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Indledning
Vadehavsområdets landsbyer hører til de bedst bevarede i landet, og kulturlandskaberne rangerer højest
blandt tilsvarende landskaber i Verden.1 De bevaringsværdige bygninger er med til at give området dets
karakter og særpræg. Som et led i Nationalpark Vadehavets plan for perioden 2013-18 har det været
nationalparkbestyrelsens ønske at øge fokus på de bevaringsværdige bygninger i nationalparken. I juni 2013
tog de fire statsanerkendte vadehavsmuseer, som har nationalparken inden for deres ansvarsområde –
Sydvestjyske Museer, Museet for Varde By og Omegn, Museum Sønderjylland og Fiskeri- og Søfartsmuseet
– initiativ til at lave en undersøgelse af de bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet med
henblik på at imødekomme nationalparkplanens målsætning 4a, indsatsområde 4.1. Ifølge målsætning 4a
er det et led i nationalparkens arbejde i perioden 2013-18 at ”understøtte lokalsamfundenes,
kommunernes og museernes arbejde med at bevare nationalparkens værdifulde kulturmiljøer og dens
kulturhistoriske helheder og enkeltelementer – herunder fremme indsatsen for at gennemføre bevarende
lokal- og landsbyplaner. Dette skal medvirke til at fremme bosætning og liv i lokalsamfundene”. 2
Forudsætningen for en realisering af denne målsætning er i første omgang et materiale, der beskriver
bevaringsværdierne i bygningskulturen i nationalparken i sammenhæng. De arkitektoniske beskrivelser af
konkrete bygningstyper ligger ikke inden for denne rapports sigte. Det gør derimod en gennemgang af
bevaringsværdierne inden for nationalparkens geografiske afgrænsning. Der findes ingen samlet
redegørelse for den bevaringsværdige bygningskulturarv på tværs af kommunegrænserne med særligt
fokus på bebyggelsen i nationalparken. Denne rapport skal derfor skabe et samlet overblik over den
bevaringsværdige bygningsmasse inden for grænserne af Nationalpark Vadehavet, og således danne
grundlag for det videre bevarende arbejde i forhold til eventuelle særlige vadehavskarakteristika.
Ifølge indsatsomrade 4.1 er det endvidere på sigt i nationalparkens interesse at medvirke til at
Sikre traditionel og nænsom renovering af bygninger. I første halvdel af planperioden foretages en
gennemgang af fredede og bevaringsværdige bygninger – i et samarbejde med Kulturstyrelsen,
kommunerne, museerne og private fonde. Hensigten er at etablere en bevaringsfond og/eller udnytte
eksisterende støtteordninger for at sikre traditionelle og nænsomme løsninger ved ny- og ombygning,
ændret anvendelse eller renovering af huse og gårde. I forlængelse heraf iværksattes en
oplysningskampagne til ejere om økonomisk og vidensmæssig hjælp.3

For at sikre bevaring af værdierne i de historiske bygninger er det i første omgang essentielt med et fagligt
udgangspunkt, der har rod i arkitekturen såvel som kulturhistorien. De arkitektoniske værdier i den
bevaringsværdige bygningsmasse er allerede sat i system med SAVE-metoden, og de kulturhistoriske
værdier er sat i system ved hjælp af KIP-metoden. Begge metoder skal kort beskrives i det følgende. Hvor
de arkitektoniske værdier er en grundpræmis for beskrivelsen og forståelsen af bevaringsværdige
bygningstyper, er de kulturhistoriske værdier væsentlige for beskrivelsen og forståelsen af
bygningskulturarven, hvis man ikke blot vil se på et hus som et løsrevet arkitektonisk vidnesbyrd om en
stilepokes byggeskik, men også som en del af en lokal kulturhistorie, hvor arkitekturen spiller sammen med
placeringen i landskabet og anvendelsen. Ved Vestkysten vil placeringen af et hus ofte afspejle de første
beboeres erhverv og bierhverv, men også noget så basalt som deres tanke på overlevelse i en egn, hvor
stormfloder og pludselige vandstandsstigninger før digerne kunne skylle et hus væk, hvis ikke der i
konstruktionen og placeringen var taget de nødvendige forholdsregler. Hovedparten af de
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bevaringsværdige huse, der ligger inden for nationalparken, er placeret på ’det tørre land’, gerne i en højde
i terrænet omkring kote 5. Denne højde er opnået på forskellig vis; nogle steder, særligt i det sydlige
område, på kulturskabte forhøjninger som diger og værfter, og andre steder på naturlige forhøjninger i
landskabet. For bebyggelsen og infrastrukturen generelt gør sig gældende, at de afspejler de naturgivne
forhold, der karakteriserer bosættelsen langs vadehavskysten.
Formålet med denne rapport er derfor blandt andet at undersøge, hvad der kendetegner den
bevaringsværdige bygningskulturarv i Nationalpark Vadehavet. Hermed vil vi have et redskab til at beskrive
de karaktergivende bygningsværker i nationalparkområdet og dermed medvirke til at sikre den
bygningskultur, der afspejler menneskets liv i samhørighed med Vadehavet. Selvom det meste af parken er
under havets overflade, er der på fastlandskysten og øerne mange interessante bygninger, der er med til at
fortælle områdets historie. Folk har levet tæt på havet, med alt hvad dette bragte med sig af godt og ondt.
Dette afspejles i arkitekturen og ikke mindst i bygningernes placeringer i landskabet.
I skrivende stund er Kulturstyrelsen i gang med en gennemgang af alle landets ca. 9.000 fredede bygninger,
som forventes afsluttet ved udgangen af 2015. Denne rapport vil derfor ikke behandle de fredede
bygninger, da dette gøres andetsteds, men derimod redegøre for nogle af implikationerne ved
Kulturstyrelsens fredningsgennemgang. Et af resultaterne af fredningsgennemgangen er ophævelser af
fredninger. Disse ophævelser risikerer at sætte dele af landets bygningskulturarv i en udsat position, hvis
husene ikke samtidig får en ny status af bevaringsværdige og således går fra ministeriel til kommunal
administration og beskyttelse. De fredede bygninger må derfor betragtes som en del af denne
undersøgelses interesseområde fortrinsvist i kraft af fredningsgennemgangens implikationer for deres
status og fremtidige varetagelse. Dertil vil denne undersøgelse forholde sig til nogle af de samme
kulturhistoriske interesseområder som fredningsgennemgangen. I forbindelse med Kulturstyrelsens
fredningsgennemgang har KoP (Kulturhistorie og Planlægning), som er et samarbejde mellem blandt andet
kommuner og museer i vadehavsområdet,4 bedt fredningsgennemgangens rejsehold om at tage hensyn til
følgende kulturhistoriske temaer i deres gennemgang af de fredede huse:
-

Købstæder
Indflydelse udefra
Materialer, teknik og traditioner
Sammenhængen i landskabet

Kulturstyrelsen har valgt at forholde sig til disse temaer, hvor de har relevans i forhold til det enkelte hus.
Samme fremgangsmåde skal derfor benyttes i denne rapport; frem for en systematisk gennemgang af de
fire temaer, vil de blive berørt, hvor de er relevante i sammenhængen. For eksempel vil det i forbindelse
med gennemgangen af Nordby på Fanø være relevant at drage paralleller til købstadsmiljøer, idet der er
sammenlignelige træk i infrastruktur og byggestil, hvorimod det er mindre relevant at gøre
sammenligningen i forbindelse med et sommerhus på Lakolk. Med hensyn til sammenhængen i landskabet
spiller det for de fleste af de bevaringsværdige bygningers vedkommende en rolle, at de netop ligger med
en forholdsvis kort afstand til hav eller å. På grund af undersøgelsens geografiske afgrænsning, som netop
er Nationalpark Vadehavet, er afstanden til havet og de præmisser, det sætter for de folk, der lever der, af
afgørende betydning for den kulturhistoriske kontekst; dette er gældende både for øbebyggelsen, kyst- og
land bebyggelsen og sommerhusbebyggelsen. Selvom det er forskellige historiske kontekster og sociale
vilkår, der har affødt disse tre typer bebyggelse, er de alle kendetegnet ved en sammenhæng med
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Bevaringsværdi
Bevaringsværdige huse og lovgivningen
De bevaringsværdige bygninger defineres af Kulturstyrelsen som bygninger med ”særlige arkitektoniske
eller kulturhistoriske kvaliteter af regional eller lokal betydning”.5 Siden 1997 har bygningsfredningsloven,
Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, haft et kapitel om
bevaringsværdige bygninger. Af kapitel 5, ”Bevaringsværdige bygninger”, fremgår at
§ 17. En bygning er bevaringsværdig, jf. § 16, stk. 1, nr. 7, når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller
omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt, jf. planlovens § 15, stk. 2, nr. 14.
§ 18. En bevaringsværdig bygning, jf. § 17, må ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort, og
kommunalbestyrelsen har meddelt ejeren, om den efter planlovens § 14 vil nedlægge forbud mod nedrivningen.[…]
6

§ 19. Kulturministeren kan træffe beslutning om, at en bygning, som ikke er omfattet af § 17, er bevaringsværdig.

En bygning er således bevaringsværdig, når den udpeges som bevaringsværdig i en kommuneplan, en
lokalplan, en byplanvedtægt eller har tinglyst bevaringsdeklaration. Ifølge planloven er det lovpligtigt at
medtage de bevaringsværdige bygninger i kommuneplanerne. Kulturstyrelsen kan også udpege bygninger
som bevaringsværdige. Disse bygninger vil ligesom mange af de kommunalt udpegede bevaringsværdige
bygninger figurere på Fredede og bevaringsværdige bygninger (fremover kaldet FBB), som er
Kulturstyrelsens interaktive kortdatabase over den registrerede danske bygningskulturarv.7
Hvis en ejer ønsker at rive en bevaringsværdig bygning ned, må dette ikke ske uden forudgående tilladelse
fra kommunen og efterfølgende offentlig bekendtgørelse. ”Nedrivningsanmeldelsen skal bekendtgøres i 4-6
uger, så offentligheden har mulighed for at fremsætte indsigelser. Kommunen kan også selv nedlægge
forbud mod nedrivningen efter planlovens § 14. Nedrivningsforbuddet gælder et år, som kommunen kan
bruge på at udarbejde en lokalplan, der sikrer bygningens bevaring”.8
Hovedparten af de registrerede bevaringsværdige huse er opført før 1940. Det hænger sammen med, at
minimumalderen på fredede og bevaringsværdige huse med den nye fredningslov fra omkring 1990 blev
lavet om til 50 år, hvor det før havde været 100. Dermed skulle et hus være fra før 1940 for at komme i
betragtning. Registreringen af de bevaringsværdige huse skete i første omgang med tilskud fra staten til
udfærdigelsen af kommuneatlassene.

Bevaringsværdien fastsættes
Huse, der ifølge lovgivningen betragtes som bevaringsværdige, vil meget ofte have fået tildelt en talmæssig
bevaringsværdi. Ifølge Kulturstyrelsens hjemmeside er bevaringsværdi et ”redskab til at passe på vores
bygningskultur”.9 Værdien sættes i Danmark typisk efter SAVE-metoden. SAVE står for Survey of
Architectural Values in the Environment, og det er en værdisætningsmetode, der bruges af mange
5
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kommuner til at registrere de bevarende værdier i bygninger. SAVE blev udviklet sidst i 1980'erne af
Miljøministeriet og Planstyrelsen.10 I metoden vurderes bygningens






Arkitektoniske værdi
Kulturhistoriske værdi
Miljømæssige værdi
Originalitet
Tilstand11

Disse pointgives på en skala fra 1 til 9. Efter en samlet værdisætning tildeles bygningen en bevaringsværdi.
Ifølge Kulturstyrelsens hjemmeside bygger vurderingen af bevaringsværdier på ”et helhedsindtryk af
bygningens kvalitet og tilstand. Som hovedregel vil den arkitektoniske og den kulturhistoriske værdi dog
veje tungest. Karaktererne 1-3 regnes for en høj værdi, 4-6 for middel værdi og 7-9 for lav værdi”.12 I
værdisætningen kigges der på både arkitektur og historie:







Er bygningen et godt eksempel på periodens arkitektur eller en særlig byggeskik?
Er bygningstypen eller bygningsformen sjælden?
Har bygningen dannet forbillede for andre bygninger?
Står bygningen intakt?
Er udskiftninger og ombygninger tilpasset bygningens udtryk?
Er bygningen betydningsfuld i gadebilledet eller i landskabet?13

Kulturstyrelsen redegør for implikationerne af værdisætningen således:
Bygninger med den højeste værdi 1 vil som oftest være fredede bygninger eller folkekirker. Særligt
værdifulde bygninger kan dog godt have bevaringsværdi 1 uden at være fredede. Bygningerne med
værdierne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige
udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags. Bygninger med bevaringsværdierne 5-6 er
jævne, pæne bygninger, hvor utilpassede udskiftninger og ombygninger trækker ned i karakteren. Bygninger
med bevaringsværdierne 7-9 er ofte bygninger uden arkitektonisk udtryk eller uden historisk betydning. Det
kan også være bygninger, som er så ombyggede, eller som har så mange udskiftninger, at de har mistet
deres oprindelighed.14

