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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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VURDERING AF KULTURMILJØERS 
VÆRDIER OG EGENSKABER

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 gennemgåede 
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 HADERSLEV KOMMUNE

BY OG LAND
Haderslev udgør den største sammenhæn-
gende bebyggelse i kommunen og omfatter i 
dag størstedelen af Gammel Haderslev Sogn. 
Når man kommer uden for Haderslev by, ka-
rakteriseres landskabet af de tætliggende 
landsbyer, hvor udflytningen ikke har sat sit 
præg i samme omfang som i mange andre 
dele af landet. Kontrasten mellem købstaden 
og oplandet gør ’By og land’ til et overordnet 
tema for kommunens kulturarv.

KØBSTADEN
Købstaden Haderslev opstod i middelalde-
ren som følge af, at der på dette sted var den 
korteste landrute fra Østersøen til den store 
handelsby Ribe. Haderslev udviklede sig til en 
handelsby og fik købstadsrettigheder i 1292. 
Byens købstadspræg opleves stadig tydeligt 
omkring domkirken og den gamle slotsgrund, 
hvor markante gavlhuse præger de smalle 
brostensbelagte gader og små torvedannel-
ser.

LANDSBYER OG LANDBRUG
Den gode dyrkningsjord i det østlige Sønder-
jylland har dannet grundlag for en videreud-
vikling af middelalderens dyrkningsfællesska-
ber, og egnen er derfor blevet et udpræget 
landbrugsområde med større bøndergårde 
og proprietærgårde. Her har storbønder haft 
gunstige forhold for landbrug, hvilket afspej-
les i de store gårde i landsbyerne og i det åbne 
land. Landsbyerne i kommunen ligger tæt og 
indeholder mange oprindelige gårde, fordi ud-
flytning kun er sket i begrænset omfang. Det 
betyder ligeledes, at den oprindelige struktur 

i mange landsbyer er velbevaret. Eksempler 
på landsbyer, der har bevaret deres struktur 
og autentiske landsbymiljø er Stevelt, Over 
Aastrup og Årø Landsby.

KIRKEMILJØER
Mange af de største landsbyer i Haderslev 
Kommune er sognekirkebyer, hvor kirken har 
spillet en central rolle for landsbyudviklingen. 
Også i det åbne land udgør kirkerne markante 
bygningsværker, der har fungeret som sam-
lingssteder mellem flere landsbyer, som det er 
tilfældet med Aastrup Kirke og Halk Kirke. Fæl-
les for kirkemiljøerne er de imponerende præ-
stegårde, der særligt markerer sig i Aastrup, 
Halk og Starup som variationer over flere ti-
ders egnsbyggeskik.

DEN TYSKE HISTORIE
Haderslevs tyske fortid kan aflæses i de man-
ge store bygningsværker, som blev opført i 
byen fra slutningen af 1800-tallet og frem til 
1920. De stærkeste repræsentanter for denne 
periode er de store villaer langs Aastrupvej og 
Catharinahjemmet fra 1894. Også andre ste-
der i kommunen kommer den tyske byggestil 
til udtryk, f.eks. i badehotellet ved Årøsund og 
ikke mindst Ultanggård, hvis nygotiske arki-
tektur har umiskendelige tyske træk.

BEDRE BYGGESKIK
Bedre Byggeskik-bevægelsens idealer kom-
mer tydeligt til udtryk i Haderslev Kommune 
såvel i byerne som på landet. I Haderslev er 
særligt områderne omkring Rolighedsvej, Ma-
rielystvej, Bakkevej og Lille Bakkevej karakte-
riseret af deres mange villaer opført i Bedre 
Byggeskik, men også i Gram finder man man-
ge flotte eksempler på denne byggestil langs 
Slotsvej. Bedre Byggeskik har ligeledes sat sit 
præg på landbrugets bygninger, hvor Aastrup 
Præstegård kan fremhæves som et godt ek-
sempel. Det gælder generelt, at Bedre Bygge-
skik-husene har en høj arkitektonisk kvalitet. 

Region:
Kommunenummer:
Indbyggertal:
Største by:
Kulturmiljøer:

Syddanmark
510
55.857 (2019)
Haderslev (22.011 indbyggere i 2019)
Der er udgivet Kommuneatlas for den tidligere Haderslev Kommune 
(1991). I forbindelse med nærværende projekt og i dialog med Hader-
slev Kommune og Museum Sønderjylland er der udarbejdet en liste 
med i alt 39 kulturmiljøer, som danner baggrund for screeningen.

SCREENEDE KULTURMILJØER  
I HADERSLEV KOMMUNE 
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STURSBØL KRO
Området består af den gamle Stursbøl kro, som 
nu er omdannet til bolig, og tidligere ko- og svine-
stald, der er ombygget til café og spillested samt 
omkringliggende græsningsarealer. Hærvejsstien 
går gennem området og forbi den gamle  hær-
vejskro.

Det anbefales at sikre områdets nuværen-
de struktur og de tilbageværende ældre 
sommerhuse. En lokalplan eller ramme-
bestemmelser skal sikre mod udstykning 
af de store grunde og mod omdannelse 
og nedrivning af boliger og struktur.  

Området fremstår med en generel høj ar-
kitektonisk værdi i både nyere og ældre 
sommerhuse. Området er ændret gen-
nem de senere årtier, men fremstår stadig 
helstøbt med de mange træsommerhuse 
og de tætte strukturer. Området har en 
særegen karakter og står som et stærkt 
billede på mange års feriekultur.

KELSTRUP STRAND
Sommerhusbebyggelsen består af forskellige ty-
per sommerhuse, hvilket skyldes, at husene er op-
ført over en lang periode. Området rummer små 
fiskerhuse, store træhuse med skovagtige haver, 
rækkehuse og nyere, mindre sommerhuse samt 
større ferievillaer i ensartet stil langs Kelstrupvej.

Området er i dag sikret gennem en lokal-
plan og det anbefales, at denne beholdes, 
og at der ikke gives mulighed for ny be-
byggelse, da områdets fortælling er sår-
bar over for større forandringer. 

Den selvgroede karakter er med til at styr-
ke områdets integritet og sikrer miljøets 
bærende fortælling. Bebyggelsen frem-
står i varierende kvalitet, dog fremstår 
kulturmiljøet som en samlet helhed med 
en attraktiv placering og åbenhed. 

TAMDRUP STRAND 
Sommerhusområdet ligger isoleret i en skov helt 
ud til vandet ved Tamdrup Strand og består af ca. 
30 feriehuse opført mellem 1930 og 1950. Den lille 
feriehusbebyggelses struktur og arkitektur har en 
selvgroet og primitiv karakter.

