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Illustration - DETBLÅ - Ni landsbyer og et landskab

Ni landsbyer i det samme vandopland i Skjern Å systemet, og en væsentlig fortælling om byernes
beliggenhed ift. vandsystemet. Sandet, Stakroge og Kollund ligger ved udspringene af Sigbæk,
Østerbjergbæk og Kollund Bæk. Vandet er ikke nærværende ved første øjekast, men byerne har en logisk
placering i forhold til de lavtliggende udspring, hvor byerne ligger logisk på kanten mellem dal og bakke.
Byernes placering er bestemt af banetracéer, der netop også forholder sig til terrænets og vandets logikker.
Fasterholt, Høgild og Kølkær er placeret ved bække og åer. Vandet har ikke en direkte relation til byerne, men
vandet har et stort rekreativt potentiale.
Vandoplandet er mest nærværende i byerne Skarrild, Arnborg og Karstoft, som alle ligger ved oprindelige
vadesteder over Skjern Å, Rind Å og Karstoft Å. Ved disse byer findes desuden områdets bedste eksempler på
regulerede vandingskanaler.
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PROJEKTETS BAGGRUND OG SIGTE

Projekt Landsbynetværk Herning Syd er resultat af
en bevilling fra Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje
2020. Projektet har fået støtte som et forsøgsprojekt
med det formål ”at fremme beskæftigelse,
erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning samt
lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne”.
Forsøgsprojektet er et samarbejde mellem
borger- og idrætsforeninger fra ni landsbyer
i Herning Kommune: Kollund, Høgild, Kølkær,
Fasterholt, Skarrild, Arnborg, Karstoft, Sandet og
Stakroge. Projektet er forløbet over det meste af et
kalenderår, og omfatter foruden dette opsamlende
idéoplæg en række forskellige aktiviteter: åbne
borgermøder, arkitektfaglig sparring, kortlægning
af udviklingsmuligheder, inspirationsworkshops,
ekskursioner og andre fælles arrangementer
- med henblik på at styrke de ni landsbyers
strategiske samarbejde og formulere et fælles
udviklingsperspektiv.
Det overordnede tema for forsøgsprojektet har
været det gode landsbyliv nu og i fremtiden, og et
vigtigt resultat af processen har været styrkelsen
af det lokale samarbejde og det borgerdrevne
engagement. Det styrkede sammenhold har bl.a.
åbnet op for en vigtig diskussion om koordinering
af landsbyernes bosætningsstrategier, der i stedet
for intern rivalisering i langt højere grad vil blive
brugt som afsæt for udvikling af forskelligheder,
nytænkning af landsbyfællesskabet og forsøg med
nye boformer. Det øgede samarbejde omkring
kultur- og fritidsaktiviteter landsbyerne imellem
vil forhåbentlig også bane vejen for at pulje
ressourcer, dele flere af de mange fællesfaciliteter
og være med til at skabe nye møder og aktiviteter
på tværs af de allerede etablerede fællesskaber.
Den fælles sparring omkring udvikling af nye lokale
erhvervsstrategier har opridset nogle konkrete
handlemuligheder for borgerforeningerne og givet
ideer til udnyttelse af nedslidte og funktionstømte
bygninger.
Et væsentligt afkast af forsøgsprojektet er en
styrket fælles bestræbelse på at sikre en bedre
mobilitet. Herunder især en samlet tilgang til at
løse problemerne med den mangelfulde kollektiv
trafikbetjening og mobilisering af en fælles indsats
for at få etableret flere og mere sikre stier og
skoleveje. De forskellige workshops har ligeledes
skabt en øget bevidsthed om de mange muligheder,
der ligger i en bedre udnyttelse af de unikke
natur- og kulturværdier, som landskabet omkring
landsbyerne rummer.

Et andet vigtigt udviklingsperspektiv, som
forsøgsprojektets inspirationsworkshops har skabt
er en fælles forståelse for de nye muligheder,
der ligger i den stadig mere påtrængende
bæredygtighedsdagsorden. Kommende
strukturforandringer af det åbne land kan på sigt
give landsbyerne en ny rolle som brohoveder
til enestående naturområder og nye typer af
rekreative landskaber. Der er skabt en tiltro til,
at små landsbysamfund kan være løftestang for
nye alliancer mellem bosætning og biodiversitet.
At der er en fremtid for børnefamilier i de små
landsbysamfund. Og at selv små tiltag og lokalt
forankrede visioner kan være med til at præge
kommende bæredygtighedsindsatser på både
statsligt og kommunalt niveau.
Sammen med nye mobilitetsteknologier som
selvkørende busser, stigende efterspørgsel på lokalt
producerede fødevarer, voksende indenlandsk
turisme, nye strategier for kobling af rekreative
landskaber og folkesundhed samt øget brug
af hjemmearbejdspladser på tværs af sektorer
giver disse overordnede samfundsmæssige
omstillingsprocesser landsbyerne nogle nye
udviklingsmuligheder og styrkepositioner.
En lang række aktuelle udviklingstendenser hvoraf
flere umiddelbart kan omsættes til koordinerede
handlingsplaner. Initiativer, der forhåbentlig vil
inspirere andre landsbysamfund og sikre bedre
levevilkår for alle de mange borgere, der nu og
i fremtiden gerne vil bo i en landsby. Et bidrag
til at fastholde en balanceret demografi og et
sammenhængende bud på en målrettet indsat for
at fastholde landsbyfællesskabet som et kvalificeret
alternativ til storbylivet.
Forsøgsprojektets formelle afslutning og
afrapportering afslutter ikke samarbejdet de ni
landsbyer imellem. De mange udviklingspotentialer
og nye samarbejdsflader, som projektets aktiviteter
har bragt i spil, er tænkt som første skridt i et langt
sejt træk. Projekt Landsbynetværk Herning Syd er
led i en langsigtet investering i fremtiden for de ni
landsbyer, der nu står mere samlet og målbevidst i
dialogen med kommunen om landsbyernes udvikling.
Projektet har ikke alene givet et bedre udgangspunkt
for det løbende samarbejde med kommunen, men
også gjort landsbynetværket bedre rustet til på
egen hånd at arbejde videre med formulering af en
flerstrenget fælles udviklingsplan.
5
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ET DIALOGREDSKAB

En del af forsøgsprojektets målsætning har fra
begyndelsen været at få udarbejdet et oplæg med
nogle projektideer, de ni landsbyer kan bruge som
udgangspunkt for en videre dialog med fonde
og andre strategiske samarbejdspartnere. De
forskellige projektideer, der skitseres i oplægget, er
tænkt som afsæt for udarbejdelse af en overordnet
udviklingsstrategi med et landskabeligt hovedgreb.
Idéoplægget rummer i sin nuværende form ikke en
færdigsyet plan, og der er ikke fastlagt en bestemt
rækkefølge for realiseringen af de forskellige
projekter. Materialet indeholder ikke en decideret
økonomisk plan for finansiering af de mange
ideer og projekter. Tanken er, at idéoplægget skal
fungere som en overordnet ramme for det videre
arbejde med at sikre kommunal opbakning og mulig
fondsstøtte til en bred vifte af projekter og initiativer
med et fælles strategisk sigte.
Ideerne i oplægget er principskitser, der
efterfølgende kan videreudvikles og omsættes til
fysiske planer, og idéoplægget må ikke forveksles
med en illustreret ønskeliste. Det er tale om et
dialogredskab, der skal belyse nye strategiske
udviklingsmuligheder. Et udgangspunkt for en
åben diskussion med myndigheder, fonde, lokale
virksomheder, foreninger og andre aktører.
Oplægget skulle også gerne give fornyet inspiration
til de mange lokale ildsjæle, der allerede gør et
stort arbejde for at sikre landsbyernes fremtid.
Kongstanken er, at de forskellige projektideer skal
underbygge og fremme landsbyernes fællesskab,
kultur- og foreningsliv og samtidig ruste landsbyerne
til at byde ind med foregangseksempler på den
nødvendige omstilling til et mere bæredygtigt
samfund.
Idéoplæggets projektskitser tager udgangspunkt i
lokale ønsker og behov, der er viderebearbejdet og
udfoldet i tre niveauer:

1) et landskabeligt hovedgreb for
landsbynetværket,
der tager afsæt i områdets dybe
landskabsstrukturer af vandløb, engarealer og
overdrev.
2) en landskabelig kobling af den enkelte landsby
og dens nære landskaber, der binder
landsbyernes pladser, gader og kulturelle
knudepunkter sammen med de omgivne
herlighedsværdier og rekreative
udfoldelsesmuligheder.
3) en række principskitser til omdannelse,
nyetablering og transformation af pladser,
bygninger, veje, stiforløb, steder, fællesanlæg,
etc.
Materialet, der er udarbejdet af DETBLÅ
landskabsarkitekter, landskabsarkitekt Torben
Schønherr og landsbyernes konsulent Boris Brorman
Jensen, er inddelt i ti afsnit. En kort introduktion,
der beskriver og illustrerer de ni landsbyers
landskabelige forbindelser. Deres topografiske
afsæt og fælles kulturhistoriske ressourcer samt
en skematisk oversigt over de stier og historiske
forbindelser, der kobler landsbyerne sammen. Et
første spædt oplæg til en landskabelig helhedsplan.
Herefter følger ni selvstændige afsnit, et for hver
landsby, der skitserer en række konkrete tiltag, som
afspejler lokale ønsker og muligheder.
De mange forskellige ideer og forslag, der
blev bragt i spil i forbindelse med de afholdte
workshops, er samlet i en særskilt bruttoliste,
som landsbynetværker arbejder videre med.
Idéoplæggets kort og inspirationsbilleder rummer
blot et lille udpluk heraf, og illustrerer udelukkende
de ideer, der senere kan udmøntes i fysiske
planer. Et dialogredskab med konkrete billeder
på udviklingsmuligheder, der for en stor dels
vedkommende tager udgangspunkt i allerede
eksisterende kvaliteter. Principideer i samspil med
kortlægning af landskabelige og kulturhistoriske
værdier.

