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FORORD

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

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

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

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

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

Mogens A. Morgen 

Professor, arkitekt MAA

Simon Ostenfeld Pedersen 

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

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

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

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

SCREENING AF DANMARKS  
KULTURMILJØER

METODE TIL SCREENING AF 
KULTURMILJØER (SAK)

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

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

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

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

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

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

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

KULTURMILJØETS VÆRDIER skal være aflæselige i dag og baserer sig 
på en vurdering af følgende tre værdiparametre, der rangeres fra 1 
til 5, hvor 1 er lavest og 5 højest: 

  Kulturhistorisk værdi: Hvordan vurderes kulturmiljøets historiske 
betydning og kulturhistoriske fortælleværdi? 

  Arkitektonisk værdi: Hvordan vurderes kulturmiljøets rumlige, 
formmæssige og arkitektoniske kvaliteter? 

  Integritetsværdi: Hvordan vurderes kulturmiljøets helhed og sam-
menhæng? 

KULTURMILJØETS EGENSKABER er en indikator for iboende egenska-
ber ved et kulturmiljø. Kulturmiljøets egenskaber vurderes ud fra 
følgende fire kategorier, der rangeres fra 1 til 5, hvor 1 er lavest og 
5 er højest: 

  Turisme: Har kulturmiljøet særlige egenskaber, der kan fremme 
turisme og/eller turismerelateret virksomhed?

  Bosætning: Har kulturmiljøet særlige egenskaber, der kan rumme 
bosætning og/eller være en ressource for tilflytning?

  Erhverv: Har kulturmiljøet særlige egenskaber, der kan rumme og/
eller være en ressource for virksomheder og erhverv?

  Kulturformidling: Har kulturmiljøet særlige egenskaber inden for 
formidling af kulturoplevelser og/eller aktivering af stedets fortæl-
ling?

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

TEMA FOR KULTURARVEN 
I BRØNDERSLEV KOMMUNE

LANDBRUGET
Bortset fra områderne omkring Thise Bakker 
og den Jyske Ås opleves kommunen som et 
fladt landskab. Et landskab hvor horisonten 
forsvinder i det fjerne uden større afbrydelser. 
Særligt ved ankomsten til kommunen fra vest 
opleves det flade landskab i Store Vildmose. 
Her opleves de lange, lige veje og afvandings-
kanaler, som alle understreger kommunens 
landskab og den menneskelige bearbejdning 
landskabet har gennemgået i størstedelen af 
kommunen.
Gennem hele kommunen opleves den in-
tensive menneskelige kultivering af det fla-
de landskab og landbrugets betydelige rolle 
opleves alle steder i landskabet, hvor mange 
større gårde ligger placeret i det åbne land. 
Holtegaard er blandt andet et godt eksempel 
på disse gårdbrug, der opførtes med den om-
fattende opdyrkning af jorderne. Dog opleve-
de kommunen aldrig en massiv økonomisk 
udvikling, hvorfor Dronninglund Slot og Vo-
ergaard er kommunens eneste to herregårde. 
Dette skyldes også den magt Børglum har haft 
i Vendsyssel. Dronninglund Slot er i samspil 
med Dorf Mølle og husmandsudstykningen 
Dronninggårds Mark et stærkt eksempel på 
herregårdens indflydelse på landskabets ud-
vikling.
Der findes mange større landsbyer rundt i 
landskabet, som understøtter landbrugets 
vigtige rolle i kommunens udvikling. Mange 
af disse ligger placeret som randbeliggende, 
slyngede vejlandsbyer med gårde placeret di-

rekte ud til markerne. Særligt for landsbyerne 
i Brønderslev Kommune er den velbevarede 
randbeliggenhed, hvor byerne har en tydelig 
visuel forbindelse til landskabet med udsyn 
mellem bygningerne. Det opleves særligt i 
landsbyerne Øster Hjermitslev, Allerup og Hol-
lested, hvor det omkringliggende markland-
skab præger oplevelsen af byerne.

JERNBANEN OG INFRASTRUKTUREN
Med Brønderslev Kommunes centrale pla-
cering i Vendsyssel og det flade lettilgænge-
lige landskab har kommunen gennem man-
ge århundreder været en vigtig forbindelse 
mellem Aalborg og byerne Frederikshavn og 
Hjørring. Dette fremstår blandt andet tydeligt 
ved de lange, lige vejforløb gennem kommu-
nen, hvor til flere vejbyer er opført herunder 
Flaunskjold, Hjallerup og Brønderslev.  Brøn-
derslev var oprindeligt en landsby i oplandet 
til Hjørring, som efter anlæggelsen af hoved-
vejen i 1832 udvikledes til et mindre bysam-
fund. Med jernbanens anlæggelse mellem 
Nørresundby-Hjørring-Frederikshavn i 1871 
videreudviklede Brønderslev sig til en større 
stationsby. Jernbanenettet har haft en stor 
indvirkning på kommunens udvikling, særligt 
med åbningen af Nørresundby-Hjørring-Fre-
derikshavn-banen. Her efter blev banerne til 
Sæby og Asaa etableret, hvortil Dronning-
lund by opstod som en stationsby. Jernbanen 
medførte desuden flere små stationsmiljøer 
langs banestrækningerne herunder Agersted, 
der er et klassisk eksempel på et mindre sta-
tionsmiljø. Med den øgede infrastruktur fra 
slutningen af 1800-tallet skete også en stør-
re industriel udvikling i kommunen, særligt i 
Brønderslev med blandt andet beslagfabrik-
ken Peder Nielsen.