Området fremstår usammenhængende 
med en blanding af nye og gamle som-
merhuse, som utydeliggør den samlede 
fortælling og oplevelse. De små sommer-
huse og fiskerhuse sikrer området en hi-
storisk forankring, der højner områdets 
samlede arkitektoniske værdi.

HEJSAGER STRAND
Sommerhusene ligger langs vandet og skrænten. 
Der er enkelte fiskerhuse langs stranden samt 
mindre, ældre sommerhuse langs skrænten. El-
lers præges området primært af nyere sommer-
huse af varierende kvalitet. Enkelte ældre, store 
sommerhuse er beliggende på toppen af skræn-
ten.

Miljøets egenskaber er i dag relateret til 
de nye funktioner som spise- og spillested 
og uden større sammenhæng med kultur-
historien. Det anbefales at bevare stedets 
funktion med overnatning som en del af 
hærvejsturismen.

Den tidligere kro fremstår ombygget og 
har i dag funktion som bolig. De mange 
ombygninger mindsker områdets fortæl-
leværdi.  

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

BESIGTIGELSESSKEMA
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ÅRØSUND
Industrihavn med færgeoverfart til Årø, tidligere 
også Assens, som del af postruten mellem Kø-
benhavn og Hamborg. Kulturmiljøet rummer flere 
bygninger fra starten af 1900-tallet; badehotellet, 
fyrtårnet, remisen, som i dag er dag bådbygge-
ri, samt færgegården. Havnen indeholder også 
fiskeindustri, bådelaug, flere ældre og nyere bo-
liger.

Både Tørning Mølle og Christiansdal er 
bygningsfredede, og bygninger og land-
skab er yderst velholdt. Det er vigtigt at 
anskue Tørning Mølle og Christiansdal 
som et samlet kulturmiljø med tunnelda-
len og Tørning Å som væsentlige elemen-
ter.

Kulturmiljøets bebyggede miljøer er ad-
skilt af motorvejen, men knyttes sammen 
af Tørning Å og dallandskabet. Tilsammen 
udgør det en velbevaret og fortællende 
helhed, som formidler vandkraftens store 
betydning for stedet.

Området bør sikres mod nybyggeri, og 
den åbne, jævne placering langs Keldet-
vej bevares. 

Husmandsudstykningen fremstår i dag 
tydelig med den jævne fordeling langs 
Keldetvej. Den høje placering i terrænet 
sikrer, at den jævne placering langs vejen 
er tydeligt aflæselig og understreger der-
med områdets helhed og fortælling. Hus-
mandsstederne fremstår ensartede, men i 
varierende bevaringsstand.

Landsbyernes enkelte fortælling kan styr-
kes ved en sammenlægning til ét kultur-
miljø, da de tilsammen udgør en værdi-
fuld helhed, som i kraft af placeringen nær 
Haderslev har potentiale for bosætning i 
den eksisterende bygningsmasse. 

Området omkring Starup Kirke er i dag 
fredet, og har gode egenskaber for rekrea-
tive aktiviteter og kulturformidling.

Kulturmiljøet afspejler med sine landsby-
er, gårdbebyggelser og herregårde alle 
samfundslag på landet. Den karakteristi-
ske sønderjyske egnsbyggeskik kommer 
til udtryk i flere af kulturmiljøets bygning-
er, som generelt rummer mange arkitek-
toniske kvaliteter. 

Kirken og præstegården, der begge rum-
mer mange arkitektoniske kvaliteter, ud-
gør sammen med landskabet bærende 
elementer i kulturmiljøet. Fortællingen 
om eksercérpladsen og Vesterris færgefart 
kommer ikke synligt til udtryk. 

AASTRUP
Kulturmiljøet rummer landsbyen Neder Aastrup 
og den tidligere stationsby Over Aastrup. Mellem 
de to landsbyer udgør kirken, præstegården og 
Møllegården en lille, samlet enhed, som ligger 
centralt i kulturmiljøet. Derudover er Aastrupgård, 
Nygaard og et gammelt mejeri i udkanten af Over 
Aastrup medregnet i afgrænsningen. 

STARUP HEDE
På Starup Hede findes Starup Kirke, en treskibet 
kirke opført i frådsten, beliggende ned til Hader-
slev Fjord. For enden af alléen ligger præste-
gården, og ud til fjorden holder et bådelaug til. 
Området har haft forskellige formål; bl.a. lan-
dingsplads, handelsplads og eksercérplads for 
det danske og tyske militær. 

I kommuneplanen bør badehotellet og 
færgegården indeholdes i afgrænsningen 
som værdifuldt kulturmiljø. Den resteren-
de del af havnen bør sikres som erhvervs- 
og lystbådehavn. Det er vigtigt at beholde 
havnens funktionen hele året

Havnen fremstår som en rå industrihavn 
med store asfalterede arealer til parkering 
for havnefarten og fiskeindustrien. Den 
gamle remise fremstår i dårlig stand, og 
hele området er meget fragmenteret. Ba-
dehotellet fremstår i god stand og er om-
rådets stærkeste vartegn. Områdets tidli-
gere stærke historie er fraværende.

KELDET HUSMANDSUDSTYKNING
Husmandsudstykningen fra 1926 består af hus-
mandssteder med ensartet præg, som ligger 
spredt i landskabet med jævn afstand på deres in-
dividuelle jordlodder. Ved vejsammenskæringen 
er placeringen tættere.

TØRNING MØLLE OG CHRISTIANSDAL
Tørning mølle og Christiansdal ligger begge pla-
ceret i Haderslev tunneldal og udgør tilsammen 
et omfangsrigt kulturmiljø med store landskabs-
arealer. Tørnings store møllebygning fra 1907 
og møllegården ligger ud til Stevning Dam, og 
elværket Christiansdal ligger øst herfor på den 
modsatte side af den sønderjyske motorvej. 
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BEIERHOLM OG HALK KIRKE 
Kulturmiljøet består af Halk Kirke, der har en mar-
kant placering i landskabet, herregården Beier-
holm og en mindre bebyggelse med en ældre 
stråtækt bolig, en større præstegård, samt to sto-
re gårde.

Stuehuset blev fredet i 2013. De store avls-
bygninger og den smukke hovedbygning 
har gode muligheder for en bedre offent-
lig udnyttelse.

Stuehuset fremstår oprindeligt og i god 
stand. Avlsbygningerne fremstår også in-
takte, dog er disse i varierende stand. De 
bevarede allétræer og gårdens placering 
i det åbne land sikrer området som aflæ-
selig helhed, som dog er privat og svært 
tilgængeligt.

ULTANGGÅRD
Ultanggård består af et stuehus i nygotisk stil fra 
1884. Omkring stuehuset ses resterne af en vold-
grav. Syd for stuehuset ligger en trelænget avl-
sgård i samme stil som stuehuset. Bag den tre-
længede avlsgård ligger landbrugsbygninger af 
nyere dato. Ankomsten sker via en bevaret allé.

