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BESKRIVELSE
Hjarnø ligger ud for Snaptun i Horsens Fjord og huser gårde 
og mindre bebyggelser. Hjarnø by er en vejby, der placerer sig 
langs øens midte og er omgivet af marker mod nord og syd. 
Byens gårde ligger primært på den nordlige side af Hovedvejen, 
mens de servicerende bebyggelser som kirke, forsamlingshus 
og tidl. mejeri ligger på den sydlige side. På øen er der fundet 
flere levn fra oldtid og middelalder, heriblandt stenalderboplad-
ser, skeletfund samt fredede skibssætninger ved Kalvestene.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Hjarnø fremstår med en tydeligt aflæselig kulturhistorie, grundet 
de mange velbevarede elementer, der vidner om øens udvikling 
som bosætningssted fra oldtiden og frem til andelstiden.  Øen 
har bevaret sin struktur med beboelse nord for Hovedvejen og 
servicerende bygninger mod syd, der er omkranset af tydelige 
markstrukturer.

BÆRENDE ELEMENTER
De bærende elementer udgøres af Hjarnøs bevarede bebyg-
gelses- og landsbystruktur med mange fortællende elementer, 
der alle formidler den historiske udvikling. Værdierne knytter 
sig særligt til kirken, mejeriet, forsamlingshuset, gårdene samt 
markstrukturen. Det er en stor værdi for Hjarnø, at gårdene ikke 
er udflyttet og at vejbyen fortsat fremstår med åbne marker og 
frit udsyn til vandet. Dette styrker oplevelsen af Hjarnø som en 
fortættet og autentisk ø.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Hjarnø har et uforløst potentiale indenfor turisme og kultur, da 
den fremstår autentisk og isoleret. Samtidig har øen mange dag-
lige færgeafgange, som gør den nemt tilgængelig. Færgefarten 
giver ligeledes øen gode egenskaber inden for bosætning, da 
der fra Snaptun er nem adgang til Hedensted, Horsens og Vejle.

BEMÆRKNINGER 
Hjarnø bør sikres mod ombygninger samt nyere arkitektur, der 
ikke er tilpasset øens eksisterende bebyggelsesstruktur.
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En af Danmarks mindste kirker med kor, skib, våbenhus og en tagrytter fra 1877, da kirken 
ikke tidligere har haft et regulært kirketårn

Afgrænsningen omfatter hele øen med blandt andet gårde, markstrukturer, kirke, to fyr, 
forsamlingshus, tidl. mejeri, forskole og smedje samt skibssætninger ved Kalvestene
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Andelsmejeriet i forgrunden fra 1890 (ombygget 1915) og forsamlingshuset fra 1904 i baggrunden med en tværlænge mod vest

Typisk gård med længe i rå kampesten og indgang til Hjarnø Vinlaug Hjarnø forfyr, der er et af to fyr på øen. Det firkantede trætårn danner fyrlinje med et bagfyr 
og fungerer som et ledefyr, der markerer sejlretningen i farvandet
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BESKRIVELSE
Juelsminde by voksede omkring 1900 planløst frem på den tid-
ligere havbund og fugtige strandeng. Godsejer Einar Schou, der 
i 1908 havde købt Palsgård, lod fra 1911-1913 opføre en kirke 
til byen tegnet af arkitekt og Kgl. Bygningsinspektør Johannes 
Magdahl Nielsen. Det blev starten på et tæt samarbejde, og 
Schou og Magdahl Nielsen lavede sammen en byplan for Juels-
minde, hævede terrænet samt drænede og kloakerede området. 
Svanedammen blev udgravet, og Magdahl Nielsen tegnede flere 
huse, som dannede model for Svanedamskvarteret.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Svanedamskvarteret er en planlagt haveby med en karakteristisk 
byggestil præget af Bedre Byggeskik. Den gennemgående arki-
tektoniske kvalitet er høj og har haft afsmittende effekt på by 
og egn. Einar Schou fik tinglyst en servitut så han og Magdahl 
Nielsen skulle godkende alle nye huse og kunne sikre den kva-
litet og sammenhæng i bebyggelsen, der stadig præger Svane-
damskvarteret.

BÆRENDE ELEMENTER
De bærende værdier knytter sig til den oprindelige byplan med 
bebyggelse og grønne områder samt til byggestilen med huse 
præget af Bedre Byggeskik og murede villaer med høj tagrejs-
ning og røde vingetegl.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Byplanen og den arkitektoniske kvalitet i Svanedamskvarteret 
har medført, at området fortsat er et attraktivt boligområde af 
høj kvalitet og med gode rekreative arealer i Juelsminde.

