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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.



S. 5SCREENING AF KULTURMILJØER ARKITEKTSKOLEN AARHUS 

SCREENING AF DANMARKS KULTURMILJØER

1 2 3 4

12345

ETABLERING AF 
ARBEJDSGRUPPE

BESKRIVELSE AF 
KULTURMILJØER 

KONKLUSION PÅ VURDERING 
OG AFGRÆNSNING

SCREENINGENS FORMÅL
UDVÆLGELSE AF 
KULTURMILJØER 

AFGRÆNSNING AF 
KULTURMILJØER 

AFRAPPORTERING 

UDARBEJDELSE AF 
BRUTTOLISTE 

INDSAMLING AF MATERIALE 
OM KULTURMILJØER

SCEENINGSKRITERIER KATEGORISERING AF 
KULTURMILJØER 

VURDERING AF KULTURMILJØERS 
VÆRDIER OG EGENSKABER

Kultu
rhistorisk               Turisme           Bosæ

tning             Erhverv               Kultur                    In
tegrite

t  
   

   
   

   
 A

rk
ite

kt
o

n
is

k

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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VARDE KOMMUNE

De kulturhistoriske temaer er gennemgående 
hovedtræk, som har spillet en væsentlig rolle 
for egnens udvikling. Temaerne er karakteris-
tiske for flere af de screenede kulturmiljøer, 
der i kraft af deres fysiske fremtræden afspej-
ler bærende fortællinger i kommunen.

TEMA FOR KULTURARVEN 
I VARDE KOMMUNE

KYST OG TURISME
Landskabet langs kysten i Varde Kommune 
er et særegent klitlandskab, der indeholder 
flere fortællinger inden for både militærhis- 
torie og velfærdsturisme såvel som fine natur-
landskaber. De store beskyttede naturområder 
ligger særligt i sammenhæng med Naturpark 
Vadehavet, der er udpeget til Unesco Verdens-
arv. Her kan blandt andet nævnes halvøen Skal-
lingen i det nordlige Vadehav, som er ubebyg-
get og fortsat benyttes som græsningsareal.  
De stærke naturkræfter og de vandrende 
klitlandskaber har ændret kysten markant 
gennem tiden og herved også brugen af 
kyststrækningen. Flere fiskelejer ligger i den 
forbindelse tilbage fra tidligere aktivitet så-
som ved Nymindegab, der efter anlæggelsen 
af slusen ved Hvide Sande og tilsandingen 
af Holmsland Klit mistede sin funktion som  
fiskeleje. De stråtækte hytter ligger dog fortsat 
langs kysten ved Nymindestrømmen.
I dag kendetegnes kysten i Varde Kommune 
bedst ved den omfattende turist- og ferie- 
kultur. Gennem 1900-tallet har turismen i sti-
gende grad præget områderne langs kysten, 
hvor blandt andre Vejers Strand og Henne 
Strand er anlagt som feriebyer, der har spillet 
en central rolle i stedernes udvikling. Den øge-
de turisme har blandt andet haft en stor ind- 
flydelse på udviklingen af landsbyer som Ho 
og Henne Kirkeby, der i dag hovedsagligt be-
står af turismeorienteret erhverv og overnat-
ningsmuligheder.

LANDBRUG OG BYDANNELSER
Vestjylland har ikke, som det kendes fra  
andre dele af landet, haft tætte landsbyer, 
men karakteriseres i højere grad af fritliggen-
de gårde, der ofte ligger placeret som rand- 
bebyggelser langs større engdrag. Udskift-
ningen og opdyrkningen af heden har des-

uden spillet en væsentlig rolle i specielt Varde 
Kommune, hvor landsbymiljøer som Lunde, 
Lydum og Lønne Strak udflyttedes og derved 
forstærkede den spredte bebyggelseskarakter 
i landskabet. Den omfattende opdyrkning fra 
slutningen af 1800-tallet og gennem 1900-tal-
let banede videre vejen for et intensivt land-
brug, og derved udgangspunktet for en stærk 
andelsbevægelse i området. Andelsmejeriet i 
Hjedding er i den forbindelse et unikt stykke 
dansk industrikultur og er Danmarks første  
andelsmejeri fra 1882.
Anlæggelsen af jernbanen og landevejene i 
sammenhæng med den omfattende andels-
bevægelse skabte yderligere grundlag for 
tilvækst og nye bydannelser, hvor specielt 
jernbanen Varde-Nørre Nebel fra 1903 dan- 
nede grundlag for anlæggelsen af flere små-
byer koncentreret omkring stationer, mejeri-
er og brugsforeninger. Dette ses bl.a. i Nørre  
Nebel, Lunde og Ovtrup. Store dele af indlan-
det er fortsat landbrugsland og hovedsagligt 
præget af større dæmnings- og tørlægnings-
projekter i de mange lavbundsområder som 
ved Rolfsø og Filsø. 

MILITÆREANLÆG
De store flyvesandsområder langs kysten 
har gjort opdyrkning og landbrug vanskelig 
i Varde Kommune, hvorfor staten i begyn-
delsen af 1900-tallet overtog og omdannede 
større områder til øvelsesterræn for mili- 
tæret. I dag udgør kysten derfor landets stør-
ste øvelsesterræn, hvor store dele af landska-
bet er utilgængeligt i løbet af året. I forbind- 
else med anlæggelsen af øvelsesterrænet ved 
Blåvands Huk blev der anlagt en militærlejr 
ved Oksbøl. Denne blev under Anden Ver-
denskrig overtaget af den tyske værnemagt 
og senere omdannet til flygtningelejr for  
tyskere efter krigens ophør. Anden Verdens-
krig har generelt haft stor indflydelse på kyst-
landskabet med anlæggelsen af forsvarslinjen  
Atlantvolden, som gik  fra Norge til Spanien 
og har efterladt spor i form af bunkeranlæg i 
klitterne. Af vigtige spor findes blandt andre 
Tirpitz-Stillingen og Bøffel-Stillingen ved Blå-
vands Huk.
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VARDE KOMMUNE

