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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

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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FANØ 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 FANØ KOMMUNE

SØFART
Søfart og handel har haft stor indflydelse på 
Fanøs historie og er hele grundlaget for udvik-
lingen af skipperbyerne Nordby og Sønderho. 
Fra 1760 påbegyndte man at skibsbyggeri på 
Fanø, hvilket var en besværlig opgave da der 
ikke var skov på Fanø, hvorfor alt tømmer 
skulle importeres. Højdepunktet for skibsbyg-
geriet var i 1850’erne, hvor ni skibsbygmestre 
med omkring 100 ansatte varetog opgaven. I 
årene 1768-1896 blev der bygget ca. 1100 ski-
be på Fanø. Søfartens storhedstid strækker 
sig fra 1750-1900 hvor Fanøs handelsflåde har 
bragt velstand, traditioner og kultur til øen. 
Nordby og Sønderho er fortsat stærkt præ-
get af øens maritime fortid og begge byer har 
samme særlige byggeskik med bebyggelser-
ne tætliggende i øst-vest vendt retning med 
smalle gader og slipper der leder direkte til 
havnen. Desuden findes mange institutions-
bygninger med relation til søfart som vidnes-
byrd for søfartens vigtighed for øen, herunder 
Skibsrederforeningshuset, Navigationsskole, 
Krogården og Hotel Færgegården. Nordby 
var centrum for mange internationalt sejlende 
sømænd og således under stor påvirkning af 
strømninger fra andre lande. Et godt eksem-
pel herpå er de karakteristiske Fanøhuse, der 
findes i stort antal på hele øen. Disse huse har 
været under frisisk påvirkning, hvilket bl.a. 
ses på høgabet, de malede vinduesstik, farve-
holdningen, vægfliser m.fl. 

TURISME
Fanø er beliggende i Vadehavet der er på Une-
sco’s liste over verdensarv og et af verdens 
største tidevandsområder, der består af øer, 
tidevandskanaler, mudderflader og kyst der 
konstant skifter karakter. Der er stor diversitet 
i plante- og dyreliv, der alle har tilpasset sig de 
foranderlige forhold. Fra midten af 1850’erne 
har Fanø grundet sine store strande og natur-
skønne omgivelser dannet ramme omkring 
en tidlig udvikling af turismen i Danmark. I 
1892 åbnede kurhotellet Fanø Vesterhavsbad 
som Danmarks første kur- og badehotel. Det 
var forbeholdt den øverste klasse, og hoved-
parten af gæsterne kom fra København, Ham-
borg og Wien. I samme område åbnede også 
Strandhotellet i 1892 og i 1893 Hotel Kongen af 
Danmark. Flere hoteller, pensionater og store 
strandvillaer opførtes i området i perioden op 
mod 1930’erne, samtidig med flere aktiviteter 
etableredes, herunder tennis, keglebane og 
i 1902 Danmarks første golfbane. Golfbanen 
eksisterer fortsat og er Danmarks eneste links 
bane. Fra 1919-1924 afholdtes internationale 
motorløb, som voksede til Danmarks største 
motorbegivenhed. Herefter blev Fanø for al-
vor en kendt turistdestination og havde sin 
storhedstid op gennem 1930’erne. Turismen 
stagnerede ved begyndelsen af 2.Verdenskrig 
og i mellemkrigstiden, og først i 1960’erne tog 
turismen fart igen, hvor mange sommerhu-
se opførtes. I dag er Fanø fortsat et velkendt 
turistmål, hvor knap 1 mio. mennesker årligt 
overnatter. Der er godt 2500 sommerhuse på 
Fanø hvor størstedelen ligger ved Fanø Ve-
sterhavsbad og Rindby Strand. Desuden dan-
ner de stærke og unikke kulturmiljøer Nordby 
og  Sønderho ramme om en mere kulturel tu-
risme, hvilket understøtter Fanø som et stærkt 
turistmål med sine mange naturmæssige og 
kulturhistoriske kvaliteter. 
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FANØ KOMMUNE

Nordby

Nørby

Rindby

Sønderho
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Region:
Kommunenummer:
Indbyggertal:
Største by:
Kulturmiljøer:

Syddanmark
563 
3.404 (2019)
Nordby (2.724 indbyggere i 2019)
I Fanø Kommune er der på besigtigelsestidspunktet udpeget 5 kultur-
miljøer, som indgår i Kommuneplanen 2017. Der er i 2007 udarbejdet 
Vadehavet kulturarvsatlas. I forbindelse med nærværende projekt er 
der udarbejdet en liste med i alt 8 kulturmiljøer, som danner bag-
grund for screeningen.