BEMÆRKNINGER 
Det er afgørende for kulturmiljøet at bevare de arkitektoniske 
træk i kvarteret, der flere steder er præget af uheldige nye huse 
og ombygninger, hvilket svækker miljøet og det attraktive bolig-
område. En SAVE-registrering og lokalplan, der formidler og sik-
rer bevaringsværdierne, kan understøtte Svanedamskvarterets 
udvikling.
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Svanedammen ligger centralt i kulturmiljøet og har givet navn til kvarteret

Afgrænsningen omfatter Svanedamskvarteret, planlagt som haveby i 1900-tallet, med den 
karakteristiske byggestil i Bedre Byggeskik, svanedam med park, kirke og badehotel
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Karakteristisk for Svanedamskvarteret er de mange villaer i røde og gule tegl med røde tegltage og detaljering i murværket

Omkring Svanedammen ligger både ældre og nyere huse Den lokale politistation er oprindeligt bygget af håndværkerforeningen som teknisk skole
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BESKRIVELSE
Uldum opstod som en mindre landsby, der for alvor udviklede 
sig ved oprettelsen af den højskole i 1849. Uldum Højskole er 
placeret i byens sydlige udkant og er en af landets første høj-
skoler. Byen udvikler sig yderligere med anlæggelsen af Hor-
sens-Tørring-Banen i 1891 og opførelsen af en stationsbygning 
placeret i den nordvestlige del af byen. Med udviklingen af jern-
banen, der fungerede indtil 1962, blev byen fortættet som en 
karakteristisk stationsby. Uldum rummer mange fine elementer, 
herunder landsbypræget omkring kirken og Østerled, højskolen, 
Uldum Mølle fra 1896, arbejderboligerne samt stationsmiljøet 
omkring Søndergade.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Flere af byens fortællinger er fortsat aflæselige og vidner om 
Uldums udvikling fra landsby, højskoleby og stationsby. Udvik-
lingen opleves særligt i kontrasten mellem Poul M. Møllers Pl., 
Kirketoften og Østerled med bindingsværkshuse samt handels-
gaden med stationsbypræg langs Søndergade. Uldum Højskole 
er en dominerende bygning i byen og et vigtigt kulturhistorisk 
element. 

BÆRENDE ELEMENTER
De bærende værdier for kulturmiljøet findes særligt ved høj-
skolen, som stadig opleves intakt, dog med flere ombygninger. 
Ligeledes findes de bærende værdier langs Søndergade og 
Østerled med henholdsvis det typiske stationsbyforløb og 
resterne af det tætte landsbymiljø samt miljøet omkring kirken 
med tidligere skole og enkle, stråtækte huse.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Uldum er lokalby og rummer gode muligheder for et attraktivt 
handels- samt bosætningsmiljø langs det tætte forløb ved 
Søndergade.

BEMÆRKNINGER 
Forløbet langs Søndergade samt landsbymiljøet anbefales sikret 
og bindingsværkshusene samt højskolen bør SAVE-registreres.
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Et tidstypisk stationsbyforløb med tæt bebyggelse ud til Søndergade

Afgrænsningen indeholder stationsbyen og resterne af den tidligere landsby med kirke, kro 
og højskole
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Uldum Højskole fra 1849, der er en af Danmarks ældste højskoler, fremstår fortsat med stor fortælleværdi. Bygningen er dog løbende omdannet

Handelsgaden langs Søndergade, hvor man bl.a. finder Uldum Kro, har fine arkitektoniske 
kvaliteter

Bindingsværkshuse ved Østerled med nyere tage i forskellige formater

ULDUM STATIONSBY
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HEDENSTED KOMMUNE
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BESKRIVELSE
Langs Bobæk Å ligger en koloni af små skovarbejder- og dag-
lejerhuse i forbindelse med en større skovridergård. Skovrider-
gården (1877), opført i røde tegl, står i kontrast til de ydmyge 
arbejderhuse, som fremstår i bindingsværk med rødkalket tavl 
og stråtag. Både skovridergården og arbejderhusene har tidlige-
re været tilknyttet herregården Rosenvold og ligger i udkanten 
af godsets jorder. I kulturmiljøet lå på besigtigelsestidspunktet  
(maj 2019) Stouby Fattiggård (1875) placeret på et højdedrag i en 
lysning i Stouby Skov. 

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Kulturmiljøet formidler på fin vis landbrugssamfundets mange 
sociale lag, hvor særligt kontrasten mellem skovridergården og 
de små arbejderhuse samt fattiggården er tydelig. Kulturmiljøet 
indeholder ligeledes fine arkitektoniske kvaliteter, der både viser 
overklassens byggeskik samt underklassens trange vilkår. Fattig-
gården var et enestående, nationalt eksempel på en håndtering 
af datidens fattigkultur, hvilket kun findes få steder i landet.