Varde
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Region:
Kommunenummer:
Indbyggertal:
Største by:
Kulturmiljøer:

Syddanmark
573
50.129 (2019)
Varde (13.989 indbyggere i 2019)
I Varde Kommune er der på besigtigelsestidspunktet udpeget 50 
kulturmiljøer, som indgår i kommuneplan 2017. Der er udgivet  
kommuneatlas for de tidligere kommuner Blåvands Huk (2007) og 
Varde  (1992) samt Vadehavsatlas (2007). I forbindelse med nær- 
værende projekt er der udarbejdet en liste med i alt 48 kulturmiljøer, 
som danner baggrund for screeningen.

SCREENEDE KULTURMILJØER  
I VARDE  KOMMUNE 
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BESIGTIGELSE
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ARNBJERG 
Arnbjerg lystanlæg er anlagt i midten af 1800-tal-
let øst for Vardes middelalderlige bykerne. Be-
plantningen startede i 1833-1848 og fik i 1929 rejst 
en mindesten til ære for byfogden, som anlagde 
parken. Området indeholder i dag en frilufts- 
scene (1947), en mindelund (1948) samt en pavil-
lon (1899), som nu indgår i Hotel Arnbjerg. Varde 
Miniby fra 1926 er endvidere opført midt i parken. 

HENNE STRAND 
Henne Strand er en ferieby, der er opstået i 1917 
efter området blev udstykket til sommerhus- 
grunde fra Hennegårds jorde. Den ældre  
sommerhusbebyggelse ligger i klitlandskabet ud 
til kysten og er placeret i forhold til landskabet 
langs det gaffelformede vejnet. 

VEJERS STRAND 
Vejers Strand er en sommerhusbebyggelse fra 
1920-1930. Sommerhusene ligger i et selvgroet 
system i det åbne klitlandskab med udsigt over 
Vesterhavet. I området findes endvidere to bade-
hoteller: Strandhotellet og Hotel Klithjem.

HENNE MØLLEÅ 
Henne Mølleå Badehotel ligger ud til kysten ved 
Henne Mølleås udløb til Vesterhavet. Badehotel-
let er tegnet af Poul Henningsen (PH) i 1936 og  
placeret i klitlandskabet tæt omgivet af sand- 
dynger med udsigt over havet. Området repræ-
senterer mellemkrigstidens turisme, som et levn 
fra en ferieindustri for de velhavende. 

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

BESIGTIGELSESSKEMA
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I dag er det en velbesøgt ferieby med 
mange turister. Dette mærkes især på  
hovedgaden, der har en livlig atmosfære 
i dagtimerne.

Vejnettet i sammenhæng med den ældre 
sommerhusbebyggelse, Hennehus samt 
vandrerhjemmet udgør de bærende ele-
menter i kulturmiljøet. Fortællingen 
omkring den oprindelige feriekultur frem-
står dog svækket efter større om- og til-
bygninger til den moderne ferieby. 

I dag skæmmer strandhotellet den sam-
lede oplevelse af kulturmiljøet og det  
kræver derfor en restaurering af byg-
ningen.

Den selvgroede struktur i klitlandskabet 
sikrer et sammenhængende område og 
et varieret udtryk, som dog svækkes af 
de mange nyere sommerhuse, der er op-
ført i området samt nedrivningen af flere 
oprindelige strukturer. Strandhotellet er i 
dårlig stand, hvilket skæmmer det samle-
de billede.

Badehotellets fritliggende struktur i klit-
landskabet udgør en essentiel egenskab, 
som bør varetages. Det anbefales derfor 
at undgå yderligere bebyggelse i området 
for at bibeholde den åbne struktur.

Klitlandskabet omkring badehotellet er 
fredet, hvilket har begrænset den gene-
relle udvikling af området. Kulturmiljøet 
fremstår derfor intakt, hvor klitlandska-
bet med Henne Mølleåen og badehotellet 
tilsammen udgør en stærk fortælling om  
feriekulturens udvikling.

Parken er et populært, rekreativt områ-
de midt i Varde by og anvendes aktivt til  
koncerter, lystspil mm.

Arnbjerg er et tidstypisk parkanlæg fra 
1800-tallet. Pavillonen vidner om parkens 
alder, selv om den i dag næsten er opslugt 
helt af Hotel Arnbjergs dominerende til-
bygninger.
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HEJBØL KNAP
Hejbøl Knap er anlagt som en festplads og har 
gennem tiden fungeret som et aktivt sted for  
folkemøder. I det rekreative, grønne område  
findes flere mindesten, en gravhøj, bevarede 
stendiger og lignende.

BLÅVANDSHUK
Blåvandshuk har tidligere haft en vigtig placering 
i relation til Vesterhavet. Det nuværende fyr og 
fyrmesterboligen blev etableret i år 1900 sammen 
med den forhenværende radiostation. Denne er i 
1938 flyttet med flere af arbejderboligerne til en 
ny placering ved Redningsstationen og Strand- 
fogedgården.

REDNINGSSTATIONEN PÅ SKALLINGEN 
Redningsstationen på Skallingen blev opført i 
1877 som understation til redningsstationen i Blå-
vand. Den blev nedlagt i 1944 grundet tyskernes 
udlagte miner. Skallingen er en halvø, der blev 
dannet efter den store stormflod i 1634. Red-
ningsstationen er i dag et madpakkehus.