De bevaringsværdier, som figurerer på FBB, blev for mange bygningers vedkommende givet i forbindelse
med, at fredningsmyndighederne og kommunerne i 1990-2006 udarbejdede kommuneatlas og
kulturarvsatlas. Atlassenes værdier er senere blevet overført til FBB. Vurderingerne i atlassene omfattede
kun bygninger opført før 1940, hvilket stadig afspejles i materialet på FBB, selvom nyere bygninger kan
være registreret og overført til FBB siden hen.15
FBB omfatter også bevaringsværdige bygninger, der ikke har fået en SAVE-værdi, men er udpeget i en
kommune- eller lokalplan. Disse huse vil blive kategoriseret med ”Kommunal bevaringssag”. Huse med
bevaringssag kan godt få en SAVE-værdi også, men den vil ikke blive vist på kortet, da systemet er
hierarkisk inddelt og kategorien ”Kommunal bevaringssag” er stærkere end SAVE-vurderingen.16
10
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Ifølge Kulturstyrelsens hjemmeside har ca. 355.000 bygninger fået en bevaringsværdi efter SAVE-metoden.
Dog er der usikkerhed omkring det nøjagtige antal. Andetsteds på Kulturstyrelsens hjemmeside angives det
samlede tal på bevaringsværdige bygninger i Danmark til 300.000.17 I Nationalpark Vadehavet konkret
savnes der et samlet overblik over den bevaringsværdige bygningsmasse, idet den fælles platform for
publicering af dataene, nemlig FBB, bruges forskelligt af de fire vadehavskommuner, ligesom de også
bruger SAVE-metoden forskelligt fra kommune til kommune. Varde, Esbjerg og Tønder har alle brugt SAVE i
forskelligt omfang, men Fanø har ikke SAVE-registreret deres bevaringsværdige bygninger, og de optræder
ikke på FBB.
I forhold til de kulturhistoriske værdier, som enten ligger ud over rent arkitektoniske forhold eller spiller
sammen med dem, kan KIP-metoden betragtes som et supplement til SAVE-metoden. KIP (Kulturhistorien i
Planlægningen) blev udviklet i 1997-98 med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen og Energiministeriet.
Metoden er udviklet som et redskab til kulturhistorikere og kommunale planlæggere til at værdisætte
kulturmiljøer ud fra tid, topografi, tema og kilder. Fremgangsmåden i KIP-metoden er inddelt i to faser. I
fase 1 kortlægges kulturmiljøerne. De kulturhistoriske og landskabelige hovedtræk karakteriseres, og de
tematiske kulturmiljøer udpeges. I fase 2 afgrænses og prioriteres kulturmiljøerne, for eksempel i forhold til
tidsepoken. Kulturmiljøerne prioriteres ud fra for eksempel repræsentativitet, historisk kildeværdi eller
sårbarhed. Bevaringsværdien vurderes som lav, middel eller høj i forhold til den regionale planlægning.
Metoden har dannet grundlag for udfærdigelsen af ”Skema til kulturmiljøregistrering”, som blev udarbejdet
i forbindelse med projektet Lancewadplan omkring 2007. Skemaet benyttes i dag af museerne i Varde,
Esbjerg og Tønder Kommune i forbindelse med udpegning af bevaringsværdige kulturmiljøer, blandt andet i
samarbejde med kommunerne. Kulturmiljøbeskrivelserne baseret på KIP-metoden giver samlede
beskrivelser af bevaringsværdige miljøer i sammenhæng med blandt andet landskabet, og de kan således
medvirke til at udpege og belyse den bevaringsværdige bygningsmasse ud fra en kulturhistorisk
betragtning.

Indsatsen fremadrettet
Kommunerne
Man er fra Kulturstyrelsens side opmærksom på det manglende overblik over landets bevaringsværdige
bygningsmasse, og en del af projektet ”Bygningskultur 2015”, som er et samarbejde mellem
Kulturstyrelsen, Realdania og Kommunernes Landsforening, skulle derfor beskæftige sig med de
bevaringsværdige bygninger. Realdania har således øremærket 27 mio. kr., som skal gå til at skabe overblik
over de bevaringsværdige bygninger; ”primært på grund af mangel på fælles viden og værktøjer er
håndteringen af disse bygninger ofte præget af stor usikkerhed hos både ejere og kommuner.
Bygningskultur 2015 vil udvikle og opbygge ny viden, metoder og værktøjer til fælles håndtering af
bevaringsværdierne”.18 Dette arbejde bliver udført forskelligt i kommunerne, men typisk på et
oversigtsorienteret plan, hvor vægten ligger på udfærdigelsen af nye kulturmiljøbeskrivelser og
færdiggørelse af oversigter over bevaringsværdige bygninger frem for færdiggørelse, ajourføring og
publicering af de allerede gennemførte SAVE-registreringer. Det igangværende arbejde har derfor
potentiale til at skabe et nyt overblik over landets kulturmiljøer og mere opdaterede lister over den
bevaringsværdige bygningsmasse, men det bibringer ikke et mere samlet overblik over de
bevaringsværdige bygninger konkret, som disse er defineret i lovgivningen. Selvom der på nationalt plan
17
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ligger et fælles metodisk grundlag for registrering (SAVE) og en fælles digital database for publicering (FBB),
savnes der stadig en fælles retning for indsatsen i arbejdet med de bevaringsværdige bygninger i
kommunerne, ikke mindst i forhold til offentliggørelse på en fælles platform til gavn for både
offentligheden og det fortsatte faglige arbejde med landets bevaringsværdige bygningsmasse.

Forskning
Som et led i projektet ”Bygningskultur 2015” er der taget initiativ til otte forskningsprojekter om bevaring,
anvendelse og udvikling af bygningskulturarven. Projekterne falder ind under tre søjler: ”Bærende
bevarings- og fredningsværdier”, ”Genanvendelse og aktivering af bygningskulturen” og ”Bæredygtighed og
bygningskulturarv”. De gennemføres i samarbejde med Kunstakademiets Arkitektskole i København,
Arkitektskolen Aarhus og Københavns Universitet. Det første forskningstema, ”Bærende bevarings- og
fredningsværdier” beskrives med følgende synopsis på Bygningskultur 2015s hjemmeside:
Bevaringsindsatsen i Danmark har i praksis 100 år bag sig og har rummet forskellige måder at anskue og
definere bevarings- og fredningsværdier på. Diskussionen om bygningers bevaringsværdier er vigtig, i takt
med at omfanget af bevaret bygningsmasse øges og flere bygninger skifter funktion. Der er derfor konstant
behov for at belyse grundlaget for de valg, der træffes, når teori omsættes i praksis. Temaet er særligt
relevant og aktuelt i disse år, hvor Kulturstyrelsen gennemgår de fredede bygninger i dialog med ejere og
kommuner. Inden for temaet skal forskningen bidrage til debat om, hvad frednings- og bevaringsværdier i
19
bygningsmassen er, og hvordan vi som individer og samfund forholder os til dem – og hvorfor.

Forskningstemaet ”Genanvendelse og aktivering af bygningskulturen” beskrives med følgende synopsis på
Bygningskultur 2015s hjemmeside:
Forholdet mellem bevaring og transformation er et centralt spørgsmål i fremtidssikringen af vores
bygningskulturarv. I dag sker mere end 2/3 af byggeaktiviteten i Danmark i eksisterende byggede
omgivelser. Samtidig rejser især funktionstømte industri- og landbrugsbygninger spørgsmål om muligheder
for genanvendelse for at undgå forfald eller nedrivning. Bevaringsdiskursen har hidtil især kredset om
forholdet mellem beskyttelse og benyttelse, dvs. sikring af bevaringsværdier overfor udviklingsinteresser.
Den aktuelle situation kræver i højere grad fokus på genanvendelsespotentialet i funktionstømte bygninger
og områder og på mulighederne for at inkludere bygningskulturarv som et aktiv i den fremtidige by- og
landdistriktsudvikling.20

Forskningstemaet ”Bæredygtighed og bygningskulturarv” beskrives med følgende synopsis på
Bygningskultur 2015s hjemmeside:
Forskningsprojekterne skal bidrage til at kortlægge klimaforandringernes påvirkning af bygningskulturarven
– også på by- og landskabsniveau. Projekterne skal generere ny viden om bæredygtig energianvendelse i
bevaringsværdige og fredede bygninger. Energiforbedringer vil normalt kræve ændringer af bygningens
klimaskærm og ydre fremtræden, og de nuværende tekniske muligheder er svære at tilpasse til dagens
isolerings- og tæthedskrav, uden at bygningen forandres betydeligt. Forskningsprojekterne skal derfor bl.a.
undersøge om tidligere anvendte principper, kan overføres til nutidige udfordringer. Herunder hvilke
tekniske løsninger, der kan imødekomme den sammensatte problemstilling, der omhandler bevaring og
21
energiforbedring.

Det er især det første tema, ”Bærende bevarings- og fredningsværdier”, der er interessant for nærværende
projekt, da det arbejder med nogle af de samme problemstillinger på nationalt plan, som dette projekt
19

http://bygningskultur2015.dk/forskning/baerende_bevarings_og_fredningsvaerdier/
http://bygningskultur2015.dk/forskning/genanvendelse_og_aktivering/
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http://bygningskultur2015.dk/forskning/baeredygtighed_og_bygningskulturarv/
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beskæftiger sig med i konkret nationalparksammenhæng på et mikroperspektivisk niveau. Under temaet
”Bærende bevarings- og fredningsværdier” ligger bl.a. forskningsprojektet ”Bygningskulturens
værdisætning” ved Søren Vadstrup, seniorforsker ved Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for
Bygningskultur, der behandler de metodiske tilgange til den bevaringsværdige bygningsmasse. Projektet
tager udgangspunkt i ”behovet for ny viden om de bærende bevarings- og fredningsværdier, både med
henblik på at sikre bygningskulturarven og med henblik på, at dens værdier gøres instrumentelle for at
møde nye behov uden tab. Projektet er særligt relevant i kraft af den store fredningsgennemgang, som er i
gang i hele landet. Projektet går ud på at udvikle, afprøve og evaluere en systematisk metodik, der kan
kortlægge værdierne inden for et bredt spektrum af såvel bygningstyper som bygninger fra forskellige
historiske epoker. Målet er bl.a. at fremlægge mere nuancerede, deskriptive analyser, der kan informere
den systematiske kortlægning af især de arkitektoniske og miljømæssige værdier”.22 Projektets resultater
kan forhåbentlig være medvirkende til at styrke et fælles udgangspunkt for det praktiske daglige arbejde
med den bevaringsværdige bygningskulturarv. Hvor det nærværende projekt som case studie kan give et
billede af et konkret områdes bevaringsværdige bygningsmasse, samt i større sammenhæng være
medvirkende til at sætte fokus på nogle af de registrerings-metodiske problematikker, der både har lokal og
national karakter og interesse, har forskningsprojekter som ”Bygningskulturens værdisætning” som
målsætning at opdyrke en viden, der kan få betydning for indsatsen fremadrettet fra centralt hold. Det er
derfor væsentligt, at der sker en udveksling af resultater og delresultater, således at en synergieffekt kan
opstå til gavn for begge typer projekter.

22

http://bygningskultur2015.dk/forskning/baerende_bevarings_og_fredningsvaerdier/bygningskulturens_vaerdisaetni
ng/

10

Kulturstyrelsens fredningsgennemgang
Som en del af projektet ”Bygningskultur 2015” gennemfører Kulturstyrelsen fra 2010 til 2015 en
gennemgang af samtlige fredede bygninger i Danmark, der er fredet mellem 1918 og 1989. Der anslås at
være omkring 9000 fredede bygninger i Danmark.23

Gennemgangens metode
De fredede huse besigtiges af Kulturstyrelsens ’rejsehold’, som beskriver og vurderer husenes
miljømæssige, kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, suppleret med billeder taget fra offentlig vej. Der
er pt. 6 personer i teamet som foretager besigtigelser. Disse har baggrund inden for arkitektur,
kunsthistorie og etnologi.24 Skemaet til fredningsgennemgangen25 er baseret på SAVE-modellen, men med
tilskæringer og med den forskel, at værdierne ledsages af længere beskrivelser af huset.26 Det er
Kulturstyrelsens sigte at metoden til værdisætning skal ”inspirere kommuners, museers, rådgiveres og
ejeres arbejde med værdier i bygninger”.27
Når fredningsgennemgangen besøger en kommune, sender Kulturstyrelsen ”et brev til ejerne af de
bygninger, som er blevet fredet før 1990. Besøget tager mellem en halv og tre timer, afhængigt af
fredningens omfang, og Kulturstyrelsen opfordrer ejer, og/eller dennes bisidder, til at deltage i
besigtigelsen”.28
Slutresultatet er beskrivelser og vurderinger af de enkelte huse. Fredningsgennemgangen præsenterer ikke
samlede beskrivelser af bygningstyper eller kulturmiljøer, men udelukkende enkeltbeskrivelser af de
fredede huse. Afgrænsningen går for de fleste huses vedkommende ’til soklen’, dvs. eventuelle
inddragelser af karakteristiske arkitektoniske elementer eller kulturhistoriske sammenhænge, der går ud
over fredningens tinglyste omfang, beskrives under ’Miljømæssig værdi’ eller ’Bygningshistorie’ i skemaet. 29
En samlet gennemgang af fredede og bevaringsværdige huse kunne give en værdifuld oversigt over
bevaringsværdierne i den bygningsmæssige kulturarv.

