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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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SCREENING AF DANMARKS KULTURMILJØER

SCREENING AF DANMARKS  
KULTURMILJØER

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.
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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 

METODE TIL SCREENING AF 
KULTURMILJØER (SAK)

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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HEDENSTED KOMMUNE

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 HEDENSTED KOMMUNE

KYST OG VIG
Hedensted Kommune er en kystrig egn, hvor 
adgangen til hav, fjord og vig har haft stor 
betydning for bosætning og erhverv, herun-
der fiskeri, færgefart og handel, samt for ud-
viklingen af feriekulturen fra omkring 1900. 
Langs kysten findes Vejlefjord Sanatorium, 
Danmarks første behandlingssted for bryst-
syge, der i 1895 beskrives som et område af 
”smilende og af enestående skønhed” af læge 
Christian Saugman. Kysten og vigen er et yn-
det udflugtsmål for både turister og lokale, 
hvor feriekulturen viser sig ved flere fritids-
miljøer, der afspejler kommunens kulturhisto-
riske samfundslag. Ved Sandbjerg Vig ligger 
Strandore og Bugten med små badehuse og 
to feriekolonier og syd for Juelsminde ligger 
Bjørnsknude, som er et stort fritidsmiljø. 
Færgefarten har været et centralt element i 
kommunen, hvor Snaptun grundlægges som 
ladeplads for landbrugsprodukter fra Hjarnø 
og Endelave, mens Juelsminde havde fær-
gefart til Bogense og Kalundborg. Juelsmin-
de udvikler sig for alvor ved anlæggelsen af 
Juelsmindebanen i 1884 og senere ved ind-
vielsen af fragt- og fiskerihavnen, der skabte 
grobund for en stor samhandel mellem Jyl-
land og Fyn. I dag er kulturmiljøerne omkring 
kysten nogle af kommunens turistmål.

LAND- OG SKOVBRUG
Herregårdene har præget kommunens ud-
vikling, hvor sammenhængen mellem herre-
gårdene, landsbyerne og landskabet er tyde-
lig. Særligt for egnen er det tydelige, sociale 
spring, der ses i de beskedne arbejder- og 
skovhuse med ringe jorde. Strukturen ved 
Åstrup Kær, Klejs Skov og Stouby Skovvej 

med små stråtækte bindingsværkshuse er 
enestående eksempler på den fattige kultur-
historie, som står i stor kontrast til de store 
gårde og herregårde. Herregårdenes indfly-
delse er særligt tydelig ved Palsgaard, hvor 
kulturmiljøet omfatter hovedgård, avlsbyg-
ninger, landskab, arbejderboliger og landsby 
samt en moderne industrihistorie i ét samlet 
kulturmiljø af høj lokal og national værdi. De 
fine arkitektoniske kvaliteter har også sat sine 
spor i Juelsmindes Svanedamskvarter.
Gennemgående for mange af egnens gårdbe-
byggelser er en egnsspecifik byggeskik, hvor 
bindingsværk og særligt kampestensbygning-
er er karakteristisk for Hedensted Kommune. 
Eksempler på den særlige byggeskik med 
kampesten findes blandt andet på Hjarnø, 
Tønballegård, Snaptun og i Åstrup landsby.

JERNBANE OG INDUSTRI
I kommunen er der flere eksempler på vand- 
og vindmøller, der vidner om den tidlige indu-
stri. Møllerne vidner ligeledes om industriali-
seringens indtog, hvor blandt andet Skævlund 
Mølle og Klaks Mølle efter en brand genopfø-
res som turbinedrevne vandmøller.
Jernbanens anlæggelse har sat et tydeligt 
præg på hele kommunen. Stationsbyerne har 
udviklet sig omkring Horsens-Juelsmindeba-
nen (nedlagt i 1957), der blev anvendt af man-
ge badegæster om sommeren fra Horsens og 
opland, samt Horsens-Tørringbanen, der un-
dergik flere omdannelser og senere tog nav-
neforandring til Horsens Vestbaner (endeligt 
nedlagt i 1962). Stationsbyerne er tidstypiske 
med karakteristiske byhuse og funktionsbyg-
ninger, som fortsat er tydeligt aflæselige i sær-
ligt stationsbyerne Uldum og Bråskov.
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Tørring