HANSSINELUND 
Hanssinelund er en plantage og mindelund,  
anlagt af boghandlerparret Hans og Sine Nielsen. 
I den lille plantage findes 10 mindesten oprejst 
for kendte forfattere i dansk litteratur. Området er 
oprindeligt anlagt som et privat haveanlæg, men 
fungere idag som en offentlig tilgængelig park.

LUNDE BARFRED
Lunde Barfred har tidligere indeholdt et kongs-
herberg og en præstegård på højdedraget ved 
Lundtang. Bebyggelsen blev fjernet i 1927, men 
fragmenter fra et kælderrum i det tidligere her-
berg findes fortsat på det ubebyggede grønne 
område.
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Lunde Barfred blev fredet i 1969. Informa-
tionstavler fra Varde Museerne formidler 
på fin vis stedets historie.

Kulturmiljøets fortælling opleves svagt. 
Fragmenterne fra det tidligere kælderrum, 
en mindesten samt enkelte, større løv- 
træer fra den tidligere præstegårdshave 
er de eneste levn.

Hanssinelund foreslås ikke udpeget som 
kulturmiljø, men er sikret som fredskov. 
Parken udgør endvidere et grønt, rekrea-
tivt område. 

Området er bevaret som en tæt be- 
vokset plantage med stier, der forbinder 
alle mindestenene langs et forløb. Om- 
rådet, der er anlagt som et privat have- 
anlæg og indeholder 10 mindesten,  
vurderes til at have en lav kulturhistorisk 
værdi. 

Radiostationen med kontor og arbejder-
boliger er en vigtig fortælling for området, 
hvorfor det anbefales at inddrage dette 
mere aktivt i oplevelsen af området. Sær-
ligt kontorfaciliteterne indeholder egen-
skaber for blandt andet kulturelle formål. 
Det anbefales at indskrænke den nuvær- 
ende udpegning.

Redningsstationens placering i Naturpark 
Vesterhavet kan med fordel udnyttes, 
hvorfor det anbefales at redningssta- 
tionen benyttes som et fortællende  
element i landskabet. Opsætningen af 
skraldespande m.m. skæmmer oplevel-
sen.

Områdets betydning for søfartstrafikken  
opleves stadig i dag, hvor særligt fyret  
synes tydeligt overalt i det flade landskab. 
Den nye radiostation med tilhørende  
arbejderboliger og kontorfaciliteter frem-
står i god stand og er bærende for om- 
rådets kulturhistoriske forståelse i sam-
menhæng med fyret og fyrmesterboligen.

Redningsstationen ligger isoleret på halv-
øen Skallingen og vidner om det barske 
liv ved Vesterhavet. Selve stationen frem-
står velholdt og dens tidligere funktion 
fremgår tydeligt i sammenhæng med 
landskabet. 

Højbøl Knap foreslås ikke udpeget som 
kulturmiljø, men er sikret som fredskov.

Kulturmiljøets fortælling opleves svagt 
i området, hvor mindestenene udgør de 
eneste fortællende elementer i plantagen. 
Stiforbindelserne sikrer dog Højbøl Knap 
som et offentligt, rekreativt område.
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NYMINDEGAB 
Omkring 1800 havde Ringkøbing Fjord sit udløb 
ved Nymindegab. Den favorable placering med 
adgang til både fjord og hav medførte udvik- 
lingen af et fiskerleje på brinken ved Nyminde-
gab. Udløbet er vandret og af flere omgange til-
sandet, hvorfor man i 1929-30 udgravede kanalen 
ved Hvide Sande. Nymindegab mistede hermed 
sin betydning som fiskerleje.

FILSØ 
Siden 1852 er Filsø gradvis blevet afvandet 
og omdannet til landbrugsjord. Tabet af natur- 
værdier var stor ved søens kultivering, hvor 1200 
ha. var under plov. I 2011 blev området gen- 
etableret som et større naturområde. 

HENNEBJERG
Hennebjerg består af ni uudflyttede gårde, som 
alle ligger mod øst tilbagetrukket fra den nord- 
sydvendte Hennebjergvej. Syd for Hennebjerg  
ligger den tidligere Rolfsø, der blev afvandet i 
1852 og i dag indgår som markarealer i land- 
bruget.

ØSTER OKSBY 
Øster Oksby opstod som klitlandbrug kombineret 
med fiskeri, handel og søfart omkring år 1750. 
Gårdene er opført med grundmur i to eller tre 
længer af røde teglsten og ligger spredt mellem 
klitterne med marker helt ned til havet. I dag op-
leves de fleste tilbageværende gårde langs Tane 
Hedevej. 

VARDE ÅDAL 
Langs Varde Ådal ligger der i forbindelse med 
landsbyerne flere rækker af ældre gårde opført 
i samme byggeskik med fælles udtryk. Gård- 
ene har eller har tidligere haft engarealer græns- 
ende op til Varde Ådal. De ligger alle placeret 
langs 5-meter-koten og udgør dermed ådalens 
nærmeste bebyggelse.
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Landskabet er beskyttet af frednings- 
bestemmelser og fiskerlejet er underlagt 
en bevarende lokalplan, som sikrer om- 
rådet mod nybyggeri.

Nymindegab fortæller i sammenhæng 
med det fredede klitlandskab en spænd- 
ende og unik historie om fiskeri og søfart 
langs vestkysten. Randbebyggelsen på 
brinken er desuden velholdt og udgør høj 
arkitektonisk og integritetsmæssig værdi.

Kulturmiljøet er stort og sårbart, hvorfor 
det kræver særlig opmærksomhed. Da 
sammenhængen mellem gårdene på åens 
sydside er vanskeligt aflæselig og gård- 
ene her desuden ikke har de samme  
arkitektoniske kvaliteter som på nord- 
siden, anbefales det at holde afgræns- 
ningen til Varde Ådals nordside. 