Efter gennemgangen
Når alle kommunens fredede bygninger er gennemgået, modtager ejerne en beskrivelse af deres eget hus.
Herudover tilbydes de at få udarbejdet en handlingsplan med tilbud på fremadrettet indsats til bygningens
vedligeholdelse på baggrund af de udpegede fredningsværdier. ”Handlingsplanen, der finansieres af
Kulturstyrelsen, vil gennemgå ejendommen og prissætte eventuelle byggearbejder, der bør udføres for at
23

http://www.kulturstyrelsen.dk/kulturarv/arkitektur/styrelsens-fredningsarbejde/
Mail fra projektleder på Kulturstyrelsens fredningsgennemgang, 29. oktober 2013.
25
Skemaet er tilgængeligt på http://www.kulturstyrelsen.dk/kulturarv/arkitektur/fredningsgennemgang-20102015/at-beskrive-fredningsvaerdier/
26
Mail fra projektleder på Kulturstyrelsens fredningsgennemgang, 12. september 2013.
27
http://bygningskultur2015.dk/fredningsgennemgang/omfredningsgennemgangen/
28
http://www.kulturstyrelsen.dk/kulturarv/arkitektur/fredningsgennemgang-2010-2015/hvordan-foregaarfredningsgennemgangen/
29
Projektleder på Kulturstyrelsens fredningsgennemgang, telefonsamtale 4. september 2013.
24
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holde fredningsværdierne intakte. Ejeren kan selv vælge en rådgiver med restaureringsfaglig kompetence
til at udføre handlingsplanen”.30
I nogle tilfælde vil gennemgangen medføre, at bygningsfredninger ophæves. Omkring ophævelser skriver
Kulturstyrelsen på deres hjemmeside:
”Kulturstyrelsen gennemfører i særlige tilfælde
ophævelse af en fredning, hvis bygningen ikke
længere har tilstrækkelige arkitektoniske eller
kulturhistoriske fredningsværdier”, og tilføjer med
hensyn til fredningsgennemgangen at den er ”først
og fremmest igangsat for at præcisere bygningernes
fredningsværdier, men kan også resultere i ønsker
om ophævelser af fredninger”. De nævner som
grunde til at ophæve en fredning at 1) ” tidligere
fredninger i Klasse B fuldt lovligt har undergået så
voldsomme ændringer inden 1980, at bygningen har
mistet - eller aldrig har haft - de værdier, som i
dag gør det forståeligt, at den er fredet”; og 2) at en
”fredet bygning [kan] være enten nedbrændt eller på
anden måde så nedbrudt, at en restaurering reelt vil
betyde, at bygningen skal nyopføres, hvilket ikke altid
virker meningsfyldt”.31

Mandø Byvej 15 er fredet. Det er et fint eksempel på en
enlænget gård, hvor der har været stald i den ene ende og
beboelse i den anden.

Fredningsophævelser kommer i offentlig høring. Proceduren for ophævelser er beskrevet på
Kulturstyrelsens hjemmeside.32 Ophævelser følger samme procedure som nyfredninger.
Hvis en fredning ophæves, kan et hus blive udpeget som bevaringsværdigt af Kulturstyrelsen (hvis det ikke
allerede er nævnt som bevaringsværdigt i en kommuneplan, lokalplan eller tinglyst bevaringsdeklaration,
eller er i meget ringe stand). Kulturstyrelsen lægger da husets data ind i FBB – dog uden at SAVE-registrere
det – så det fremover vil figurere her som bevaringsværdigt efter statslig udpegning. Selvom det i disse
tilfælde er Kulturstyrelsen, der udpeger en bygning som bevaringsværdig, er det kommunen, der har
ansvaret for den efterfølgende.33 Kommunen har dermed også mulighed for at aflyse en statsligt udpeget
bevaring, hvis man ikke er enig i udpegningen (§19 i bygningsfredningsloven). I forbindelse med ophævelser
af fredninger bliver kommunen altid orienteret per brev eller mail fra høringen igangsættes til aflysningen
er sket.34

30

http://www.kulturstyrelsen.dk/kulturarv/arkitektur/fredningsgennemgang-2010-2015/handlingsplaner/
http://www.kulturstyrelsen.dk/kulturarv-import/import-2/fredede-bygninger/styrelsens-fredningsarbejde/hvordanfreder-vi/fredninger-kan-ophaeves/
32
http://www.kulturstyrelsen.dk/kulturarv-import/import-2/fredede-bygninger/styrelsens-fredningsarbejde/hvordanfreder-vi/fredninger-kan-ophaeves/
33
https://www.kulturarv.dk/fbb/bevaringsvaerdier.htm
34
Projektleder på Kulturstyrelsens fredningsgennemgang, telefonsamtale 4. september 2013.
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Tidsplan
Kulturstyrelsens fredningsgennemgang foregår imellem 2010 og 2015 (se tidsplan på
www.bygningskultur.dk). I Tønder Kommune var fredningsgennemgangen på besøg fra februar til april
2013 og gennemgik 128 fredede huse. Alle bygninger i Tønder er således besigtiget og
fredningsgennemgangen er ved at udfærdige fredningsbeskrivelserne. Det kan ikke pt. siges hvor mange af
disse fredninger, der vil blive ophævet, da en ophævelse kan tage et års tid.
I Fanø Kommune var fredningsgennemgangen i september 2013 i gang med en opsamlingsrunde på de i alt
95 fredede huse, da relativt mange sommerhusejere var svære at komme i kontakt med under den
egentlige gennemgang. En stor del af fredningsbeskrivelserne for Fanø er færdige.
I Esbjerg Kommune kommer fredningsgennemgangen på
besøg i marts-april 2014 og gennemgår de 145 fredede
huse.
I Varde Kommune kommer fredningsgennemgangen
forbi i marts 2014 og gennemgår de 25 fredede huse.
Når fredningsbeskrivelserne og eventuelle handleplaner
er sendt til ejerne, bliver de lagt på FBB, hvor alle kan
læse dem.
Rudbølvej 8 ved Rudbøl er fredet.

KoP og fredningsgennemgangen
KoP – Kulturhistorie og Planlægning – er et netværk mellem lokale og nationale myndigheder, nærmere
bestemt Tønder Kommune, Varde Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Museum Sønderjylland,
Museet for Varde By og Omegn, Sydvestjyske Museer, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Nationalpark Vadehavet,
Kommunernes Vadehavssekretariat og Vadehavets Formidlerforum på lokalt plan, samt Kulturstyrelsen,
Naturstyrelsen og Det Trilaterale Samarbejde på nationalt plan. Samarbejdet startede som en
arbejdsgruppe bestående af vadehavsområdets museer og kommuner efter afslutningen af LancewadPlan
(2004-2007) og tilblivelsen af Kulturarvsatlas Vadehavet i 2007. Da disse projekter var færdige, begyndte
samarbejdet under forskellige betegnelser. I en periode hed gruppen ”Tænketank Vadehavet”, senere
”Vadehavssamarbejdet” og siden oktober 2010 ”Kulturmiljøsamarbejdet Vadehavet”. I slutningen af 2011
ændredes navnet til det nuværende ”Kulturhistorie og Planlægning (KoP)” med den nuværende
organisering af lokale og nationale medlemmer. Siden 2008 har gruppen holdt halvårlige møder samt
arbejdsgruppemøder, hvor kun museer og kommuner har deltaget. KoP arbejder på en fælles
begrebsdannelse og målsætning i forhold til de historiske kulturmiljøer i kommunerne for derigennem at
være medvirkende til at ”sammenknytte kommunernes planlægning og museernes ekspertise inden for
kulturhistorie med de relevante nationale instanser”.35
Museerne og kommunerne har i KoP-samarbejdet bedt Kulturstyrelsens rejsehold fokusere på følgende
temaer under fredningsgennemgangen:

35

Kommissorium for Kulturhistorie og Planlægning (KoP). Revideret oktober 2011.
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1.
2.
3.
4.

Købstæder
Indflydelse udefra
Materialer, teknik og traditioner
Sammenhængen i landskabet

Kulturstyrelsen har været positivt indstillet, men har ikke ønsket at udskille disse punkter særligt i skemaet,
der anvendes i gennemgangen. Dog inddrager de dem i beskrivelserne de steder, hvor de skønner,
punkterne har relevans. Målet med at få Kulturstyrelsen til at fokusere på disse temaer var, at kommuner
og museer efterfølgende skulle kunne trække disse temaer ud af gennemgangen og få et overblik over
ligheder og forskelle i bygningskulturarven langs vadehavet, samt at danne grundlag for museernes videre
forskning og formidling inden for bygningskulturen.

Den gamle fattiggård på Kåvervej i Sønderho på Fanø er fredet.
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Kommunernes registreringsformer
Kommuneplanen er det dokument, der giver det bedste samlede overblik over en kommunes
bevaringsværdige bygningsmasse. Der er ingen fælles tværkommunale retningslinjer for hvornår et hus er
bevaringsværdigt. Det afgøres kommunevist, hvad der skal til, for at et hus udpeges som bevaringsværdigt i
kommuneplanen, herunder hvilke SAVE-værdier, der betragtes som afgørende. Derudover vil udvælgelsen
typisk afhænge af, hvilke tidligere registranter kommunerne har haft at læne sig op ad. Derfor er det også
meget forskellige krav, der stilles til de bevaringsværdige bygninger i udvælgelsen. Her skal kort redegøres
for vadehavskommunernes forskellige registrerings- og databaseformer, som anvendes i det daglige
arbejde, og som afspejler nogle praktiske udfordringer i forhold til arbejdet med at danne overblik over de
bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet som en homogen masse.
Da kommuneplanerne er retningsgivende for hvilke bygninger, der registreres og behandles som
bevaringsværdige, er det væsentligt netop at understrege, at kommunerne prioriterer bevaringsværdi
forskelligt, og med forskellig vægt af SAVE-metodens værdier. Selvom kommuneplanerne er
retningsgivende, kan der desuden være uoverensstemmelser mellem kommuneplaner på den ene side og
lokalplaner og tinglysninger på den anden. I nogle kommuner betragtes lokalplanerne og tinglysningerne i
tvivlstilfælde som de gældende, mens de i andre kommuner betragtes som illustrative, idet de ofte vil være
forældede og kræve nye vurderinger i forbindelse med aktuelle byggesager. De uensartede administrative
procedurer afspejles i det empiriske materiale, der ligger til grund for arbejdet med de bevaringsværdige
bygninger i Nationalpark Vadehavet. Den bevaringsværdige bygningsmasse i nationalparken er udpeget på
forskelligt grundlag fra kommune til kommune og dermed ikke udtryk for en ensartet forståelse og
definition af bygningskulturarven langs vadehavet. En samlet beskrivelse af de bevaringsværdige bygninger
i Nationalpark Vadehavet må derfor forstås ud fra denne præmis.

Varde Kommune
Halvdelen af de bevaringsværdige bygninger i Varde Kommune er registreret efter SAVE-metoden (kun den
tidligere Varde Kommune var med i Kommuneatlas og dermed SAVE-registreret) og den anden halvdel er til
dels fra en registrant fra 1970 og til dels nyregistreret mellem 2009 og 2012 med en metode, som tager
udgangspunkt i SAVE. Disse indgår ikke nødvendigvis i lokalplaner. De bevaringsværdige bygninger er
udpeget i Kommuneplan 2013 og er markeret på interaktivt kort på kommunens hjemmeside
(http://varde.nytkommunekort.dk). Fem farvekoder markerer bevaringsværdien. Værdierne svarer til
henholdsvis fredede bygninger og bygninger med SAVE-værdierne 1, 2, 3 og 4. Der er ingen detaljer eller
oplysninger på husene. Adresser findes ved at zoome helt ind på kortet. Heraf fremgår, at der er fem huse
med værdi svarende til SAVEs bevaringsværdi 4 i nationalparken. De fem huse optræder alle på FBB med
SAVE-skema, også med særskilt, enkeltvis registrering af udbygningerne.36
I Varde Kommune betragtes lokalplanerne som mere juridisk bindende end kommuneplanen. Der er ingen
lokalplaner for det område, der i Varde Kommune ligger inden for nationalparkens afgrænsning.
Bevaringsværdisætning efter SAVE-metoden betragtes i forvaltningen som en beskyttelse af bygningerne i
forhold til byggesager. Byggesagsbehandleren bliver opmærksom på bygningen, når den er SAVEregistreret.

36

Samtale med planlægger ved Team Plan, Varde Kommune, den 13. august 2013.
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I Varde har museet efter aftale med kommunen siden 2010 årligt registreret seks til ni af de kulturmiljøer,
der er nævnt i Kommuneplan 2010-2022. Kommunen og museet vælger i fællesskab det pågældende års
kulturmiljøer, der skal analyseres, hvorefter museet udfærdiger en beskrivelse af kulturmiljøerne.
Kulturmiljøbeskrivelserne indgår derefter i kommunens vurderingsgrundlag for aktuelle sager.37 Hvis der i
planlægningen overvejes ændringer inden for et kulturmiljøs afgrænsning, fungerer kulturmiljøbeskrivelsen
som et redskab, der hjælper kommunens planlæggere til en orientering om de særlige kulturhistoriske
værdier, der kan være truet ved omlægning.

Esbjerg Kommune
Esbjerg Kommunes registrering af bevaringsværdige bygninger er baseret på Kommuneatlas Esbjerg fra
1992 og Kommuneatlas Ribe fra 1990. Kommuneatlassene blev lavet af Miljøministeriet og Planstyrelsen i
samarbejde med kommunerne. Her fik de bevaringsværdige og fredede bygninger farvekoder svarende til
SAVE-værdierne. De oprindelige registreringer svarede til SAVE 1-9. I trykken blev dette reduceret til fire
værdier i kommuneatlassene:
Fredet: 1
Høj bevaringsværdi: 2-3
Middel bevaringsværdi: 4-6
Lav bevaringsværdi: 7-9
Da teknikken blev forbedret i forhold til IT blev en projektansat i kommunen ansat til at taste data fra
Kommuneatlas ind i et elektronisk system (ikke SAVE). Dataene blev overført råt til FBB. Der var en relativt
stor fejlprocent, og der savnes en ny gennemgang.
Kommunens GIS (Geografiske Informationssystemer), som er kommunens egen kortbaserede
registreringsdatabase, der bruges i planlægningsarbejdet, rummer alle kommunens bevaringsværdige
bygninger med SAVE 1-5, i alt 5.869 i hele kommunen. I kommuneplanen er det bygninger med SAVE 1-5,
der tages med, og dermed dem, der i Esbjerg Kommune betragtes som bevaringsværdige. Kommunens GIS
opererer med tre værdier baseret på en reduktion af SAVE-værdierne 1-5:
1: Fredet
2-3: Høj bevaringsværdi
4-5: Middel bevaringsværdi

I Esbjerg Kommune kaldes fredede bygninger således 1 i GIS-systemet, og disse overføres til FBB, som ellers
er sat op til, at 1 er bygninger med høj bevaringsværdi, og fredede ikke har en talværdi.
På FBB mangles ajourføring på ¼ af bygningerne i Esbjerg Kommune. På FBB ligger ikke kun de bygninger,
der er med i kommuneplanen (dvs. med SAVE 1-5), men også bygninger med SAVE 6-9. I Esbjerg Kommune
udfyldes fritekstfelterne i SAVE-skemaet ikke – her gives kun et tal og ingen beskrivelse.