Juelsminde

Region:
Kommunenummer:
Indbyggertal:
Største by:
Kulturmiljøer:

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

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

JUELSMINDE MIDTBY OG HAVN
Juelsminde er opstået omkring færgeoverfarten. 
Mest kendt er Juelsminde-Kalundborg fra 1962-
1996. Juelsminde blev tidligt en turistdestination, 
og da jernbanen fra Horsens kom i 1884, var dens 
remise og funktionærbolig nogle af byens første 
bygninger. Siden har byen udviklet sig omkring 
havnen og marinaen.

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

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

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

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

Juelsminde by og havn er i fortsat udvik-
ling, og de kulturhistoriske spor er få, men 
har værdi for byens historie og karakter. 
Det gælder bl.a. jernbanens funktionær-
bolig og remise, byens posthus og de 
oprindelige dele af Fiskernes Eksportfor-
ening og slæbested på havnen.

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

Hjarnø er helstøbt med en aflæselig struk-
tur. Fordelingen med gårde og huse mod 
nord og servicebygninger mod syd er fort-
sat tydelig. Nyere arkitektur og omdannel-
ser har dog præget øen, så det svækker de 
arkitektoniske kvaliteter. På trods af dette 
fremstår øen autentisk med en velbevaret 
kulturhistorie.

Byplanen og den arkitektoniske kvalitet 
er afgørende for kulturmiljøet. Det er af-
gørende at bevare de arkitektoniske træk 
i kvarteret, der flere steder er præget af 
uheldige nye huse og ombygninger, hvil-
ket svækker miljøet og det attraktive bo-
ligområde.

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

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

Kystbyen, der har bevaret flere kultur-
historiske elementer, fremstår generelt 
velholdt, hvor fiskervillaerne har direkte 
adgang til stranden ad mindre private 
trapper. Byen er dog præget af nyere villa-
bebyggelse, der fremstår særdeles frem-
mede og svækker de arkitektoniske samt 
integritetsmæssige værdier.
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AALE 
Aale er en slynget vejlandsby med flere oprinde-
lige gårde og småhuse fra midten af 1800-tallet, 
samt kirke, fredet præstegård med en stråtækt 
længe i bindingsværk fra 1672 samt et markant 
forsamlingshus ombygget i 1924. Byen har siden 
udviklet sig efter jernbanens anlæggelse i 1929. 
Stationen er i dag nedlagt.

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

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

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

ULDUM STATIONSBY
Uldum var en landsby, der for alvor udvikles ved 
anlæggelsen af Uldum Højskole i 1849, som er 
en Danmarks ældste højskoler. Byen udvikler sig 
senere som stationsby med anlæggelsen af stati-
onen i 1891. Byen rummer højskole, vindmølle fra 
1896, flere stationsbyselementer, kirke og præste-
gård.
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Det anbefales at lave SAVE-registreringer 
på flere af byens bygninger, blandt andet 
højskolen. Ligeledes foreslås det at indfø-
re kommentarer omkring forløbet langs 
Søndergade samt forløbet ved Kirketoften 
og Østerled i rammebestemmelserne.

Byen indeholder flere fortællinger, som 
alle er synlige og vidner om dens udvik-
ling. Området omkring kirken med præ-
stegården og flere stråtækte bindings-
værksboliger ved Poul M. Møllers Pl. og 
Kirketoften/Østerled er sammen med for-
løbet langs Søndergade og I.P. Hansens 
Vej bærende elementer.

Området omkring stationen og de fortæl-
lende elementer, såsom station, kro, me-
jeri og lignende, bør sikres mod nedriv-
ning. Disse tidligere funktionsbygninger 
ligger samlet og med gode muligheder for 
udvikling af erhverv og offentlige funktio-
ner. Mejeriet er i dag privat bolig.