Selve slottet er fredet og hele anlægget 
med avlslænger og den holstenske lade 
er restaureret de seneste år. Hele området 
indeholder mange interessante mulighe-
der inden for bosætning og kultur, og det 
foreslås at arbejde med en akse fra byen, 
langs Slotsvej, til slottet og avlslængerne.

Gram Slot, slotskroen og parken indehol-
der mange fortællende elementer og er 
yderst velbevarede. Ligeledes er Slotsvej 
interessant med de fortællende elemen-
ter, såsom enkesæde og post- og tele-
grafhus, der formidler byens udvikling og 
relation til slottet.

Den eksisterende landsbystruktur bør 
sikres sammen med det omgivende 
landskab fortælling. Der bør sikres mod 
nybyggeri inden for det afgrænsede om-
råde. Det anbefales at beholde den nuvæ-
rende afgrænsning i kommuneplanen.

Byens struktur bør sikres gennem en be-
varende lokalplan, som også udpeger 
retningslinjer for bevaring og renovering 
af eksisterende bebyggelse, samt den nu-
værende struktur. Landsbyen har et stort 
turismepotentiale, som en bevarende lo-
kalplan skal understøtte.

Området har mange bevarede elementer, 
hvilket skaber et helstøbt kulturhistorisk 
miljø. Den bevarede kongevej/kirkesti 
sammen med de bevarede gårde er med 
til at binde området sammen og sikre den 
synlige historiske fortælling.

Miljøet fremstår som et klart billede på et 
øsamfund med alle funktioner indeholdt i 
byen. Ligeledes fremstår byen intakt med 
den skarpe afgrænsning til markerne og 
forbindelsen mellem havnelejet og selve 
landsbyen.

BJERNING
Kulturmiljøet udgøres af et ældre landsbymiljø 
med tre gårde beliggende på de oprindelige plad-
ser fra højmiddelalderen, samt to arbejderboliger. 
Miljøet består også af en kirke, en gammel konge-
vej, som i dag er offentlig vej og en kirkesti, samt 
3 mindre gårde.

ÅRØ LANDSBY
Årø landsby ligger på vestsiden af Årø og består 
af en tæt bebyggelse med slyngede vejforløb, 
fiskerhuse, store slægtsgårde med tilhørende ar-
bejderboliger, en gammel skole, mejeri og kirke. 
Kulturmiljøet indbefatter også havnen og områ-
det omkring øens fyrtårn.

Præstegården vurderes at have gode mu-
ligheder for at kunne blive kulturelt sam-
lingssted for området og indgå i en kultur-
formidling, grundet dens flotte stand og 
attraktive placering i kulturmiljøet samt 
nærheden til Ultanggård.

Området er fragmenteret og fremstår pri-
vat. Beierholms stuehus er velbevaret, 
men økonomibygningerne er nyere og 
svækker stedets integritet. Samtidig er 
herregården privatejet og utilgængelig. 
Den kulturhistoriske fortælling og sam-
menhæng er vanskeligt aflæselig.

GRAM SLOT
Gram Slot ligger i den nordlige udkant af Gram 
og består af en trefløjet hovedbygning beliggen-
de på et lavt voldsted omkranset af Gram Slots-
sø. Nord for slottet ligger avlslængerne og den 
holstenske lade. Miljøet indeholder også dele af 
Gram by med slotskro, samt slotsvej med forbin-
delsen til den nyere bydel.
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STEVELT
Stevelt er en langstrakt, slynget vejby med forgre-
ninger mod nord, hvor de største gårde findes. 
Centralt omkring landsbygaden ligger primært 
længehuse, hvoraf et enkelt har bevaret et udhus 
delvist i bulkonstruktion. Husene ligger i et tæt 
forløb omkring Steveltvej i den vestlige del, mens 
den østlige del præges af tilbagetrukne gårde. 

Byens struktur er utydelig, men kan dog 
aflæses langs Flovt Bygade. Flere af går-
dene fremstår stadig som firelængede 
strukturer, der er undergået en del om- og 
tilbygninger. 

Kvistrups gårde udgør bevaringsværdige 
elementer i en værdifuld helhed, som bør 
sikres gennem rammebestemmelser for 
stedet. 

Kvistrups bærende bevaringsværdier 
knytter sig til den velbevarede lands-
bystruktur, hvor de mange uudflyttede 
gårde ligger tæt placeret, og hver især 
rummer høje kulturhistoriske og arkitek-
toniske kvaliteter. Her skal især Kvistrup-
gård fremhæves på trods af gårdens frem-
skredne forfald.  

Byen er i dag udpeget i kommuneplanen 
som et område med kulturhistorisk beva-
ringsværdi, og det anbefales at beholde 
den nuværende udpegning i kommune-
planen.

Gårdene med gårdrummet placeret ud til 
Halkvej sikrer, sammen med småhusene, 
en velbevaret landsbystruktur og et attrak-
tivt miljø langs Halkvej. Den resterende 
del af landsbyen er dog svær at aflæse.

Fole som samlet kulturmiljø er vanskeligt 
aflæselig, men området omkring kirken 
og Stampemøllevej fremstår som en af-
læselig landsbystruktur med flere boliger 
af høj arkitektonisk kvalitet.

HALK
Landsbyen er placeret ved en dal, som adskiller 
byen fra kirken, der ligger uden for byen på en 
højderyg. Halk rummer enkelte store gårde med 
gårdrummet placeret ud mod vejen samt flere be-
varede småhuse langs Halkvej.

FOLE
Landsbyen ligger placeret i det åbne landskab og 
er opbygget omkring kirken og rummer flere æl-
dre bygninger, skole og kro. Omkring byen ligger 
flere udflyttede gårde.

Kulturmiljøet rummer mange bevarings-
værdier, hvorfor landsbyens værdifulde 
elementer bør sikres gennem bevarende 
restriktioner for stedet. 

Stevelt har en særdeles velbevaret slyn-
get landsbystruktur og arkitektur. Både 
længehusene, gårdene og det bevarede 
bulhus tilfører landsbyen en høj arkitekto-
nisk såvel som kulturhistorisk værdi.

KVISTRUP
Kvistrup består af en lille klynge gårde i det el-
lers åbne landbrugsland. Især i den nordlige del 
af landsbyen er flere af gårdene afældre dato, og 
her træder den sønderjyske egnsbyggeskik tyde-
ligt frem. F.eks. i den gamle amtsforstanders gård, 
Kvistrupgård, med stråtag og høj tagrejsning. 
Sydvest i landsbyen findes tilmed et gammelt 
mejeri.