Region: 
Kommunenummer:
Indbyggertal:
Største by:
Kulturmiljøer:

Nordjylland
810
36.370 (2019)
Brønderslev (12.581 indbyggere i 2019)
I Brønderslev Kommune er der i Kommuneplan 2017 udpeget 10 kul-
turmiljøer. Der er ikke tidligere udgivet Kommuneatlas i Brønderslev 
Kommune. I forbindelse med nærværende projekt og i dialog med 
Brønderslev Kommune og Museum for Forsyning og Bæredygtig-
hed er der udarbejdet en liste med i alt 44 kulturmiljøer, som danner 
baggrund for screeningen.

SCREENEDE KULTURMILJØER  
I BRØNDERSLEV KOMMUNE 
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DRONNINGLUND STORSKOV
Større skov- og rekreativt område nord for Dron-
ninglund. Området indeholder det højeste punkt 
i Vendsyssel, tidligere festplads, mindre træhytte 
m.m.

Området besidder et stort turismepoten-
tiale med udgangspunkt i den velbeva-
rede struktur og de små fiskerhuse med 
gode rumlige muligheder. Badehusene 
understreger stedets rolle som turistde-
stination og det anbefales at sikre havnen 
samt badehusene med en lokalplan med 
bevarende bestemmelser.

Den ældre del af havnen med de små røde 
fiskeribygninger og redskabsskure, frem-
står velbevaret og med en autenticitet, 
der understøtter stedets identitet. De røde 
bygninger skaber en intim atmosfære. Ba-
dehusene vidner om fritidslivets begyn-
delse i 1900-tallet.

ASAA HAVN
Asaa Havn består af den gamle fiskerihavn og 
ladeplads med flere ældre fiskeribygninger, 
redskabsskure samt lystbådehavn. Syd for hav-
nen ligger flere badehuse tæt i landskabet med 
direkte adgang til vandet.

Ved fremtidig udvikling af industrien (PN 
Beslagsfabrik og Ginge) bør den nære re-
lation med Rhododendronparken bevares 
og åbnes mere op.

Parken skaber en fin synergi og sammen-
hæng med industriområdet. En sammen-
hæng, der er vigtig for områdets samlede 
fortælling. De runde pavilloner vidner om 
parkens rolle som samlingssted for byen.

RHODODENDRONPARKEN, BRØNDERSLEV
Rhododendronparken er et større, rekreativt 
parkanlæg i den nordlige del af Brønderslev. 
Parken består af sø, flere større træer, rhododen-
dronbuske, tidligere restaurant, en scene samt to 
runde pavilloner. Parken blev anlagt i forbindelse 
med opførelse af PN Beslags fabrikker.

Husmandskolonien langs Dronninggårds 
Allé og Sønderledvej har været under-
lagt store ombygninger og er flere steder 
erstattet med nyere bebyggelse, hvilket 
svækker sammenhængen i kulturmiljøet 
væsentligt.

DRONNINGGÅRDSMARK 
Dronninggårdsmark består af 34 statshusmands-
brug fra perioden 1914-1938, som er anlagt på 
jorden fra den tidligere ladegård til Dronninglund 
slot, Dronninggård. Gårdene ligger jævnt fordelt 
på det gamle jordtilliggende syd for Dronning-
lund Slot.

Dronninglund Storskov ligger som en 
attraktiv forbindelse mellem to af kom-
munens vigtigste turismedestinationer: 
Dronninglund Slot og Dorf Mølle. Skoven 
indeholder derfor egenskaber for at skabe 
et attraktivt forbindelsesmiljø mellem de 
to destinationer.

Området har tidligere været et vigtigt 
samlingssted for området. De mange 
stiforbindelser vidner om områdets nye 
funktion som rekreativt mødested for be-
boere i og omkring Dronninglund. I dag er 
de historiske områder og fortællinger uty-
delige og opleves ikke visuelt i området. 

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

BESIGTIGELSESSKEMA
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STORE VILDMOSE
Store Vildmose er et tidligere vådområde belig-
gende mellem Aabybro og Brønderslev. Kultive-
ringen af højmosen blev påbegyndt i 1800-tallet, 
men først efter statskøb i 1920 blev området dræ-
net og udstykket til landbrug.

Møllesøen udgør et kuperet og rekrea-
tivt område og er byens største kvalitet. 
Bebyggelserne, som knytter sig stations-
omådet ved Borgergade samt bebyggel-
serne ved Møllebrovej danner et samlet 
miljø, der vidner om byens udvikling. 

KLOKKERHOLM (+MØLLESØ) 
Klokkerholm by er opstået omkring Hellevad 
Kirke, hvorefter byen har udviklet sig omkring 
jernbanen, som blev indviet i 1924 og nedlagt 
igen i 1950. Den oprindelige Møllesø blev tørlagt 
og først genetableret i sin nuværende form i 
1979. Byen rummer udover kirke, præstegård, 
tidl. station og skole. 

Landsbyens struktur og de åbne kig til 
landskabet samt randbeliggenheden bør 
sammen med Hjermitslevgård sikres. Sel-
ve gården kræver en større istandsættel-
se, hvis ikke denne skal forsvinde. Frem-
tidig udvikling bør foregå langs Lærkevej 
og understøtte nuværende struktur med 
bebyggelse ud til vejen.

Landsbyens struktur og randbeliggenhed 
er bevaret og stadig tydelig gennem hele 
landsbyen med åbne kig mod landskabet 
mellem bygninger. Landsbystrukturen er 
bevaret med kirkens placering centralt på 
det højeste punkt og den tætte relation til 
den tidligere hovedgård.

Ø. HJERMITSLEV+HJERMITSLEVGÅRD  
Øster Hjermitslev er en vejkantlandsby med 
randbeliggenhed. Landsbyen består af flere 
mindre gårde, arbejderboliger, skole og en kirke. 
I den østlige ende af byen ligger Hjermitslevgård, 
der er landsbyens tidligere hovedgård.