37

Mail fra museumsinspektør ved Museet for Varde By og Omegn, den 30. september 2013.
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De ældre lokalplaner er mere vejledende end juridisk bindende i forhold til de bevaringsværdige bygninger.
I f.eks. en bevarende lokalplan med en bygning med SAVE 7 kan kommunen anbefale særlige hensyn, men
der vil ikke være lovkrav i forhold til f.eks. nedrivningsforbud. Lokalplanerne opdateres ikke, og der skal i
hvert enkelt tilfælde derfor laves ny vurdering af et hus, der er omtalt som bevaringsværdigt i en ældre
lokalplan, men ikke er med i kommuneplanen, når der er en ny sag.
I tidligere Bramming Kommune er der ikke udført systematiske registreringer af bevaringsværdige
bygninger, og der er ikke udarbejdet kommuneatlas for Bramming. Ved kommunesammenlægningen var en
arkitekt rundt og registrere og fotografere de bygninger, han mente var bevaringsværdige i byerne i
tidligere Bramming Kommune. Alle fik SAVE-værdien 5 på grund af begrænsede ressourcer. Derfor er der
ikke registreret bevaringsværdige bygninger uden for byerne i den tidligere Bramming Kommune, og derfor
har alle i byerne fået SAVE-værdien 5.38 Foruden arkitektens registreringer er der syv bevarende
lokalplaner, som er lagt ind i både FBB og GIS.
I forbindelse med udarbejdelse af nye lokalplaner og byggesagsbehandling er det blevet besluttet, at der
skal ske en opdatering af de gamle data. Heri skal der ligge en revurdering af de SAVE-vurderede bygninger
i lokalplanområdet, og teknikerne skal adviseres om eventuelle ændringer for at sikre, at der fremover vil
være løbende opdatering af de foreliggende data.39
Esbjerg Kommune og Sydvestjyske Museer har igangsat et samarbejdsprojekt med titlen ”Kulturhistorisk
planlægning – udvikling af tværfaglig metode og samarbejdsmodel mellem museer og kommuner” omkring
kommunens kulturmiljøer med støtte fra Kulturstyrelsens udviklingsmidler.

Fanø Kommune
Den bevaringsværdige bebyggelse på Fanø er ikke registreret efter SAVE-metoden, og husene optræder
ikke på FBB. De omtales heller ikke i kommuneplanen. De bevaringsværdige bygninger på Fanø defineres af
kommunen som de bygninger, der ligger inden for de bevarende lokalplaner, dvs. lokalplan nr. 105 for en
del af Nordby, lokalplan nr. 19 for Sønderho og lokalplan nr. 90 for Sønderklit, Fanø Bad. 40 I de bevarende
lokalplaner for Nordby, Sønderho og Fanø Bad er den oprindelige bykerne således afgrænset. Huse inden
for denne linje er som udgangspunkt bevaringsværdige, om end flere nyere huse er undtaget. Den nye
lokalplan fra 2013 for Nordby er baseret på vejledningen til vedligeholdelse af ældre hustyper fra den
gamle lokalplan. I denne vejledning udpeges de fire hoved-hustyper, der i dag karakteriserer den
bevaringsværdige bygningsmasse i Nordby, og alle defineres ud fra tagkonstruktionen: Stråtækte huse,
teglhængte huse, gavlhuse og trempelhuse. Udpegningen af disse hustyper var baseret på arbejdet med de
to detaljerede registranter over gamle hustyper, som stadig indgår i planarbejdet: Steffen M. Søndergaard
og Poul Tuxens Gamle huse i Sønderho (1980) og Hansa Larsens Huse i Nordby på Fanø I og II. (1986).41 I
lokalplanerne beskrives husene således ud fra tagtyper, med detaljerede beskrivelser af skånsom
istandsættelse ud fra princippet om at bevare husenes oprindelige udseende samt tilpasse nyt byggeri i
forhold til bybilledet. Typerne defineres således:

38

De foregående afsnit om Esbjerg: Samtale med teknisk assistent, Teknik & Miljø, Teknik & Kommuneplan, Esbjerg
Kommune, onsdag d. 11. september 2013.
39
Mail fra kommuneplanlægger, Teknik og Miljø, Kommuneplan & Klima, 17. september 2013.
40
Lokalplan nr. 105. Bevarende lokalplan for en del af Nordby, Fanø Kommune, juni 2013; Lokalplan nr. 19. For et
bevaringsværdigt bybillede i Sønderho by, vedtaget af Fanø kommunalbestyrelse den 12. oktober 1981; og Lokalplan
nr. 90. Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad. Fanø Kommune, maj 2008. Mail fra
planlægger, Fanø Kommune, den 15. august 2013.
41
Samtale med planlægger, Fanø Kommune, den 2. oktober 2013.
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1. Stråtækte huse
a) Stråtækte + bindingsværk
b) Stråtækte + bræddebeklædte gavltrekanter
c) Stråtækte huse med murede gavltrekanter
Stråtækt, grundmuret hus,
Willemoesvej 6, Nordby. Huset er
opført omkring år 1900.

2. Teglhængte huse
a) Teglhængte huse med halvvalm
b) Teglhængte huse med spidsgavl
Teglhængt hus med spidsgavl.
Fanø Rådhus, Skolevej 5-7,
Nordby. Huset er opført i 1876.

3. Huse med gavl
a) Huse med lige gavlkamme
b) Huse med svungne gavlkamme
c) Huse med tegl, strå eller skifer og spidsgavle

Hus med svungen gavlkam efter
Hollandsk tradition. Skolevej 3,
Nordby. Huset er opført i 1876.

4. Trempelhuse
a)Trempelhuse med udhæng
b) Huse med gesims/trempel uden udhæng
c) Trempelhuse uden udhæng

Trempelhus med udhæng,
Lindevej 11, Nordby. Huset er
opført i 1893.

I Sønderho falder den bevaringsværdige bebyggelse inden for lokalplanen hovedsageligt ind under den
første kategori, stråtækte huse, og hovedsageligt grundmurede i en sten, nogle pudsede, og gerne med
påmalede sålbænke, lisener og trefarvet vinduesstik i sort, hvid og grøn.
I den nye bevarende lokalplan for Nordby, Lokalplan nr. 105. Bevarende lokalplan for en del af Nordby
(2013), er der ny afgrænsning af lokalplanens omfang – nogle nyere huse er dermed ikke bevaringsværdige,
selvom de er inden for ’bevaringszonen’. Kommunen påpeger problemet i, at mange huse uden for den
gamle bykerne ikke er registreret som bevaringsværdige, men måske burde være det, fordi de er opført
samtidig med den bevaringsværdige bebyggelse i Sønderho og Nordby og i sig selv er velbevarede – og
måske er placeret øst/vest-vendt, som der var tradition for tidligere. Nogle ligger måske enligt i et område
med ny bebyggelse omkring. På Rindby-sletten ligger ligeledes mange fine oprindelige tolængede gårde,
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som ikke er registreret som bevaringsværdige, men måske burde være det.42 Kommunen har et ønske om
på sigt at omfatte flere af disse huse, der ligger uden for de bevarede bymidter, i bevarende lokalplaner
eller på anden vis udpege dem som bevaringsværdige. Ligeledes er det planen at revidere lokalplan nr. 19
for Sønderho. 43

Husene på østsiden af Vestervejen, f.eks. dette på Stadionvej,
er ikke med i den bevarende lokalplan og dermed ikke
bevaringsværdige.

Husene på vestsiden af Vestervejen i Nordby, f.eks. dette på
Lindevej, er med i den bevarende lokalplan og dermed
bevaringsværdige.

Det er kommunens ønske på sigt at SAVE-registrere de bevaringsværdige huse, så de kan lægges ind på
FBB. Først ønskes dog en afklaring omkring anvendeligheden af SAVE i det daglige arbejde, idet en komplet
gennemgang af de bevaringsværdige bygninger efter SAVE-metoden er ressourcekrævende, og det ønskes,
at arbejdet står mål med den efterfølgende nytteværdi.44 Kommunen har forsøgt at få hjælp igennem
projektet ”Bygningskultur 2015”, men fik besked om at projektet kun gav midler til vidensdeling
kommunerne imellem og ikke til enkeltkommuners behov.
I forhold til sagsbehandling er det byggesagsbehandleren, der har den nyeste viden omkring et hus’
bevaringstilstand. Byggesagsbehandleren kan give dispensation fra den bevarende lokalplan i forbindelse
med byggesager. Hvis byggesagsbehandleren ikke giver dispensation, skal sagen på et byrådsmøde.45

Tønder Kommune
I Tønder Kommune opereres med fem forskellige registreringssystemer for de bevaringsværdige bygninger
inden for nationalparkens afgrænsning. Der er FBB-publicerede SAVE-registreringer for de tidligere
Løgumkloster og Tønder kommune. SAVE-værdierne er hovedsageligt baseret på en
registreringsgennemgang foretaget i privat regi i 1990erne samt enkelte registreringer foretaget af
kommunen i nyere tid. Den tidligere Skærbæk kommune fik udarbejdet enkelte SAVE- registreringer for
udvalgte ejendomme i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner på Rømø. De registreringer er nu lagt
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Mail fra planlægger, Fanø Kommune, den 15. august 2013.
Samtale planlægger, Fanø Kommune, den 2. oktober 2013.
44
Samtale med planlægger, Fanø Kommune, den 2. oktober 2013.
45
Samtale med planlægger, Fanø Kommune, den 2. oktober 2013.
43
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ind i FBB.46 Derudover er der for Rømø også 11 lokalplaner, der behandler bygningsbevaring. De i
lokalplanerne udpegede huse er ikke nødvendigvis samstemmende med SAVE-registreringerne på FBB. I
tvivlstilfælde er det lokalplanerne, der er gældende. Med enkelte undtagelser er der ikke foretaget SAVEregistreringer i de tidligere Bredebro, Skærbæk, Højer og Nr. Rangstrup kommune. Af disse ligger
nationalparken inden for de tidligere Højer og Skærbæk Kommune. For Rudbøl og Tøndermarsken er der
således ikke lavet SAVE-registreringer. De bevaringsværdige bygninger skal her findes i registranten
Bevaringsværdige bygninger i Højer Kommune. Daler, Emmerlev, Hjerpsted og Højer Landsogn, der blev
udarbejdet af Karen Vium Jensen i 1975 som en registrant over de gamle egnstypiske bygninger i tidligere
Højer Kommune. De bygninger, som findes i registranten, fik alle efterfølgende i 1977 tinglyst
bevaringsdeklaration. De tinglyste bevaringsdeklarationer fremgår af Tinglysningsretten.47 Husene i
Nørremølle er på beboernes opfordring blevet SAVE-registreret. Bygningerne i Nørremølle er således både i
FBB og har tinglyst bevaringsdeklaration.48
Foruden på FBB, i lokalplaner, i registranten og i tinglyste bevaringsdeklarationer er der på Rømø to
landskabsfredninger, som også udpeger bevaringsværdige bygninger inden for fredningen.49 Disse huse er
ikke nødvendigvis i sig selv kulturhistorisk eller arkitektonisk interessante; bevaringsværdien optræder
hovedsageligt i sammenhæng med landskabet. Disse bygninger fremgår på FBB med bevaringsværdi 4 med
det formål at gøre byggesagsbehandlere opmærksomme på, at husene ligger i fredet natur. For
Tøndermarsken gælder desuden det forhold, at det indtil for få år siden ifølge loven om det fremskudte
dige har været forbudt at bygge nyt i Tøndermarsken med mindre man byggede på soklen af et nedrevet
hus.50
Foruden de bygninger, der fremgår af de forskellige registreringssystemer, kan der være flere bygninger på
landet, som ikke er registreret som bevaringsværdige, men måske burde være det.51
I kommuneplanen for Tønder Kommune medtages bygninger, som har en SAVE-værdi mellem 1 og 4.
Enkelte af de fredede bygninger i Nationalparken er SAVE-registrerede og optræder med en bevaringsværdi
på 1.
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Samtale med planlægger ved Team Plan og Trafik, Teknik og Miljø, Tønder Kommune, den 2. december 2013.
Tinglysningsretten – Danmarks domstole (www.tinglysning.dk).
48
Mail fra planlægger ved Team Plan og Trafik, Teknik og Miljø, Tønder Kommune, den 10. december 2013.
49
Mail fra planlægger ved Team Plan og Trafik, Teknik og Miljø, Tønder Kommune, den 10. december 2013.
50
Samtale med planlægger ved Team Plan og Trafik, Teknik og Miljø, Tønder Kommune, den 2. december 2013.
51
Samtale med planlægger ved Team Plan og Trafik, Teknik og Miljø, Tønder Kommune, den 2. december 2013.
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Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet
På baggrund af de forskellige registreringsformer i kommunerne er det lykkedes at danne et samlet overblik
over de bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet.
I Varde Kommune er fem bevaringsværdige bygninger. Antallet er baseret på Forslag til Kommuneplan 2013
for Varde Kommune, som ifølge kommunen indeholder de gældende data (bilag 1).52 Kommuneplanen
omfatter bygninger med SAVE 1-4, da det hovedsageligt er bygninger med SAVE 1-4, der i kommunen
betragtes som bevaringsværdige. De bevaringsværdige bygninger fra kommuneplanen er markeret på
interaktivt kort med mulighed for valg af nationalparkgrænsen på http://varde.nytkommunekort.dk, hvorpå
antallet er fremkommet. De fem bygninger i Varde Kommune er alle SAVE-registreret og ligger på FBB, og
alle har en bevaringsværdi på 4.
I Esbjerg Kommune er der 69 bevaringsværdige bygninger. Antallet er baseret på udtræk fra kommunens
GIS-system, som indeholder de nyeste data (bilag 2 og 3).53 Det er disse data, der ligger til grund for
kommuneplanen. I kommuneplanen indgår bygninger med SAVE 1-5, da det hovedsageligt er bygninger
med SAVE 1-5, der i kommunen betragtes som bevaringsværdige. SAVE 1 er de fredede bygninger, som
varetages af Kulturstyrelsen, så disse er trukket ud af den aktuelle opgørelse over bevaringsværdige
bygninger. Ikke alle bygningerne er SAVE-registreret, men de har alle fået en SAVE-værdi og ligger (om end
ikke ajourførte) på FBB.
I Fanø Kommune der omkring 445 bevaringsværdige bygninger. Antallet er baseret på henholdsvis lokalplan
nr. 105 for en del af Nordby (bilag 4), lokalplan nr. 19 for Sønderho (bilag 5) og lokalplan nr. 90 for
Sønderklit (bilag 6).54 I disse er de bevaringsværdige bygninger markeret i kortbilaget. Det er disse
bygninger, der betragtes som bevaringsværdige i Fanø Kommune. Tallet er derfor baseret på optælling af
de bevaringsværdige bygninger markeret i lokalplanernes kortmateriale.
I Tønder Kommune er der omkring 94 bevaringsværdige bygninger. Antallet er baseret på FBB for Rømø
(bilag 7) og Nørremølle (bilag 8). Det har ikke været muligt at finde det nøjagtige antal bygninger i Rudbøl,
hvormed de beskrevne bygninger her er udvalgt på baggrund af besigtigelser ud fra registranten
Bevaringsværdige bygninger i Højer Kommune. Daler, Emmerlev, Hjerpsted og Højer Landsogn (1975) samt
tinglyste bevaringsdeklarationer som fremgår af Tinglysningsretten (www.tinglysning.dk).
For at danne et overordnet overblik over husenes sammenhæng med landskabet og infrastrukturer er de
inddelt efter bebyggelsesstruktur, hvilket i mange tilfælde kan indikere funktion. Her skal derfor opereres
med kategorierne Kyst- og landbebyggelse, By og Sommerhusbebyggelse. Denne inddeling giver et indblik i
de forskelligartede bygningssammenhænge, der udgør grundlaget for de fire kommuners bevaringsværdige
bygningsmasse.