FLOVT
Flovt er en gammel forteby bestående af flere 
ældre, større gårde samt mindre arbejderboliger 
fordelt omkring den slyngede Flovt Bygade. 
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VANDLING 
Vandling er en vejlandsby bestående af seks stør-
re firelængede gårde og et par mindre boliger. 

Kiggene gennem bebyggelsen, langs ho-
vedgaden mod dalen og Slivsø, bør sikres 
for at understøtte byens placering i land-
skabet. Slivsø er samtidig byens stærke-
ste virkemiddel for at tiltrække bosætning.

Landsbyen opleves i dag som et samlet 
miljø, hvorfor den gamle, opdelte struktur 
er svært aflæselig. Mange af de eksiste-
rende funktioner er intakte og udgør by-
ens stærkeste fortællende element. Slivsø 
opleves som en vigtig del af byen. 

HOPTRUP
Hoptrup er opstået som to landsbyer, højbyen og 
vejlandsbyen. Højbyen består af kirken, præste-
gården og en tæt slynget vejstruktur. Vejlandsby-
en består af skolen, arbejderboliger samt større 
gårde beliggende ud til den genoprettede Slivsø. 
De to landsbyer er vokset sammen omkring bl.a. 
højskolen.

Gårdene ligger i dag, hvor de altid har lig-
get og området fremstår helstøbt. Dog er 
gårdene gennem årene udvidet kraftigt, 
hvilket mindsker områdets arkitektoniske 
kvalitet. Sodegaard fremstår meget ved-
ligeholdt og som et flot eksempel på en 
stor proprietærgård.

Den eksisterende udpegning i kommune-
planen bør også indeholde bygningerne 
øst for Ringgade, samt de store gårde 
langs Vadebrovej. Markerne i Stjernud-
skiftningen bør sikres gennem bevarende 
bestemmelser.

Højrupvej er i dag en gennemfartsvej og 
dette præger billedet af Højrup. Landsby-
en fremstår med flere slidte bygninger, og 
den kulturhistoriske værdi er svag grun-
det vejens gennemskæring. 

Stjerneudskiftningen er velbevaret og kan 
opleves i den vestlige del af byen. I mid-
ten af byen sikrer kirken i samspil med 
præstegården, kroen og et par større, vel-
bevarede gårde et attraktivt landsbymiljø 
sammen med det tætte forløb omkring 
Lavgade.

HØJRUP
Højrup er en vejlandsby bestående af flere gårde 
og mindre boliger. Kirken ligger placeret i nord 
for byen. En eksisterende kirkesti forbinder byen 
med kirken.

MAUGSTRUP
Byen er opbygget om en stjerneudskiftningsfigur 
med kirken i midten. Området indeholder dele af 
den gamle vejstruktur, en velbevaret præstegård 
samt byens kro.

Den nuværende struktur og de firlænge-
de gårde bør sikres gennem en lokalplan 
eller rammebestemmelser i kommunepla-
nen.

Landsbyens struktur fremstår intakt, og 
det er de store gårde der præger lands-
bybilledet. De fleste gårde fremstår i god 
stand, mens nogle af boligerne er i dår-
ligere stand, hvilket præger det samlede 
billede. 

SODE
Området består af to mindre arbejderboliger og 
tre større gårde, hvoraf proprietærgården Sode-
gaard er den største. 
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SILLERUP
Sillerup er en vejlandsby med flere store, velbe-
varede gårde, en skole og en gammel stations-
bygning, som i dag er ombygget til bolig.

Ørby Hage er i dag udpeget som kultur-
historisk bevaringsværdigt område i kom-
muneplanen, og det anbefales at beholde 
den afgrænsning. Inden for afgrænsnin-
gen bør den nuværende struktur og place-
ring af ejendomme sikres mod nybyggeri 
i det åbne land.

Den eksisterende struktur i området er vel-
bevaret og bebyggelserne ligger spredt 
med deres egne marker. Bygningerne 
fremstår velbevarede og flere er renove-
ret, enkelte fremstår dog i dårlig stand.

De synlige bullader i landsbybilledet giver 
Ørby egenskaber for kulturformidling af 
en traditionel byggeskik på egnen. Flere 
af bulladerne er dog i forfald og en snarlig 
indsats er nødvendig for bevaringen.

De bærende bevaringsværdier i Ørby 
knytter sig hovedsageligt til bulladernes 
unikke kulturhistoriske betydning som 
levn fra 1400- og 1500-tallets landbrugs-
bygninger. Landsbystrukturen er overord-
net velbevaret men svækkes af, at flere 
gårde er revet ned. 

Andelsmejeriet og forsamlingshuset har 
stort potentiale i fremtidig udvikling af 
landsbyen og bør sikres. Ligeledes bør 
der sættes fokus på de små huse langs 
Sønder Vilstrup Bygade.

De tre bygninger fremstår vedligeholdte, 
men er private og ikke tilgængelige for 
offentligheden. Anløbsbroen er i dårlig 
stand og trænger til en renovering. Områ-
det er meget lille, og grundet privatisering 
er det et svært tilgængeligt kulturmiljø.

Landsbyen er udbygget uden en sam-
let struktur, og forten er i dag udbygget. 
I landsbyen opleves dog dele af det op-
rindelige slyngede gadeforløb og flere 
af byens bærende elementer, såsom an-
delsmejeriet og forsamlingshuset, frem-
står intakte.

BÆK
Området indeholder to stråtækte skipperboliger, 
en kaptajnsvilla og rester af en gammel anløbs-
bro til den tidligere damskibssejlads på Haderslev 
Fjord.

SDR. VILSTRUP
Sdr. Vilstrup er en gammel forteby med to an-
delsmejerier, både et tysk og et dansk. Landsbyen 
indeholder desuden flere ældre stråtækte boliger, 
forsamlingshus og en større præstegård med 
tilhørende bullade. Den ældre del af landsbyen 
fremstår med oprindeligt, krumt gadeforløb, men 
er dog meget udbygget.  

Landsbyen er ændret meget gennem åre-
ne og fremstår i dag som en gennemfarts-
by. Abildgård fremstår som et velbevaret 
og flot eksempel på områdets tidligere 
gårde.

ØRBY 
Landsbyen Ørby karakteriseres af sine tætliggen-
de gårde og flere bevarede bullader, hvoraf nogle 
stammer tilbage fra 1400-tallet. De mest markan-
te eksempler findes på den svungne landsbygade 
Ørby nr. 6 og 20. En tredje bullade findes i lands-
byens nordlige del på Ørby 27.