Rækken af gårde langs Varde Ådal udgør 
tilsammen en bevaringsværdig helhed, 
som skyldes sammenhængen mellem 
gårdene snarere end den enkelte bebyg-
gelse. Mens gårdene på åens nordlige 
side er tydelige i landskabet, er bebyg-
gelsen på den sydlige side vanskelig at 
aflæse.

Mange af de tilbageværende, oprindelige 
klitgårde er i dårlig stand og det anbefales, 
at der laves en indsats for at vedligeholde 
og styrke miljøet i kraft af dets unikke nati-
onale position. Det anbefales endvidere at 
sikre de resterende arealer mod sommer-
huse og udvidelse af feriecenter.

Langs Tane Hedevej opleves de oprin-
delige klitgårde med røde teglsten og 
afvalmet stråtag, men gårdene fremstår  
i varierende stand. Områdets samlede 
integritet er udvisket grundet de mange 
sommerhuse, der mindsker oplevelsen af 
de solitære gårde i det åbne klitlandskab.

Området ved Filsø er i dag genetableret 
som rekreativt naturområde og har som 
resultat opnået en øget biodiversitet.

Filsø er Danmarks største genskabte sø 
og vidner om, hvordan vores natursyn 
har ændret sig over de seneste 200 år.  
Langs søens bredder findes stadig synli-
ge spor fra landbruget i form af pumpe- 
stationer og afvandingskanaler, der re-
præsenterer kulturlandskabet, der engang 
var.

Kulturmiljøet er karakteristisk ved de 
mange velholdte, stråtækte gårdbrug fra 
slutningen af 1700-tallet opført i vestjysk 
byggestil med to-tre længer. De store 
landskabelige forandringer i form af land-
indvending og markarealernes sammen-
lægning svækker dog kulturmiljøets over-
ordnede læsbarhed.
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LØNNE STAK, LØNNE, KRAGELUND OG VESTERLUND 
Kulturmiljøet består af en randbebyggelse, der 
ligger mellem klit- og englandskab. Området har 
tidligere været præget af sandflugt fra vest og 
oversvømmelser fra Lønne Bæk mod øst, hvilket 
har udfordret landbruget. Lønne Stak er hoved-
by med kirke, skole, købmand og brugsforening, 
mens den øvrige bebyggelse er spredte gård- og 
husbebyggelsesstrukturer langs Lønne Bæk.

BILLUM
Billum består af en klart adskilt kirkeby med kro 
og missionshus samt en stationsby med station 
fra 1903 og flere karakteristiske stationsbyhuse. 
De to byer ligger adskilt og opleves som to selv-
stændige bebyggelser. Omkring kirken findes for-
samlingshus og flere mindre ejendomme.

HENNE KIRKEBY 
Henne Kirkeby ligger i overgangen mellem engen 
ved Filsø og de højtliggende agerjorde. Gårdene 
er anlagt langs Kirkebyvej med kirke, præstegård 
samt Henne Kirkeby Kro. Hennegård vest for byen 
er en af områdets ældre gårde og kan dateres til-
bage til før 1145. Området omkring Henne Kirkeby 
er desuden rig på oldtidsminder.

HO
Ho er en vejklyngeby med tre delvist adskilte 
bebyggelser og en del gårde spredt ud over by-
marken. Landsbyen rummer en kirke fra 1450,  
en præstegård, en fåremarkedsplads samt flere 
oprindelige, stråtækte huse og gårde.

JANDERUP KIRKE- OG STATIONSBY 
Janderup består af en kirkeby og en stations-
by. Kirkebyen opstod med kirken i 1200-tallet, 
og har senere udviklet sig i 1600-tallet som ud- 
skibningshavn for Varde. Ved kirken findes der- 
for skipperhus, en tidligere kro samt rester af  
havneanlæg. Med stationens anlæggelse i 1903 
fortsatte udviklingen, der var præget af andels- 
tiden med station og mejeri. 
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Det anbefales at sikre hele området om-
kring kirkebyen og skipperhuset mod ny-
byggeri, så den åbne placering og sam-
menhæng med Varde Å bevares. Mejeriet 
er i forfald men indeholder gode egen- 
skaber for en transformation. Det anbe- 
fales desuden at sammenlægge Janderup 
kirkeby og stationsby under et kulturmiljø.

Området ved den gamle udskibningshavn 
har en høj oplevelsesværdi med kirke og 
flere ældre boliger samt skipperhuset, 
der udgør det bærende for kulturmiljøet.  
Stationsbyen er omdannet med flere ny- 
ere boliger samt brugsforening, hvorfor 
de  eneste tilbageværende elementer er 
stationen og det store mejeri. 

Den gamle landsby omkring kirken,  
præstegården og de enkle stråtækte  
huse fremstår intakt og understøtter på 
fin vis fortællingen om udskiftningen 
i 1800-tallet. Byen opleves dog over- 
ordnet set fragmenteret og skærmes af  
de mange nyere ferieboliger og ferie- 
centret.

Stationen er af høj arkitektonisk værdi og 
bør SAVE-registreres.

Henne Kirkeby Kro har stor betydning for 
byen, hvad angår turisme. Denne bør fort-
sat have mulighed for at udvikle sig, men 
i sammenhæng med og i respekt for kul-
turmiljøet som helhed. 

Stationsbyens fortællinger opleves tyde-
ligt gennem de mange bevarede funk-
tionsbygninger, hvor særligt stationen af 
Heinrick Wenck og forløbet langs Kirke- 
byvej er bærende for oplevelsen. Sta- 
tionsbyen opleves omdannet, hvor flere af 
boligerne er nyopførte eller markant om-
dannede. 