7

8

9

10

FORBUNDET AF ET NATURLIGT NETVÆRK

Skjernåens vidtforgrenede netværk af små og store
vandveje er Danmarks vandrigeste og udgør et
helt unikt landskab. Smukke dalstrækninger, åbne
hedearealer, enge og maleriske åsammenløb.
Men også menneskeskabte landskaber, som
tidligere råstofgrave, vandingskanaler og
opstemmede damme ved nedlagte vandmøller.
Et sammenhængende afvandingsområde
svarende til 11% af hele Jyllands areal, der
rummer en perlerække af herlighedsværdier og
livsudfoldelsesmuligheder, der sjældent opleves
fra de ofte snorlige hovedveje, der gennemskærer
det udstrakte landskab. Et forhold, som flere lokale
allerede arbejder med at ændre: ”Vi bor i den
mest vandrige del af landet, og det giver en helt
særlig fauna og natur. Ved at italesætte åsystemet i
stedet for infrastrukturen får vi mulighed for at binde
helt nye fortællinger sammen og åbne op for nye
potentialer.” (1)
I takt med at den primære infrastruktur af jernbaner,
hoved- og motorveje udbygges og i stigende grad
overgår til at betjene et regionalt opland, oplever
landsbyerne i området en stigende afkobling,
fordi landsbyernes forskellige servicefunktioner er
distribueret over et stort opland. Skoler samles i de
større landsbyer, den lille landsbykøbmand lukker og
mange familier er blevet helt afhængige af mindst
én bil. Den moderne og effektive trafikplanlægning
har skabt et gennemtræk af transit, der ofte er
problematisk for den enkelte landsby.
Nye omfartsveje ledes flere steder udenom
landsbyerne, så forbipasserende kun ser bagsiden.
Andre steder er den gamle hovedgade blevet
til ny effektiv gennemfartsvej, så det historiske
landsbymiljø er blevet transformeret til et
trafikbelastet ’vejkantsdanmark’. Uden for byskiltet er
livet blevet farligt for alle de bløde trafikanter. Især
de unge og gamle har problemer med at bevæge
sig rundt i det åbne land.
Idéoplægget er tænkt som et strategisk modtræk
til denne tendens. Det handler i al enkelthed om
at skabe nye fysiske og mentale forbindelser ud i
landskabet og mellem landsbyerne. Deres skoler,
indkøbssteder og forsamlingshuse.

Områdets særlige geologi har skabt en særegen
bosætningshistorie, der også præger de ni
landsbyer i Herning Syd. Kollund, Høgild,
Kølkær, Fasterholt, Skarrild, Arnborg, Karstoft,
Sandet og Stakroge er trods deres forskellighed
bundet sammen af den lokale natur. Arnborgs
kirke er opført omkring år 1200. Arkæologer har
funder tydelige spor af agerbrug fra den yngre
jernalder omkring Høgild, der i dag er præget
af parcelhusudstykninger fra 60erne og 70erne.
Stakroge er vokset frem som en af flere stationsbyer
langs den nu nedlagte Troldhedebane.
I Kollund ligger de gamle gårde stadig midt i
landsbyen. Vidt forskellige fortællinger, med det
overordnede fællestræk, at de alle er opstået
med vandet som forudsætning. Alle ni landsbyer
er forbundet af sammen dybe landsskabsstrukturer
skabt under sidste istid for omkring 12.000 år siden.
Et sammenhængende økologisk system, hvis mange
vandveje repræsenterer et naturligt netværk. En
uudnyttet form for rekreativ tilgængelighed, som
forsøgsprojektet ønsker at bringe i spil.
Mange af områdets såkaldte lavbundsområder står
overfor en omlægning som led i en bæredygtig
omstilling af landbruget. En omstilling med
muligheder for at fremme udlægning af nye
rekreative arealer til glæde for både lokale, turister
og den generelle folkesundhed. Udgangspunktet
for det landskabelige helhedsgreb har derfor været
at undersøge det naturlige netværks potentialer for
at knytte hverdagslivet bedre sammen og skabe et
fælles afsæt for nye udviklingsmuligheder.
At supplere den fælles vilje til sammenhold med et
nyt naturgivent netværk, der kan binde landsbyerne
sammen på nye måder og sikre bedre udnyttelse
af områdets mange kultur- og naturværdier.
Kortlægningen af det naturlige netværk omfatter
også de mange menneskeskabte vandrestier og
historiske infrastrukturer, som enten er nedlagte eller
ligger hen som udtjente spor i landskabet. På tværs
af det vidtforgrenede naturlige netværk løber bl.a.
en række kirkestier, der op igennem historien har
forbundet landsbyerne med de lokale kirker. Gamle
trædestier, der kan genetableres og udgøre nye
smukke, sikre og sunde skoleveje.

(1)Frit efter Søren Taaning, grundlægger af
Deep Forest Artland ved Kibæk.
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FORBINDELSEN TIL VANDET - NATURMAGNETER

ALLÈEN - EN VÆRDIG ANKOMST

GÆSTEHUSET OG TORVET
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TRE ENKLE ÅBNINGSTRÆK

Første princip i det overordnede landsskabsgreb er
aktiveringen af det naturlige blå/grønne netværk
med alle dets herlighedsværdier og rekreative
muligheder, så det forbinder landsbyerne udenom
hovedvejenes trafikkorridorer. Gennemgående er
der gode muligheder for optimering og tilføjelser
af stinet, fordi landsbyerne omkranses af attraktive
naturområder. I flere tilfælde foreslås broer, mindre
bygninger, steler eller andre byggede markeringer i
landskabet.
Det er orienterende og kommunikerende
støttepunkter, som ’en lille familie’ af genkendelige
NATURMAGNETER i de store skove og vidder. Vi
foreslår disse støttepunkter som enkle konstruktioner,
der holdes i en lys nuance. Denne tankegang ’familien’ af støttepunkter - kan videreudvikles som
genkendelige enheder for hele området.
Det andet princip kalder vi for ALLÉEN. En metafor
for et mere elegant møde mellem bosætning, vej
og beplantning. Et enkelt og velkendt princip, der
kan bruges til at vende magtforholdet, så trafikken
foregår på landsbyens præmisser og ikke omvendt.
Årtiers traditionel trafikplanlægning har udbredt en
standardløsning, der ikke altid fungerer optimalt:
rundkørslen.
Rundkørsler kan være effektive bremseklodser for
selv store landbrugsmaskiner, men de er også
steder hvor ingen kommer. Et tomt trafikrum der
helst skal ses fra forruden af en bil. Alléen er tænkt
som et supplement og alternativ til den udbredte
standardløsning.Et landskabeligt ordensprincip,
der giver både trafikanter og beboerne et mere
oplevelsesrigt rum at færdes i. ’Alléen’ kan udformes
i et utal af varianter med forskellige betydninger, der
tilpasses de forskellige forhold. Det er afgørende at
alléer eller andre systematiske plantninger udføres
præcist og uden kontakt til øvrige plantninger, så
plantningens hensigt tydeliggøres.
Sidste princip handler om at skabe bedre rammer
om landsbyernes mødesteder. Landsbyernes

centrale MØDESTED skal fremhæves og gives et løft
med beplantning, belægning og forskelligt inventar.
Nogle gange er landsbyens plads en landskabelig
fælled i tæt kontakt med det omgivne landskab.
Andre gange en mere klassisk pladsdannelse
omkring en af landsbyens markante bygninger,
det kan være kirken, forsamlingshuset, skolen eller
bare købmanden. Landsbyernes forskellige pladser
og mødesteder skal bindes sammen og fremstå
forskellige, og der skal åbnes op for at invitere
gæster på besøg. Mange små landsbyer har
engang haft en kro. Et gæstfrit sted, hvor fremmede
kunne stoppe op, spise og overnatte. Den tid er
forbi.
Kroerne er ikke længere nødvendige stationer på
vejen. Effektive transportformer har overflødiggjort
landsbykroen, men ideen om gæstehuset er
ikke dødt. Tværtimod. Nye netværk af privat
udlejningstjenester som Airbnb er begyndt at
dukke op. I de store byer er fænomenet med til
at skrue huslejepriserne i vejret, fordi turisterne
er villige til at betale en relativ høj leje. Det er et
problem. Bare ikke i de små landsbyer, hvor der
ovenikøbet kan være et overskud af ubeboede huse.
Alle ni landsbyer har noget at byde på, og alle
landsbybeboere kender sikkert nogen, der ikke bor
i landsbyen. Men ikke alle har steder, hvor det er
muligt at overnatte. Et fælles gæstehus ved torvet
hvor alle kommer forbi, er samtidig en oplagt måde
at sikre landsbyernes foreninger en tiltrængt indtægt.
De tre principper er tænkt som mulige åbningstræk
og første skridt på vejen frem mod udarbejdelsen
af en mere detaljeret landskabelig helhedsplan,
der bygger på det naturlige netværk, og indtænker
fremtidige strukturforandringer i form af kommende
bæredygtighedsinitiativer og nye mobilitetsformer.
Storbyerne kan ikke være alene om at sikre den
bydende nødvendige bæredygtige omstilling.
Hele landet skal med, og hvis ikke landsbylivet skal
afvikles, er der brug for nye visioner.
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Maleri - Janus La Cour - Mist Morning Light