ØRBY HAGE 
Området består af landbrugsarealer med spredt 
bebyggelse og flere velbevarede gårde. Mod øst 
findes en mindre bebyggelse af flere boliger. Der 
er stadig rester af den ene udskibningsbro til 
skibsfarten fra Ørbyhage til Stevelt strand.
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HADERSLEV KØBSTAD
Haderslev har en velbevaret købstadskerne med 
huse fra 1500- og 1600-tallet. Bygningerne fra 
denne tid er bedst repræsenteret i gaderne om-
kring den gamle slotsgrund, Naffet og Slotsgade, 
hvor en række markante gavlhuse ligger side om 
side. Domkirken spiller en central rolle i bymid-
ten, hvor den bryder det tætte gadeforløb. 

Det anbefales at Aastrupvejs bevarings-
værdier sikres, da kvarteret udgør et for-
tællende miljø, hvis arkitektur afspejler 
Haderslevs tyske fortid og har gode egen-
skaber for formidling af denne periode af 
byens historie.

Haderslevs tyske historie kan tydeligt af-
læses i villaerne langs Aaatrupvej, hvis 
størrelse vidner om den byvækst, Hader-
slev oplevede fra omkring århundrede-
skiftet, da byen stadig var tysk. Den tyske 
byggeskik er tydeligst i den østlige og 
ældste ende, men hele gaden har høj arki-
tektonisk værdi.

AASTRUPVEJ
Aastrupvej udgør en af Haderslevs ældre ind-
faldsveje, som voksedede frem øst for byen i slut-
ningen af 1800-tallet, hvor købstadskernen var 
fuldt udbygget. Bebyggelsen på Aastrupvej be-
står af store villaer fra omkring århundredeskiftet 
opført i tysk nationalromantisk stil og jugendstil. 
Museum Sønderjylland holder til i Aastrupvej 48 
fra 1914.

Det anbefales, at den nuværende lokal-
plan revideres for at sikre mod nedrivning 
og omdannelse af områdets struktur og 
bebyggelse. Området har gode egenska-
ber for at blive udviklet som et klassisk 
brokvarter med attraktive boliger, special-
butikker og caféer.

Området fremstår som et helstøbt 
brokvarter med handelsgaden Storega-
de, det gamle Torv ved Slagtergade og de 
velbevarede arbejderboliger langs Vester-
gade og Slagtergade. Bygningerne er vel-
bevarede og strukturen er meget tydelig. 

Kulturmiljøet har særligt gode egenska-
ber for bosætning pga. den høje arkitek-
toniske kvalitet og den centrale placering 
i Haderslev. En lokalplan eller rammebe-
stemmelser for området kan være med til 
at sikre de arkitektoniske værdier i kvarte-
ret.

Kvarteret opleves sammenhængende, 
dog punkteret af nyere boliger og tilbyg-
ninger. Kulturmiljøet har overordnet beva-
ret sin integritet og rummer fine arkitekto-
niske kvaliteter. 

Kulturmiljøets bevaringsværdier knytter 
sig i høj grad til villaernes arkitektur, der 
fremstår som gode eksempler på Bedre 
Byggeskik-bevægelsens idealer. De velbe-
varede huse og gadeforløb udgør tilsam-
men harmoniske helheder.

SDR. OTTING
Landkommunerne som grænsede op til  Hader-
slev oplevede en stigning i byggeri omkring år 
1900, herunder  Sdr. Otting, som var sin egen 
landkommune. Kvarteret præges af store villaer 
i Bedre Byggeskik, jugendstil samt nationalro-
mantisk stil og gadeforløbene understreges af 
allétræer.

ROLIGHEDSVEJ, MELLEMGADE OG MARIELYSTVEJ
Villavejene Rolighedsvej, Mellemgade og Ma-
rielystvej i Haderslev karakteriseres alle af deres 
villaer opført i Bedre Byggeskik, hvoraf flere er 
tegnet af arkitekten Peder Gram. Villakvarterene 
præges af enfamiliehuse i blank mur med tegl-
hængte sadeltage.

Den velbevarede købstadskerne danner 
udgangspunkt for mange former for kul-
turelle aktiviteter. I den sammenhæng 
anbefales det, at byens baggårdsmiljøer 
aktiveres. Det er vigtigt, at bosætnings- og 
turismeudviklingen sker med største hen-
syntagen til integriteten i byen.

Bymidtens bevaringsværdier knytter sig 
særligt til de snoede, brostensbelagte ga-
deforløb og den tætte bebyggelse. Køb-
stadskernen har bevaret en høj grad af 
integritet, og de ældre bygninger i byen 
er af høj arkitektonisk kvalitet. Samlet set 
danner købstadsmiljøet et helstøbt og for-
tællende kulturmiljø.

SKT. SEVERINKVARTERET
Området består af Storegade med de store køb-
mandsgårde og mindre industribygninger fra 
1800-1900-tallet samt boligkvarteret mellem Ve-
stergade og Slagtergade bestående af gamle køb-
mandsbygninger og små arbejderboliger. Om-
rådet indeholder også Sct. Severin kirke og Sct. 
Severin Skole.
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BAKKEVEJ OG LILLE BAKKEVEJ
De store villaer på Bakkevej ligger højt med udsigt 
over Haderslev by. Lille Bakkevej er en sidegade 
til Bakkevej og har på vestsiden en rækkehusbe-
byggelse og på østsiden en række gavlhuse. Kvar-
terets villaer er alle opført i bedre byggeskik.

Der er ingen bevaringsbestemmelser for 
kulturmiljøet, og det anbefales at beva-
ringsværdierne i fabriksbyggeriet sikres 
fremadrettet. Kulturmiljøet kan med for-
del indgå i en erhvervs- eller kulturformid-
lingsstrategi.

Kulturmiljøet fremstår sammenhængen-
de, og udgør en vigtig repræsentant for 
Haderslevs industrielle historie. Området 
har en tydeligt aflæselig fortælling, som, 
takket være bryggeriets sammensatte be-
byggelse, kan aflæses direkte i kulturmil-
jøet.

FUGLSANG BRYGGERI OG SCHAUMANNS KLÆDEFABRIK
Både Fuglsang Bryggeri og Schaumanns klæde-
fabrik blev opført omkring Haderslev Vest Station 
i sidste halvdel af 1800-tallet, hvor flere industri-
virksomheder skød op i Haderslev, som ellers var 
en udpræget handelsby. Begge fabrikker er udvi-
det af flere omgange, hvilket opleves tydeligst i 
bryggeriet, mens klædefabrikken har bibeholdt 
sin ensartede facade mod Simmerstedvej.

Kvarteret har potentiale for udvikling til 
erhvervsmæssige formål eller beboelse, 
hvor mellemrummene mellem områdets 
bygninger med fordel kan aktiveres. Insti-
tutionskvarterets arkitektoniske kvaliteter 
bør sikres, før en udvikling af området 
finder sted.

Kulturmiljøets store bygningsværker dan-
ner tilsammen en fortællende helhed, 
som formidler opblomstringen af uddan-
nelsesinstitutioner nord for købstaden 
omkring år 1900. Kulturmiljøet er trods sit 
store omfang let aflæseligt som instituti-
onskvarter og har høj kulturhistorisk og 
arkitektonisk værdi.

