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BESKRIVELSE
Vest for Fjaltring by ligger Fjaltring kirke med præstegård, Høf-
de Q samt flere gårde. Rækkegårdsbebyggelsen langs Rubyvej 
er foruden kirken den ældste bebyggelse i området, og flere af 
klitgårdene har stuehuse fra 1800-tallet i traditionel vestjysk byg-
geskik. Blandt gårdene ligger et par gamle strandfogedgårde og 
Tuskær Redningsstation. I den sydlige del af området findes ny-
ere kystsikringsanlæg etableret fra 1970’erne og frem, hvor man 
for at sikre kysten byggede et indrykket dige og eksproprierede 
de gårde, som kom til at ligge vest for diget. Staten overtog i den 
forbindelse gårdene Tuskær og Tuukkaq, som i dag fungerer som 
kulturhuse. Tuskær har skiftende udstillinger og musikarrange-
menter, og Tuukkaq huser en grønlandsk samling samt Tuukkaq 
Teatret.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Rækkegårdsbebyggelsen langs Rubyvej er meget karakteristisk 
for egnen og har en høj kulturhistorisk og arkitektonisk værdi. 
Rækkegårdsbebyggelsen, kirken og landskabet udgør en helhed 
med en høj grad af integritet og en stærk fortælling.

BÆRENDE ELEMENTER
Fjaltring Kirke, præstegård og Tuskær Redningsstation udgør 
sammen med rækkegårdsbebyggelsen og de to kulturhuse, 
Tuukkaq og Tuskær, bærende elementer i kulturmiljøet. Det åbne, 
barske kystlandskab er ligeledes vigtigt for forståelsen af stedet.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Fjaltring-området har med sin nære tilknytning til Vesterhavet, 
sin egnsspecifikke arkitektur og de to kulturhuse stort potentiale 
for udvikling af kulturelle aktiviteter og som en vigtig destination 
i den stigende vestkystturisme.

BEMÆRKNINGER 
De to kulturcentre Tuskær og Tuukkaq kræver en gennemgriben-
de restaurering for at sikre deres fortsatte virke og stærke arki-
tektoniske værdier. Det er vigtigt at sikre miljøets bevaringsvær-
dier gennem en kulturmiljøudpegning.

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

Lemvig Kommune
Landbrugsmiljø – Bondegårde
Nej
-
Offentlig adgang 

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet
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Bosætning

Erhverv

Kultur

De firlængede gårde langs Rubyvej ligger i det åbne, barske kystlandskab og repræsente-
rer vestjysk egnsbyggeskik. I baggrunden ses Fjaltring kirke

Kulturmiljøet indeholder Fjaltring Kirke, præstegård og kirkegård, rækkegårdsbebyggelsen 
langs Rubyvej, Tuskær og Tuukkaq samt gårdene i den nordlige del af Fjaltring by
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Hvor Tuukkaq ligger, lå oprindeligt en strandfogedgård, som brændte i 1934. Efterfølgende blev Tuukkaq opført i Bedre Byggeskik med hjælp fra Tegnehjælpen. I dag huser gården Tuukkaq 
Teatret og en grønlandsk samling

Fjaltring Kirke og præstegård ligger få hundrede meter fra kysten, og på kirkegården ses 
karakteristiske hvide hegn omkring gravene

Den velbevarede klitgård, Rubyvej 15. I baggrunden ses Bøvling Klit
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BESKRIVELSE
Indtil det endelig gennembrud af Agger Tange i 1862 lå Thybo-
røn i Thy og bestod af 9 huse. I 1899 blev Thyborøn endestation 
for VLTJ-banen, men byen oplevede først en større vækst med 
anlæggelsen af havnen i 1914. Efterfølgende er havnen udvidet 
med Søndre Inderhavn, industrihavn samt færgehavn til Agger. 
I 1954 gennemførte staten et infrastrukturprojekt med en kombi-
neret vej- og jernbanedæmning til beskyttelse mod oversvøm-
melse samt som en sikring af havnens status som en af landets 
største. I området findes også Thyborøn-fæstningen fra 2. Ver-
denskrig samt Kystdirektoratets røde huse opført fra 1930-45 i 
forbindelse med kystsikringen langs Harboøre Tange. 