FORBINDELSE TIL VANDET - NATURMAGNET
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TRE ENKLE ÅBNINGSTRÆK

Maleri - Vilhelm Hammershøi

VANDET OG LANDSKABET
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Illustration - DETBLÅ

ALLÉEN - VÆRDIG VELKOMST

16
Foto- Skovrejsning - Michel Desvigne - fra systemplantning til et blødt landskab

TRE ENKLE ÅBNINGSTRÆK

Illustration - DETBLÅ

ALLÈEN - LINJE I LANDSKABET
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ALLÉ - PLADS & TORV - STI & NATURMAGNET

Illustration - DETBLÅ - Troldhedebanestien - kulturarvsmiljø

Illustration - DETBLÅ - Ankomst - Sigbæk - Sandet - Naturmagneter

Illustration - DETBLÅ - Træbaraker - Landskabelig træk

Illustration - DETBLÅ - Kollund Grusgrav - Naturmagneter - Trappe

Fasterholt - Grønning - Brunkulslandskab
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Illustration - DETBLÅ - Kollund

Illustration - DETBLÅ - Akvædukten - Skarrild - Dalgas Kanalen Lustrup Bæk

TRE ENKLE ÅBNINGSTRÆK

Illustration - DETBLÅ - Arnborg Kirke - Plateauet

Illustration - DETBLÅ - Arnborg Kirke - Naturmagnet

En rydning fremkalder tydelig sammenhæng m. Kirke og landskab

Illustration - DETBLÅ - Kollund Grusgrav - Naturmagnet - Trappe

Illustration - DETBLÅ - Høgild - fodboldbaner transformeret til et
fritidslandskab.

Illustration - DETBLÅ - Høgild - Rind Å - Naturmagneter

Illustration - DETBLÅ - Høgild - Rind Å - Naturmagneter
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ALLÉ - PLADS & TORV - STI & NATURMAGNET

Illustration - DETBLÅ - Troldhedebanestien - Stakroge v. Stationsbygning

Illustration - DETBLÅ - Æblelunden - Stakroge
Fodboldbaner transformeres til et fritidslandskab
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Illustration - DETBLÅ - Kollund Forsamlingshus

Illustration - DETBLÅ - Kirkepladsen - Skarrild
Kirken kommer til at hængesammen med sin Plads

Illustration - DETBLÅ - Akvædukten
Skarrild - Dalgas Kanalen - Lustrup Bæk

Illustration - DETBLÅ - Kollund byvej og Forsamlingshus

TRE ENKLE ÅBNINGSTRÆK

Illustration - DETBLÅ - Høgild - Den grønne Plads - mødested

Illustration - DETBLÅ - Høgild - Bakken

Rydning af underbeplantning - ´En stor invitation´

Illustration - DETBLÅ - Skarrild - Ankomst -En trælund

Illustration - DETBLÅ - Karstoft - Alléen - Mejeriet

Illustration - DETBLÅ - Høgild - Alléen - Ankomst

Ukendt fotograf - Landskabelige træk - Grønning
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ALLÉ - PLADS & TORV - STI & NATURMAGNET

Illustration - DETBLÅ - Naturmagneter - Trinbræt - Karstoft Å - Nordre

Illustration - DETBLÅ - Kirkepladsen - Skarrild

Kanal
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Illustration - DETBLÅ - Søby Sø - Kølkær

Illustration - DETBLÅ - Dalgasstien - Skarrild

Illustration - DETBLÅ - Kirkepladsen - Skarrild

Illustration - DETBLÅ - Fiskedammer - Stakroge

TRE ENKLE ÅBNINGSTRÆK

Illustration - DETBLÅ - Arnborg og Rind Å - Naturmagneter

Illustration - DETBLÅ - Arnborg og Rind Å - Naturmagneter

Vadested - byens mødested

Et landskabelig træk med synlig vandspejl

Potentiale - Breitenberg Landscape Hotel - Reiulf Ramstad Arkitekter

Illustration - DETBLÅ - Høgild - et fritidslandskab

Illustration - DETBLÅ - Karstoft - Naturmagneter

Foto; Torben Schønherr, Fuglsang Kunstmuseum
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ALLÉ - PLADS & TORV - STI & NATURMAGNET
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Illustration - DETBLÅ - KØLKÆR

Illustration - DETBLÅ - KARSTOFT

Illustration - DETBLÅ - SKARRILD

Illustration - DETBLÅ - KARSTOFT

Illustration - DETBLÅ - KOLLUND

Illustration - DETBLÅ - SKARRILD

TRE ENKLE ÅBNINGSTRÆK

Illustration - DETBLÅ - SANDET

Illustration - DETBLÅ - FASTERHOLT

Illustration - DETBLÅ - ARNBORG

Illustration - DETBLÅ - STAKROGE

Illustration - DETBLÅ - HØGILD

Illustration - DETBLÅ - KOLLUND

Illustration - DETBLÅ - HØGILD
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Illustration - DETBLÅ

SANDET
55°54’50”N 8°51’50”E
200 indbyggere
Udspring af Sigbæk
Herning Kommune
Ilderhede Sogn
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Foto - ukendt - sandets flugt over de store vidder

Sandet er den mindste by i landsbynetværket,
og byen er opstået omkring et trinbræt på
Troldhedebanen. I dag karakteriseres landsbyen ved
placeringen af huse og større parceller mellem vej
og mark, og hvor hver matrikel har tæt kontakt til det
omgivende landskab.

sammenlægning og præcisering af grunde, hvorved
byens karakter med storparceller understreges.

Byens beboere beskriver denne nærhed til
landskabet og stedets ro, som de primære kvaliteter
i Sandet. Dette træk bevares og udvikles ved

Sandet har smukke og varierede omgivelser med
åbne marker, læhegn, mindre skove og et dalstrøg
med damme og krat. Tilsammen danner disse træk

Byens hække fremstår i dag som smukke rammer for
grundene. Dette motiv forstærkes, så der dannes et
roligt gaderum med karakter af en haveby.

30
Søbybrunkulslejer - arkiv

Skråfoto - kulturlandskab og hegn

Foto - Christina Capetillo

Foto - DETBLÅ - sandfygning

SANDET

Illustration DETBLÅ - Værdig ankomst - to steler som naturmagnet.

mulighed for et meget varieret ’loop’ omkring byen,
hvor stien på Troldhedebanen og mindre veje kan
forbinde ’loopet’ til byen.

- en revitalisering af Troldhedebanen som indskrives
i en ny tid - en rekreativ forbindelse i landskabet
- stiforbindelser og sløjfer der forankrer land og by

Arkitektoniske strategiske greb peger på et
potentiale ved;
- en markering af krydsningspunktet ved Sigbæk
med to lyse steler. En markering af kontakten til
Skjern Å og en ledetråd til byens ’stiloop’
’En værdig ankomst til Sandet’

- at samle flere af byens stærke markører; Sandet
Hotel, legeplads, tidligere stationsbygning og
trinbræt til Troldhedbanestien, i et samlet udtryk med et præcist systematisk plantning
- at forstærke oplevelsen af Sandet som en haveby
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Skråfoto - kulturlandskab og hegn

Foto - Christina Capetillo

Maleri - Caspar Friedrich - Vådsletter
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SIGNATURFORKLARING

TROLDHEDEBANESTIEN

STI

SKOV

NATURMAGNET & STELER

TRÆLUND

BEPLANTNING TROLDHEDEBANESTIEN
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SIGNATURFORKLARING

TROLDHEDEBANESTIEN

SKOV

LUNDE

GRØNNING

HAVEBYEN - HÆKKE
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TROLDHEDEBANESTIEN

Illustration - DETBLÅ - Troldhedebanestien - Regionalrute 62 - Østre Bjergebæk - bro

Byens oprindelige hotel, Sandet Hotel, er istandsat
med lokale kræfter, og bygningen er i dag et
samlingssted og gæstehus. Hotellet omkranses
af den tidligere stationsbygning og byens nye
legeplads og udendørs mødested.
Det foreslås, at understrege disse samlende
elementer med en systematisk plantning af mindre,
karakteristiske træer i et præcist grid, så stedets
betydning understreges.
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Plantningen tilfører en ny kvalitet i koblingen med
tidligere, nutidige og fremtidige aktiviteter. Et enkelt
greb som markering af byens mødested.
Troldhedebanen krydser Sandet i et let buet
forløb, og banetracéet fornemmes med mindre
skråningsanlæg og plantninger. Det foreslås, at
genskabe dele af Troldhedebanen til sti, der fører
mod den tidligere jernbanebro over Østerbjerge
Bæk eller mod Sønder Felding.