Arbejdslejrens autentiske karakter bør 
sikres gennem lovgivning. Det anbefales 
ligeledes at åbne op for sammenhængen 
mellem grusgraven, smedjen, arbejdslej-
ren og den omkringliggende skov for at 
styrke den tidligere forbindelse og grund-
fortælling.

Fabrikbygningernes tilstand og sammen-
hængen mellem kulturmiljøets forskellige 
elementer bør styrkes, for at understøtte 
fortællingen om Brdr. Grams betydning 
for byen.

Træbarakkerne til den tidligere arbejdslejr 
fremstår alle i samme stil, og denne del af 
området opleves derfor sammenhængen-
de og med en tydelig fortælling. Barakker-
ne mangler dog vedligehold. Sammen-
hængen med grusgraven, smedjen og de 
omkringliggende boliger er ikke aflæselig. 

Kulturmiljøet omfatter fabrikken og ar-
bejderboligerne, som har en stærk fælles 
fortælling, der har været afgørende for 
Vojens. Kulturmiljøet har en høj kulturhi-
storisk værdi, men grundet en manglende 
fysisk og visuel forbindelse svækkes den 
synlige fortælling om industrien og arbej-
derne.

STENSBÆK
Stensbæk var oprindeligt en arbejdslejr for unge 
arbejdsløse mænd opført i 1930’erne, og i dag er 
stedet højskole. Området indeholder flere røde 
træbarakker, alle i samme stil, tidligere grusgrav, 
som i dag er tilgroet, samt en mindre smedje. I 
området findes også en tidligere kro, hvorfra sko-
ven og arbejdslejren er udstykket.
 

BRDR. GRAM
Brøderne Grams industri indtog i 1950’erne et 
større område syd for Vojens Station. Fabrikken 
nåede op på 3500 ansatte, og den har således haft 
stor betydning for udviklingen i Vojens. Ansatte 
hos Brødrene Gram og Skrydstrup Flyveplads bo-
ede i  arbejderboliger øst for industriområdet på 
den modsatte side af jernbanen.

Bakkevej og Lille Bakkevej har gode egen-
skaber for bosætning, hvilket skyldes 
nærheden til Haderslevs centrum og den 
høje arkitektoniske kvalitet i byggeriet. En 
lokalplan eller rammebestemmelser for 
området kan være med til at sikre de arki-
tektoniske værdier i kvarteret.

Bakkevej og Lille Bakkevej udgør begge 
harmoniske gadeforløb med homogene 
bebyggelser, der rummer høj arkitekto-
nisk kvalitet. 

INSTITUTIONSKVARTERET
Kulturmiljøet omfatter uddannelsesinstitutioner-
ne på Skolebakken samt kasernen, politigården, 
den gamle fattiggård, Catharinahjemmet, fængs-
let og Katedralskolen syd for Laurids Skaus Gade. 
Flere af bygningsværkerne i institutionskvarteret 
er opført i bedre byggeskik og hjemstavnsstil. 
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KULTURMILJØERNES SAMLEDE VÆRDI 
HADERSLEV KOMMUNE 

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

KULTURMILJØERNES EGENSKABER 
HADERSLEV KOMMUNE 

TURISME

ERHVERV

BOSÆTNING

KULTUR

HØJ (VURDERING 4-5)
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UDVALGTE KULTURMILJØERUDVALGTE KULTURMILJØER

INSTITUTIONSKVARTERET
Kulturmiljø nr. 36

ULTANGGÅRD
Kulturmiljø nr. 12

AASTRUP
Kulturmiljø nr. 8

FUGLSANG BRYGGERI OG 
SCHAUMANNS KLÆDEFABRIK 
Kulturmiljø nr. 37 

GRAM SLOT
Kulturmiljø nr. 11

Haderslev

Vojens

Gram

HADERSLEV 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  
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BESKRIVELSE
Kulturmiljøet omfatter landsbyen Neder Aastrup, den tidligere 
stationsby Over Aastrup samt kirkemiljøet mellem de to lands-
byer. Over Aastrup er en vejby, hvor gadehuse og gårde følger 
et slynget vejforløb. Sydligst i landsbyen findes den gamle sta-
tion, og nordøst for landsbyen ligger et gammelt mejeri samt 
den store Nygård. Neder Aastrup består af en samling gårde og 
landarbejderhuse, og vest for Neder Aastrup ligger Aastrupgård.

KULTURMILJØETS VÆRDIER 
Kulturmiljøet formidler med sine velbevarede landsbyer, store 
gårde og landarbejderhuse fortællingen om flere lag i landbrugs-
samfundet med kirken som det centrale element og har dermed 
høj kulturhistorisk værdi. Den karakteristiske sønderjyske byg-
geskik kommer til udtryk i flere af kulturmiljøets bygninger, som 
generelt rummer mange arkitektoniske kvaliteter.

BÆRENDE ELEMENTER
De bærende bevaringsværdier for Over Aastrup knytter sig til 
landsbyens tydelige struktur med tætliggende småhuse og 
gårde samt den gamle stationsbygning. Neder Aastrups værdi-
er udgøres af de store gårde inkl. Aastrupgårds hovedbygning 
såvel som landarbejderboligerne. Aastrup kirke, præstegård og 
møllegård er ligeledes vigtige elementer, hvis synlighed i det 
åbne landskab er et vigtigt karaktertræk for kulturmiljøet. 

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Aastrup udgør et autentisk landsbymiljø, som i kraft af place-
ringen nær Haderslev har gode forudsætninger for bosætning 
i den eksisterende bygningsmasse. De store gårde har gode 
egenskaber for formidling af landbrugshistorien på stedet. 

BEMÆRKNINGER
Landsbyernes værdier kan styrkes ved en sammenlægning til ét 
kulturmiljø, da de tilsammen udgør en værdifuld helhed. Bebyg-
gelsen i kulturmiljøet er generelt velholdt, men det gamle meje-
ri og Damgaard i Neder Aastrup fremstår i meget dårlig stand, 
hvor en snarlig indsats er nødvendig for bevaringen.