52

Samtale med planlægger ved Team Plan, Varde Kommune, den 13. august 2013.
Data modtaget fra Teknik & Miljø, Teknik & Kommuneplan, Esbjerg Kommune, den 12. september 2013.
54
Lokalplan nr. 105. Bevarende lokalplan for en del af Nordby, Fanø Kommune, juni 2013; Lokalplan nr. 19. For et
bevaringsværdigt bybillede i Sønderho by, vedtaget af Fanø kommunalbestyrelse den 12. oktober 1981; og Lokalplan
nr. 90. Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad. Fanø Kommune, maj 2008. Mail fra
planlægger, Fanø Kommune, den 15. august 2013.
53
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Kommune

Samlet antal

Kyst- og landbebyggelse

By

Sommerhusbebyggelse

Varde

5

5

0

0

Esbjerg

69

41

27 (Mandø)

Fanø

Ca. 445

0

Ca. 407
(Nordby 285,
Sønderho 122)

1 (hytte ved Sjelborg
hyttekoloni)
Ca. 38 (Sønderklit)

Tønder

Ca. 94

68
(Rømø 43,
Nørremølle 25)

3 (Rudbøl)

23 (Lakolk)

I alt omkring 613
Tallene illustrerer nogle interessante pointer, ikke mindst i forhold til Nationalpark Vadehavets
afgrænsning, som ikke i udgangspunkt har haft til sigte at afspejle kulturværdierne langs Vadehavet.
Fordelingen af de bevaringsværdige bygninger på bymæssig bebyggelse og kyst- og landbebyggelse er et
billede på, at nationalparkgrænsen går langs fastlandskysten, som ud over dele af Rudbøl ikke rummer
bysamfund med bymæssig struktur, men derimod spredt bebyggelse. I havet ud for kysterne – og dermed i
nationalparken – ligger tre øer, Fanø, Mandø og Rømø, hvoraf Mandø og især Fanø rummer hele
bysamfund. Disse bysamfund vil naturligt rumme en arkitektur, der afspejler de byplaner og de øsamfund,
de indgår i, ligesom den spredte bebyggelse langs kysterne rent arkitektonisk afspejler de anderledes
forhold, der gør sig gældende her. Fælles for alle bygningerne er den relativt korte afstand til havet, som
har fordret særlige forholdsregler, der har gjort sig gældende for den samlede bygningsmasse. Men
bygningerne henholdsvis i øsamfundene og langs kysten er opstået omkring forskellige infrastrukturer og
afspejler forskellige sociale og kulturelle forhold. Der er forskel på land og by – også i nationalparkens
geografiske mikroperspektiv.
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Bevaringsværdig bebyggelse i Varde Kommune
Randbebyggelse langs Ho Bugt og Varde Ådal
I den nordlige ende af Nationalpark Vadehavet ligger Ho Bugt med en lille randbebyggelse af
husmandssteder og gårde. På Ho Bugt Vej ligger der således tre mindre landejendomme med
bevaringsværdige lader; Ho Bugt Vej 21, Ho Bugt Vej 33 og Ho Bugt Vej 59. Selve stuehusene har
bevaringsværdierne 5 og 6, så ifølge Kommuneplan 2013 (medtager kun SAVE 1-4) betragtes de ikke som
bevaringsværdige. De tre ladebygninger har alle bevaringsværdi 4 og betragtes dermed som
bevaringsværdige ifølge kommuneplanen. Da der ikke er lokalplaner for området, er det alene
kommuneplanen, der er afgørende for bestemmelsen af bevaringsværdien.
De bygninger, der således betragtes som bevaringsværdige i den nordlige del af nationalparken, må derfor
behandles ud fra den præmis, at de ikke som enkeltstående cases er repræsentative for den bebyggelse,
der findes i området; at det lige præcis er ladebygninger, der her skal behandles, er ikke udtryk for, at
laderne i den nordlige del af nationalparken er specielle. Bygningsmængden er ligeledes for lille til at danne
baggrund for generaliseringer. Til gengæld er de udpegede bygningers placering i kulturlandskabet
væsentlig at bemærke. De ligger som dele af de karakteristiske randbebyggelser, der slynger sig langs
vandet – henholdsvis havet og åen – gerne omkring kote 5 på grund af de jævnlige vandstandsstigninger.

Randbebyggelsen ved Ho Bugt
De tre ladebygninger bærer ikke umiddelbare fællestræk ud
over at de alle er grundmurede, bærer saddeltag og i dag
fremstår pudsede og kalkede/malede. Arkitektonisk er der tale
om tre ladebygninger med meget forskelligartede udtryk. Laden
på Ho Bugt Vej 21 er konstrueret således, at den nærmest er
bygget ind i skråningen, så det udefra virker som om ladeporten
fra gårdsiden åbner ind til ladens loft. Laden på Ho Bugt Vej 33
har en tvedelt tagkonstruktion med udhæng. Ifølge ejeren kan
lignende tagkonstruktioner ses i området mellem Varde og
Korskro.55 Laden på Ho Bugt Vej 59 er så stærkt ombygget, at
det i dag er et spørgsmål, om den overhovedet vil blive
betragtet som bevaringsværdig ved en nyvurdering.56 Hvor den
tidligere
havde
spidsgavl er taget i
dag
halvvalmet.
Heller
ikke
placeringen
af
laderne i forhold til
verdenshjørnerne
eller i forhold til de
bygninger, de indgår
Ho Bugt Vej 33, Varde. Laden, som er opført i
i sammenhæng med,
1885, er bevaringsværdig.

55
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Ho Bugt Vej 21, Varde. Laden, som er opført i
1916, er bevaringsværdig.

Ho Bugt Vej 59, Varde, er bevaringsværdig.
Laden er opført i 1934, men stærkt ombygget.

Samtale med beboer, Varde, den 8. oktober 2013.
Samtale med planlægger ved Team Plan, Varde Kommune, den 8. oktober 2013.
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er ens. Laden på Ho Bugt Vej 21 ligger på sydøstsiden af stuehuset, laden på Ho Bugt Vej 33 ligger på
østsiden af stuehuset og laden på Ho Bugt Vej 59 ligger nordvest for stuehuset.

Randbebyggelse i Varde Ådal
Den nordlige del af Nationalpark Vadehavet omfatter en del af
Varde Ådal. Ådalen rummer et par bevaringsværdige bygninger
af den slags, som bl.a. i Varde Kommunes planafdeling
betragtes som typiske for Vestkysten, nemlig de grundmurede,
stråtækte gårde og huse. Den ene af de to bevaringsværdige
gårde, Vr. Janderupvej 29, indgår som er en del af den gamle
randbebyggelse Vester Janderup og en del af kulturmiljøet
Varde Ådal. Bygningen er en tolænget gård, hvoraf begge
Vr. Janderupvej 29, Varde. Den tolængede gård,
længer i dag bruges til beboelse. Den er opført i 1870 i tiden
som er opført i 1870, er bevaringsværdig.
umiddelbart inden udvoksningen af mejeri-, brugsforenings- og
Gården ligger i Varde Ådal.
stationsbyen Janderup nordøst for det gamle Vester Janderup,
mens egnens centrum var den østligt liggende klynge bestående af Janderup Kirke, Janderup Ladeplads og
kroen Skipperhuset. Gården ligger som en typisk ådalsbebyggelse i nærhed til åen med dens
fiskemuligheder og græsningsmuligheder for dyrene i engene.

Adelengvej 25, Varde. Den trelængede gård,
som er opført i 1885, er bevaringsværdig.
Gården ligger i Varde Ådal.

Ligeledes i Varde Ådal, men øst for det nuværende Janderup
ligger en trelænget gård, som også er bevaringsværdig. Alle tre
længer med SAVE 4 indgår som bevaringsværdige i
kommuneplanen. Gården er opført i 1885 og gennemgribende
renoveret af den nuværende ejer med omtanke for dens
oprindelige udseende. Ligesom Vr. Janderupvej 29 er den
grundmuret, og murstenene har tidligere stået upudsede.
Gården har tidligere haft stråtag, og i perioder har den været
tækket med rugstrå, fordi disse var mere tilgængelige.57
Ligesom den tilsvarende bebyggelse i ådalen har beliggenheden
været afgjort af den korte afstand til åen og de gode
græsningsmuligheder i ådalen.

Livet ved vandet
Fælles for de to randbebyggelser ved henholdsvis Ho Bugt og Varde Å er tilknytningen til vandet på godt og
på ondt. Begge steder har naturens ressourcer været nødvendige for opretholdelsen af levestandarden og
den blandingsøkonomi, der karakteriserede de mindre gårde. Landbefolkningen har været afhængig af
varierede naturressourcer, blandt andet de ekstra fødevarer, vandet gav i form af fiskeri – i åerne især ved
ålefiskeri. Ligeledes har engene ned til vandet givet frugtbare græsningsforhold for kreaturer, og i dag
bruges engarealerne stadig til græsning – ikke mindst til ’feriekvier’, der kommer fra gårde længere inde i
landet og afgræsser engene sommeren over.58 Samtidig har beliggenheden medført en risiko for
oversvømmelse i forbindelse med stormfloder. På trods af, at vandet flere gange er kommet tæt på husene,
hvis ikke helt ind i husene, er det dog ikke noget, der fylder beboerne med frygt. Både Adelengvej 25 og Ho
57
58

Samtale med beboer, Varde, den 8. oktober 2013.
Samtale med beboer, Varde, den 8. oktober 2013.
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Bugt Vej 33 har været i familiernes eje siden opførelserne, og de
nuværende ejere er således vokset op med en naturlig
bevidsthed om muligheden for vandstandsstigninger og en
tilsvarende pragmatisk tilgang til problemet. Begge har oplevet
vand helt oppe omkring gårdspladsen, og den ene ejer har i sin
barndom oplevet, at det kom over soklen og ind i huset. Derfor
byggede han, da han overtog gården, et dige der løb syd, vest
og øst for gården, ned mod vandet. Og som den anden ejer siger
omkring de jævnlige oversvømmelser af vejen, huset ligger på:
”Det bliver aldrig værre, end vi kan gå igennem med et par
waders”.59

’Feriekvier’ der græsser i engene i ådalen syd for
Adelengvej, Varde.