TROLDHEDEBANESTIEN

Illustration - DETBLÅ - Troldhedebanestien

TROLDHEDEBANESTIEN
EN LINJE I LANDSKABET
KULTURARVSMILJØ
Regionalrute 62
Kolding - Vejle er etableret ca. 29 km
Slutter ved Bindeballe Købmandsgård
Troldhedebanestien strækker sig fra Gelballe Syd
til Hærvejen nordvest for Egtved
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Troldhedebanens linjeføring

Foto - Arkiv - Troldhedebanen

Deep Forest Art Land, Kibæk - markører i landskabet

Foto - DETBLÅ - Værdig ankomst med Timlundvej
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Foto - DETBLÅ - Havebyen
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Studielandsbyen, Aarhus Lenschow & Pihlmann
Foto: Hampus Berndtson

Havebyen

40

Illustration - DETBLÅ

FASTERHOLT
56°00’29”N 9°06’45”E
361 indbyggere
Holtum Å
Herning Kommune
Arnborg Sogn
41

MELDGÅRD SØ - FASTERHOLT - NATURMAGNET

Illustration - DETBLÅ - Landskabelig træk og kig fra Fasterholt til Meldgård Sø - Naturmagnet

Fasterholt har en helt unik placering med kort
afstand til 3 meget smukke og forskellige
naturområder af national betydning: Søby
Brunkulslejer (1 km), Harrild Hede (2 km) og Holtum
Å (1 km). På trods af attraktionernes nærhed er
ingen af dem synlige eller nærværende i Fasterholt.
Visionen for Fasterholt er et stort landskabstræk,
der forbinder Brunkulslejerne med landskabet
i vandoplandet omkring Holtum Å: Det er
skovrejsninger og rydninger, så Fasterholt indskriver
sig i sit landskabelige grundlag.
Det er både visuelle og fysiske forbindelse mellem
by og landskab. Der er f.eks. ryddet en åbning
mod Brunkulslejerne, så Meldgaard Sø er synlig
fra Fasterholt. Der knytter sig en særlig historie til
træbarakkerne i Fasterholt. Barakkerne har tidligere
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ligget inde i Brunkulslejerne, men da udgravningerne
ophørte flyttede arbejderne - med bolig - til
Fasterholt, hvor nogle af barakkerne kan opleves i
dag.
Det er en stærk fortælling, som kan gentænkes til
både midlertidige og permanente barakker.
Projektet peger på, at træbarakkerne er kulturarv,
som kan gentænkes enten som små boliger eller
gæstehuse, som et gentænkt kulturmiljø med attraktiv
beliggenhed i land eller by. Ideen kan videreudvikles
til små skure, hytter, brygger eller broer i de
nærliggende naturområder.
Som besøgsmål og samlingssted peges på
´naturmagneter´. De skal tiltrække indbyggere
og gæster ud til udflugtsmålene, med en fælles

Illustration - DETBLÅ - Barakker i Grønningen

hensigt om øget tilgængelighed til naturen.
Naturmagneterne udvikles i med et enkelt og lyst
udtryk, som små genkendelige enheder, små i det
store landskab. En lille familie af genkendelig
bygværker med forskellig funktion for alle ni byer i
netværket.
Hovedgaden i Fasterholt har en gennemgående
beplantning af rønnetræer. Denne systematiske
beplantning skal bibeholdes og forstærkes.
Stiforbindelser udvikles til en bedre forankring
mellem land og by, og der kan skabes muligheder
for rundture ved etablering af passager over eller
under togbanen.

- et stort landskabstræk, en skovrejsning, der
forankrer Fasterholt både med Brunkulslandskabet
og vandoplandet omkring Holtum Å.
- en Grønning - rydning i eksisterende beplantning
peger på både en visuel og fysisk forbindelse
mellem by og Brunkulslandskab.
- stiforbindelser og sløjfer der forankrer land og by
- at gentænke, restaurere og genplacere
træbarakker som små gæstehuse
- at tilføre naturmagneter, som udflugtssteder og
brygge, for at komme i kontakt med landskabet.

Dette arkitektoniske strategiske greb peger på et
potentiale ved:
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SIGNATURFORKLARING

UDSIGTSPUNKT

KILDE

SKOV & SKOVREJSNING

NATURMAGNET & GÆSTEHUSE

TRÆBARAKKER

GRØNNING

GÆSTEHUSE

RYDNING

STI
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SIGNATURFORKLARING

NATURMAGNET

TRÆLUND

SKOV & SKOVREJSNING

RØNNETRÆER

TRÆBARAKKER

GRØNNING

GÆSTEHUSE

RYDNING

STI

ALLÉ
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FASTERHOLT - GÆSTEHUSE

Tørv i glasmontre - Søby Brunkulsmuseum v. Jan Svendsen
Arkiv foto - Søby Brunkulslejer
Geologisk kort - Fasterholt er tæt forbundet til Tørvejord forekomst
Gæstehus - ukendt arkitekt og fotograf
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Gunnar Asplund - Skogskyrkogården

Illustration DETBLÅ

Arkiv foto - Flytbare Træbarakker

FASTERHOLT - BRUNKULSLANDSKAB

Arkiv - Søby Brunkulsleje 1940
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Peter Zumthor

Træfacade - VELUX

Gunnar Asplund - Skogskyrkogården

Praksis Arkitekter - Gæstehuse

Illustrationer DETBLÅ - Kig fra Mount Søby

50
Foto - DETBLÅ - Kig ved Mount Søby

Foto - DETBLÅ

Et særligt lys

Nebensonne

BRUNKULSLANDSKAB

Illustrationer fra Søby Brunkulsmuseum, Jan Svendsen
Et industrilandskab FØR og EFTER
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Nicolai Howalt - How to Hunt

Ukendt

Grønning Norvartis, Devigne

Olafur Eliasson, Ebeltoft

Foto - Breitenback Landscape Hotel - Reiulf Ramstad Arkitekter
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Indscannet fra Med himlen som loft,
Malene Hauxner - Vindskærme, Japan

Ukendt

Erik Brandt Dam - Naturmagnet, Bornholm

GÆSTEHUSE

Foto - Breitenback Landscape Hotel - Reiulf Ramstad Arkitekter
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Gæstehuse / Landskabshoteller, Juvet Norge

Olafur Eliasson, Ebeltoft

Foto - Breitenback Landscape
Hotel
Reiulf Ramstad Arkitekter
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Illustration - DETBLÅ

STAKROGE
55°53’23”N 8°50’53”E
235 indbyggere
Placering ved et udspring af Østerbjergbæk.
Herning Kommune
Ilderhede Sogn
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Foto - Rousham Park og Landskab - Ha Ha hegn som afskærmning for dyrehold.

Stakroge har sin oprindelse ved anlæggelsen
af Troldhedebanen omkring 1920, og
stationsbygningen og banes linjeføring er fortsat
synlige reminiscenser fra oprindelsen.
Byens tidligere aktive steder, som stationen, skolen
og købmanden er lukket, men byen har et meget
aktivt foreningsliv, som kan videreudvikles og
styrkes.
Stakroge har ikke en synlig vandfortælling om
Skjern Å systemet, fordi det meste af udspringet af
Østerbjergbæk er rørlagt. Lige udenfor byen ligger
et tidligere grusgravsområde, som igennem årrække
er tilvokset til et meget værdifuldt naturområde med
søer (Fiskesøerne), og herfra strømmer vandet mod
Østerbjergbæk med udløb i Skjern Å.
Stakroge rummer således ikke det strømmende
vand, men derimod stillestående vandspejle, som er
grundlaget for Skjern Å.
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For at markere ankomsten til Stakroge foreslås
en gennemgående træplantning i Borgergade,
der strækker sig fra byskiltet i syd til byens kirke,
Ilderhede Kirke lidt nord byen. Hermed får byen en
gennemgående rygrad, der på en gang skaber en
sammenhæng og en ny kvalitet i byen - en værdig
ankomst i byen med kontakt mellem by og land.
Borger- og Idrætsforeningen har foreslået en fælles
æblelund – en grønning – med fælles og samlende
aktiviteter som dyrkning, høst og forarbejdning af
æbler.
Æblelunden placeres på en af de overskydende
boldbaner med en stor cirkulær midte, og området
er placeret ved nogle af byens vigtigste fritidstilbud:
Aktivitetshuset, Stakroge Beboer og Kulturhus, de
aktive boldbaner, shelterpladsen, legepladsen og i
forbindelse med byens stinet.