Kommune:
Kategori:

Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:
Adgangsforhold: 

Haderslev Kommune
Bymiljø - Landsby, 
Landbrugsmiljø – Bondegårde, 
Magt og tro - Kirke
Nej

Offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Bebyggelsen i de to landsbyer er generelt meget velholdt og af høj arkitektonisk kvalitet, 
som det eksempelvis ses i Vrangager i Neder Aastrup

En sammenlægning af Aastrups forskellige elementer til ét samlet kulturmiljø vil styrke 
fortællingen om landbrugets udvikling i området

Nygård5
Astrupgård4

Afgrænsning

1

6

5

3

4

Aastrup kirke3
Neder Aastrup2
Over Aastrup1

Aastrup gl. mejeri6

2

AASTRUP8

SCREENING AF KULTURMILJØER

HADERSLEV KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



Over Aastrup set fra syd. Kulturmiljøets store gårde og små landarbejderboliger afspejler flere lag i landbrugssamfundet

I den sydligste del af Over Aastrup findes den gamle station, som er opført i sen national-
romantisk stil

Aastrup præstegård er et godt eksempel på Bedre Byggeskik-bevægelsens indflydelse på 
landbrugets bygninger

AASTRUP

SCREENING AF KULTURMILJØER

HADERSLEV KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Miljøet består af Gram Slot med tilhørende park og produkti-
onsanlæg, området omkring slotskroen samt dele af byen langs 
Slotsvej, Åvej og Skyttevej.  Slottet består af en trefløjet hoved-
bygning omkranset af Gram Sø, avlsgård, den holstenske lade, 
nyere produktionsbygninger samt større parkanlæg og land-
skab. I området omkring slotskroen og langs Slotsvej og Åvej 
findes det gamle enkesæde, post- og telegrafhuset og tidstypi-
ske villaer fra omkring 1900-tallet.

KULTURMILJØETS VÆRDIER 
Gram Slot er et stærkt kulturhistorisk område, som formidler 
fortællingen omkring slottets placering i ådalen mellem to bak-
keøer, som var af afgørende betydning for slottets dominans og 
rigdom. Ligeledes styrkes miljøets værdier af den tydelige rela-
tion til byen og den sammenhængende udvikling samt slottes 
mange nærliggende funktionsbygninger.

BÆRENDE ELEMENTER
Området udgør et helstøbt miljø grundet slottets nære sammen-
hæng med byen, som særligt opleves omkring Slotsvej og ve-
jens afslutning omkring slotskroen og slottet. Ligeledes under-
streger slottets placering i landskabet kulturmiljøets fortælling.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Gram Slot er i dag et aktivt landbrug og en af landets største 
økologiske mælkeproducenter. Avlsgården og den holstenske 
lade er omdannet til gårdbutik og spillested. Slottet er et vigtigt 
kulturelt element i byen, og hele byområdet besidder med de 
mange forskellige boligtyper, slottet og landskabet et stort uud-
nyttet bosætningspotentiale.

BEMÆRKNINGER 
Det anbefales at arbejde med byens sammenhæng med slottet 
via Slotsvej til den holstenske lade og langs Åvej. Denne forbin-
delse indeholder et potentiale som byens kulturelle og historiske 
ryggrad og kan være med til at sikre byen som et kulturelt knu-
depunkt og en attraktiv og unik bosætningsby.

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

Adgangsforhold: 

Haderslev Kommune
Magt og Tro - Herregård
Ja
Herregårdsmiljø med slot og 
ladegård
Offentlig adgang 

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Gram Slot med de tre fløje og det omkransede gårdrum

Afgrænsningen indeholder Gram Slot med tilhørende avlsanlæg, park og landskab. Ligele-
des omfatter den bebyggelsen langs Slotsvej.

Gram slotskro5
Åvej4

Afgrænsning

4

1
5

3

2

Slotsvej3
Avlsgården2
Gram Slot1

GRAM SLOT11

SCREENING AF KULTURMILJØER

HADERSLEV KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



Gram Slot med den bevarede voldgrav og det store parklandskab i baggrunden

Gram Slots avlsgård med Gram Sø og landskabet i forgrunden Slotsvej ligger lavt i terrænet og forbindes med trapper til bygningerne placeret på toppen 
af jordvolden

GRAM SLOT

SCREENING AF KULTURMILJØER

HADERSLEV KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Ultanggård er en nyere herregård opført 1884 i nygotisk stil af 
arkitekt Alexander Wilhelm Prale. Ultanggård ligger isoleret 
og frit i landskabet forbundet med en allé fra Ultangvej. Selve 
herregården består af et stuehus, oprindelige avlslænger med 
gårdsplads og nyere landbrugsbygninger. Stuehuset er placeret 
højt på en borgbanke, delvist omgivet af voldgrav samt en bæk. 
Avlslængerne syd for stuehuset er opført samtidigt med dette.

KULTURMILJØETS VÆRDIER 
Ultanggård er et betydningsfuldt element i fortællingen om 
områdets tyske periode. Gården fremstår som et af områdets 
stærkeste eksempler på de tyske arkitektoniske påvirkninger i 
perioden 1864-1920.

BÆRENDE ELEMENTER
Stuehuset opleves som helstøbt og fremstår intakt, velholdt og 
som et velbevaret eksempel på den tyske, nygotiske stil. Sær-
ligt den rige, nygotiske dekoration, vinduerne og de velholdte 
overflader er vigtige elementer, som fremhæver den tyske stil. 
Avlslængerne fremstår oprindelige og danner et klart afgrænset, 
pigstensbelagt gårdrum. Sammen danner stuehus, avlslænger 
og gårdrum et veldefineret kulturmiljø.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Stuehusets arkitektur er unik for Danmark og vidner om en for-
tælling, der er særlig for området, og som dermed kan formidles 
direkte på stedet. De store avlslænger bruges i dag til landbrug, 
men en transformation ville give disse, i sammenhæng med 
stuehuset, gode muligheder for formidling af områdets tyske 
historie samt andre kulturelle formål.

BEMÆRKNINGER 
Stuehuset blev fredet i 2013. Hele miljøet, specielt avlslængerne, 
er meget sårbare, da deres nuværende tilstand forværres ha-
stigt, hvis ikke en snarlig istandsættelse igangsættes. Området 
er i dag privatejet og svært tilgængeligt, hvilket mindsker områ-
dets muligheder og potentialer.

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

Haderslev Kommune
Magt og Tro - Herregård
Nej

Ingen offentlig adgang

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Det velbevarede og rigt dekorerede stuehus i tysk, nygotisk stil

Afgrænsningen indeholder Ultanggård, det omkringliggende landskab og mindre gårdbe-
byggelse

Ultangvej3
Avlsbygninger2

Afgrænsning

1

2

3

Ultangårds hovedbygning1

ULTANGGÅRD12

SCREENING AF KULTURMILJØER

HADERSLEV KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



Ultanggård ligger placeret højt på borgbanken. Stuehuset og avlslængerne er adskilt af bækken, der løber rundt om stuehuset og udvider sig til en voldgrav

Det delvist pigstensbelagte gårdrum omkranset af de oprindelige avslænger Den bevarede allé fra Ultangvej, som fører til Ultanggård

ULTANGGÅRD

SCREENING AF KULTURMILJØER

HADERSLEV KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



BESKRIVELSE
Kulturmiljøet omfatter uddannelsesinstitutionerne på Skolebak-
ken samt kasernen, politigården, Catharinahjemmet, fængslet, 
den gamle fattiggård og Katedralskolen syd for Laurids Skaus 
Gade. Institutionernes tætte placering i byen skyldes, at områ-
det, der oprindeligt var græsningsareal til Hansborgs Ladegård, 
blev opkøbt af kommunen, som udstykkede jorden til offentli-
ge formål. Institutionerne blev opført på byens endnu uudnyt-
tede grund langs den nye Christiansfeldvej, der blev anlagt i 
1850’erne. Flere af de store bygningsværker i institutionskvarte-
ret er opført i Bedre Byggeskik og hjemstavnsstil.