SCREENEDE KULTURMILJØER  
I FANØ  KOMMUNE 
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BESIGTIGELSE
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FANØ BAD
Fanø bad blev etableret i 1892 med et ønske om 
at skabe en attraktiv turistdestination med kur-
bade, badehoteller, villaer og pensioner. Sene-
re blev området udviklet med Danmarks første 
golfbane (1902), sommerhuse i Fanø-stil opført 
fra 1920’erne og senere hoteller fra 60’erne og 
90’erne.

GRØNNINGEN
Grønningen var Nordbys fælles græsningsareal 
placeret nordligst på Fanø. Kvæget blev drevet ud 
af byen ad Æ Hjøwervej. Langs vejen lå tidligere 
en række småmarker i klitterne mellem Nordby 
og Grønningen, men mange af disse er i dag be-
bygget med nye parceller, mens enkelte endnu er 
bevarede.

SØNDERHO STRANDVEJ
Sommerhusene langs Sønderho Strandvej frem-
står som en ensartet bebyggelse med stråtæk-
te huse opført i gammel Fanø-stil fra midten af 
1900-tallet og frem til i dag. Sommerhusene lig-
ger alle øst-vest-vendt i klitterne trukket tilbage 
fra vejforløbet. Sydligst ligger Odense Feriekolo-
ni.

RINDBY SLETTEN
Rindby Sletten udgør det eneste regulerede 
landbrugsområde på Fanø med gårdbebyggel-
ser fritliggende i landskabet mod Fanø Bugt. De 
oprindelige gårdbrug består af enten længehuse 
eller tolængede gårde omgivet af åbne marker og 
større fællesgræsningsenge mod øst.

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

BESIGTIGELSESSKEMA
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VÆRDISÆTNING EGENSKABER
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Erhverv

Erhverv

Erhverv

Erhverv

Kultur

Kultur
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Kultur

Kulturmiljøets sammenhæng med Nord-
by og dens fortælling trues af byudvikling 
og udstykning af de sidste klitmarker. Øn-
skes historien og sammenhængen beva-
ret, kan en stiforbindelse langs Æ Hjøwer-
vej fra Nordby til Grønning være med til at  
understøtte fortællingen.

Selvom Grønningen fortsat anvendes 
som græsningsareal er fortællingen og 
sammenhængen mellem by og landskab 
svær aflæselig. De nye parceller slører for-
bindelsen og i dag opleves området mest 
som åben og naturskøn, uden større kul-
turhistorisk betydning.

Området udvikles i henhold til lokalplan 
nr.7 fra 1975, men vidner om en stolt byg-
getradition, der videreføres i en moderne 
kontekst.

Bebyggelsen placerer sig i forlængelse 
af Skipperbyen Sønderho på fin vis ved 
at imitere byggestil og struktur. Ferieko-
lonien er opført i anden arkitektonisk stil, 
men understøtter fortællingen om stedets 
feriekultur.

Der findes fortsat aktivt landbrug på 
Rindby Sletten øst for landevejen, mens 
klitarealerne mod vest blev udstykket 
til sommerhusområde i begyndelsen af 
1900-tallet. De tilbageværende gårde er 
stærkt omdannede og de kulturhistoriske 
værdier knyttes derfor primært til natur-
landskabet.

De oprindelige villaer står overfor en stør-
re istandsættelse for, at de ikke mistes. 
Området er af så blandet karakter, at en 
større oprydning vil være hensigtsmæs-
sig for, at den oprindelige byplan fremstår 
tydelig. Golfbanen bør indgå tydeligere i 
fortællingen om områdets massive turis-
meudvikling.