Ved både Ho Bugt og Varde Ådal kan man således opleve bebyggelsesstrukturer, de karakteristiske
randbebyggelser omkring kote 5, der er yderst velbevarede både rent arkitektonisk og rent kulturhistorisk.
Det faktum, at flere gårde er slægtsgårde, skaber en kontinuitet i livsstilen, der ikke umiddelbart synes
påvirket af den kultur, der findes i byerne længere inde på fastlandet. Selvom beboerne arbejder i byerne
og nyder moderne bekvemmeligheder såsom isolering, termoruder og centralvarme, og husene generelt
ved ombygninger er tilpasset moderne menneskers krav og livsbetingelser, kan man stadig få en
fornemmelse af tidligere tiders liv i samhørighed med naturen på dens betingelser. Fortællingen om livet
ved Ho Bugt og Varde Ådal udfolder sig i samspillet mellem de naturbetingede bosættelser, som de gamle
gårde vidner om, de gamle infrastrukturer, som afspejles i gårdenes beliggenhed, og de mennesker, der kan
fortælle deres historier.

Adelengvej 25 ved Janderup ligger frit i ådalen.

59

Samtale med beboer, Varde, den 8. oktober 2013.
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Bevaringsværdig bebyggelse i Fanø Kommune
I Vadehavet mellem Grådyb og Knudedyb ligger Vadehavsøen Fanø. Øen rummer foruden spredt
bebyggelse på især Rindbysletten de to historiske skipperbyer Nordby og Sønderho samt de to nyere
feriebyer Fanø Vesterhavsbad og Rindby Strand. Nordby i øens nordøstlige hjørne er øens største by med
offentlige institutioner og anløbshavn fra Esbjerg.60 Øens historie er præget af søfart og fiskeri. Indtil
midten af 1700-tallet var fiskeri det primære erhverv, men fra 1741, da fannikerne købte øen af tronen, og
indtil omkring 1900 satte søfart, skibsbyggeri og udviklingen af en af Danmarks største flåder sit præg på
øen.61 Efter tabet af hovedparten af flåden i forbindelse med Englandskrigene i 1807-14 så øen en periode i
nedgang, som først hen imod midten af 1800-tallet afløstes af en ny opblomstring i skibsbyggeriet. I
slutningen af 1800-tallet så Nordby en økonomisk vækst, der afspejlede anlæggelsen af Esbjerg havn i 1868
og udviklingen af Esbjerg i den samme periode. Tidligere havde sejladsen fra Nordby (eller Odden) gået til
Varde, Hjerting og Ribe. Nu voksede en moderne storby op lige på den anden side af vandet. Med Esbjerg
havn sluttede dog også en vigtig epoke i Fanøs søfartshistorie, og øens identitet som vestkystens
søfartscentrum, som nu tilfaldt den nye minimetropol, afløstes af en identitet som turistdestination.62
Stadig ses dog spor af den velstående skipperkultur, der har givet øen dens købstadslignende præg, og som
i dag er medvirkende til at trække turister til øen. Befolkningstallet har været rimeligt konstant siden forrige
århundredskifte med 3.177 indbyggere i 1901 og 3.237 indbyggere i 2013. 63
Karakteristisk for Fanøs historie er den kønsmæssige
inddeling i erhverv, der prægede søfartsepoken, hvor
mændene arbejdede med skibsbyggeri og søfart mens
kvinderne
som
binæring
drev
de
små
husholdningslandbrug med mindre dyrehold, fælles
græsningsarealer og mindre marker inddelt i lodder uden
for byerne.64 Mændene kunne være på søen i lange
perioder, og det var kvinderne, der styrede driften af hus
og jord i det daglige. I dag er denne tidligere
sfæreinddeling på baggrund af søfartskulturen til dels
bevaret, idet en del af øens mandlige beboere arbejder
på boreplatformene i Nordsøen og dermed har skiftende
perioder ude og hjemme.65 Selve den gamle
skibsfartskultur har været bibeholdt langt op i 1900tallet, og den er en vigtig del af Fanøs kulturhistorie.

Valdemarsvej i Nordby på Fanø fortsætter i en slippe,
som fører ned til havet.

60

www.denstoredanske.dk
”Fanø, Sønderho”. Vadehavets Kulturarvsatlas. Kulturmiljøbeskrivelse.
http://www.kulturstyrelsen.dk/en/vadehavet-kulturarvsatlas/kulturmiljoeer/fanoe-soenderho/.
62
Hansa Larsen, Huse i Nordby på Fanø, 1986, s. 11-16 og www.historiskatlas.dk
63
Opgørelse 1. januar 2013. Danmarks Statistik. www.statistikbanken.dk.
64
”Fanø, Sønderho”. Vadehavets Kulturarvsatlas. Kulturmiljøbeskrivelse.
http://www.kulturstyrelsen.dk/en/vadehavet-kulturarvsatlas/kulturmiljoeer/fanoe-soenderho/.
65
Samtale med planlægger, Fanø Kommune, den 2. oktober 2013.
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Skipperbyen Nordby – kompakt miljø med forskellige stilarter
Fanøs økonomiske historie afspejles i arkitekturen i den bevaringsværdige bygningsmasse. Det empirisk
store materiale giver mulighed for udpegning af særligt karakteristiske elementer i bebyggelsen. Det er
dermed muligt at se på helheder og lave komparative analyser af hustyper i forhold til f.eks. forskellige
perioder i øens historie. Perioder med opblomstring medfører gerne nybyggeri i tidens fremherskende
arkitektur, og Fanø adskiller sig ikke på dette punkt. Bebyggelsen i Nordby hænger således sammen med
perioder med velstand i øens historie. De gamle, lave, øst/vest-vendte66 byhuse med stråtag, oprindeligt
opført i bindingsværk, men nu i vid udstrækning udskiftet med grundmur, hører således tiden inden
1850’erne til. Mange af disse huse har trægavle i forskellig størrelse, hvor størrelsen på trægavlen afspejler
bygherrens velstand. Jo mindre del af gavlen, der var udført i træ, jo mere velstående var bygherren, idet
mursten var dyrere end træ.
Disse ældste huse ligger som en langstrakt, tætliggende bebyggelse langs kysten ad en klar vejstruktur, med
adgang til havet ad tværgående veje, stier og slipper. Bygningerne giver endnu i dag et visuelt billede af det
gamle Nordby, idet de bevarede huse markerer den oprindelige Odden med den kompakte infrastruktur af
tætliggende huse med Hovedgaden som hovedfærdselsåre i
nord/syd-gående retning og smalle tværgående vejforløb og
stisystemer, der søger mod havet og havnen. Den
grundlæggende infrastruktur har ikke ændret sig betydeligt
siden Thobølls kort fra 1820. Husene indeholdt typisk en
beboelsesdel og en stalddel (dyrene græssede på fælles
græsningsarealer uden for byen) adskilt af en forstue. En typisk
beboelsesafdeling var indrettet med nordvendt køkken og et par
nordvendte kamre og en sydvendt dagligstue og storstue. 67 Fra
1800 begyndte husene at være grundmurede. Bortset fra at de
var lidt dybere og lidt højere, bevarede de i stor udstrækning
udseendet fra bindingsværkshusene. I 1781 fik øen sit
Hus med gavlkam, Lindevej , Nordby – og
formodentlig første hus med svungen gavlkam, nemlig den nu
hundehus med matchende gavlkam.
nedrevne Nordby præstegård med frontkvist udformet som
68
barokgavl. I løbet af 1800-tallet kom flere forskellige typer
gavlkamme til byen. Det er muligt, at disse klassicistisk prægede huse med købstadslignende islæt kom
efter inspiration fra de nærtliggende større fastlandsbyer som Ribe og Varde, men inspirationen kan også
være kommet længere væk fra, f.eks. København, Hamborg, Bremen, eller Holland.69
Væksten i anden halvdel af 1800-tallet medførte bl.a. et nybyggeri i Nordby, som fik en tættere bystruktur
med færre grønninger i bymidten end Sønderho. Velstandsperioden var yderligere medvirkende til at give
Nordby et mere købstadsagtigt præg. Bebyggelsen fra 1700-tallet blev renoveret eller udbygget og nogle
steder erstattet af ny bebyggelse. Nordby fik flere butikker, som af hensyn til butiksfacadens retning mod
gaden blev nord/syd-vendte, og således brød det tidligere mønster.70 Større, for deres tid mere moderne
byggerier såsom Fanø Håndværker- og Industriforening (1891) og Fanø Skibsrederforening (1892-93)
indførte nye arkitektoniske strømninger til øen. 71 Byen var blevet udvidet imod vest og vejforløbet

66

Øst/vestvendte eller ’solrette’ huse genkendes også i ældre dansk landbebyggelse (Hansa Larsen, Huse i Nordby på
Fanø, 1986, s. 20). Den kraftige vestenvind kunne hermed nedkøle og slide på en mindre flade, dvs. gavlen.
67
Hansa Larsen, Huse i Nordby på Fanø, 1986, s. 33.
68
Hansa Larsen, Huse i Nordby på Fanø, 1986, s. 47.
69
Hansa Larsen, Huse i Nordby på Fanø, 1986, s. 45.
70
Hansa Larsen, Huse i Nordby på Fanø, 1986, s. 20.
71
Hansa Larsen, Huse i Nordby på Fanø, 1986, s. 20.
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omfattede nu Vestervejen, der løb parallelt med Hovedgaden. 72 Den bevaringsværdige bygningsmasse, der
afspejler denne periode, er således fortrinsvist trempelhusene i teglsten og med tegltag.
I dag er der omkring 2.649 indbyggere i Nordby.73 Den tætteste del af bebyggelsen ligger på sidevejene til
de tre parallelle nord-syd-gående veje: Postvejen langs vandet mod øst, Hovedgaden og Vestervejen mod
vest. Omkring Hovedgaden og Mellemgaden ligger bebyggelsen tættest. Længere ude og særligt mod vest
breder byen sig ud med mere åbent terræn, større grunde og større, nyere huse.
Nordby betragtes som et af Danmarks bedst bevarede
skippermiljøer med den stort set intakte bykerne og de stadig
eksisterende institutionsbygninger med tilknytning til øens
søfartshistorie (herunder navigationsskole, søfartsskole,
skibsrederforeningshus, Krogården og Hotel Færgegården (flere
af disse har nye funktioner med nyere tilbygninger, men
bygningerne eksisterer stadig). Dertil får man endnu en
fornemmelse af husholdningslandbruget uden for Nordby med
de nedgravede marker og det store fælles græsningsareal
Grønningen på nordspidsen af Fanø.74 Til mange af de gamle
huse hører der endnu jordlodder uden for byen.75 Nordby har i
dag stadig arkitektonisk karakter af den gamle søfartsby, selvom
den gamle søfartskultur næsten er forsvundet.

Forskellige stilarter i den bevaringsværdige
bygningsmasse på Fanø. Hovedgaden set mod
vest.

Skipperbyen Sønderho – homogen bebyggelse med stråtag og karakteristisk vinduesstik
Da Fanø så sit opsving inden for sø- og skibsfart efter købet af øen i 1741, var det i første omgang især
Sønderho, der mærkede væksten. Særligt i første halvdel af 1800-tallet gav det markante skift fra fattigt
fiskermiljø til skippersamfund en påvirkning af bebyggelsesstrukturen. Det var især de fagdelte, enstens
længehuse med høj rejsning, bræddebeklædte gavle og stråtag,
der blev den fremherskende byggestil.76 Sønderho så ikke den
samme vækst i sidste halvdel af 1800-tallet som Nordby, der
havde en bedre placering i forhold til den nye by Esbjerg. Byen
bærer præg af denne fastfrysning i tiden, og de lave,
grundmurede bindingsværkshuse er endnu vidnesbyrd om
byens sidste opgangsperiode i den første halvdel af 1800-tallet.
Sønderho karakteriseres da også i Vadehavets Kulturarvsatlas
som ”et af de mest helstøbte bysamfund i vadehavsområdet
Sønderho, kig ind mod byen fra østdiget ved den
med sin særlige struktur, ensartede huse med stråtage og en
gamle, nu tilsandede havneplads.
spændende kulturhistorie”.77
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Hansa Larsen, Huse i Nordby på Fanø, 1986, s. 21.
Opgørelse 1. januar 2013. Danmarks Statistik. www.statistikbanken.dk.
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”Fanø, Nordby”. Vadehavets Kulturarvsatlas. Kulturmiljøbeskrivelse. http://www.kulturstyrelsen.dk/en/vadehavetkulturarvsatlas/kulturmiljoeer/fanoe-nordby/.
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Samtale med planlægger, Fanø Kommune, den 2. oktober 2013.
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”Fanø, Sønderho”. Vadehavets Kulturarvsatlas. Kulturmiljøbeskrivelse.
http://www.kulturstyrelsen.dk/en/vadehavet-kulturarvsatlas/kulturmiljoeer/fanoe-soenderho/.
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”Sønderho”. Vadehavets Kulturarvsatlas. http://www.kulturstyrelsen.dk/publikationer/vadehavetkulturarvsatlas/bebyggede-strukturer/niveau-3-bebyggelsesstrukturer-i-byomraader/soenderho/.
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Byen fremstår som en homogen masse af bindingsværkshuse uden den samme tilvækst i slutningen af
1800-tallet og 1900-tallet. Det ensartede udtryk understøttes af lokalplanen, som ikke tillader nybyggeri,
der ikke er tilpasset bygningskulturen. Således skal al ny bebyggelse f.eks. have stråtag78 og mindst én
skorstenspibe79 og opføres så det ligner den gamle bebyggelse. Særligt karakteristisk for Sønderho er det
malede, trefarvede stik i grøn, hvid og sort over vinduerne. Stikket ses gennemgående både inden for og
uden for den bevaringsværdige bykerne. Der er forskellige bud på betydningen af de tre farver i stikket. Ét
bud er, at de repræsenterer tro, håb og kærlighed; et andet bud
er, at de med afsæt i søfartssamfundets grundpræmis
symboliserer de tre tilstande, der gennemsyrede livet ved havet
og de lange perioder med mændenes fravær under langvarige
rejser på søen, hvor man altid frygtede dårligt nyt: Liv (hvid),
død (sort) og håb (grøn).80 Det trefarvede stik gentages i den
nyere bebyggelse i Sønderho, hvor huse opført i gammel
Sønderho-stil også uden for lokalplanens afgrænsning flere
steder har trefarvet stik over vinduet. Foruden det trefarvede
Hus i Sønderho uden for den bevarende
stik ses også et andet karakteristisk træk, nemlig de påmalede
lokalplans afgrænsning. Huset er fra 1980erne,
sålbænke og hjørnelisener, der i historicismens ånd hen imod
men har alligevel påmalede sålbænke og
slutningen af 1800-tallet fulgte tidens mode. I stedet for at
trefarvet stik over vinduerne i klassisk
bygge nye, store huse med lisener og lignende, malede man
Sønderho-stil.
dem på de små bondehuse.81

Hus med påmalede sålbænke
og hjørnelisener (hvide
søjleimitationer i hjørnerne)
bag diget ved den gamle
havn i Sønderho. Huset er
bevaringsværdigt.