Foto - DETBLÅ - Stakroge Fiskesøer - Naturmagnet

Med den samlende placering skabes byens
mødested med bredt potentiale for Stakroge
– et sted til dyrkningen af æbler, men også til
særlige oplevelser som blomstringstiden alá
kirsebærblomstringen på Bispebjerg Kirkegård.
Shelters kan suppleres med små træhuse, som et
tilbud til byens overnattende gæster.
Stakroge har et stort potentiale i at forbedre
kontakten til byens nære områder. Det foreslås
at genskabe dele af Troldhedebanen til sti, som
naturlige overgange mellem land og by, og som
den direkte forbindelse til Sandet.
Flere gårde i området har en allé mellem
landevejen og gården, som en flot ankomst og
overgang fra vejen til boligen. Tilsvarende tilføjes
alléer ved stier og markveje, der markerer de
særligt fine overgange mellem landskab og by,
bl.a. mod området ved Fiskesøerne.

Dette arkitektoniske strategiske greb peger på et
potentiale ved:
- et stort landskabstræk, en æblelund, der
forankrer flere af byens stærke aktører i ét stort
samlende mødested
- en revitalisering af Troldhedebanen som indskrives
i en ny tid - en rekreativ forbindelse i landskabet
- stiforbindelser og sløjfer der forankrer land og by
- at skabe byens rygrad i form af trærækken fra
byens kant til Ilderhede Kirke
- naturmagneter, som udflugtssteder for at komme i
kontakt med landskabet
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SIGNATURFORKLARING

TROLDHEDEBANESTIEN

SKOV OG SKOVREJSNING

STI

ALLÈ

ÆBLELUNDEN

SYSTEMPLANTNING TROLDHEDEBANESTIEN
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SIGNATURFORKLARING

TROLDHEDEBANESTIEN

SKOV OG SKOVREJSNING

STI

ALLÈ

ÆBLELUNDEN

LUNDE

EKSIST. ALLÈ

GÆSTEHUSE

GRØNNING
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Illustration - DETBLÅ - Stakroge Troldhedebanestien
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Foto - Arkiv - Stakroge Station

Foto - Ellen Braae, Halde Zollverein, Tyskland

Foto - Ellen Braae, Halde Zollverein, Tyskland

STAKROGE - TROLDHEDEBANESTIEN

Illustration - DETBLÅ - Post-industriel landskab - Birkelund
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Foto - Ellen Braae

Foto - Ellen Braae

Bog - Beauty Redeemed
Recycling Post-Industrial Landscapes
Ellen Braae

Foto - Ellen Braae

Illustration - DETBLÅ - Æblelunden
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Foto - Bispebjerg Kirkegården - Kirsebærtræerne er en stor attraktion

STAKROGE - ÆBLELUNDEN

Illustration - DETBLÅ - Æblelunden
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Foto - Breitenbach Landscape Hotel - Reiulf Ramstad Arkitekter
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GÆSTEHUSE

Foto - Breienbach Landscape Hotel - Reiulf Ramstad Arkitekter

67
Foto A og B - Juvet landskabshotel, Norge

Fiskesøer

Reiulf Ramstad Arkitekter

Potentiale - Foto - RCR Architects - Spanien.
Landskabet som en del af sportspladsen
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Potentiale - Foto - RCR Architects - Spanien.
Landskabet som en del af sportspladsen

Potentiale - Foto - RCR Architects - Spanien.
Landskabet som en del af sportspladsen
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Illustration - DETBLÅ

KARSTOFT
55°56’10”N 8°56’16”E
200 indbyggere
Karstoft Å
Herning Kommune
Skarrild Sogn
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Foto - DETBLÅ - Karstoft Kirke

Hovedgaden i Karstoft ligger parallelt med Karstoft
Å og ådalen, og by og vandløb hænger uløseligt
sammen. Den bynære eng er et meget attraktivt og
tilgængeligt naturområde - byens afgørende kvalitet
og mødested.
Hovedgaden fremstår meget bred i forhold til
bygningerne og byens størrelse. Det foreslås at
indskrænke gaderummet, så der er plads til en
trærække gennem byen – en præcisering af den
bymæssige rygrad og en markering af byens
udstrækning og dermed velkomst til byen.
I Karstoft er engen byens centrale og naturlige
mødested. Det er på en gang park, eng, torv og
grønning og områdets betydning kan forstærkes
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med bedre forbindelser mellem engen og
Hovedgaden, f.eks. med ’kik’ og stier.
Ved Det Gamle Mejeri, som byens borgere på eget
initiativ er ved at istandsætte, anbefales det at åbne
yderligere op mod engen ved at rydde beplantning,
så der opstår en udsigtslinje mod ådalen. Byens
fællesarrangementer kan derved afholdes og
synliggøres i området, og forskellige aktiviteter kan
give en synergieffekt på dette attraktive sted.
Byens forsamlingshus og foreningshus ligger i
udkanten af Karstoft, og det vil være oplagt at
afholde flere fællesarrangementer i Mejeriet, som
en koncentration af aktiviteter og møder i byen.
Ådalen er det naturlige udgangspunkt for
stiforbindelser til landskabet.

Illustration - DETBLÅ - Karstoft Mejeri - Byens Allé

Stierne ønskes udlagt med mange
kombinationsmuligheder med forbindelser til de
åbne landskaber, Skovsnogen (3 km) og mod
Skarrild (4 km). Ved at udlægge mindre strækninger
af stier kan flere af de nuværende stier kobles
sammen, så mulighederne for gåture forbedres.
Vejen mellem Skarrild og Karstoft passerer nogle
meget smukke skovpartier. Mellem skovene
foreslås alléer, som en yderligere iscenesættelse
af skovpartierne og endnu en kvalitet mellem de to
byer.
Dette arkitektoniske strategiske greb peger på et
potentiale ved:

- at forstærke Karstofts stærke samhørighed med
ådalen, og kulturlandskabets sammenhæng med
landskabet.
- at forbedre engen som byens centrale mødested,
med en ny forbindelse til Karstoft Mejeri, som kan
samle flere af byens stærke aktører.
- en træplantning i Hovedgaden, der både giver
karakter og definerer byens udstrækning.
- at tilføje stier, der binder land og by sammen.
- at tilføre alléer imellem skovene, på vejen mellem
Karstoft og Skarrild.
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SIGNATURFORKLARING

NATURMAGNET - HÆNGSLER

SKOV OG SKOVREJSNING

STI

ALLÈ

EKSIST. ALLÈ

TRÆRÆKKE

GRØNNING
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SIGNATURFORKLARING

RYDNING BEPLANTNING

SKOV OG SKOVREJSNING

NATURMAGNET - TRINBRÆTTET

NATURMAGNET - HÆNGSLER

EKSIST. ALLÈ

TRÆRÆKKE

GRØNNING
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KARSTOFT

Illustration - DETBLÅ - Naturmagnet - Karstoft Eng
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KARSTOFT Å - NATURMAGNET

Illustration - DETBLÅ - Naturmagnet Trinbræt ved Karstoft Å
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Potentiale - Foto - RCR Architects - Spanien.
Landskabet som en del af sportspladsen
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Potentiale - Foto - RCR Architects - Spanien.
Landskabet som en del af sportspladsen
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Maleri - Anton Mauve
FORBINDELSE TIL VANDET - NATURMAGNET OG DYREHOLD
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Maleri - Caspar David Friedrich
VÅDSLETTER & ENGE
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Illustration - DETBLÅ

HØGILD
56°3’52”N 8°59’23”E
294 indbyggere
Rind Å
Herning Kommune
Rind Sogn
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llustration - DETBLÅ - Naturmagnet, Rind Å - Høgild

Høgild er opstået på østsiden af landevejen mellem
Herning og Arnborg. I 1970’erne er området vest
for landevejen udstykket til parcelhuskvarter med
beboerhus og sportsanlæg, så landevejens brede
trace gennemskærer byen.
For at binde Høgild sammen og give karakter
tilføres en systematisk plantning i et grid af
søjlepopler på tværs af hovedvej, villakvarter og
byens gader.
Beboerhuset og sportsanlægget er byens
mødested, og dette forstærkes ved at præcisere
den beplantede ramme omkring boldbanen mod
boligerne.
Nuværende lindetræer opstammes, nye lindetræer
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plantes, mens den øvrige beplantning ryddes.
De opstammede lindetræer danner en åben og
inviterende ramme, og rummet mellem lindetræerne
får en pladskarakter til byens udendørs møder og
aktiviteter. Man kan mødes på banen eller i det rum
der opstår under lindetræerne – Unter den Linden i
Høgild.
Øvrige, overflødige boldbaner udlægges til
naturområder med en ekstensiv drift, så ådalen
trækkes helt ind til byens mødested.
Rind Å bugter sig smukt forbi byen, og ådalen
tilbyder mange stiforbindelser, der kan kombineres
med kirkestien mellem Arnborg og Rind Kirke. Dette
velfungerende stisystem udbygges og suppleres
med transitstier og forbindelser mod øst til Rind

HØGILD - NATURMAGNET

Illustration - DETBLÅ - Naturmagnet, Rind Å - Høgild

Plantage og Søby Brunkulslejer samt mod syd til
Arnborg.