Byens struktur er velbevaret og anbefales 
sikret gennem en kulturmiljøudpegning 
samt gennem restriktive rammebestem-
melser.

Landsbyens struktur som slynget 
vejlandsby er tydeligt aflæselig og velbe-
varet. Særligt krydset ved Allerupvej og 
Holmgårdsvej vidner om byens struktur 
og tidligere rolle med den bevarede køb-
mandsgård. De tidligere firelængede går-
de opleves stadigt gennem byen.

Landsbystrukturen er let aflæselig og den 
slyngede vejstruktur er intakt. Flere af går-
dene er ombygget og flere af de mindre 
boliger er i dårlig stand.

ALLERUP
Allerup er en slynget vejby på kanten af den Jy-
ske Ås. Landsbyen indeholder flere mindre gårde 
og arbejderboliger samt tidligere købmandsgård.

HOLLENSTED
Hollensted er en slynget vejlandsby med gårde 
placeret på en side af vejen og mindre boliger på 
den anden siden. Landsbyen ligger åbent placeret 
i landskabet med marker på alle sider.

De drænede markarealer og husmands-
brugene bør varetages i en videre udvik-
ling for at styrke den kulturhistoriske for-
tælling.

Fortællingen omkring det kultiverede og 
planlagte landskab fremstår tydelig med 
læhegn, der inddeler det drænede mose-
område i karakteristiske jordlodder. Hus-
mandsbrugene i forbindelse med land-
brugsjorden har været underlagt flere 
ombygninger.  
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THISE
Thise er en mindre landsby placeret i Thise 
Bakker. Landsbyen består af flere mindre boliger, 
gårde, både ny og ældre skole og en stjerneud-
stykning. Området indeholder også Thise Bakker 
plantage med kirke, præstegård m.m.

Gården fremstår i dag som et ridecenter 
og ønsker at udvikle sig til en destination 
for ridning og rideturisme. Gårdens velbe-
varede struktur og fortællende elementer 
underbygger dette potentiale.

Gården fremstår velbevaret og er et godt 
eksempel på et større gårdanlæg fra mid-
ten af 1800-tallet. Mejeribygningen er et 
vigtigt fortællende element og vidner om 
de større velhavende gårdes virke før an-
delstiden. Miljøet fremstår intakt med de 
omkringliggende marker, tidligere park-
anlæg og fodermesterbolig.

HOLTEGAARD
Større gårdanlæg bestående af stuehus (ca. 
1905), tre sammenhængende avlslænger (ca. 
1860’erne), mejeribygning, mindre udhuse og 
pigstensbelagt gårdsplads. Omkring gården lig-
ger en større, tidligere park, marker og foderme-
sterbolig.

Bygningsarven er karaktergivende for 
landsbyen og spiller en central rolle for 
fortællingen, men er enkelte steder i for-
fald og i fare for at forsvinde.

Landsbyen fremstår delvist velbevaret 
med flere fortællende elementer langs 
hovedgaden mellem Øster Brønderslev 
Kirke og Gl. Burholt Hovedgård, hvor be-
byggelsen ligger tæt og skaber en sam-
menhængende bygade. Hovedgården 
Nibstrup og det åbne landskab nord for 
landsbyen synes fra byen flere steder.

ØSTER BRØNDERSLEV 
Øster Brønderslev er en landsby med vejbyka-
rakter langs vejforløbet Elmevej, hvor der her er 
opstået en tætliggende gadebebyggelse. Enkelte 
uudflyttede gårde ligger i udkanten af landsbyen, 
herunder landsbyens hovedgård Gl. Burholdt og 
gården Nibstrup.

Dronninglund Stationsby var en del af 
Kulturarvskommuneprojekt III, hvor by-
ens kulturhistoriske interesser aktivt er 
indtænkt i udviklingen af byen.

Flere af bygningerne er opført som typiske 
stationsbyejendomme med butik i stuen 
og bolig i de øvrige etager. Bebyggelsen 
ligger i et tæt forløb langs hovedgaden, 
Slotsgade, og forgrenes ud langs Nørre-
gade og Stationsvej. Jernbanen er i dag 
nedlagt, og stationsbygningen fjernet.

Byens struktur er meget tydelig og forlø-
bet langs Dronninglundvej og Præstebo-
vej fortæller tydeligt byens historie. Byen 
fremstår dog i begyndende forfald og ele-
menterne såsom station, posthus og kro 
er alle af lavere arkitektonisk kvalitet.

DRONNINGLUND
Dronninglund Stationsby er opstået syd for 
Dronninglund Storskov og Slot i slutningen af 
1800-tallet. Anlæggelsen af Dronninglund Stati-
on medførte en større udvikling af bykernen med 
tætliggende forretningsejendomme i to etager.

AGERSTED
Agersted er en tidstypisk stationsby, anlagt i be-
gyndelsen af 1900-tallet og placeret på kanten 
af den Jyske Ås. Byen består af en vej, der løber 
parallelt med jernbanen, hvor alle byens tidligere 
funktioner; kro, station, skole, missionshus m.m. 
er placeret sammen med flere stationstypiske bo-
liger.

Landsbyens intime struktur og åbne pla-
cering i tæt relation med Thise Bakker bør 
sikres. Thise Bakker plantage bør friholdes 
for nyere boligudvikling og sikres som 
et rekreativt område i tæt relation med 
landsbyen.