Infrastrukturen i Sønderho inden for den bevarende lokalplan har ikke det
samme hierarkiske vejforløb med klar struktur som Nordby, hvor bebyggelsen
inden for lokalplanen udgår fra de større veje med forbindende sideveje og
slipper. I Sønderho er bystrukturen præget af et labyrintisk vej- og stisystem
samt de stadigt eksisterende grønninger, der foruden at have fungeret som
græsningsarealer også oprindeligt kan have været holdt fri for bebyggelse på
grund af den lavere beliggenhed i terrænet, som gør dem mere sårbare over
for oversvømmelser.82 Ligesom i Nordby ligger husene stadig fortrinsvist
øst/vest-vendt for at koncentrere vindpåvirkningen på den mindste overflade,
gavlene.

Der bor ca. 271 helårsbeboere i
Sønderho i dag.83 En del af husene
benyttes som sommerhuse.84 På
grund
af
restriktionerne
i
lokalplanen har byen bevaret et markant 1800-tals præg, og den
gamle infrastruktur med grønninger, smalle vejforløb og slipper
er bevaret. I modsætning til Nordby har Sønderho et åbent,
haverigt landsbypræg, som understøttes af den sparsomme
bevoksning af træer og den lave bebyggelse.
Grønning ved Toftestien, Sønderho.
78
79
80
81
82
83
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Lokalplan 19 for Sønderho, 8.13, s. 14.
Lokalplan 19 for Sønderho, 8.15, s. 15.
Samtale med planlægger, Fanø Kommune, den 30. oktober 2013.
Samtale med planlægger, Fanø Kommune, den 30. oktober 2013.
Samtale med planlægger, Fanø Kommune, den 30. oktober 2013.
Opgørelse 1. januar 2013. Danmarks Statistik. www.statistikbanken.dk.
Samtale med planlægger, Fanø Kommune, den 30. oktober 2013.

29

Sønderklit – sommerhusområde ved Fanø Bad
Sommerhusområdet Sønderklit betragtes som bevaringsværdigt
ifølge lokalplan 90. Ligesom i Nordby og Sønderho defineres
afgrænsningen af den bevaringsværdige bygningsarv af en
administrativ grænse udpeget i den bevarende lokalplan.
Sommerhusene i området blev opført i perioderne 1890-1900
og 1930-40, hvor egnen oplevede et boom inden for turismen.
De fleste sommerhuse i Sønderklit blev bygget i perioden op til
Anden Verdenskrig. Husene fremstår ensartede i grundmur og
stråtag og med grønmalede gavle og hvidmalede døre og
vinduesrammer. Denne byggestil vidner i den pågældende
De ensartede sommerhuse i Sønderklit er
periode mere om en tilbagegribende Fanø-nostalgi end en
bevaringsværdige på ejernes foranledning.
samtidig byggeskik på øen, hvor man f.eks. i Nordby havde
bevæget sig over i mere moderne byggestilarter. Husene ligger nord/syd-vendt og åbent i klitterne uden
høj vegetation. Lokalplanen skal sikre denne åbenhed i terrænet, afstanden mellem husene og at
byggestilen fortsættes, så nye huse opføres i samme stil.
I modsætning til de fleste andre lokalplaner, er lokalplanen for dette sommerhusområde udarbejdet på
foranledning og opfordring af husejerne inden for den bevarende lokalplan,85 sandsynligvis for at forhindre
skæmmende nybyggeri eller tilbygninger, så området kunne bevare sit udseende og husene således ikke
miste værdi. Dette kan være en af årsagerne til, at netop disse huse er bevaringsværdige, hvorimod f.eks.
de store patriciersommerhuse såsom Villa Nika og Tusculum ved
Fanø Bad ikke er udpeget som bevaringsværdige til trods for, at
disse er karakteristiske for den første turistperiode og kan
betragtes som levn af det nu nedrevne badehotels
borgerskabsidyl og den første turistmæssige storhedstid ved
Fanø Bad. Iblandt disse mondæne sommerhusvillaer fra den
første periode blev der i 1920erne og 30erne bygget en række
mere
beskedne
sommerhuse
i
området ved Fanø
Bad, blandt andet
Sommerhuset Tusculum ved Fanø Bad vidner
tegnet af arkitekten
om prominente badegæster i Fanø Bads første
Harald Peters. Af
storhedstid. Det er ikke bevaringsværdigt.
denne arkitekt blev
der på Fanø bygget
mellem 50 og 75 sommerhuse, hvor de mest fremtrædende er
”Klitbyen”, også kaldet ”Negerlandsbyen” ud for Fanø Bad.
Heller ikke disse sommerhuse er bevaringsværdige, selvom de
med deres mere beskedne størrelser er udtryk for periodens
Villa Nika ved Fanø Bad i fin-de-siecle
turismemæssige ’demokratisering’.86
liebhaverstil er ikke bevaringsværdigt.
85

Samtale med planlægger, Fanø Kommune, den 30. oktober 2013.
Peter Dragsbo og Kirsten Frederiksen, Harald Peters 1891-1951. Bedre byggeskik og bungalow’er. Esbjerg Byfond,
1991, s. 38-45.
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Sønderklit 18 ved Fanø Bad er bevaringsværdigt.

Sønderklit 28 ved Fanø Bad er bevaringsværdigt.

Overordnet set rummer Fanø det største antal af historiske bygninger i Nationalpark Vadehavet. Alligevel er
en stor del af disse ikke beskyttet af bevarende lokalplaner. En fremtidig SAVE-registrering vil kunne hjælpe
med at danne et overblik over øens bygningskulturarv og medvirke til at give beskyttelse af de
bevaringsværdier, bygningsmassen rummer.
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Bevaringsværdig bebyggelse i Esbjerg Kommune
Foruden Mandø ligger der en del spredt bevaringsværdig kystbebyggelse i Esbjerg Kommune, herunder
især i Sjelborgdalen. Karakteristisk for den spredte bevaringsværdige bebyggelse er nærheden til vandet og
den afsides beliggenhed, som for mange af husenes vedkommende er ad grusveje et stykke fra
hovedvejene. Den bevaringsværdige bygningsmasse består i høj grad af gårdejendomme fra 1920erne og
1930erne opført i bedre byggeskik med røde sten, evt. pudsede, med halvvalm og rødt tegltag. Der er flere
eksempler på grundmurede gårde med halvvalm og stråtag, men generelt er bebyggelsen blandet.

Mandø – blandet bebyggelse på den mindste vadehavsø
I Vadehavet ud for Vester Vedsted
ligger øen Mandø på 7,63 km2. Øen er
beskyttet af et havdige, der går næsten
hele vejen rundt om marskøen. Der er
ingen færgeforbindelse til øen. Den
eneste
trafikale
forbindelse
til
fastlandet er låningsvejen – en 6 km
lang grusvej, der oversvømmes to gange
i døgnet ved højvande. Blandt andet på
grund af tidevandets adgangsbetingelse
har Mandø ikke tiltrukket det samme
antal af turister, som de øvrige
Vadehavsøer.
Bebyggelsen
er
hovedsageligt beliggende i Mandø By,
som ligger i øens vestlige hjørne bag
øens eneste klitrække. Foruden denne
bebyggelse er der spredt bebyggelse i

Den 6 km lange låningsvej er den eneste trafikåre til Mandø.

randen. Markstrukturen fra 1900-tallet er forholdsvis
velbevaret.87 Øen har i løbet af det sidste århundrede været
under gradvis affolkning fra 213 indbyggere i 1901 til 41
indbyggere i 2013.88 Beskæftigelsen på øen er begrænset til bl.a.
post og hjemmehjælper og kombinerede stillinger som
kirketjener/graver/digegreve. Brugsen, som primært drives på
frivillig basis, har daglig åbningstid om sommeren, når der er
turister på øen, og kun åbent få timer om ugen om vinteren.89
Kig mod Mandø By fra klitrækken i vest.

Mandøs historie har flere lighedspunkter med Fanøs. I 1741
købte beboerne øen af kronen, og skibsfart blev en af de
væsentligste indtægtskilder, hvor det tidligere havde været
fiskeri. I modsætning til Fanø blev der dog ikke sejlet ud fra
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”Mandø”. Vadehavets Kulturarvsatlas. http://www.kulturstyrelsen.dk/publikationer/vadehavetkulturarvsatlas/kulturmiljoeer/mandoe/.
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Opgørelse 1. januar 2013. Danmarks Statistik. www.statistikbanken.dk.
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Samtale med beboer, Mandø, den 11. november 2013.
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Mandø, som ikke havde en egen havn. Mændene tog i stedet hyre på sejlskibe, der sejlede ud fra Fanø og
Rømø.90 Ligesom på Fanø var Mandø præget af afhængigheden af naturens ressourcer og en
blandingsøkonomi. Mens mændene sejlede, passede kvinderne landbruget på øen.91
Byggestilen på Mandø bærer præg af forskellige tiders byggeskik. Der er ikke som på Fanø en ensartet
kerne af huse, der danner et homogent indtryk, som det blandt andet ses i Sønderho. I stedet er det en
blanding af stilarter, perioder og hustyper, om end gårdbebyggelsen dominerer bybilledet. De ældste huse
er oprindeligt enlængede, hvor der har været stald i den ene ende og beboelse i den anden, og ligesom på
Fanø er de øst/vest-vendte for at holde vindpåvirkningen på den mindste flade, gavlen. De fleste af disse
huse har i 1800-tallet fået en avlslænge bygget til hovedhuset efterhånden som skibsfarten aftog og
landbruget fik større betydning. Tilbygninger fra omkring år 1900 blev opført i den traditionelle byggestil,
men senere tilkomster har meget individuelle præg. Der ses enkelte eksempler på velbevarede gamle huse
med bindingsværk/grundmur, stråtag, halvvalm og sprossede vinduer, men flere steder er stråtaget
erstattet af for eksempel eternit. Der er flere eksempler på bedre byggeskik.

Mandø Byvej 10 er bevaringsværdigt.

Mandø Byvej 24 er bevaringsværdigt.

Den bevaringsværdige bygningsmasse bestående af 27 bygninger ligger hovedsageligt på hovedgaden
Mandø Byvej, den parallelle Vestervej ud mod klitten i vest og Mandø Kirkevej. Dertil ligger spredt enkelte
bevaringsværdige huse på Østre Toftevej og Sdr. Strandvej.

Vestervej 10 på Mandø er
bevaringsværdigt. Som mange andre steder
på Mandø er der ingen indkørsel eller have
i moderne forstand – kun græs.

90
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Karakteristisk for Mandø er
de græsarealer, der omgiver
husene. Typisk er der ikke
indkørsler til husene, men
blot græs. Flere steder er
vegetationen lav og skel er
markeret med hegn. De
åbne,
grønne
arealer
dominerer bybilledet og
giver Mandø By et særegent
indtryk.

Vestervej 21 er bevaringsværdigt. Også
her ligger huset på det åbne græsareal.

Samtale med beboer, Mandø, den 11. november 2013.
”Om Mandø”. http://mandoeturist.dk/mandoe.
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Mandø Byvej 34 med stuehus fra 1850 og udbygninger fra o. 1900 og 0. 1970 er bevaringsværdigt.

Mandø Byvej 17 er bevaringsværdigt.
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Myrtue
I det nordvestligste hjørne af Esbjerg kommune ligger et par bevaringsværdige bygninger på Myrtuevej,
herunder Esbjerg Kommunes natur- og kulturformidlingscenter Myrthuegård, samt på Sønderhedevej.

Myrthuegård på Myrtuevej 39 fra 1914 er bevaringsværdig.

Sønderhedevej 40 fra 1932 er bevaringsværdigt.

Myrtuevej 35 fra 1902 er bevaringsværdigt.

Sønderhedevej 23 fra 1926 er bevaringsværdigt.

Sønderhedevej 15 fra 1937 med udbygninger er bevaringsværdigt.

35

Sjelborgdalen
I Sjelborgdalen nord for Hjerting ligger en bred vifte af bevaringsværdige hustyper. Her er både eksempler
på gamle stråtækte landejendomme, huse i bedre byggeskik og træhuse fra 1930erne og 1940erne.
Området markerer sig ved at rumme blandt andet Sjelborgdalens selvbyggede hyttekoloni, som er udpeget
som bevaringsværdigt kulturmiljø. Interessant i denne sammenhæng er, at kun ét af de selvbyggede
træhuse fra 1930erne fremgår som bevaringsværdigt af kommunens registrering af bevaringsværdige
bygninger, på trods af at området har mange umiddelbart ensudseende huse af denne type. Af større,
velbevarede 1800-talsgårde rummer området blandt andet Sjelborggård.

Sjelborggård på Sjelborggårdsvej 30 fra 1900 er
bevaringsværdig.

Sjelborgvej 76 fra 1886 er bevaringsværdigt.