- en markering og opstramning af feltet og
rammen tæt på beboerhuset

Motorvej 18 ligger kun 200-500 m fra Høgild,
og for at minimere støj og visuelle gener foreslås
en bakke mellem byen og motorvejen. Det bliver
Høgilds landmark, udført af overskudsjord, og
dette landskabelige træk kan blive en ny rygrad for
byen med udsigt over dalstrøget og Høgildgård
plantage.

- stiforbindelser og sløjfer der forankrer land
og by

Dette arkitektoniske strategiske greb peger på et
potentiale ved:

- at skabe Højen - et synligt element fra
motorvejen der beskytter og vidner om Høgild
- naturmagneter, som udflugtssteder for at
komme i kontakt med landskabet
- en etablering af poppelkatedralen langs
Hovedvejen for karakter og sikkerhed

- en grid beplantning der samler og giver karakter
til Høgild
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SIGNATURFORKLARING

SYSTEMBEPLANTNING - GRIDET

SKOV

RAMMEN - OPSTAMMET TRÆER

NATURMAGNET - HÆNGSLER

POPPELALLÈ

SKOVREJSNING

GRØNNING

STI - KIRKESTI

DALSKRÅNING
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HØGILD - NY NATUR

Illustration - DETBLÅ - fra sportsplads til naturområde

90
Studielandsbyen, Aarhus Lenschow & Pihlmann
Foto: Hampus Berndtson

Lyshøjen Eva Koch og Steen Høyer, Esbjerg 2001

HØGILD - NATURMAGNET

Illustration - DETBLÅ - Grønning
BYENS PLADS - RAMME FOR OPHOLD, LEG OG MØDESTED

91
Foto - Ukendt

Posehuset
Svendborg Architects

Ruins Studio - Lily Jencks Studio,
Nathanael Dorent Architecture

HØGILD - NY DYREHOLD

Maleri - Anton Mauve, forbindelse til vandet for både dyr og mennesker
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Foto - JDS Architects - Fuglehus for flagermus

HØGILD - BAKKEN

Illustration - DETBLÅ - Højen Bakken, Høgild

93
Foto - Ukendt

Foto - Formålet med dette greb, kaldt Ha-Ha Hegn, er at
kombinere funktionen af hegn med den æstetiske udsigt.
Billede er fra Rousham Park, fantatisk landskab og park.

Ha-Ha Hegn
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HØGILD - ALLÉEN

Illustration - DETBLÅ - Alléen - Velkommen til Høgild
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HØGILD - PLADSEN - GRØNNINGEN

Illustration - DETBLÅ - ALLÈEN i Høgild
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HØGILD - PLADSEN - GRØNNINGEN

Illustration - DETBLÅ
LANDSKABET PRESSER SIG PÅ - DANNER RYG OG RAMME FOR MØDESTEDER
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Potentiale - Foto - RCR Architects - Spanien.
Landskabet som en del af sportspladsen

HØGILD - PLADSEN - GRØNNINGEN

Illustration - DETBLÅ
BYENS PLADS - FELTET - RAMME FOR OPHOLD, LEG OG MØDESTED
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Potentiale - Foto - RCR Architects - Spanien.
Landskabet som en del af sportspladsen
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Illustration - DETBLÅ

SKARRILD
55°58’42”N 8°53’51”E
296 indbyggere
Skjern Å og Dalgas Kanalen
Herning Kommune
Skarrild Sogn
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SKARRILD - DALGASSTIEN

Illustration - DETBLÅ - Dalgasstien - Skarrild, Naturmagnet - et trinbræt

Skarrild ligger som den eneste af landsbyerne ved
hovedløbet af Skjern å, hvor byen er opstået med
Kirken på ådalens nordlige skråning. I Skarrild er
kulturhistorien om Skjern Å’s reguleringer tydelig,
fordi Dalgaskanalen løber gennem byens øvre del,
hævet ca. 5 m over Skjern Å og med en akvædukt
over Lustrup Bæk.
Skarrilds trafikale knudepunkt er rundkørslen, og
selvom der er plantet stauder i rundkørslens midte,
fremstår området som et trafikrum på lastbilernes
præmisser. Der foreslås et større plantegreb – en
systematisk beplantning - der på en gang kan
nedskalere rumopfattelsen og samtidig tilfører stedet
en højere kvalitet – en værdig ankomst til byen.
Træerne plantes i et system, der tilsammen kan
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modsvare trafikrummets størrelse og betydning. Det
er ikke en langsgående allé, men i stedet et præcist
volumen i og omkring rundkørslen. En plantning,
der kan rumme og kvalificere oplevelsen for både
købmanden, sættevognen og skoleeleven.
Området ved Skarrild kirke præges af den meget
store asfalterede flade, som foreslås minimeret
ved at udvide græstæppet, så hele kirkegården
omkranses af en ensartet græsflade. Hermed mødes
kirken og byen på ny i en mindre pladsdannelse - et
mødested, som en hyldest til den historiske kirke og
samspillet mellem åens naturgivne forudsætninger
og anvendelse – et område der også kan rumme en
skulptur af Dalgas. Et område i gå-tempo, hvorfra
byen kan betragtes og udforskes.

SKARRILD - ALLÉEN

Illustration - DETBLÅ - Skarrild - Ankomst -En trælund

Mødestedet er derfor den oplagte start på
rundturen til byens nære skove og de naturlige og
styrede vandsystemer. Indenfor meget kort afstand
byder byen på mange seværdigheder.
Et særligt sted er akvædukten, hvor Dalgaskanalen
løber over Lustrup bæk. Akvædukten markeres som
symbol på Dalgaskanalen og Danmarks største
vandingssystem.
Beplantningen omkring Lustrup bæk ryddes, så
kanal og bæk kan ses i ét blik med Skjern Å i
baggrunden. Det er synlig national kulturhistorie,
der ligger for fødderne for de besøgende i Skarrild.
Dette arkitektoniske strategiske greb peger på et
potentiale ved:

- en stærk og systematisk plantning i og omkring
rundkørslen, for at danne karakter og minimere det
trafikale indtryk.
- en ny pladsdannelse ved kirken. En ny plads til
byen og en værdig ramme for kirken.
- at tilføre stiforbindelser og sløjfer der forankrer
land og by, og som leder til byens attraktioner.
- en synliggørelse af samspillet mellem det
naturgivne og det regulerede vandsystem.
- rydning omkring akvædukten, der fører
Dalgaskanalen over Lustrup Bæk og viser stedets
kulturhistorie.
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SIGNATURFORKLARING

TRÆLUND - GRIDET

SKOV

RAMMEN - OPSTAMMET TRÆER - BANKE

NATURMAGNET - HÆNGSLER

TRÆRÆKKE

EKSIST. TRÆRÆKKE

KIRKEPLADSEN

STI

DALSKRÅNING
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SIGNATURFORKLARING

SYSTEMBEPLANTNING - GRIDET

SKOV

RAMMEN - OPSTAMMET TRÆER

NATURMAGNET - HÆNGSLER

GRÆSBANKE

TRÆRÆKKE

EKSIST. TRÆRÆKKE

STI
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DALGASKANALEN - AKVÆDUKTEN

Illustration - DETBLÅ
DALGAS KANAL - AKVÆDUKTEN - KRYDSET - NATURMAGNET
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Historiske billeder og illustrationer

Enrico Mylius Dalgas

DALGASKANALEN - AKVÆDUKTEN

Illustration - DETBLÅ
DALGAS KANAL - AKVÆDUKTEN - KRYDSET - NATURMAGNET - FORENKLING VED RYDNING
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Illustration - DETBLÅ - Dalgas Kanalen

SKARRILD - KULTURARVSMILJØ

Illustration - DETBLÅ - Kulturarvsmiljø i Skarrild

110
Dambrug - Kulturarvsmiljø i Skarrild

DALGAS

Danmarks længste vandingskanal med krydsende vand i flere niveauer som
ved akvædukten i Skarrild er opkaldt efter Erico Mylius Dalgas.
Dalgaskanalen
Flere vejstrækninger i Jylland skyldes hans arbejde og E. M. Dalgas var
med til at stifte Det danske Hedeselskab, 1866. Hedens opdyrkning og
etablering af vandingsanlæg var mærkesager for Dalgas.
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Skoven omkring Præstegården, Skarrild
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KIRKEPLADSEN

Illustration - DETBLÅ Kirkepladsen - Byens plads - kig mod Turistkonturet
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KIRKEPLADSEN

Illustration - DETBLÅ - Kirkepladsen - græsbanke - stendige - en række træer som ramme og en sammenhængede jævn belægning
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Kirkepladsen sammenhængende jævn belælgning - lys grus - lys asfalt - slidte sten