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

Gennem lokalplan med bevarende be-
stemmelser anbefales det at sikre forløbet 
langs Ølholm Bygade, herunder det tætte 
forløb med boliger ud til vejen, de oprin-
delige gårde og deres åbne markstruktur.

Siden 1960 er byen vokset betydeligt med 
større parcelhuskvarterer mod Heden-
sted. Det anbefales, at de kommunale 
rammebestemmelser for Løsning Stati-
onsby specificeres til at varetage byens 
unikke, tosidige kvaliteter fra både lands-
by og stationsby.

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

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

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

Byens oprindelige struktur opleves med 
flere oprindelige gårde direkte ud til Aale 
Bygade. Området omkring kirken med 
den fredede præstegård og forsamlings-
huset er landsbyens bærende fortælling. 
Uden for bygaden opleves byen omdan-
net og fragmenteret.
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STENDERUP
Stenderup udviklede sig til et mindre stationsmiljø 
i slutningen af 1800-tallet efter Juelsmindebanen 
blev indviet i 1884. Landsbyen og banen voksede 
sammen langs Hedenstedvej med funktioner som 
købmand og andelsmejeri. Ved kirken ligger den 
gamle degneskole og forsamlingshuset.

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

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

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

BARRIT STATIONSBY
Barrit Stationsby voksede op omkring jernbanen, 
som blev anlagt mellem Horsens og Juelsminde i 
1884. Stationen er stadig at finde ved den nedlag-
te jernbane, hvor der også findes et gammelt pak-
hus. Barrit Andelsmejeri ligger centralt i landsby-
en og er stadig i drift.
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Stationsmiljøet langs vejstrækningen Brå-
skovvej, der har udsyn til det åbne land-
skab fra begge sider, formidler på fin vis 
jernbanens indflydelse på landskabet i 
Hedensted Kommune. Byen fremstår for-
falden.

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

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

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

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

Byens tidligere rolle som stationsby er 
svært aflæselig. Dog opleves stationspræ-
get langs Jernbanegade og særligt langs 
hovedgaden Bredgade. Det meste er om-
dannet og de fleste facader er ombygget 
med nye facader og skilte.

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

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

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



ARKITEKTSKOLEN AARHUS S. 14 SCREENING AF KULTURMILJØER

BESIGTIGELSE

15

17

16

18

19

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

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

GADEHUSENE I NØRBY
Gadehusene er landarbejderboliger i bindings-
værk ved Holmen samt gårde i Nørby, der om-
kranses af grønne områder. Mod vest afgrænses 
kulturmiljøet af Glud Bæk. De fire bindingsværks-
huse er tidligere beboet af fattige landarbejdere, 
der har arbejdet på gårdene i Nørby eller på Jens-
gård. Gårdene blev udskiftet i 1781.

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

KLEJS SKOV
Langs den øst-vestgående skovvej i den kuperede 
Klejs Skov ligger en lille koloni af små skovarbej-
der- og daglejerhuse. Flere af de mindre huse er 
i bindingsværk, mens der i den øvre, østlige del 
findes enkelte, nyere huse.
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De bærende elementer i kulturmiljøet er 
skoven, den smalle skovvej og de små og 
jævne huse i oprindelig byggestil langs 
skovvejen. Kulturmiljøet er sårbart over-
for ændringer, nye bebyggelser og mo-
derniseringer, der vil svække det samlede 
kulturmiljø.

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

Landsbyen er ikke udsat for en større ud-
vikling, men er specielt sårbar overfor for-
fald af det eksisterende miljø. Det anbefa-
les at SAVE-registrer de tidligere Stærke 
Jyders bygninger.

Kun enkelte gårde blev udflyttet ved ud-
skiftningen i slutningen af 1700-tallet, 
hvorfor landsbyens struktur fremstår 
velbevaret. Gårdene ligger fortsat i lands-
byen med huse langs vejforløbet, men 
bebyggelsen fremstår forfalden og usam-
menhængende.