Området er omdannet markant og ingen 
af de oprindelige badehoteller findes i 
dag. Den oprindelige byplan danner sta-
dig grundlag for området, hvor enkelte 
af de oprindelige villaer fortsat findes. De 
seneste 100 års turismeudvikling opleves 
her, med golfbane og en blanding af villa-
er, hoteller og sommerhuse.
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FUGLEKØJER
Fuglekøjerne blev anlagt i 1866-1888 og fungere-
de indtil 1931, hvor en ny jagtlov forbød brugen af 
fuglekøjerne til fangst og aflivning af vildænder. 
Indtil loven i 1931 blev der fanget ca. 10.000 vil-
dænder om året. Der blev anlagt fire fuglekøjer, 
hvoraf Albue og Sønderho Gl. Fuglekøje i dag kan 
opleves.

FANØ-NORD FALKBATTERI
På Fanøs nordspids lå gennem hele anden ver-
denskrig et større luftværnsbatteriet, der sammen 
med tre lignende batterier omkring Esbjerg var en 
vigtig del i forsvaret af Esbjerg mod luftangreb. 
Falkbatteriet er en større stilling af bunkere, der 
vidner om Fanøs strategiske placering i forbindel-
se med Atlantvolden.

NORDBY
Nordby er en gammel skipperby, der ligger ud til 
kysten i et fladt klitlandskab og i dag den by, hvor 
færgen fra Esbjerg lægger til. Bebyggelsesmøn-
steret præges af husenes øst-vestlige orientering, 
som bryder den kraftige vestenvind og sikrer en 
naturlig forbindelse til havnen. De grundmurede, 
stråtækte fiskerhuse er fra 1700- og 1800-tallet.

SØNDERHO 
Sønderho er en tidligere skipper- og havneby, der 
vidner om søfartens storhedstid fra ca. 1741-1900 
i det sydlige klitlandskab på Fanø. Byen er tæt-
bebygget og består primært af ældre længehuse 
med stråtag, der alle ligger med gavlene øst-vest 
vendt. Mod øst ligger naturhavnen med udgravet 
kanal.
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Store dele af byen er velformidlet og be-
retter på fin vis om byens forskellige kul-
turhistoriske elementer. Fanø har desuden 
gode egenskaber for alternativ bosætning 
i relation til hovedbyen Esbjerg.

Skipperbyens karakteristiske bebyggelse 
og gadestruktur er velbevaret og udgør, 
som et samlet kulturmiljø, en smuk og 
homogen helhed med høj bevaringsvær-
di. Den ældre bebyggelse er SAVE-regi-
stret og varetaget i planlægningen.

Der findes en bevarende lokalplan for 
Nordby, og det anbefales, at der ikke afvi-
ges fra denne. Byen afgrænses mod nord 
af det gamle græsningsareal, som bør fri-
holdes for byggeri. En eventuel udvidelse 
af byen vil være mere hensigtsmæssig 
mellem Fanø Skole og sommerhusområ-
det mod vest.

Nordbys mange originale og velholdte 
fiskerhuse samt flere funktionsbygninger 
langs havnen, som Krogaarden, pakhuse 
og den gamle toiletbygning, udgør bæ-
rende fortællende elementer i kulturmil-
jøet. Bebyggelsens forbindelse til havet 
afspejler tydeligt Nordbys udvikling som 
skipper- og fiskerby.

Kulturmiljøet kan benyttes som formid-
lingsdestination til at fortælle om Fanøs 
rolle i Atlantvolden.

Af de omkring 600 forsvarsstillinger, der 
blev anlagt på Fanø under krigen, frem-
står dette batteri i dag som et af de mest 
intakte. Antallet af bunkere og måden 
hvorpå de er anlagt, afspejler både funk-
tionen og placeringens strategiske aspekt, 
hvilket gør fortællingen aflæselig.

Med fuglekøjernes unikke historie i Dan-
mark, besidder de et kulturelt formidlings-
potentiale. Det anbefales derfor, at der 
laves en kommunal indsats for, at sikre 
fuglekøjerne. Der bør sikres drift og vedli-
gehold af områderne så den unikke histo-
rie ikke forsvinder.

Fuglekøjerne er unikke i Danmark. Sam-
menhængen mellem natur, landskab og 
jægere opleves særligt ved Sønderho 
Gl. Fuglekøje, hvor de kunstigt anlagte 
fangearme, dam og små skjulesteder er 
tydeligt aflæselige. Sammen med Albue 
Fuglekøje danner de en unik fortælling om 
jagten på Fanø.
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KULTURMILJØERNES VÆRDIER
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KULTURMILJØERNES EGENSKABER
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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. 

3 UDVALGTE KULTURMILJØER  
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