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Thyborøn er i dag en af landets største fiskerihavne og et af de få 
steder, fiskeriets betydning opleves helt tydeligt. De røde huse, 
de enkle boliger og høfderne understøtter fortællingen om det 
barske miljø og den nære relation til havet.

BÆRENDE ELEMENTER
De bærende værdier i kulturmiljøet knytter sig til havnens tidlig-
ste bygninger placeret langs Havnegade, såsom sømandshjem 
fra 1917 og fiskeriauktion fra 1928. Bærende for kulturmiljøet er 
også Kystdirektoratets røde huse, skildpaddespionens bunkers, 
transformatortårnet samt miljøet langs Bredgade.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Thyborøn har gode muligheder for at videreudvikle sit turisme-
potentiale med afsæt i kulturmiljøet, da havnen og fiskeriet ska-
ber grundlaget for en autentisk og stedsspecifik oplevelse. De 
røde huse og skildpaddespionens bunkers kan udnyttes i forbin-
delse med kulturformidlingen på stedet.  

BEMÆRKNINGER 
Det anbefales at udarbejde en strategisk udviklingsplan med af-
sæt i de kulturhistoriske værdier, for at synliggøre og sikre disse 
værdier i forbindelse med en turismeudvikling.

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

Lemvig Kommune
Bymiljø - Havneby
Ja
Thyborøn
Offentlig adgang 

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER
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Arkitektonisk
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Bosætning

Erhverv

Kultur

Langs Vesterhavsgade opleves de enkle boliger, der kendetegner Thyborøn samt Transfor-
matortårnet i baggrunden

Afgrænsningen omfatter den ældre del af havnen og byen, de røde huse, dele af Thybo-
røn-fæstningen, høfderne og infrastrukturen langs Harboøre Tange
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Byens ældste bygninger findes langs Havnegade med blandt andet den gamle fiskeriauktion fra 1928, sømandshjemmet fra 1917 og havneadministrationsbygningen fra 1919

Ved Kystcentret  Thyborøn findes en af skildpaddespionens bunkers. Bunkeren er malet 
som en af Kystdirektoratets røde barakker

De røde huse blev anlagt af Vandbygningsvæsenet (i dag Kystdirektoratet) i perioden 1930-
45. På billedet ses også observationstårn fra den kolde krig
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BESKRIVELSE
Indtil slutning af 1800-tallet lå Vandborg kirke og den gamle 
skole for sig selv omgivet af fritliggende gårde. I forbindelse 
med landbrugets hastige udvikling og anlæggelsen af Vandborg 
Mejeri i 1887, udviklede området sig til en andelsby med fælles 
funktioner for de omkringliggende gårde. I forbindelse med me-
jeriet blev der opført bestyrerbolig, forsamlingshus, købmands-
gård og boliger i Bedre Byggeskik. Ved den gamle skole blev der 
i 1910 opført en ny skole af arkitekt Mogens Clemmensen med 
skolebygning og gymnastiksal. I området findes også flere går-
de, præstegård, missionshus og oprindelige markstrukturer.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Vandborg er et tidstypisk billede på Lemvig-egnens bydannelser 
i slutningen af 1800-tallet og et fint eksempel på en andelsby, 
der fremstår helstøbt i sin struktur med en stærk arkitektonisk 
sammenhæng i form af Bedre Byggeskik. De mange gårde og 
velbevarede markstrukturer omkring Vandborg understøtter 
endvidere fortællingen om andelsbyen og dennes udvikling.