Hennegård er fredet og flere af de øvrige 
gårde er af høj arkitektonisk værdi. Mange 
af gårdmiljøerne fremstår dog ændrede, 
men giver tilsammen et fint indtryk af den 
tidlige landsbystruktur. Henne Kirkeby 
Kro har stor betydning for kulturmiljøet.

Vesterhavsvej og Vesterlundvej binder 
Lønne Stak, Lønne, Kragelund og 
Vesterlund sammen. Det anbefales, at 
man langs disse vejforløb opretholder 
udsyn og forbindelse til kultiverede eng- 
landskab mod Lønne Bæk. 

Enkelte steder synes kontrasten mellem 
landskab og gårde tydelig. Kulturmiljø-
ets fortælling er dog vanskeligt aflæselig 
på grund af den store spredning mellem 
de forskellige elementer samt nyere ud- 
bygninger i området. 
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LYDUM
Lydum bestod som udgangspunkt af en højt-
liggende kirke ved Lydum Å, en lavtliggende  
hovedgård, Lydum Gård, samt et større vand- 
mølleanlæg. Byen har senere udviklet sig i for- 
bindelse med oprettelsen af andelsmejeriet i 
1885 til et mindre landsbymiljø med tæt gade- 
bebyggelse langs Lydumvej.

HODDE
Hodde er en slynget vejby nord for Varde Å. 
Landsbyen indeholder en kirke, der ligger i sam-
menhæng med den gamle skole samt en centralt 
placeret kro. Øst for landsbyen langs Hulvigvej  
findes det tidligere mejeri omkranset af villaer i 
bedre byggeskik. Vejforløbet præges dog primært 
af forskelligartet bebyggelse.

ØLGOD
Ølgod er en stationsby, der opstod i forbindelse 
med anlæggelsen af Den Vestjyske Længdebane 
i 1870’erne. Fremtrædende elementer i byen er 
stationen med pakhus samt hotellet, det tidligere 
posthus, apoteket fra 1903 og det tidligere ølbryg-
geri. Langs Bjergegade og Vestergade opleves  
flere stationstypiske boliger.

MEJLS OG BJERGGÅRDE 
Mejls og Bjergegårde indeholder to forskellige 
bebyggelsesstrukturer i form af en vejklynge-
landsby samt en gårdklynge i det åbne landskab. 
Oprindeligt omfattede Mejls også Bjerggårde, der 
i dag ligger som en åben struktur nord for byen. 
Landsbyen indeholder enkelte, ældre gårde, en 
skole og en smedje. Bjerggårde indeholder flere 
velbevarede gårde i den egnstypiske byggeskik. 

ØSE
Øse er en lille, slynget vejby med spredt belig- 
gende gårde nordøst for kirken. Umiddelbart om-
kring kirken findes den gamle kro og købmands-
gård, og vest herfor ligger en række mindre  
gadehuse med tilknyttede erhvervsfunktioner 
og værksteder. Her findes også landsbyens mis- 
sionshus. 
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Landsbyen rummer fine arkitektoniske 
kvaliteter, hvor især Jakobsgård øst for 
byen er et velbevaret eksempel på en 
gårdbebyggelse. De bevarede gadehuse 
med småerhverv vest for kirken er des-
uden vigtige for landsbyens struktur, da 
de er med til at understøtte det slyngede 
vejforløb.

Landsbyen er særlig sårbar overfor større 
til- og ombygning, som bør opføres med 
respekt for det eksisterende kulturmiljø 
for på den måde at styrke områdets for-
tælling.

Mejls og Bjerggårde opleves som en 
helhed på trods af at landsbyen og gård-
miljøet indeholder to klart forskellig- 
artede karakteristika. Bebyggelsen frem-
står desuden homogen og indgår i en hel-
hed, som bør bevares. 

Det anbefales at udvide den nuværende 
udpegning til også at indeholde boliger 
langs Linde Allé. Disse indeholder høje 
arkitektoniske værdier og er gode eksem-
pler på byggeriet omkring anlæggelsen af 
jernbanen.

Hodde opleves som et sammensat kultur-
miljø, hvor bevaringsværdierne primært 
knytter sig til hovedgadens struktur samt 
til enkeltbygninger som det gamle mejeri, 
kroen og de få gårde, der ligger tilbage i 
landsbyen. Det lille kirkemiljø har stor be-
tydning for helheden.

Miljøet omkring Jernbanegade, Stations- 
pladsen og Tværgade indeholder fine  
arkitektoniske kvaliteter samt flere vel-
bevarede funktionsbygninger, herun-
der særligt stationsbygningen med til- 
hørende pakhus. Langs Storegade og den 
østlige del af Vestergade opleves tydeligt  
stationsbyens typologier og funktioner.

Møllen er ny istandsat af den lokale be- 
varingsforening og ligger fortsat i for- 
bindelse med åforløbet.

Landskabet ved Lydum Å er fortsat et  
vådområde med enkelte områder ind- 
vundet til landbrug. Landsbyen, som er 
opført parallelt med åen og i forlængelse 
af kirken, har dog en noget blandet ka-
rakter, men understøtter i sammenhæng 
med andelsmejeriet og møllen fortæl- 
lingen om egnens udvikling.



ARKITEKTSKOLEN AARHUS S. 18 SCREENING AF KULTURMILJØER

BESIGTIGELSE

25

27

26

28

29

FÅBORG
Fåborg Kirke, kro og den nærliggende gård dan-
ner tilsammen et lille, velafgrænset kulturmiljø 
midt i Fåborg, hvor kirken og kroen har været 
omdrejningspunktet for landsbyens kulturelle liv. 
Bebyggelsen udgør sandsynligvis resterne af en 
gammel landsbystruktur, som Fåborg er vokset 
op omkring. 