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

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

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

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

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

Strukturen er stadig tydelig og flere af de 
oprindelige gårde understøtter dette. Fle-
re af gårdene er dog nedrevet eller om-
dannet og den ene af forterne er udbygget 
med villaer og parcelhuse. Den omkring-
liggende skovudstykning er velbevaret og 
de mange sten- og jorddiger er synlige i 
landskabet. 
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BJERRE
Bjerre består af en spredt bebyggelse langs den 
sydvestlige højderyg af Bjerrelide. Bebyggelsen 
Sønder Bjerre er her udviklet omkring kirken med 
skole og sprøjtehus samt langs hovedvejen Bjer-
revej med kro og tinghus, senere hen Bjerre Ar-
rest.

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

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

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

URLEV BY
Urlev landsby ligger i det kuperede terræn ved 
Urlev Å. Landsbyen består af en kirke samt en-
kelte gårde og landboliger langs Urlev Kirkevej, 
Præstebrovej og Kollen. Vest for Urlev ligger ho-
vedgården Stounbjerg Gård.
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Flere nyere parcelhusgrunde er udstykket 
i og omkring landbyen og erstatter enkel-
te steder den oprindelige bebyggelse. I 
en videre udviklingsproces bør der tages 
højde for den oprindelige landsbystruktur 
og de landskabelige kig. Forbindelsen til 
Ørumgård kan med fordel styrkes.

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

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

Landsbyen ligger omgivet af åbne marka-
realer og den naturrige ådal med kirken 
placeret højt i landskabet. Byen indehol-
der flere fine gårde herunder den tidlige-
re præstegård, Castberggård, der ligger i 
nær relation til kirken.

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

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

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

Bjerre Arrest er fredet og bliver på nuvæ-
rende tidspunkt restaureret og istandsat 
til vandrerhjem. Arresten ligger i forbin-
delse med landsbyens kro og mountain-
bikespor i Bjerge Skov uden for Horsens, 
hvorfor der er grobund for udvikling af re-
kreativ turisme i området. Bevaringsvær-
dier bør udpeges i kulturmiljøet.

Byen har i løbet af 1900-tallet udviklet sig 
fra en samling af gårde til tættere gade-
husbebyggelse langs Bjerrevej og Hol-
men. Arkitektonisk fremstår byen derfor 
blandet, men indeholder flere fine ele-
menter herunder Bjerre Arrest, kroen og 
kirken samt de tilbageværende gårde i 
landsbyen.
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SØNDER ALDUM
Sønder Aldum er en mindre landsby ved ådalen 
Urlev Å. Landsbyen består af flere uudflyttede 
gårde herunder den pompøse Sønder Aldum-
gård, som ligger centralt placeret i byen. Nord-
vest for Sønder Aldum ligger den tidligere Nørre 
Aldum Mølle højt i det åbne marklandskab.

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

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

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

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



S. 19SCREENING AF KULTURMILJØER ARKITEKTSKOLEN AARHUS 

BESIGTIGELSE

VÆRDISÆTNING EGENSKABER

Kulturhistorisk

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Arkitektonisk

Integritet

Integritet

Turisme

Turisme

Bosætning

Bosætning

Erhverv

Erhverv

Kultur

Kultur

Kulturhistorisk

Kulturhistorisk

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Arkitektonisk

Arkitektonisk

Integritet

Integritet

Integritet

Turisme

Turisme

Turisme

Bosætning

Bosætning

Bosætning

Erhverv

Erhverv

Erhverv

Kultur

Kultur

Kultur

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

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

Skovriderboligen er opført i 1877 og står 
i stærk kontrast til de ydmyge skovarbej-
der- og daglejerhuse, som er opført i bin-
dingsværk med rødkalket tavl og stråtæk-
te tage omgivet af tæt skovvækst langs 
åforløbet. Fattiggården er et enestående 
nationalt eksempel på  datidens fattigkul-
tur og bør varetages som sådan.