SKARRILD - MUSEUM - LOKALARKIV

Illustration - DETBLÅ - Kirken i det grønne - græsbanke - stendige og en række træer.
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Kirkepladsen - grønt motiv med græsbanke og træramme omkring Kirken

TRÆRAMME

Foto - Visit Kolding - Trærække som ramme, Kirkepladsen, Christiansfeld - Restaurering af Torben Schønherr
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STENDIGE

Foto - DETBLÅ - Stendige som ramme ved Tjele Kirke
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Illustration - Unter den Linden, træer tænkt større end byen.
Træer tænkt høje og slanke med et tydelig kig under kronerne.
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Illustration - DETBLÅ

KOLLUND
56°05’53”N 9°01’46”E
203 indbyggere
Udspring Kollund Bæk
Herning Kommune
Kollund Sogn
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Illustration - DETBLÅ - Kollund Grusgrav

Kollund er en klassisk vejby, med parceller
mellem vej og det åbne land. Byens
gennemgående vej har bevaret sit oprindelige,
let slyngede forløb med en naturlig placering
på kanten mellem ådalen og bakken.
Vejens forløb understreges i dag med de
stiplede streger til markering af cykelbaner
gennem hele landsbyen. Dette greb reducerer
farten, og samtidig er det en naturlig markering
af byens udstrækning.
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Når man bevæger sig langs vejen er der
mange smukke kik mod omgivelserne, ud over
markerne og mod dalen. Denne samlede
oplevelse af vejforløb og nærheden af
landskabet indeholder høj kvalitet, som skal
bevares og forstærkes i byen.
Kollund Forsamlingshus ligger ’i midten’ ved
byens lille vejkryds. Det foreslås at styrke
dette sted som et udendørs mødested ved at
rydde og udtynde beplantning mod dalen, og
desuden indramme udsigten med trærækker.
Uderummene omkring forsamlingshuset

Illustration - DETBLÅ - Grønning ved Forsamlingshuset

opgraderes til en grønning med gode
opholdsmuligheder, og der skabes kontakt
mellem legeplads, forsamlingshus og landskab.
Et sted til hverdagsmødet, Sct. Hans-bålet eller
byfesten – et sted til ren væren.
Forsamlingshuset bliver også et naturligt
udgangspunkt for stier til byens nære
omgivelser. Det foreslås at fuldende en
sammenhængende rundtur til ådalen, Kollund
Bæk, Rind Plantage og Kollund Kirke.

Undervejs passeres den tidligere grusgrav, som
er efterladt med skrænter, søer og selvgroet
natur.
Området har et kæmpe potentiale for at
udvikle sig til et naturområde med dyrehold,
outdoor kulturtilbud og koncerter, alternative
boformer osv. Det kan udvikles til et alternativ
til byens overnatningsmuligheder med shelters,
glamping-faciliteter eller andre former for
bæredygtig turisme.
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Foto - Kulturlandskab - på langs & på tværs

Foto - Christina Capetillo

Foto - DETBLÅ
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SIGNATURFORKLARING

ALLÈ

SKOV

EKSIST. LÆHEGN

NATURMAGNET - HÆNGSLER

GRUSGRAV

GRØNNING

STI

BAKKESKRÅNING
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SIGNATURFORKLARING

ALLÈ

SKOV

EKSIST. LÆHEGN

KRATBEVOKSNING

GRØNNING

STI
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KOLLUND

Illustration - DETBLÅ - Kollund klassisk vejby - Forsamlingshus

128
Foto - Breienbachgæstehus
Reiulf Ramstad Arkitekter

Illustration - Norrøn - Et Landsted

Illustration - Lehnschov og Pihlmann
Studielandsbyen, Aarhus

KOLLUND

Illustration - DETBLÅ - Et let slyngede vejforløb med tværgående kig, trærækker og gavlmotiver
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Illustration - Lehnschov og Pihlmann
Studielandsbyen, Aarhus

Foto - Haworth Tompkins
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Foto - Breienbachgæstehus
Reiulf Ramstad Arkitekter

KOLLUND - FORSAMLINGSHUS

Illustration - DETBLÅ - Forsamlingshuset gentænkt - Åbner op mod Grønningen
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KOLLUND GRUSGRAV

Foto - DETBLÅ - Kollund Grusgrav
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KOLLUND GRUSGRAV

Foto - DETBLÅ - Kollund Grusgrav
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KOLLUND GRUSGRAV GENTÆNK

Foto - Furillen, Sverige - Gæstehuse i Stenbrud.
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Foto - Furillen, Sverige - Gæstehuse i Stenbrud.

Foto - Christina Capetillo

KOLLUND GRUSGRAV GENTÆNK

Foto - Furillen, Sverige - Gæstehuse i Stenbrud.
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Foto - Furillen, Sverige - Gæstehuse i Stenbrud.

KOLLUND GRUSGRAV GENTÆNK

Hedeland - Sjælland - reetableret landskab efter grusgrav - nu med landskabelig amfiteater.
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Fabrikken Furillen

Kobberstik - Ukendt

Hedeland - Sjælland - Amfiteater.

KOLLUND GRUSGRAV GENTÆNK

Illustration - DETBLÅ - Dyrehold i grusgrav
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Illustration - DETBLÅ

ARNBORG
56°00’52”N 8°59’33”E
643 indbyggere
Rind Å
Herning Kommune
Arnborg Sogn
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ARNBORG - ALLÉEN - NATURMAGNET - RIND Å

Illustration - DETBLÅ - Arnborg og Rind Å - Naturmagneter
Vadested - byens mødested

Arnborg har udviklet sig på hver side af Rind Å, hvor
broen over åen er en del af den øst-vestgående
landevej mellem Skjern og Horsens. Rind Å har sit
smukke bugtede forløb gennem byen, og åen leder
via gamle kirkestier mod Arnborg Kirke (1,5 km),
der ligeledes har en smuk placering i tæt relation til
vandløbet.
Visionen for Arnborg er en opgradering af byens
væsentligste elementer: Landevejen og Rind Å.
Landevejen er byens hovedfærdselsåre og Rind Å
har helt enkelt en ’wunderbar’ attraktion, som byen
nærmest vender ryggen til i dag.
Det foreslås, at beplante landevejen med en allé

gennem byen. Det giver byen en værdig ankomst,
og farten dæmpes med et indsnævret gaderum.
Alléen samler byens tilstødende veje, og man ledes
med terrænets fald ned mod Rind Å. Alléen skaber
et rum for både orientering, ophold og passage.
Rind Å og dalstrøget er i dag stort set usynligt fra
byen, men ved rydninger kan ådalen åbnes op,
og den iboende herlighed kan synliggøres og
understreges som byens mødested. Broen foreslås
opgraderet, som en markering af grundlaget for
Arnborg.
Der findes læskure og opholdssteder langs
åen, som ikke udnytter sit fulde potentiale med
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Ledreborg Allé

Voliere eller Fugle refugium

ARNBORG - NATURMAGNET - RIND Å

Illustration - DETBLÅ - Arnborg og Rind Å - Naturmagneter
Vadested - byens mødested

placeringen ved åen. Det er afgørende for
oplevelsen på stedet, at den mæandrerende å bliver
nærværende og synlig, og herved kan værdien af
de bestående steder ved åen forbedres.
Der foreslås en mindre opstemning af vandet ved
det gamle Vadested, hvor landevejen krydser Rind
Å, hvor et vandspejl vil danne et smukt motiv med
øgede natur- og herlighedsværdier. Opstemningen
skal naturligvis ikke have indflydelse på åens natur.
Kirkestierne mod Arnborg Kirke og øvrige stier langs
vandløbet er byens oplagte gåture, og det er logisk
at forbinde disse stier mod nord til Gottenborg
Bjerg, så gåturene fra byen kan kombineres.

Dette arkitektoniske strategiske greb peger på et
potentiale ved;
- en etablering af alléen langs Skjernvej, der giver
byen en værdig ankomst
- en rydning af eksisterende beplantning omkring
Rind Å, og derved synliggøre Arnborgs placering
omkring vandsystemet
- synliggørelse af byen ved vandet ved etablering
af et vandspejl ved naturmagnet - hængslet
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Flagermus refugium - JDS Architects
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SIGNATURFORKLARING

ALLÈ

SKOV

REGNVANDSSØER - SPEJLBASSIN

NATURMAGNET - HÆNGSLER

ÅENS RUM

GRØNNING

STI

DALSKRÅNING
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ARNBORG KIRKE

Illustration - DETBLÅ - Rydning og forenkling i beplantning, bringe Kirkens placering og plateau frem
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RIND Å OG SØ NEDENFOR KIRKEN

149
Hjemstavnshuset Arnborg

Lav målebordsblad 1901 - 1971, Rind Å - Arnborg - Arnborg Kirke
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RIND Å - VANDSYSTEM

151
Foto - Et nyt bytorv i landsbyen Junget, gentænkt med mursten fra byens nedrevet huse. skabt af billedkunstner Birgitte Ejdrup Kristensen i samarbejde med
CUBO Arkitekter i 2017
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Illustration - DETBLÅ