FRISVAD
Frisvad Vandmølle har eksisteret siden 1500- 
tallet og har været i drift som mølle frem til 1939. 
Herefter blev opstemningsretten udnyttet, først til 
sumpbæverfarm og senere til dambrug. I ådalen 
omkring møllen er der fortsat mange spor tilbage 
efter de tidligere aktiviteter.

ASSENBÆK OG LETBÆK MØLLE
Assenbæk og Letbæk Mølle har begge tidligere 
hørt under landbruget til Nørholm Gods. De to 
møller ligger begge i forbindelse med Kybæk Å, 
hvor Assenbæk Mølle er omgivet af skov og Let-
bæk Mølle ligger ud til Letbækvej, som adskiller 
den store møllesø fra møllens hovedbygning, 
opført i 1634. Møllesøerne ligger begge fortsat i 
tilknytning til møllerne. 

VARDE BYMIDTE 
Vardes bykerne præges af det middelalderlige 
vejnet med gadehuse beliggende tæt ud til vejen. 
De fleste af byens huse brændte i 1779 og 1821, 
hvor Varde var udsat for store bybrande. Største-
delen af købstadens huse er således opført i løbet 
af 1800-tallet efter den middelalderlige byplan 
med Skt. Jacobi Kirke beliggende i det sydvest-
lige hjørne.

LINDING  
Linding Mølle ligger mellem Horne og Sig, hvor 
Stokbæk skærer Thostrupvej. Møllehuset og 
mølleboligen ligger på den østlige side af vejen 
og mølledammen på den vestlige side. Møllen 
stammer formentlig fra 1500-tallet og har været 
anvendt som kornmølle frem til 1916, hvor møl-
lehjulet erstattes af en turbine til produktion af 
jævnstrøm.
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Mølledammen, der ligger helt op af vejen 
har stor værdi for miljøets fortælling og 
blev fredet tilbage i 1953. Anlægget har 
en høj integritetsværdi og er velholdt med 
stor lokal betydning. 

Det er vigtigt fortsat at sikre den gamle 
bystruktur og sørge for at nybyggeri un-
derstøtter denne, samtidig med at den 
indordner sig arkitektonisk og skala- 
mæssigt. Der foreligger en lokalplan med 
bevarende bestemmelser for Varde midt-
by.

Varde har på trods af de store brande 
bevaret en væsentlig del af sin middel- 
alderlige bystruktur, hvor de sammen-
hængende gadehuse danner harmoniske 
og oplevelsesrige forløb, som mange 
steder understreges af fine gadebelæg- 
ninger. Den primære bevaringsværdi 
knytter sig til den velbevarede bystruktur.

Flere spor efter møllens aktiviteter kan 
stadig opleves i landskabet. Kulturmiljøet 
kunne dog styrkes, hvis der blev arbejdet 
med tilgængelighed op gennem ådalen.

Møllernes nære placering til de omkring-
liggende grønne arealer gør dem til op-
lagte besøgsmål i forbindelse med natur- 
oplevelser i området omkring Kybæk.  
Assenbæk Mølle bliver i dag anvendt som 
spejderhytte og Letbæk Mølle er privat 
beboelse. 

Det nuværende stuehus blev bygget i 
1916 og udgør sammen med de senere 
opførte  udlænger et harmonisk og hel-
støbt gårdanlæg. Mølledammen og haven 
fremstår velholdte, mens arealerne, hvor 
dambruget tidligere lå, er groet til.

De to møller med tilhørende møllesøer 
repræsenterer som samlet kulturmiljø 
vandmøllernes betydning for området. 
Begge møller har bevaret møllebolig med 
staldbygninger og ligger i fortsat forbind- 
else med møllesøerne. Selve møllebyg-
ningerne og stemmeværk er væk, hvilket 
svækker kulturmiljøets fortælleværdi. 

Kulturmiljøets lille skala gør det sårbart 
over for selv få ændringer i bebyggelsen, 
som ikke er tilpasset helheden, hvorfor 
det bør sikres mod yderligere bebyggel-
se og væsentlige ændringer. Der fore-
ligger ikke en lokalplan for området, og 
samtlige bygninger ligger inden for kirke- 
beskyttelseslinjen.  

Bygningerne  i det lille miljø har stor for- 
tælleværdi og er velholdte. Både kro- 
en og gården har dog fået tilføjet 
nye, uhensigtsmæssige længer, hvilket 
svækker helheds billedet og den 
samlede arkitektoniske værdi i kultur- 
miljøet.
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HJEDDING MEJERI
Hjedding Mejeri blev anlagt som det første 
andelsmejeri i 1882. Mejeriet blev anlagt på 
bar mark med hensigtsmæssig afstand til de  
omkringliggende gårde og står fortsat som op- 
rindeligt med Maglekilde-centrifuge og smør- 
kærne. 

OKSBØL
Oksbøllejren blev oprettet i 1929 som en dansk 
militærlejr. Under Anden Verdenskrig blev om- 
rådet benyttet som tysk militæruddannelseslejr 
og blev senere hen omdannet til flygtningelejr for 
tyske flygtninge i 1945-1949. Efterfølgende blev 
lejren nedlagt og nedbrudt som aktivitet for 
militærnægtere.

NYMINDEGAB LEJREN
Nymindegablejren er en af de få kaserner som 
tyskerne opførte i Danmark under anden verdens-
krig. Området blev etableret i årene 1941-43 som 
et støtteområde til forsvarsværket langs kysten. 
Ovenfra imiterer bebyggelserne gårdklynger i et 
forsøg på at camouflere den egentlige funktion 
og dermed undgå bombardementer.