KULTURMILJØETS VÆRDIER 
Kulturmiljøets store bygningsværker danner tilsammen en for-
tællende helhed, som formidler opblomstringen af offentlige 
uddannelsesinstitutioner omkring år 1900. Kulturmiljøet er trods 
sit store omfang let aflæseligt som institutionskvarter og har høj 
kulturhistorisk og arkitektonisk værdi.

BÆRENDE ELEMENTER
Kulturmiljøets bærende elementer udgøres af områdets byg-
ninger og den tætte forbindelse mellem dem, som forstærkes af 
alléer. Omkring Laurids Skaus Gade er bygningerne holdt i gul 
tegl, hvilket er et karakteristisk træk for gadeforløbet.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Kvarterets centrale placering og høje arkitektoniske kvalitet i 
bygningsværkerne giver stort potentiale for udvikling til er-
hvervsmæssige formål eller beboelse. Mellemrummene mellem 
bygningerne, som i dag præges af parkeringspladser, kan med 
fordel aktiveres på anden vis. 

BEMÆRKNINGER 
Institutionskvarteret udgør et stærkt kulturmiljø, som bør udpe-
ges i kommuneplanen, før en udvikling finder sted. Flere af kvar-
terets bygninger er fredede eller bevaringsværdige, og bebyg-
gelsen er generelt velholdt, men Catarinahjemmet er i forfald, 
og en snarlig bevaringsindsats anbefales.

Kommune:
Kategori:

Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:
Adgangsforhold: 

Haderslev Kommune
Bymiljø – Købstad, Offentlig 
Service - Skole og uddannelsesin-
stitutioner
Nej

Delvist offentlig adgang 

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Seminariet og Teknisk Skole på Lembckesvej er begge markante bygningsværker i instituti-
onskvarteret, som rummer bygninger i hjemstavnstil såvel som i Bedre Byggeskik.

Afgrænsningen omfatter kvarterets ældre institutionsbygninger, beboelsesejendommene 
langs Laurids Skaus Gade og de store villaer langs Christiansfeldvej

Catharinahjemmet5
Teknisk skole4

Afgrænsning

4

5

3

2

1

Katedralskolen3
Politigården2
Haderslev kaserne1
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Til venstre ses politistationen og til højre den preussiske kaserne, som blev opført i år 1888

Katedralskolen fra 1854 er ligesom resten af bebyggelsen langs Laurids Skaus Gade holdt i 
gul tegl, hvilket giver et harmonisk gadeforløb

I Catharinahjemmet er det tyske islæt i arkitekturen umiskendelig. Bygningen er fredet, 
men fremstår forfalden.
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BESKRIVELSE
Fuglsang Bryggeri, Schaumanns Klædefabrik og forhenværende 
Haderslev Vest Station udgør et aktivt kulturmiljø med industri, 
erhverv og museum. Både Fuglsang Bryggeri og Schaumanns 
klædefabrik blev opført i sidste halvdel af 1800-tallet, hvor fle-
re industrivirksomheder skød op i Haderslev, som ellers var en 
udpræget handelsby. De to fabrikker blev opført omkring jernba-
nen i den vestlige del af Haderslev og er begge udvidet af flere 
omgange, hvilket opleves tydeligst i bryggeriet, mens klædefa-
brikken har bibeholdt sin ensartede facade mod gaden.

KULTURMILJØETS VÆRDIER 
Kulturmiljøet omkring Fuglsangs Bryggeri repræsenterer en 
unik del af Haderslevs industrihistorie, hvilket kan aflæses di-
rekte i kulturmiljøet. Området har en tydeligt aflæselig fortælling 
om byens industri og jernbane, og især bryggeriets sammensat-
te bebyggelse vidner om en udvikling, som har haft stor kultur-
historisk betydning for Haderslev.

BÆRENDE ELEMENTER
Fuglsangs Bryggeris sammensatte bygningskompleks med di-
rektørbolig, produktionshaller, lagerbygninger og siloer udgør 
sammen med Schaumanns Klædefabrik og baneanlægget den 
centrale del af kulturmiljøet. Bygningernes aflæselige udvikling 
over en lang årrække er bevaringsværdig.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Kulturmiljøet har særlige egenskaber inden for erhverv, hvil-
ket det aktive kulturmiljø vidner om. Derudover har stedet høje 
egenskaber inden for kulturformidling af industriudviklingen i 
Haderslev såvel som jernbanens rolle i byens historie. 

BEMÆRKNINGER 
Der er ingen bevaringsbestemmelser for kulturmiljøet, og det 
anbefales, at bevaringsværdierne i fabriksbyggeriet sikres frem-
adrettet, så denne industrielle del af Haderslevs historie bibe-
holdes. Kulturmiljøet kan med fordel indgå i en erhvervs- eller 
kulturformidlingsstrategi.

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

Haderslev Kommune
Industrimiljø - Fabriksanlæg
Nej
-
Delvist offentlig adgang 

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Fuglsangs Bryggeris enklave af hvide industribygninger er præget af mange udvidelser, 
hvilket styrker kulturmiljøets fortællekraft. 

Afgrænsningen indeholder Fuglsangs Bryggeri og Schaumanns klædefabrik samt baneare-
alet, der skærer sig gennem kulturmiljøet, den tilhørende remise og boligerne langs banen 

Lagerbygninger5
Remise4

Afgrænsning

4

3
5

2

1

Jernbanen3
Fuglsang Bryggeri2
Schaumanns klædefabrik1
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De høje siloer i Fuglsang Bryggeri tårner sig op over Haderslev og fungerer som vartegn for industriområdet, der er et af de få bevarede i byen

Jernbanesporet, der skærer sig gennem kulturmiljøet, med Schaumanns Klædefabrik i 
baggrunden

Kulturmiljøet byder på mange fortællende elementer, som f.eks. det gamle banelegeme, 
remisen, direktørboligen og her lagerbygningen med læsserampe, som hører til bryggeriet

FUGLSANG BRYGGERI OG 
SCHAUMANNS KLÆDEFABRIK
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