BÆRENDE ELEMENTER
Kulturmiljøets bærende bevaringsværdier knytter sig til skov-
ridergården på den nordøstlige side af Bobæk Å og de små 
arbejderhuse. Bevaringsværdierne knyttede sig ligeledes til 
fattiggården i det kuperede terræn på åens sydvestlige side.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Stouby Skovvej udgør et autentisk og attraktivt kulturmiljø, som 
i kraft af sin placering i skoven ved Rosenvold Gods udgør en 
unik fortælling om en sårbar historie i det danske samfund. 

BEMÆRKNINGER 
Kulturmiljøet udgør en værdifuld helhed, som bør sikres før stør-
re ændringer finder sted. En SAVE-registrering af bebyggelsen 
anbefales for at varetage områdets arkitektoniske sammenhæn-
ge. Videre kan sammenhængen til Rosenvold Gods styrke den 
kulturhistoriske fortælling. Fattiggården er efter besigtigelsen i 
maj 2019 nedrevet.
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Et af områdets skovarbejder- og daglejerhuse i den tætte skovvækst ved Bobæk Å

Afgrænsningen omfatter skovarbejder- og daglejerhusene langs Bobæk Å, skovridergården 
samt lysningen ved Stouby Fattiggård

Stouby Fattiggård3

Skovridergården 2

Afgrænsning

1

2

3

Skovarbejder- og 
daglejerhuse

1

STOUBY SKOVVEJ26

SCREENING AF KULTURMILJØER

HEDENSTED KOMMUNE

ARKITEKTSKOLEN AARHUS 



Landskabet omkring Skovridergården med Stouby Skov i baggrunden

Skovridergården placeret i skovbrynet ved Bobæk Å Stouby Fattiggård fremstod som et intakt arkitektonisk eksempel, hvor flere af bygningens 
elementer understøttede dens kulturhistoriske værdi
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BESKRIVELSE
Herregården Palsgård ligger på det skovklædte As Hoved mellem 
As Vig og Sandbjerg Vig. Kulturmiljøet omfatter herregård, 
herregårdslandskab med skov, ager og landvindingsområdet 
Håbet, samt park, alleer og de mange funktionsbygninger til 
avlsgården og virksomheden Palsgaard A/S. Hertil kommer dele 
af landsbyen Hosby. 

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Palsgård er et velbevaret herregårdsmiljø omkring den oprinde-
lige hovedgård fra 1412. Den trefløjede hovedbygning ligger på 
et anseligt voldsted omgivet af den store park i engelsk havestil. 
Avlsgården tæller mange velbevarede bygninger, hovedsagligt 
fra 1800-tallet. Til Palsgård hører også den unikke fortælling om 
fødevarevirksomheden, som Einar Schou grundlagde på Pals-
gård i begyndelsen af 1900-tallet, efter han i 1908 havde overta-
get herregården. Både herregårds- og industrihistorien er tyde-
ligt aflæselig i kulturmiljøets arkitektur og mange velbevarede 
elementer.

BÆRENDE ELEMENTER
De bærende værdier knytter sig til landskabet og herregårds-
miljøets mange bygninger og elementer samt til industrimiljø-
ets bygninger, gildesal, arbejderboliger og dele af Hosby.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Kulturmiljøet er i national sammenhæng et fornemt eksempel på 
såvel herregårdskultur, 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 turisme i området.

BEMÆRKNINGER 
Kun hovedbygningen er fredet. Kulturmiljøet rummer mange 
bevaringsværdier og bygninger, der bør registres og sikres, så 
den fremtidige udvikling kan foregå på et bæredygtigt grundlag.
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Palsgård har mange velbevarede avls- og industribygninger, der samlet har stor arkitekto-
nisk sammenhæng og fortælleværdi

Afgrænsningen omfatter Palsgårds herregårdsmiljø med tilhørende landskab, Palsgaard 
A/S med industribygninger, landsbyen Hosby og landvindingsområdet Håbet
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Den trefløjede hovedbygning ligger på et stort voldsted midt i den engelsk inspirerede park med træer, lysthuse og friluftsscene

Gildesalen fra 1915 af arkitekt Kgl. Bygningsinspektør Magdahl Nielsen Arbejderboliger til Palsgård tegnet af arkitekt Kgl. Bygningsinspektør Magdahl Nielsen, der 
arbejdede tæt sammen med Palsgårds ejer Einar Schou
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