BÆRENDE ELEMENTER
De bærende værdier for kulturmiljøet knytter sit til placeringen 
i det åbne landskab og sammenhængen med de fritliggende 
gårde, samt den gennemgående Bedre Byggeskik-arkitektur. 
Samspillet mellem kirken, den nye og gamle skole samt miljøet 
omkring mejeriet er ligeledes et vigtigt træk i kulturmiljøet.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Skolen, forsamlingshuset og den tidligere købmandsgård besid-
der gode muligheder for en udvikling af offentlige kulturelle for-
mål og erhverv i forbindelse med turismen ved Fjaltring, Ferring 
og Bovbjerg.

BEMÆRKNINGER 
Kulturmiljøet fremstår yderst velholdt og som et stærkt eksem-
pel på egnens udvikling. Det anbefales derfor at udpege områ-
det og sikre det mod utilpasset nybyggeri og ombygninger, der 
svækker den samlede oplevelse af kulturmiljøet.

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

Lemvig Kommune
Bymiljø - Andelsby
Nej

Offentlig adgang 

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Ved Vandborg Kirke ses den gamle skole i røde tegl samt den nye hvidkalkede gymnastik-
sal med rødt tegltag

Afgrænsningen omfatter Vandborg Mejeriby og Vandborg Kirkeby, præstegården samt dele 
af det omkringliggende landskab med de fritliggende gårde
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Vandborg fremstår helstøbt med en ensartet arkitektur og solitær beliggenhed i det åbne landskab

Den nye skole i Bedre Byggeskik af Mogens Clemmensen fremstår som et stærkt arkitekto-
nisk bygningsværk

Mejeriets hovedbygning er nedrevet, men den resterende del fremstår intakt
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BESKRIVELSE
Lemvigs bymidte indeholder en række fremtrædende uddannel-
ses- og kulturinstitutioner fra slutningen af 1800-tallet og starten 
af 1900-tallet, herunder missionshuset, teknisk skole, handels-
skole, biograf, bibliotek og hotel. Som følge af en udvidelse af 
jernbanenettet voksede Lemvig, og sydøst for byen blev der op-
ført en række nye institutioner omkring Borgerskolen fra 1858, 
og kvarteret udviklede sig til et mødested for byens borgere. 
Institutionerne fordeler sig på fire karréer i Lemvigs bymidte, og 
flere kan genkendes på den tidstypiske historicistiske stil.

KULTURMILJØETS VÆRDIER
De mange og velbevarede institutionsbygninger bærer en høj 
kulturhistorisk og arkitektonisk værdi. Institutionsbygningerne 
opleves ikke i sammenhæng på grund af deres spredte belig-
genhed, hvilket svækker oplevelsen af det samlede kulturmiljø.

BÆRENDE ELEMENTER
Teknisk skole fra 1898, biblioteket fra 1930, biografen fra 1921 
og missionshuset fra 1880 udgør bærende elementer i kulturmil-
jøet, men alle institutionsbygningerne rummer høje bevarings-
værdier. Derudover er flere beboelsesejendomme fra samme 
periode med til at skabe en helhedskarakter.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Der drives fortsat biograf, bibliotek og hotel i de oprindelige byg-
ninger, hvilket giver naturligt gode egenskaber inden for kultur. 
Miljøets tætte relation til centrum løfter tilmed potentialet for 
kulturelle aktiviteter og kulturformidling. 

BEMÆRKNINGER 
Handelsskolen flyttede i 2013, og de tomme bygninger rummer 
en oplagt mulighed for at binde kulturmiljøet sammen på tværs 
af baggårdene. I forbindelse med områdefornyelsen ’Lemvig på 
bagsiden’ kan potentialet for kultur og kulturformidling udvikles, 
men det er vigtigt at sikre den arkitektoniske kvalitet og udvikle 
strategisk, så den fortællende helhed styrkes.