KØLKÆR
56°03’57”N 9°05’09”E
546 indbyggere
Hallund Bæk
Herning Kommune
Rind Sogn

155

Kølkær er opstået med Herning-Vejle jernbanen, og
byen har udviklet sig ved gradvise udstykninger, hvor
hver udstykning har sit eget udtryk.
Udviklingen er udført uden et egentligt
sammenhængende greb, så byen mangler
sammenhængskraft og forbindelse til landskabet
omkring.
Grønningen, gennem Kølkær, der indeholder alle
byens vigtigste funktioner og enheder: Kølkær
Hovedgade, Jernbanen, Den Gamle Station, Det
Gamle Mejeri, Købmanden, Selskabslokalerne,
Kirken, Børnehaven, Idrætscenteret og skolen, ses
videreudviklet som byens nerve og center med en
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yderligere koncentration af fællesfaciliteter, og en
udvikling med synliggørelse af livet og aktiviteterne.
Kølkær bliver et eksempel på en fremtidig ’forteby’,
hvor boligkvartererne udvikles omkring Grønningen
med fælles faciliteter, mødesteder og værdier.
Rammen omkring Grønningen består af nuværende
og nye udstykninger, der udvikles til små
bykvarterer. Det er afgørende, at både nuværende
og nye udstykninger får kvalitet og forskellighed,
samt at udviklingen sker i en helhedstænkning. Ved
at udvikle og kvalificere udstykningerne lægges
der op til et bredt udvalg af boformer, og byen kan
udvikle sin interessante variation. Som et fælles træk
foreslås en allé til hver bykvarter, som en samlende

KØLKÆR - NATURMAGNET

minihovedgade.
Hallund Bæk løber tæt på idrætscentret på sin vej
mod Skjern Å, og bringer naturen gennem byen.
Der er udført rydninger omkring åen, som synliggør
byens nære naturområder, der fortsætter lige
udenfor byen med Søby Brunkulslejer og Søby Sø.
Disse attraktive naturværdier gøres nærværende og
mere tilgængelige ved udbygning af stinet, og for
at muliggøre en rundtur i byen foreslås en passage
under banen ved Hallund Bæk.
Dette arkitektoniske strategiske greb peger på et
potentiale ved:

- at udvikling en samlende grønning med byens
fællesfunktioner.
- at grønningen får en høj kvalitet, der skaber rum
for byens liv.
- at viderebearbejde og tilføre varierede
bykvarterer.
- Tilføre alléer i alle ’bydele’, så hver del af byen får
en minihovedgade.
- at udvide stinettet og sammenhængen mellem
land og by, og skabe en passage under banen
ved Hallund bæk.
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Illustration - Forteby med udskiftningsstruktur, tilsvarende Kølkær
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KØLKÆR - FORTEBY

Volsted Forteby, Nordjylland - Bystrukturen er samlet omkring en fælles Grønning
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KØLKÆR - DE MANGE ALLÉER

NYE KVARTERER

SKOV

KØBMAND

SELSKABSLOKALER OG MEJERI

SKOLE

BØRNEHAVE

ALLÈ

GRØNNING

LYSNING

STI
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SIGNATURFORKLARING

ALLÈ

SKOV

NATURMAGNET - HÆNGSLER

GRØNNING

STI

163

GRØNNINGEN OG DE MANGE ALLÉER

Illustration - DETBLÅ - Grønningen og Alle

164
Ledreborg Alle

KØLKÆR - SØBY SØ - NATURMAGNET

Illustration - DETBLÅ - Naturmagnet - Promenadeplint på Søby Sø
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Se ud - Se ned

Se op

Søby Sø - Nattens torv

Pieter Bruegel, Vinter Landskab

KØLKÆR - GRØNNINGEN

166
Foto; DETBLÅ

Foto; Torben Schønherr, Fuglsang Kunstmuseum

Hans Tavsens Park, Klimapark / Grønning, SLA

KØLKÆR - GRØNNINGEN

167
Foto; Ukendt - Grønning

7,2 ha PARK ved Marselisborgcentret i Aarhus
Kristine Jensens Tegnestue
Fra grå asfalt til en stor grøn park - Grønning

KØLKÆR - GRØNNINGEN - SPORT OG NATUR

Potentiale - Foto - RCR Architects - Spanien.
Landskabet som en del af sportspladsen
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7,2 ha PARK ved Marselisborgcentret i Aarhus
Kristine Jensens Tegnestue
Fra grå asfalt til en stor grøn park - Grønning

KØLKÆR - GRØNNINGEN - SPORT OG NATUR
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OPSAMLING OG VIDERE PERSPEKTIVER

Forsøgsprojekt Landsbynetværk Herning Syd har
bidraget til at styrke samarbejdet mellem de ni
landsbyer og banet vejen for formuleringen af en
fælles vision. Et arbejde der vil fortsætte udover
forsøgsprojektets løbetid - og forhåbentlig med
Herning Kommune som en central dialogpartner.
De ni landsbyer er forskellige og rummer en stor
befolkningsmæssig diversitet, og det videre arbejde
med at formulere en samlet vision for de ni landsbyer
har med forsøgsprojektet fundet et fælles afsæt.
Udgangspunktet er alt det, som samler: landskabets
naturlige netværk, områdets særegne kulturhistorie
og viljen til fællesskab. Fælles udviklingsmuligheder,
men også fælles udfordringer. Især med mobilitet
og infrastruktur. Strukturelle forhold der på mange
måder begrænser livsudfoldelsesmulighederne
for alle, der er afhængige af offentlig transport.
Børn, unge og ældre. En anden fælles udfordring
er den begrænsede teknologiske infrastruktur, der
gør det vanskeligt at fremtidssikre landsbyerne med
gode opstartsvilkår for små servicevirksomheder.
Et teknologisk efterslæb, der samtidig giver mindre
fleksibilitet i hverdagen for den arbejdsstyrke, som
andre steder i landet har stor fordel af at kunne
benytte hjemmearbejdspladser.

Det er udfordringer, som landsbyerne ikke kan
håndtere på egen hånd. Men forsøgsprojektet
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har imidlertid flyttet noget af fokus fra ’alt det
landsbyerne ikke har’ til alle de muligheder, der
ligger ligefor. Der er skabt en bred forståelse for
det gode afsæt, landsbyerne har for at udvikle
kvalificerede alternativer til storbylivet: adgangen
til naturen, et stærkt fællesskab med aktive idrætsog borgerforeninger og et bredt spektrum af
bosætningsmuligheder. Nye udstykninger, private
og almene udlejningsboliger, historiske byhuse,
funktionstømte men karakterfulde bygninger og
masser af både små og store huse til overkommelige
priser. En hurdle er de begrænsede finansieringsog lånemuligheder. Men også her er der gode
udsigter og flere modeller i spil, som kan diskuteres
med både kommunale og statslige myndigheder.
Idéoplægget rummer ikke færdige planer.
Oplægget er i udgangspunktet tænkt som et
redskab til videre dialog med myndigheder,
interesseorganisationer, virksomheder, fonde
og andre strategiske samarbejdspartnere. Et
af de langsigtede mål for forsøgsprojektet har
været at tage initiativ til udarbejdelse af en
samlet udviklingsplan for de ni landsbyer. Første
oplagte skridt på vejen er videreudvikling af
det foreliggende koncept for en landskabelig
helhedsplan, der er skitseret i idéoplægget. De
mere specifikke projektideer, der er præsenteret
i oplægget, behøver imidlertid ikke at afvente
det lange seje træk med at udarbejde en samlet

OPSAMLING OG VIDERE PERSPEKTIVER

udviklingsplan. De konkrete projekter er led i samme
overordnede strategi og kan realiseres løbende.
Flere af projektideerne ligger i direkte forlængelse
af initiativer, som Herning Kommune allerede
arbejder på at udrulle. Andre ideer er mere oplagte
at videreudvikle med eventuel fondsstøtte og i
samarbejde med forskellige interesseorganisationer
og lokale virksomheder.

1) bedre mobilitet og en styrket indsats for at
skabe flere og mere sikre stier og skoleveje

Idéoplægget lægger op til en fortsat koordinering
af landsbynetværkets overordnede udviklingsmål og
anviser nogle konkrete handlemuligheder, der kan
iværksættes lokalt og i forskellige tempi. Et andet
vigtigt resultat af forsøgsprojektet er formuleringen
af en fælles ramme for dialogen med Herning
Kommune om fem prioriterede indsatsområder:

4) støtte til erhvervsfremme og udvikling af nye
typer erhverv

2) formulering af en koordineret og differentieret
bosætningsstrategi for de ni landsbyer
3) udbygning af en mere effektiv infrastruktur i
form af fiber- og højhastighedsnet

5) målrettede indsatser for en bæredygtig
omstilling
Projektgruppen ser frem til den fortsatte dialog med
Herning Kommune og sender en varm tak til alle de
mange borgere, hvis store engagement har sikret
gennemførelsen af forsøgsprojektet. De mange
lokale ildsjæle der har været med til at styrke det
eksisterende landsbysamarbejde.

På projektgruppens vegne
Tina Pedersen og Martin Marcel Dupont
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