Det anbefales at et større område om-
kring Ørum Å medregnes i kulturmiljø-
et, da landskabet udgør en vigtig del af 
fortællingen om især mølledriften. Den 
omgivende natur sikrer tilmed gode egen-
skaber for naturoplevelser, ligesom møl-
len og mejeriet har gode egenskaber for 
kulturformidling.

Skævlund Mølle anvendes i dag som be-
boelse.

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

Møllen og dens karakteristiske omgivel-
ser med møllesø og å beretter om århund-
reders mølledrift på stedet og repræsen-
terer møllernes sidste periode. Møllen er 
i god stand, men bærer flere steder præg 
af ombygninger.

Sønder Aldum fremstår velbevaret, hvor 
kun enkelte gårde er udflyttet under ud-
skiftningen. Bebyggelsen ligger derfor 
fortsat tæt placeret langs det slyngede 
vejforløb Dalbyvej, hvor flere gårde ligger 
ryg mod ryg. Det åbne landskab omkring 
landsbyen understøtter på fin vis kultur-
miljøets kvaliteter. 
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GEISLER NIELSENS PLANTESKOLE
Kulturmiljøet Geisler Nielsens Planteskole er en 
tidligere planteskole oprettet i 1950 vest for stati-
onsbyen Løsning. Ved hovedvejen ligger en større 
direktørvilla med bagvedliggende administration 
og materialegård. Plantagen ligger op til bebyg-
gelsen som et større grønt område opdelt af læ-
hegn.

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

WILLIAMSBORG OG DAUGÅRD
Williamsborg er en landsbyhovedgård beliggen-
de i den østlige udkant af Daugård. Hovedgården 
består af en trelænget avlsgård samt en trelænget 
hovedbygning fra 1775 med ankomst via en lin-
deallé og en vognport. Derudover rummer kultur-
miljøet en række små huse langs bygaden samt  
ældre gårde i landsbyen og omkring Williams-
borg, som har haft tilknytning til hovedgården.

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

BJØRNSKNUDE
Ved den tidligere landsby og fiskerleje Strandhu-
se ligger Bjørnsknude. Området blev fra begyn-
delsen af 1900-tallet et mål for badegæster og 
borgerskabet begyndte at opføre sommerhuse. 
Bjørnsknude er i dag en blanding af fiskerhuse, 
arkitekttegnede sommerhuse fra første halvdel af 
1900-tallet og nyere sommerhuse.
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Kulturmiljøet rummer en væsentlig lokal 
og national fortælling om den tidlige ba-
deturisme i Danmark. Med fritidskulturens 
udvikling er stranden og Juelsminde fort-
sat et feriemål, hvor de små, nøjsomme 
badehuse ved stranden er et stemnings-
fyldt element. bevaringsværdierne bør 
sikres gennem lokalplan eller SAVE.

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

Bjørnsknude er et eksklusivt sommerhus-
område, hvor ejernes individuelle interes-
ser lægger pres på kulturmiljøets helhed. 
Rammer for udvikling og landskab kan 
sikre miljøets landskabelige og arkitekto-
niske kvalitet samt historie. Bygningernes 
bevaringsværdier bør registreres.

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

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

Hovedgårdens oplevelsesværdi giver 
gode egenskaber for turisme, som kan 
understøttes vha. lystbådehavnen og 
campingpladsen. Det anbefales, at af-
grænsningen udvides, så de stråtækte 
arbejderboliger mod vest og de små hus-
mandssteder mod nord inddrages i kultur-
miljøet.

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

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

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

Plantagens struktur med læhegn er vel-
holdt, men indeholder ikke spor fra den 
tidligere planteskole. De arkitektoniske 
kvaliteter på området herunder materia-
legårde og arbejderboliger er ikke af væ-
sentlig kvalitet. Direktørvillaen er velholdt.
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OVER BARRIT, BARRIT HULE, BARRIT SKOVBY OG 
BARRITSKOV
Vejbyen Barrit består af tre sammenvoksede 
landsbyer; Over Barrit, Barrithule og Barrit Skov-
by, som tilsammen udgør en 3,5 km. lang, slyn-
get vejby. Landsbyens bebyggelse ligger place-
ret side om side i en tæt landsbystruktur. Øst for 
landsbyen ligger Barritskov Hovedgård, som også 
hører med til kulturmiljøet.