Landsbyens struktur er intakt og særligt 
strukturen omkring forsamlingshuset 
samt de mindre gårde fremstår intakt 
med synlige elementer fra den oprinde-
lige stjerneudstykning. Området omkring 
skolen er et vigtigt fortællende element 
med både den gamle og nye centralskole.
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ASAA
Asaa er opstået som en landsby i forbindelse 
med udskibningshavnen. Byen ligger et stykke 
fra havnen grundet det våde engområde ved ky-
sten. Med anlæggelsen af jernbanen 1914-68 ud-
vikledes byen hastigt. Byen består i dag af aktivt 
mejeri, ældre industribygninger, købmandsgård 
og flere tidsspecifikke boligområder.

Den ældre bykerne består af villaer med 
en flot arkitektonisk værdi. Byen er dog 
meget slidt og fremstår blandet i arkitek-
turen, hvor nyere parcelbebyggelser har 
placeret sig mellem villaerne. Byens tid-
ligere mejeri er meget omdannet og kun 
enkelte spor er fortsat aflæselige. 

JERSLEV
Jerslev er en klyngelandsby, der er opstået om-
kring kirken. Byen består af en ældre bykerne, 
hvor bebyggelserne ligger ud til vejen og følger 
dens forløb. Jerslev Kro  danner sammen med 
brugsen en plads midt i byen, hvor de som de 
eneste trækker sig tilbage fra vejen. Byen rummer 
ydermere et kraftvarmeværk.

Flauenskjold ligger ved foden af den Jy-
ske Ås, og har i den gamle kro indrettet 
Jyske Ås Kulturhus. 

Byen er anlagt som stationsby, men ba-
nen blev aldrig ført til Flauenskjold. Karak-
teristisk for Flauenskjold er derfor det lige 
vejforløb Ålborgvej, hvor den oprindelige 
bebyggelse lægger sig tæt ind til. Byen 
har udviklet sig med nyere parcelhusbe-
byggelse mod sydøst.

FLAUENSKJOLD 
Flauenskjold er en vejby med tæt gadebebyggel-
se langs Sæbyvej. Byen indeholder et tidligere 
missionshus, en kro, købmandsgård og mejeri 
samt flere ensartede villaer opført langs vejforlø-
bet Ålborgvej.

Hovedvejen er ført udenom Serritslev, 
men vejbystrukturen fremstår stadig ty-
delig, særligt langs Syrenvej og Hybenvej. 
Flere nye byggerier er opført bag den op-
rindelige bebyggelse.

Flere nye bygninger er opført i forbindel-
se med den oprindelige landsby og dan-
ner sammen med den ældre bebyggelse 
en tæt bykerne. Landsbyens oprindelige 
struktur opleves særligt omkring kirken, 
mens den nordvestlige del af landsbyen 
er udviklet med nye parcelhusudstyknin-
ger.

SERRITSLEV
Serritslev er en tidligere vejby langs den gamle 
hovedvej mellem Aalborg og Hjørring anlagt i 
1832. Vejbyen udgøres af en række tætliggende 
huse langs Syrenvej med kirken placeret i byens 
nordlige udkant. 

STENUM
Stenum er en slynget vejby, hvor landsbyens kir-
ke ligger centralt placeret. Den ældre bebyggelse 
koncentrer sig omkring vejforløbet Bogfinkevej, 
men har med omlægning af vejstukturen udviklet 
sig med skole og tankstation langs den nuværen-
de hovedvej, Løkkevej.

Et kommende udviklingsarbejde i Asaa 
bør søge at få de vigtige bygningskom-
plekser sat i spil, da disse rummer store 
fortællende elementer for identiteten i 
Asaa. Ligeledes bør udviklingsarbejdet fo-
kusere på at få skabt sammenhæng mel-
lem de fragmenterede elementer samt 
Asaa Havn.

Asaa opleves fragmenteret, men med 
mange fortællende elementer og områ-
der. Særligt opleves den ældre landsby 
langs Lodsgade og stationbyens udvikling 
langs Skippergade og Havnegade. Mejeri-
et, købmandsgården og industribygning-
erne ved Havnegade er bærende for by-
ens fortælling.
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HALLUND
Hallund er en vejby, der rummer tidligere apotek, 
sparekasse, købmand, lægebolig og trikotage. 
Byen har i dag kirke, præstegård, kro, genbrugs-
butik og filtsted.

Der bør fokuseres på at skabe en sam-
menhæng mellem de tre gader og særligt 
Algade og Nygade, da gaderne fremstår 
som løsrevne projekter med forskellige 
belægninger. Den intime atmosfære kan 
styrkes ved at minimere biltrafik i Algade 
og Nygade, og samle parkering andet-
steds.

De små huse og tætte smalle gader giver 
byens centrum en intim atmosfære, der 
sammen med de små gyder skaber et in-
teressant centrum. Strukturen er intakt; 
dog er flere af bygningerne omdannet el-
ler erstattet.

BRØNDERSLEV CENTRUM
Byens centrum består af tre handelsgader, hvor 
Nygade er den oprindelige handelsgade med et 
smalt gadeforløb og tæt bebyggede huse. Alga-
de fremstår med mere luft mellem husene, små 
byrum, variation mellem købmandsgårdene på 
nordsiden og højere bebyggelse på sydsiden, 
som danner en væg ud mod Østergade.

Stationsområdet er Hjallerups hjerte og 
rummer mulighed for at udvikle erhverv 
samt at bygge videre på den eksisteren-
de kultur med kulturhus og den frivilligt 
dreve biograf. Det anbefales gennem ram-
mebestemmelser at sikre en bevaring af 
forløbet langs Østergade.

Forløbet langs Østergade er meget vel-
bevaret og fremstår intakt med beboel-
se på første sal og erhverv i stuen. Den 
resterende del af miljøet fremstår mere 
omdannet, dog besidder området flere ar-
kitektonisk interessante bygninger såsom 
en tidligere, større købmandsgård samt et 
nyere kulturhus fra 90’erne.