Kommune:
Kategori:

Udpeget i kommuneplan: 
Emne i kommuneplan:
Adgangsforhold: 

Lemvig Kommune
Bymiljø – Købstad, 
Offentlig  service – Skole og 
uddannelsesinstitutioner
Nej
-
Offentlig adgang 

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk

Integritet

Turisme

Bosætning

Erhverv

Kultur

Lemvig bibliotek fra 1930 og kigget ned ad Skolegade, hvor den gule, pudsede bygning 
tidligere var borgerskole

Afgrænsningen omfatter de mange institutioner, Skolegade, en del af Vasen samt ældre 
etageejendomme
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Lemvig Biograf fra 1921Teknisk skole fra 1898 er opført i historicistisk stil

Hotel Lidenlund fra 1919, der frem til 2006 hed Industrihotellet
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BESKRIVELSE
Fåre er en mindre stationsby, som opstod i forbindelse med 
opførelsen af stationen på jernbanestrækningen Vemb-Lemvig 
fra 1879. Stationen ligger sammen med den gamle kro centralt 
i byen, og omkring stationsmiljøet udviklede sig et andelsmiljø 
med brugsforening, forsamlingshus og frysehus. Vest for stati-
onsmiljøet ligger den gamle skole og smedje, og sydøst for byen 
ligger Fåremølle. Mange af byens oprindelige funktionsbygning-
er er bevaret som følge af stagnation, og Fåre karakteriseres der-
for ved sin lille størrelse. 

KULTURMILJØETS VÆRDIER
Fåre er et godt eksempel på, hvordan de vestjyske stationsbyer 
har set ud i slutningen af 1800-tallet. Med sin tidstypiske sta-
tionsbysarkitektur og de bevarede funktionsbygninger fremstår 
Fåre som et let aflæseligt kulturmiljø. Selve stationsbygningen 
har en høj arkitektonisk værdi, men flere huse i byen er meget 
omdannede eller i dårlig stand. Fåremølle er ikke længere gen-
kendelig som mølle.

BÆRENDE ELEMENTER
Kulturmiljøets bærende elementer udgøres af de bevarede funk-
tionsbygninger; stationsbygningen, de omkringliggende pakhu-
se og skure, de bagvedliggende villaer samt den gamle kro, sko-
len, smedjen, brugsforeningen, frysehuset og forsamlingshuset.

KULTURMILJØETS EGENSKABER 
Kulturmiljøets egenskaber ligger primært inden for kulturformid-
ling, da Fåre udgør et tydeligt eksempel på stationsbyen som ty-
pologi, og byens kulturhistorie kan aflæses direkte i miljøet. Fåre 
har derfor potentiale som et af flere kulturstop på VLTJ-banen.

BEMÆRKNINGER 
Stationsbygningen i Fåre er udpeget med en høj bevaringsværdi 
og bygningerne omkring til en lavere værdi. Det nære stations-
miljø har dog samlet set en høj kulturhistorisk værdi, som er 
vigtig at sikre som helhed gennem en kulturmiljøudpegning.

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

Lemvig Kommune
Bymiljø - Stationsby
Nej
-
Offentlig adgang 

VÆRDISÆTNING
EGENSKABER

Kulturhistorisk

Arkitektonisk
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Bosætning

Erhverv

Kultur

Fåre Station ligger på jernbanestrækningen Vemb-Lemvig, hvor den i dag fungerer som 
trinbræt til VLTJ-toget

Kulturmiljøet omfatter stationsmiljøet og den omkringliggende stationsby. Fåremølle 
fremstår i dag meget omdannet og indgår ikke i afgrænsningen
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Stationsbygningen danner i sammenhæng med de primitive pakhuse og skurbebyggelser et autentisk miljø omkring jernbanen, og stationen har med sit detaljerede murværk og originale 
vinduer høj arkitektonisk værdi, men trænger til restaurering

Fåre karakteriseres af det centrale jernbanekryds og det lange, lige kig langs jernbanen I byen ses mange eksempler på stationsbyarkitektur fra begyndelsen af 1900-tallet som 
villaen i forgrunden. I baggrunden ses jernbanekrydset og den gamle kro
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