KARLSGÅRDE VANDKRAFTVÆRK 
Karlsgårde Vandkraftværk ligger ved Karlsgårde 
Sø, som er kunstigt anlagt og reguleres af stør-
re slusesystemer. Kraftværket udgøres af en stor 
bygning vest for søen og dæmningen, der er  
opført af Sydvestjyllands Andels Elektricitets  
Forsyning omkring år 1920. Flere medarbejder- 
boliger ligger placeret syd og vest for værket.

BUNKERANLÆG VED BLÅVANDSHUK 
Områdets placering var vigtig under Anden 
Verdenskrig og særligt det store Tirpitz-kanon- 
bunkeranlæg vidner om planerne for den om- 
fattende Atlanterhavsvold. Området indeholder 
desuden en Luftwaffe-radarstilling, en Bøffel- 
stilling samt en marineradar ved Blåvandshuk.
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Den sydlige Tirpitz-bunker er i dag om-
dannet til et museum. Det anbefales at 
se på mulighederne for også at inddrage 
den nordlige Tirpitz-bunker samt Bøffel- 
stillingen som en del af formidlingen. 
Særligt Bøffelstillingen med de mange 
bunkers i landskabet er et interessant  
område.

De synlige bunkeranlæg afspejler en 
kortvarig, men vigtig periode i Danmarks 
historie, hvor tyskerne anlagde bunkers 
langs de danske kyster. Bærende for  
området er antallet af og sammenhæn-
gen mellem de mange bunkeranlæg, som  
ligger indlejret i landskabet.

Vandkraftsværksbygningen og dæm- 
ningen er fredet.

Karlsgårde Vandkraftværk udgør i sam-
menhæng med søen, dæmningen og å- 
dalen et helstøbt miljø med høj kultur- 
historisk værdi, som knytter sig til den 
tydelige sammenhæng mellem landskab 
og bygninger. Kulturmiljøet er således en 
vigtig repræsentant for elektricitetens ind-
førelse og andelsbevægelsens arbejde. 

Oksbøllejren er et unikt område, der vid-
ner om Danmarks rolle som destination 
for de mange tyske flygtninge efter An-
den Verdenskrig. En rolle som i dag er 
relevant og som bør formidles. Selve om- 
rådet understøtter de nuværende planer 
om opførelse af et flygtningemuseum ved 
det tidligere lazaret.

I dag benyttes området af Hjemmeværnet 
og er lukket for offentligheden.

Lejrens struktur og størrelse opleves i 
dag via vejstrukturen i den tilplantede 
plantage. Rundt i plantagen findes enkel-
te bygninger, særligt lazaret og garage- 
anlæg samt enkelte ruiner, der fortæller 
om lejren. Uden for plantagen findes en-
kelte bygninger, men den samlede fortæl-
ling er udvisket.

Lejren er et af de mest veludførte og 
smukkeste komplekser som værne- 
magten efterlod sig i Danmark. Bygning-
erne vækker minder om slesvigsk-frisisk 
byggeskik, hvilket giver en god samhørig-
hed mellem de spredte bebyggelser. 

Hjedding Mejeri er fredet og tilhører  
Mejeriernes Fællesorganisation, der dri-
ver det som museum. Det anbefales at  
udvide afgrænsningen af kulturmiljøet til 
at indeholde det omkringliggende land-
skab for at sikre mejeriets placering i det 
åbne landskab. 

Mejeriet er velholdt og ligger fortsat  
placeret i det åbne landskab omgivet af 
marker. Den kulturhistoriske fortælling 
er et stærkt minde om opstarten på den  
danske andelstid. 



ARKITEKTSKOLEN AARHUS S. 22 SCREENING AF KULTURMILJØER

BESIGTIGELSE

35

37

36

38

39

HESSELMED 
Hesselmed Hovedgård ligger i et udpræget land-
brugsområde på kanten af et engdrag. Den nu- 
værende hovedbygning er opført i år 1745 i grund-
mur med saddelhængt tegltag. Herregården kan 
dateres tilbage til 1525. Området indeholder også 
et mindre parkanlæg og arealer ned til Ho Bugt.

LUNDERUP GODS
Lunderup Gods er en mindre hovedgård mellem 
Varde Å og jernbanen mod nord. Hovedgården 
består af en gulmuret hovedbygning i klassicis- 
tisk stil og en trelænget avlsgård med beboelse i 
den ene længe. I 1920’erne blev Lunderups jord 
udstykket til en række nye brug nord for Varde Å.

LUNDE
Lunde består af en mindre landsby med tæt by-
husbebyggelse langs Skolegade og Østergade 
samt skole, forsamlingshus og købmand. I slut-
ningen af 1800-tallet har et mindre stationsmiljø 
udviklet sig syd for landsbyen med kro, købmand 
og industrianlæg. Dette område er over tid vokset 
sammen med landsbyen langs Skolegade. 

SØVIGGÅRD 
Søviggård Herregård blev anlagt i 1639. Oprinde- 
ligt var gårdanlægget delt i en borggård og lade- 
gård med voldgrav og vindebro. Sidenhen er  
herregårdens jorde reduceret betydeligt og om-
rådet omkring herregården er i dag udlagt som 
fredskov. Den firelængede gård og spor efter 
voldgraven kan fortsat opleves.

NØRHOLM
Nørholm Gods kan dateres tilbage til slutningen 
af 1300-tallet og er beliggende i Varde Ådal i ud-
kanten af Nørholm Hede. Herregårdsmiljøet er 
karakteriseret ved sin lave beliggenhed med vold-
grav og store parkanlæg. Åen forbinder herre- 
gården med Nørholm Mølle og adskiller samtidig 
gods fra hede.
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Herregården er privatejet og er ikke of-
fentlig tilgængelig. Møllen, der fortsat 
tilhører herregården, er dog tilgængelig. 
Kulturmiljøet fremstår stærkt, men kunne 
med fordel knyttes op på en større fortæl-
ling omkring kysten og kyststien.