HJALLERUP 
Stationsområdet i Hjallerup er fra omkring 
1920’erne og består af flere bygninger med 
erhverv eller handel i stuen langs Østergade 
og Søndergade, kro, tidligere købmandsgård, 
apotekerbygning m.m. Området består også af 
tidligere stationsområde med stationsbygning 
og posthus.

Skolegades struktur og simple arkitektur 
bør sikres sammen med områdets identi-
tet med de tilbyggede strukturer mellem 
boligerne. De store bygningsmasser bør 
bevares og bruges til offentlige formål for 
at understøtte områdets identitet.

Området opleves i dag fragmenteret, men 
de bevarede bygninger understøtter om-
rådets kulturhistoriske værdi og er bæren-
de for områdets fortælling. Særligt byg-
ningerne til det tidligere elværk, teknisk 
skole og skolen er bærende for området. 
Skolegade fremstår som en oprindelig bo-
liggade med arbejderboliger.

Området er meget atypisk sammenlignet 
med den resterende del af Brønderslev. 
De tilbagetrukne villaer og store haver 
mod Christiansgade giver gaden en fin 
karakter samt luft til området. Villaerne 
fremstår velholdte og meget forskellige.

BRØNDERSLEV SKOLEKVARTER
Området er meget sammensat og består af flere 
større bygningsmasser, såsom skole, kirke med 
nyt kirkecenter, bibliotek (tidligere elværk), tidli-
gere teknisk skole m.m. Ligeledes består området 
af mindre boliger langs Skolegade.

CHRISTIANSGADE, BRØNDERSLEV
Gade med udpræget store villaer i historicistisk 
stil, der ligger tilbagetrukket fra vejen. De store 
villaer har alle egen have med tæt beplantning 
mod Christiansgade, som er med til at privatlig-
gøre området.

Hallund er en intakt og karakteristisk 
vejlandsby med høj integritetsværdi. Der 
er fortsat spor af en tid, hvor Hallund var 
en centerby for oplandet med markante 
bygninger. Hallund er dog præget af nye-
re parcelbebyggelser foruden de markan-
te tidligere funktionsbygninger. 
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FASANVEJ OG GLENTEVEJ
Boligmiljøet omkring Fasanvej og Glentevej be-
står af stokbebyggelse i funkisstil fra 1940’erne. 
Området består af 8 stokbebyggelser, der frem-
står i gult eller rødt murværk. Mellem stokkene 
ligger mindre grønne områder, parkering og 
funktionsområder.

Områdets bygninger og struktur bør sikres 
og åbnes op for byen, så sammenhængen 
med denne samt med parken styrkes. 
Bygningerne indeholder gode muligheder 
for udvikling af liberalt erhverv og kultur. 
Sammenhængen med byen og stationen 
bør forbedres, så området bliver en del af 
byen og dens identitet.

Områdets identitet som vigtigt erhvervs-
område er tydelig med den bynære place-
ring og sammenhængen med jernbanen 
og parken. De ældre bygninger indehol-
der flere bevaringsværdige elementer, 
hele området er meget sammenhængen-
de og fremstår som en samlet helhed. 

PN BESLAGFABRIK, GRINGE OG JERNBANEN, 
BRØNDERSLEV
Industriområde omkring jernbanen bestående af 
to store virksomheder, PN Beslagsfabrik og Gin-
ge. Begge industrikomplekser består af både nye-
re og ældre bygninger, administrationsbygninger 
og større lager- og produktionshaller.

Området besidder gode muligheder for 
dagsturisme og kulturformidling i sam-
menhæng med Dronninglund Slot, Stor-
skoven og evt. kunstmuseet. Det anbefa-
les at sikre det omkringliggende område 
mod nybyggeri, da dette vil forringe ople-
velsen af det uforstyrrede landskab.

Området er meget velbevaret og består af 
mange bevarede elementer som, fortæller 
en samlet historie omkring mølleindustri-
en. Dorf Mølle ligger placeret i et uforstyr-
ret landskab, som underbygger miljøets 
autenticitet. Avlslængerne til møllegår-
den er i dårlig stand og kræver snarest en 
istandsætning.  

DORFMØLLE 
Dorf Mølle omfatter tidligere møllegård med 
stuehus fra 1900-tallet og ældre avlslænger. 
Omkring møllegården ligger et møllehus med 
fungerende vandmølle, møllesø, to nedlagte 
skoler og en vindmølle.

Området bør udvikles som en helhed, 
hvor sammenhængen mellem de forskel-
lige elementer; skovene, alléerne, slottet 
og møllegårdene sikres. Infrastrukturen 
omkring slottet er ligeledes med til at 
svække sammenhængen i området. 

Voer kan integreres på bedre vis med Vo-
ergård Slot, så de opleves som et samlet 
hele, hvor sammenhæng mellem slot og 
kirke er særdeles betydningsfuld. Stedet 
besidder gode muligheder for en videre-
udvikling af dagsturisme. 

Miljøet er meget velbevaret med både 
slot, kirke, parkanlæg og ladegård, hvil-
ket sikrer området en stærk fortælleværdi. 
Slottets placering med alléer og skove er 
med til at understrege stedets værdi. Ho-
vedbygningen er velholdt og funktionen 
som kloster kan stadig aflæses i fløjene.

Voergård Slot fremstår intakt. Hele miljøet 
med park, slot, voldsted og indgangspar-
ti er meget velholdt og fremstår som en 
stærk helhed. Sammenhængen mellem 
slottet og Voer, med kirke og præstegård, 
er vigtig for den samlede fortælling.

DRONNINGLUND SLOT 
Dronninglund Slot (tidligere Hundslund Kloster) 
består af en trelænget hovedbygning, kloster-
kirke, kirkegård og tilhørende trefløjet ladegård 
samt parkanlæg. I området findes ligeledes en 
allé ned til slottet, større skovområder samt to tid-
ligere møllegårde.