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

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

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

PALSGÅRD HOVEDGÅRD, INDUSTRI OG ARBEJDERBOLI-
GER, HOSBY OG HÅBET
Herregården Palsgård ligger på As Hoved mellem 
As Vig og Sandbjerg Vig. Kulturmiljøet omfatter 
herregård og herregårdslandskab, park, skov, al-
leer og mange funktionsbygninger. Desuden fin-
des voldsted, diger og landvindingsområdet Hå-
bet i kulturmiljøet samt dele af landsbyen Hosby.
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Tønballegård har siden 1981 været ejet 
af Naturstyrelsen og drives i dag som 
natur- og lejrskole samt kursus- og kon-
ferencefaciliteter. Jensgård er privatejet. 
Jensgårds hovedbygning, vestlænge og 
Tønballegård er fredet. 

Jensgård fremstår med omdannelser. 
Avlsgården er særligt præget af ombyg-
ninger. Strukturen er dog velbevaret og 
symmetrien i gården er fortsat intakt. Tøn-
ballegård er meget velholdt og flot pla-
ceret i den fredede kystskov, hvor der kig 
til vandet. Allé- og digestrukturerne er en 
stor værdi.

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

De bærende værdier i det store kulturmil-
jø knytter sig til det velholdte herregårds-
miljø, der er flettet sammen med udvik-
lingen af industrimiljøet Palsgaard, som 
Einar Viggo Schou startede på godset for 
over 100 år siden.

Hovedbygningen til Rask Hovedgård er 
fredet.

I dag er stedet hotel og rehabiliteringscen-
ter, og bygninger samt landskab er yderst 
velholdt. Kulturmiljøet har med sin funk-
tion som hotel og wellnesscenter særligt 
gode egenskaber for turisme, mens egen-
skaberne for kulturformidling og -aktivite-
ter kan udvikles. Der findes en bevarende 
loklaplan for sanatoriet.

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

Kulturmiljøets bærende bevaringsværdi-
er knytter sig til den markante gule mur-
stensarkitektur og det omgivende land-
skab med Træskohage Fyr. Både parken, 
den bevarede liggehal og de omkringlig-
gende funktionsbygninger formidler tiden 
som tuberkulosesanatorium og udgør vig-
tige elementer i kulturmiljøet.

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

Barrit har bevaret sin tydelige struktur i 
det slyngede landsbyforløb, og kun få ste-
der er landsbyen udbygget. Arkitektonisk 
er landsbyen af meget blandet karakter, 
og det er således landsbystrukturen, der 
rummer den primære bevaringsværdi. I 
Over Barrit ses en samling af andelstidens 
bygninger. 
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40 MØGELKÆR STATSFÆNGSEL
Møgelkær Statsfængsel er et kompleks med ba-
rakker, kirke, tidligere herregård med stald- og 
ladebygninger samt flere udstykkede husmands-
brug i et kuperet terræn med vand og skov. I 1939 
købte staten komplekset, som derefter blev benyt-
tet som ungdomslejr, fængsel for landsforrædere 
og senere som åbent fængsel.
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Statsfænglset blev lukket i 2018 og skal til 
efteråret 2019 huse den vestlige skole for 
fængselsbetjente. 

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

HØJ VÆRDI (VÆRDISUM 11-15)
MIDDEL VÆRDI (VÆRDISUM 8-10)
LAV VÆRDI (VÆRDISUM 3-7)
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HJARNØ
Kulturmiljø nr. 2

PALSGAARD
Kulturmiljø nr. 36

SVANEDAMSKVARTERET
Kulturmiljø nr. 4

STOUBY SKOVVEJ
Kulturmiljø nr. 26

ULDUM STATIONSBY
Kulturmiljø nr. 7

HEDENSTED KOMMUNE 

UDVALGTE
KULTURMILJØER
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UDVALGTE KULTURMILJØER

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. 

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