragmenteret og fremstår derfor stær-
kest omkring stationen. Særligt for kulturmiljøet er broerne over 
Gudenåen, hvor kassebroen i jern, fra 1862, er et af landets stør-
ste ingeniørbedrifter. 

BÆRENDE ELEMENTER
De bærende elementer knytter sig til stationsbystrukturen samt 
elementerne fra det tidlige stationsmiljø og industrialiserings-
perioden. Her findes blandt andet flere, fine arkitektoniske ele-
menter såsom rødstensvillaer langs Lohmannsgade, hotellet, 
den gamle station med vandtårn og remise samt broerne.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Langå er centerby for et større opland og har med sine fine ar-
kitektoniske elementer og gode infrastruktur fine egenskaber 
inden for bosætning og kulturelle samt rekreative formål. Han-
delsgaden rummer egenskaber inden for udvikling af erhverv.  

BEMÆRKNINGER 
Langås stationsbykarakter kan styrkes ved at fremhæve sam-
menhængen mellem de kulturhistoriske og arkitektoniske ele-
menter samt at se miljøet i tæt relation til det rekreative miljø 
ved Gudenåen og broerne.

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

Randers Kommune
Kulturmiljø nr. 37
Bymiljø - Stationsby
Ja
Stationsmiljøet i Langå
Offentlig adgang 

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Bebyggelsen langs gadeforløbene; Lohmannsgade og Vestergade fremstår med en homo-
gen rødstensbebyggelse 

Afgrænsningen omfatter stationen og stationsmiljøet omkring jernbanen samt broerne 
over Gudenåen

Bredgade4
Den gamle pladebro5

Hotel3

Station1
Tidligere station2

Afgrænsning

1 2

4

5

3
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Kassebroen, som strækker sig over Gudenåen ved Langå er opført i 1862 og er i dag fredet 

Den gamle stationsbygning med vandtårn ses i baggrunden af den nuværende stations-
bygning

Byens hovedgade, Bredgade, fremstår lettere fragmenteret efter handelsgaden er udviklet 
af flere omgange

STATIONSMILJØET I LANGÅ
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