VOERGÅRD SLOT
Voergård Slot er opført af flere gange, hvor den 
ældste og nordlige del er fra ca. 1520, mens øst-
fløjen er opført ca. 1591. I 1872 gennemgik slottet 
større renoveringer. Kulturmiljøet rummer også 
den tidligere fæsteby Voer med tilhørende kirke 
og præstegård samt voldsted, parkanlæg og ny-
ligt restaureret tinghus.

Området bør sikres mod nybyggeri og sik-
res mod omdannelse af den eksisterende 
bygningsmasse og de friholdte områder. 
Områdets funktionsområder og grønne 
områder bør opgraderes for at udvikle 
området som et attraktivt boligområde. 

Området er et fint sammenhængende bo-
ligmiljø og et tidstypisk eksempel på et 
bebyggelsesstruktur og boligkvarter fra 
1940’erne. Bygningerne er alle velholdte 
og med mange detaljer i murværket. De 
åbne rum mellem bygningerne er oprin-
delige, dog med udskiftede funktionsele-
menter.



SCREENING AF KULTURMILJØER ARKITEKTSKOLEN AARHUS S. 21ARKITEKTSKOLEN AARHUS S. 20 SCREENING AF KULTURMILJØER

KULTURMILJØERNES VÆRDIER KULTURMILJØERNES EGENSKABER

Brønderslev

Hjallerup

Klokkerholm

Stenum

Asaa

7

23

23
10

25

22

22

21

21

13

13

13

16
11

29

28 3

27

5

27

26

29

28 3

7

19

9

4

5

1

18

14

15

25 22

12

16

2

24

17

11

20

6

21

8

23

27

10

13

28
3

26

29

KULTURMILJØERNES SAMLEDE VÆRDI 
BRØNDERSLEV KOMMUNE 

HØJ VÆRDI (VÆRDISUM 11-15)
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HØJ (VURDERING 4-5)
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PN BESLAG OG GINGE
Kulturmiljø nr. 27

STORE VILDMOSE
Kulturmiljø nr. 5

ASAA HAVN
Kulturmiljø nr. 3

DRONNINGLUND BY
Kulturmiljø nr. 13

VOERGÅRD
Kulturmiljø nr. 29

Brønderslev

Hjallerup

Klokkerholm

Stenum

Asaa

BRØNDERSLEV 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
Asaa Havn startede som udskibningshavn for træ og kul til Aal-
borg, hvorefter der i 1906 blev anlagt en fiskerihavn, som i 1955 
blev udvidet. Fiskeriet stagnerede i 1960’erne, men fiskeriets 
historie opleves stadigt tydeligt på havnen med små redskabs-
skure, det tidligere bådebyggeri, slæbestedet, fiskernes klubhus 
samt auktionshallen. I 1950’erne og frem oplevede havnen en 
tilvækst af turisme, som i dag opleves ved de små badehuse syd 
for havnen samt lystbådehavnen, der blev anlagt i 1976.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Havnens historie er let aflæselig i sin nuværende struktur, hvor 
særligt havnens velbevarede bygninger med arkitektonisk sam-
menhæng og badehusene langs stranden bidrager til et auten-
tisk havnemiljø. Havnens mange elementer skaber et helstøbt 
kulturmiljø, hvor elementerne understøtter hinanden.

BÆRENDE ELEMENTER
Havnens bærende fortælling knytter sig til den oprindelige 
struktur med tæt placerede bygninger. Fortællingen på havnen 
er tæt forbundet til de mange bevarede funktionsbygninger, der 
alle fortæller sin egen historie, mens badehusene ligeledes er 
vigtige for områdets fortælling om den tidlige kystturisme. 

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Det autentiske havnemiljø med de velbevarede funktionsbyg-
ninger og galleri i redskabsskurene besidder et uforløst poten-
tiale indenfor turisme. Ligeledes underbygges dette potentiale 
af det attraktive bademiljø med de små badehuse og stranden.

BEMÆRKNINGER 
Det foreslås at udarbejde en strategisk udviklingsplan med fo-
kus på havnens miljø med udgangspunkt i nænsom bevaring og 
funktionsomdannelse med respekt for den eksisterende arkitek-
tur og struktur. En ændring af havnens brug bør tage udgangs-
punkt i det eksisterende miljø, hvor havnens turismepotentiale 
integreres uden, at miljøet trues. 

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

Brønderslev Kommune
Kulturmiljø nr. 3
Kystmiljø – Havn og fritidsmiljø
Ja
Kystmiljø
Offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Havnen indeholder mange oprindelige funktionsbygninger relateret til fiskeriet heriblandt 
en bygning med sømærke.

Kulturmiljøafgrænsningen indeholder havneområdet samt badehusene.

ASAA HAVN3

Fiskerskure4
Slæbested3

Afgrænsning

1

2

3

4

Lystbådhavn2
Badehuse1

SCREENING AF KULTURMILJØER

BRØNDERSLEV KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



Det autentiske havnemiljø og badehusene langs stranden ligger helt tæt og understøtter hinanden med tæt relation til kysten.

Badehusene ligger tæt bag den sidste klit før stranden. Oprindelige redskabsskure i rød- og blåmalet træværk, hvilket er karakteristisk for flere 
bygninger på havnen.

ASAA HAVN

SCREENING AF KULTURMILJØER

BRØNDERSLEV KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Store Vildmose er en højmose på ca. 50 km2, hvoraf størstede-
len i dag er opdyrket. Området udgør et fladt landskab med lige 
vejsystemer, grøfter og drænkanaler samt mindre husmandsko-
lonier anlagt langs Taffelgårdsvej og Grishøjgårdsvej. Den tilba-
geværende naturlige højmoseflade er fredet og ligger omkring 
de opdyrkede markarealer. 