Hovedbygningen har ikke undergået stør-
re forandringer siden opførelsen i 1780, 
og fremstår sammen med sidefløje, avls-
gård, mølle, eng og hede intakt. Gods og 
mølle er begge fredede i dag ligesom 
landskabet og naturen omkring godset i 
høj grad er med til at styrke fortællingen.

Det foreslås, at der tyndes ud i skoven, så 
herregården bliver synlig fra vejen. Der-
udover kunne Søvig Bæk genslynges så 
det vådområde, der har været nord for 
Søviggård igen kommer frem. Dette vil 
styrke kulturmiljøets fortælling. 

Hovedbygningen er fra 1766 og de sene-
re længer fremstår nyrenoverede, og lig-
ger smukt skjult i den omkransende skov. 
Miljøets fortælling er ikke længere synlig 
grundet den drænede mølledam og fra-
salget af jordene. 

Lunderups hovedbygning er fredet.

Lunde bør udpeges som et kulturmiljø for 
at sikre de kulturhistoriske interesser, der 
fremover vil kunne understøtte og styrke 
en fremtidig udvikling af byen. Miljøerne 
omkring kirken og stationen har specielt 
fine kvaliteter og bør ses i sammenhæng 
med de omkringliggende landskaber.

Kulturmiljøet opleves overordnet set frag-
menteret, da Lunderups hovedbygninger 
ligger alene i landskabet uden andre ele-
menter fra det oprindelige herregårds- 
miljø. Lunderup Gods indeholder dog fine  
arkitektoniske værdier i såvel hoved- 
bygning som avlslænger. 

Bebyggelsen omkring kirken og stationen 
har to klare, karakteristiske, arkitektoniske 
formsprog, som tydeligt viser byens tid- 
ligere adskillelse som hhv. landsby og sta-
tionsby. Med undtagelse af det tidligere 
vandværk består bebyggelsen mellem de 
to områder af boliger opført i 1960.

Herregården er en af de få tilbageværende 
repræsentanter for den beskedne herre- 
gårdstil, der tidligere kendtes i Sydvest- 
jylland. Herregården opleves i dag privat 
og det omkringliggende landskab er om-
dannet med nye udstykninger og jord-
sammenlægninger.
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FRISVADVEJ OG LUNDVEJ
Vest for Varde midtby mellem indfaldsvejene Fris-
vadvej og Lundvej ligger et villakvarter, som op-
stod i begyndelsen af 1900-tallet. Her findes flere 
eksempler på villaer i nationalromantisk og hjem-
stavnsstil, Bedre Byggeskik og jugendstil. Det 
bedste eksempel på sidstnævnte er Jugendhuset 
på Lundvej 39, som blev opført i 1901 af arkitekt 
C.H. Clausen.

VARDE VEST STATIONSMILJØ
Varde Vest Station ligger på grænsen mellem den 
gamle købstad og det nyere forstadsområde nord 
for jernbanen med bebyggelse fra 1900 og frem. 
Stationsbygningen er tegnet af Heinrich Wenck, 
opført i 1903 og ligger sammen med den gamle 
remise og flere pakhuse samt den gamle fattig-
gård. Syd for stationen ligger et villakvarter fra 
omkring år 1900. 



S. 25SCREENING AF KULTURMILJØER ARKITEKTSKOLEN AARHUS 

BESIGTIGELSE

VÆRDISÆTNING EGENSKABER

Kulturhistorisk

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Arkitektonisk

Integritet

Integritet

Turisme

Turisme

Bosætning

Bosætning

Erhverv

Erhverv

Kultur

Kultur

Stationsbygningen blev restaureret i 2015 
og er i dag privat beboelse. Det øvrige 
stationsmiljø har egenskaber inden for 
kultur, og særligt remisen har stort po-
tentiale for at danne ramme om kulturel 
aktivitet og arrangementer. Kulturmiljøets 
bygninger bør dog sikres, før en udvikling 
af området finder sted.

Stationsbygningen og de omkringligg- 
ende funktionsbygninger, herunder den 
gamle remise, har bevaret sit oprinde- 
lige udtryk og rummer en høj arkitekto-
nisk værdi, ligesom stationskvarteret med 
samtidige villaer besidder store arkitekto-
niske kvaliteter.  

Det anbefales at udpege Vardes vestlige 
villakvarter som kulturmiljø pga. om- 
rådets aflæselige udvikling i boligarkitek-
turen, som primært er præget af Bedre 
Byggeskik. Området rummer desuden 
gode egenskaber inden for bosætning.

Jugendhusets særprægede arkitektur 
med den rige detaljering udgør sammen 
med flere andre villaer som Frisvadvej 44, 
der er tegnet af Martin Nyrop i national-
romantisk stil, et varieret og arkitektonisk 
interessant kulturmiljø, der afspejler ud-
viklingen i boligarkitekturen fra år 1900 og 
frem.
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KULTURMILJØERNES SAMLEDE VÆRDI 
VARDE KOMMUNE 

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



SCREENING AF KULTURMILJØER ARKITEKTSKOLEN AARHUS S. 27

KULTURMILJØERNES EGENSKABER

30

8

4

10

37

16

3

26

24

33

40

328

10

16

24

2626

32

41

KULTURMILJØERNES EGENSKABER 
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ERHVERV
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HØJ (VURDERING 4-5)
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HO 
Kulturmiljø nr. 16

NYMINDEGAB LEJREN
Kulturmiljø nr. 34

BUNKERANLÆG VED 
BLÅVANDSHUK 
Kulturmiljø nr. 32

NYMINDEGAB 
Kulturmiljø nr. 10

VARDE BYMIDTE 
Kulturmiljø nr. 26

VARDE 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  



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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