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Kultiveringen af Store Vildmose blev påbegyndt i 1800-tallet, 
men området er først drænet og udstykket til landbrug efter 
Staten i 1920 opkøbte store dele af mosen og igangsatte en 
omfattende afvanding. Disse tiltag, i form af dræningskanaler 
og læhegn, ses tydeligt i landskabet og præger i høj grad ople-
velsen af området. Husmandsbrugene er alle omdannet, men 
deres oprindelige placering og struktur underbygger på fin vis 
områdets fortælling.

BÆRENDE ELEMENTER
Kulturmiljøets bærende elementer knytter sig til den lige vejfø-
ring samt de velholdte læhegn og dræningskanaler, der indde-
ler området i karakteristiske, rektangulære dyrkningsarealer. 
Husmandskolonierne langs Taffelgårdsvej og Grishøjgårdsvej 
styrker desuden fortællingen om den kultiverede højmose og 
landbrugets udvikling.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Det meste af området er i dag opdyrket til landbrug, mens 1895 
hektar er fredet højmose tilrettelagt for rekreativ turisme. Det 
overordnede kulturmiljø, Store Vildmose, indeholder gode mu-
ligheder for kulturformidling af mosens historie.

BEMÆRKNINGER 
Det anbefales at lave en bevaringsstrategi for de overordnede 
strukturer med husmandsbrug, marker, markskel og veje så 
fortælleværdien bevares. Samarbejdet mellem Brønderslev og 
Jammerbugt Kommune kan videre være med til at styrke fortæl-
lingen om udviklingen af kulturmiljøet Store Vildmose.

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

Brønderslev Kommune
Kulturmiljø nr. 5
Landbrugsmiljø - Landvinding
Ja
Store Vildmose
Offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Et af de lige vejsystemer med grøfter og kanaler på hver side. I baggrunden ses en af de 
gårde, som fordeler sig langs Taffelgårdsvej.

Afgrænsningen omfatter den fredet højmose samt det kultiveret landskab med husmands-
brug og udstykket dyrkningsarealer.

STORE VILDMOSE5

Højmosen3
Grishøjsgårdsvej2

Afgrænsning

1

2
3

Taffelgårdsvej1

SCREENING AF KULTURMILJØER

BRØNDERSLEV KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



Et af de ensartede, hvidkalkede husmandsbrug ved Grishøjgård med læhegn og dræningskanal i gårdens bagvedliggende jordlod.

Dele af den fredede højmose set fra udsigtstårn ved Manna Mosevej. Området indeholder fine naturområder og er rigt på dyre- og planteliv.

STORE VILDMOSE

SCREENING AF KULTURMILJØER

BRØNDERSLEV KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Dronninglund er opstået ved Dronninglund Slot i slutningen af 
1800-tallet og anlagt i forlængelse af hovedgaden Slotsgade, der 
leder op til herregården. Anlæggelsen af jernbanen medførte en 
større udvikling af byens handelsliv med apotek, bank, post, an-
delsmejeri og skoler, der alle er opført i forbindelse med hoved-
gaden.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Byen udgør i sammenhæng med Dronninglund Slot og det om-
kringliggende herregårdslandskab et særligt kulturmiljø, der på 
fin vis formidler områdets udvikling. Selve stationsbyen står dog 
uden station og banetracé, men indeholder flere fine historici-
stiske bygningsværker, som viser byens tidligere funktion som 
stationsby med butikker i stueetagen og boliger på 1. sal. De til-
bageværende bygningselementer udgør derfor byens vigtigste 
kulturhistoriske kvaliteter.

BÆRENDE ELEMENTER
Kulturmiljøets bærende elementer knytter sig til de arkitekto-
niske kvaliteter som findes i bebyggelsen langs gadeforløbene 
Slotsgade, Nørregade og Stationsvej. Specielt apoteket, køb-
mandsgård, bank, skoler og mejeri udgør de primære elemen-
ter, som er bevaret i byen.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Dronninglund fungerer fortsat i dag som hovedby og handels-
sted for flere af oplandets mindre byer. Området indeholder i 
den forbindelse et aktivt bosætnings- og handelsmiljø, hvilket 
på fin vis understøttes af byens arkitektoniske og kulturhistori-
ske kvaliteter. 

BEMÆRKNINGER 
Dronninglund var udgangspunkt for en større byfornyelse under 
Kulturarvskommuneprojekt III. Dette projekt har været med til at 
styrke den kulturhistoriske fortælling og varetage de historiske 
interesser. Det anbefales, at der i en videre udviklingsproces ar-
bejdes med byens forbindelse og sammenhæng til slottet.  

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

Brønderslev Kommune
Kulturmiljø nr. 8
Bymiljø - Stationsby
Ja
Dronninglund by
Offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Slotsgade med købmandsgård til venstre og apotekerhaven, som er byens nye mødested, 
til højre.

Afgrænsningen omfatter Dronninglund midtby i gadeforløbene langs Slotsgade, Rørholt-
vej, Nørregade og Stationsvej.

DRONNINGLUND13

Gamle realskole3
Tidligere Apotek2

Afgrænsning

1
2

3

Slotsgade1

SCREENING AF KULTURMILJØER

BRØNDERSLEV KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



Den tidligere realskole med gymnastiksal ligger op til byens hovedgade. Området står til at omdannes til boliger.

Det gamle apotek, der i dag fungerer som bibliotek. Tidligere bankbygning, oprindeligt opført af Handelskompagniet i 1918.

DRONNINGLUND

SCREENING AF KULTURMILJØER

BRØNDERSLEV KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Fabriksområdet i Brønderslev består af to af byens tidligere stør-
ste industrier: PN Beslag og Ginge. PN Beslag blev i 1877 startet 
af Peder Nielsen i Tylstrup. I 1886 flyttede fabrikken til Brønder-
slev på dens nuværende placering. Den ældste del af fabrikken 
er opført i 1899 efter en brand. Ginge opstartede i Rødovre under 
navnet Holger Nielsen & Co., skiftede navn til Ginge i 1930, og 
flyttede i 1972 til Brønderslev. Begge industrier er stadig funge-
rende, dog er flere af bygningerne funktionstømte og flere af 
Ginges bygninger rummer i dag anden funktion.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Miljøet består af fabriksbygninger fra flere perioder, hvor de 
ældste bygninger fra 1899 er af høj arkitektonisk kvalitet. Selvom 
anlægget er udbygget over flere omgange, fremstår det som et 
helstøbt, stærkt industrimiljø. 

BÆRENDE ELEMENTER
Industrimiljøets bærende fortælling ligger i det samlede miljø, 
der afspejler fabriksbygninger fra forskellige stilperioder hvoraf 
flere, særligt de ældre, bebyggelser er af høj arkitektonisk 
værdi. 

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Området har påbegyndt en funktionstømning, hvorfor flere sto-
re bygningsmasser står tomme. Disse bygningsmasser rummer 
stærke egenskaber inden for udviklingen af et nyt erhvervs-, 
uddannelses- og kulturcentrum i Brønderslev. Egenskaberne 
styrkes af områdets sammenhængende, store bygningsmasse 
af høj arkitektonisk værdi og den tætte placering på både midtby 
og station.

BEMÆRKNINGER 
Området danner arkitektonisk et stærkt udgangspunkt for en 
kommende udvikling af byen. Det anbefales at sikre områdets 
arkitektur gennem en tidlig dialog med begge industrier, som 
grundlaget for en udviklingsplan med udgangspunkt i selve kul-
turmiljøet.

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

Brønderslev Kommune
Kulturmiljø nr. 27
Industri - Fabriksanlæg
Nej
-
Ingen offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Industriområdet afgrænser Rhododendronparken mod øst. Her ses fabriksanlægget fra 
Rhododendronparken.

Afgrænsningen indeholder hele fabriksanlægget, grænsende op til jernbanen og Rhodo-
dendronparken.

PN BESLAG OG GINGE27

Rhododendronparken3
Ginge2

Afgrænsning

1
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3

PN Beslag1

SCREENING AF KULTURMILJØER

BRØNDERSLEV KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



PB Beslags ældste fabriksbygninger fra 1899 og nyere administrationsbygning til venstre i billedet.

Pederhaab Maskinfabriks gamle produktionshaller, der i 1973 blev overtaget af Ginge. Ginges nyere administrationsbygning.

PN BESLAG OG GINGE

SCREENING AF KULTURMILJØER

BRØNDERSLEV KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Voergaaard Slot ligger på en bred engslette ved Voer Å og kirke-
byen Voer med kirke, præstegård og 8 statshusmandsbrug fra 
1934. Hovedbygningen ligger på et lavt, firkantet voldsted om-
givet af voldgrave. Den består af et stenhus fra ca. 1520 bygget 
sammen med en hovedfløj fra ca. 1590. Hovedfløjen er i renæs-
sancestil og rigt ornamenteret med en fornem sandstensportal. 
Området indeholder ligeledes tidligere avlslænge, der er sam-
menbygget med inspektørbolig, samt et tidligere nyligt restau-
reret tinghus.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Voergaard er et af landets bedst bevarede renæssanceslotte, 
hvor særligt den rige ornamentering højner bygningens arki-
tektoniske værdi. Voergaard Slot fremstår med en høj integri-
tetsværdi, der foruden herregården og voldanlægget, også knyt-
ter sig til bygningernes tilblivelseshistorie og arkitekturhistorie, 
der fortsat er aflæselig i flere lag. Den nære relation mellem 
Voergaard Slot, Voer Kirke samt kirkebyen Voer indeholder man-
ge fortællende elementer, der tilsammen styrker kulturmiljøets 
kulturhistoriske og integritetsmæssige værdi.

BÆRENDE ELEMENTER
De bærende elementer knytter sig til det samlede anlæg med 
hovedbygningen og voldgravens indbyrdes forhold samt byg-
ningens arkitektoniske historiefortællinger. Herudover knytter 
de bærende elementer sig til avlsanlæg, inspektørbolig og 
tinghus samt slottets relation til landsbyen Voer.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Voergaard er i dag åbent for besøgende og og rummer gode 
vilkår for endagsturisme. I udviklingen af området bør mulighe-
derne for at integrere park og avlsanlæg undersøges, således 
miljøet opleves mere samlet end i dag.

BEMÆRKNINGER 
Voergaard er fredet.

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

Brønderslev Kommune
Kulturmiljø nr. 29
Magt og Tro - Herregård
Ja
Herregårde
Offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Voergaard består af flere fløje fra forskellige stilperioder, der alle fremstår i samme røde 
mursten.

Afgrænsningen indeholder Voergaard med omkringliggende skov og park, kirkebyen Voer 
samt større dele af det nærliggende landskab.

VOERGÅRD29

Roer3
Roer Kirke2

Afgrænsning

1

2
3

Roergård1

SCREENING AF KULTURMILJØER

BRØNDERSLEV KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



Voergaard ligger placeret på en firkantet borgbanke med intakt voldgrav og stenbro.

Rigt ornamenteret sandstensportal, der fungerer som ankomst til slottet. Bygningen er for nyligt istandsat og har været tinghus, smedje og hønsehus.

VOERGÅRD

SCREENING AF KULTURMILJØER

BRØNDERSLEV KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 
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