Sjelborgdalen 30 fra 1935 er bevaringsværdigt. Det er en
del af den selvbyggede hyttekoloni.

Sjelborg Strandvej 27 fra 1897 er bevaringsværdigt.

Borgsvej 21 fra 1884 er bevaringsværdigt.

Spejderhytten på Sjelborggårdsvej 45 fra 1925 er
bevaringsværdig.
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Den bevaringsværdige bygningsmasse i Sjelborg ligger hovedsageligt på Sjelborg Strandvej og
Sjelborggårdsvej med enkelte huse beliggende på Vestervej, Borgsvej, Sjelborgdalen, Sjelborgvej,
Sanatorievej, Sjelborg Kirkevej, Orrehøjvej og Køllehøjvej.

Sjelborg Strandvej 5 fra 1915 er bevaringsværdigt.

På Sjelborg Strandvej 20 fra 1917 er der sat kviste i og
håndværkerne er i gang med udbygningerne. Både stuehus
og udbygninger er bevaringsværdige.

Sdr. Farup
Sydvest for Ribe ligger enkelte spredte bevaringsværdige gårde på Sdr. Farup Vej og Præstevej. Disse er
1800-tals gårde med halvvalm og en fra 1931 i bedre byggeskik.

Sdr. Farup Vej 2 med udbygninger, alle fra 1931, er
bevaringsværdige.

Præstevej 11 fra 1880 med stald/ladebygning fra 1934 er
bevaringsværdige.

Sdr. Farup Vej 54 fra 1857 er bevaringsværdig. Ligeledes laden
fra 1927.
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Tjæreborg
Ud for kysten ved Tjæreborg ligger enkelte bevaringsværdige huse, herunder den gamle toldbod fra 1842,
der fungerede som toldsted for ladepladsen ved Roborghus.

Tjæreborgvej 181 fra 1936 med udbygninger er
bevaringsværdigt.

Vestre Strandvej 62 fra 1923 er bevaringsværdig.

Den gamle toldbod på Vestre Strandvej 56 fra 1842 er bevaringsværdig. Velux vinduerne er dog af nyere dato.
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Ribemarsken
I marskområdet ud for Ribe ligger spredt bevaringsværdig bebyggelse på Mejlbyvej, Mejlby Engevej,
Jernkærvej og Bjerrumvej.

Mejlbyvej 5 fra 1923 er bevaringsværdigt.

Jernkærvej 16 fra 1934 er bevaringsværdigt.

Bjerrumvej 2 fra 1922 er bevaringsværdigt.

Mejlby Engevej 1 fra 1877 er bevaringsværdigt.

Jernkærvej 20 fra 1928 er bevaringsværdigt.

Bjerrumvej 14 fra 1932 er bevaringsværdigt.
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Bjerrumvej 16 fra 1928 er bevaringsværdigt.

Bjerrumvej 20 fra 1932 er bevaringsværdigt.
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Bevaringsværdig bebyggelse i Tønder Kommune
Rømø
Sydligst i den danske del af vadehavet ligger vadehavsøen Rømø. Øen er præget af åbne arealer med
sparsomt, lavt plantedække, og mange fine eksempler på bevaringsværdig bebyggelse fordelt fortrinsvist
ned langs klitrækken på øens østkyst, på ’det tørre land’,92 samt i sommerhusområdet Lakolk på øens
vestkyst. Uden egentlig bydannelse er øen præget af flere mindre landsbybebyggelser og velbevarede
ældre vejforløb. Ligesom Fanø var Rømø tidligere en udpræget skibsfartsø, dog blomstrede skibsfarten på
Rømø allerede i 1600-tallet.93 I 1700-tallet tog mange af mændene hyre ved hvalfangerskibe, der udgik fra
Hamborg og de hollandske havnebyer, og flere blev kaptajner – ’kommandører’ – på skibene.94 På øen er
der flere kulturhistoriske minder om kommandørtiden, herunder findes der i Juvre et velbevaret
hvalkæbehegn fra 1772, og i Toftum ligger ”Kommandørgården” fra 1749, som ejes af Nationalmuseet.
Befolkningstallet på Rømø har været forholdsvist konstant i det sidste århundrede med 699 indbyggere i
1921 og 618 i 2013. Øen er forbundet med fastlandet via Rømødæmningen.

Ældre gårdbebyggelse langs Rømøs østkyst
Den ældre bebyggelse på Rømø består fortrinsvist af større gårde med flere længer, om end der er flere
eksempler på den enlængede vestslesvigske gårdtype med stalddel og boligdel blandt de ældste gårde fra
1700-tallet. Størsteparten af gårdene er grundmurede med høj tagryg, halvvalm og bindingsværk, og
mange er pudsede og rødmalede. Den bevaringsværdige bebyggelse ligger – foruden i sommerhusområdet
Lakolk på vestsiden, som behandles særskilt – på østsiden spredt bag klitrækken, der løber langs hele øens
østkyst. Den stærkeste koncentration med ni gårde findes på Vråbyvej nord for Havneby på øens sydspids.
Disse ligger ikke i en klynge men som spredt gårdbebyggelse langs grusvejen. Vråbyvej løber parallelt med
den sydlige del af hovedfærdselsåren Havnebyvej, og det oprindelige vejforløb med spredt, ældre
gårdbebyggelse giver en historisk helhedsoplevelse af den gamle bebyggelsesstruktur i det åbne landskab.
Langs Havnebyvej ligger desuden otte bevaringsværdige huse, men mange af disse ligger tilbagetrukket fra
hovedvejen ad privat vej, så de kan ikke ses fra vejen.
Derudover ligger der fem bevaringsværdige gårde på
Vestergade i Havneby og fem spredte gårde på
Grammarkvej. Derudover er resten af den spredte
bevaringsværdige bebyggelse beliggende på blandt andet
(fra syd mod nord) Lejrbjergvej, A. Hansens Vej,
Langdalsvej, Borrebjergvej, Lyngvejen, Stagebjergvej,
M.S.
Schouwsvej,
Mantagesvej,
Sønderbyvej,
Bornholmervej, J. Tagholmsvej, Kromosevej, A.M.
Listavej, Sukkertoppen, Gl. Skolevej, Prilen, Råbjergvej,
Davidsstræde, Hattesvej, JuvrevejVestervej og Thadesvej.
En del af bygningerne bruges i dag som sommerhuse,
Vråbyvej 24 fra 1857 er bevaringsværdigt.
men kun husene på Lakolk er oprindeligt opført til dette
formål.
92
93
94

Samtale med planlægger ved Team Plan og Trafik, Teknik og Miljø, Tønder Kommune, den 2. december 2013.
Mette Guldberg, Historisk Vadehavskultur (2005), s. 20.
Mette Guldberg, Historisk Vadehavskultur (2005), s. 20.
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Thadesvej 1 fra 1884 er bevaringsværdig.

Vestervej 17 fra 1885 er bevaringsværdig.

Vestervej 34 fra 1896 er bevaringsværdig.

Vråbyvej 23 fra 1875 er bevaringsværdig.

Vestergade 15 fra 1757 er bevaringsværdig.

Havnebyvej 211 fra 1817, som anvendes som dagligvarebutik,
er bevaringsværdig.

Stagebjergvej 20 fra 1800 er bevaringsværdig.
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Grammarkvej 16 fra 1770 er bevaringsværdigt.

A.M. Listsvej 17 fra 1727 er bevaringsværdigt.

Kromosevej 18 fra 1875 er bevaringsværdig.

Kromosevej 22 fra 1934 er bevaringsværdigt.

Grammarkvej 10 fra 1750 er bevaringsværdig.
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Langdalsvej 14 fra 1777 er bevaringsværdig.

Stagebjergvej 30 fra 1781 er bevaringsværdig.
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Sommerhusområdet Lakolk
Den mest koncentrerede mængde bevaringsværdig bebyggelse på Rømø ligger i sommerhusområdet Lakolk
på Rømøs vestkyst. Her er 23 bevaringsværdige sommerhuse opført i træ omkring år 1900.
Sommerhusområdet er udbygget siden 1900, og nyere sommerhuse, ligeledes fortrinsvist opført i træ,
ligger blandt de oprindelige sommerhuse. De bevaringsværdige sommerhuse skiller sig dog stadig ud med
deres beskedne størrelser og det karakteristiske ’mini-liebhaver’ udtryk i form af små tårne, spir og
profilerede spær.95 De karakteristiske huse, der er tegnet af tyske arkitekter, blev opført i dels norsk
dragestil og dels schweizerstil. Særligt spirene, de profilerede spær og de ikke længere bevarede
dragehoveder, der prydede husene, var udtryk for et nordisk sværmeri hos grundlæggeren, Pastor Jacobsen
fra Skærbæk.
Af de oprindeligt opførte 37 sommerhuse er der
omkring 23 tilbage. Af FBB fremgår, at der er 22
bevaringsværdige huse i Lakolk, og ifølge Lokalplan nr.
705. Sommerhusområdet Lakolk er der 23. Af de 23 i
lokalplanen har kun 11 høj bevaringsværdi og må
dermed ikke ”nedrives, ombygges eller på anden
måde ændres uden Skærbæk Kommunes tilladelse”.96
De resterende 12 udpegede huse betragtes som
havende lav bevaringsværdi, og der henstilles her til at
ejerne kun ombygger og vedligeholder i respekt for og
overensstemmelse med den oprindelige byggestil.97
Lakolk 256 er bevaringsværdigt med høj bevaringsværdi
ifølge lokalplanen.

Lakolk 122 er bevaringsværdigt med høj bevaringsværdi ifølge
lokalplanen.

Sommerhusene blev opført som blokhuse i
forbindelse med anlæggelsen af Nordseebad
Lakolk i 1898. Anlægget omfattede badehotellet
”Drachenburg”,
restaurant
”Kaiserhalle”,
forfriskningsstedet
”Strandhalle”
og
musikpavillonen ”Schwanhildsruh”, som alle er
væk i dag.98 Dertil blev der opført to
varmbadshuse, nogle butikker og en station for
troljen, den hestetrukne sporvogn, der bragte
feriegæsterne fra havnen ved Kongsmark på
østkysten tværs over øen til badestedet. Spor
efter skinnebanen kan endnu anes i landskabet.
Det rekreative miljø blev skabt af pastor
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”Lakolk”. http://www.kulturstyrelsen.dk/publikationer/vadehavet-kulturarvsatlas/kulturmiljoer/lakolksommerhusomraade/.
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Lokalplan nr. 705. Sommerhusområdet Lakolk, s. 16 og kortbilag 3.
97
Lokalplan nr. 705. Sommerhusområdet Lakolk, s. 16 og kortbilag 3.
98
”Lakolk”. http://www.kulturstyrelsen.dk/publikationer/vadehavet-kulturarvsatlas/kulturmiljoer/lakolksommerhusomraade/.
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Jacobsen, og de første år havde badestedet
mange gæster, men efter Jacobsens fallit i 1903
begyndte en tilbagegang. Med udbruddet af
Første Verdenskrig lukkede feriestedet helt ned,
og efter Genforeningen i 1920 blev blokhusene
udstykket og kom i private hænder.99
De 37 blokhuse blev oprindeligt opført uden
køkken, idet tanken var, at badegæsterne skulle
benytte nordsøbadets tilknyttede restauranter.
Flere af husene er i dag ombygget til at indeholde
moderne bekvemmeligheder som køkken og bad
og er således ændret fra det oprindelige.
Lakolk 252 b er bevaringsværdigt med lav bevaringsværdi ifølge
lokalplanen.

Ligeledes blev husene oprindeligt opført endnu mere
opulente end de fremstår i dag, med udskårne
træudhæng i jugendstil og mange detaljer i
udsmykningen.100

Lakolk 136 b er bevaringsværdigt med lav bevaringsværdi
ifølge lokalplanen. Skalmuren ligger uden på den oprindelige
træfacade.

Hotellet ”Drachenburg” nedbrændte i 1965, og på
dets plads blev i 1966 opført et moderne ”Hotel
Lakolk” i beton101 med stærke farver omkring
vinduerne, som harmonerer med de farvede træhuse,
der ligger tæt og åbent i klitterne ad smalle veje og
trampestier.

Bevaringsværdige sommerhuse på Lakolk.
99

”Lakolk”. http://www.kulturstyrelsen.dk/publikationer/vadehavet-kulturarvsatlas/kulturmiljoer/lakolksommerhusomraade/.
100
”Lakolk”. http://www.kulturstyrelsen.dk/publikationer/vadehavet-kulturarvsatlas/kulturmiljoer/lakolksommerhusomraade/.
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Nørremølle – velbevaret enklave af vestslesvigske gårde
På randen af Tøndermarsken, beliggende på
Gl. Frederikskog-diget fra 1692, ligger
Nørremølle. Nørremølle er en yderst
velbevaret
klynge
af
fortrinsvist
vestslesvigske gårde med et meget
homogent og autentisk udtryk trods den
aldersmæssige variation, hvor de nyeste
huse er fra 1929 og de ældste fra 1737.
Husene fremstår alle i blank mur med røde
sten, overvejende med stråtag og halvvalm,
og i modsætning til de fleste andre af den
type huse langs vadehavskysten er de fleste
nord/syd-vendte, idet de er bygget på det
nord/sydgående dige som sikring mod
oversvømmelser
i
forbindelse
med
Nørremølle 4 fra 1929 er bevaringsværdig. Husene ligger på diget med
stormflod. Enklaven er således et fint
uindhegnede haver i forlængelse af husene.
eksempel på samspillet mellem naturen og
kulturen ved vadehavskysten. Da gårdene
ligger langs diget, hører der til de fleste kun et lille, åbent haveareal, som gerne er placeret i forlængelse af
huset i husets bredde langs diget. Gårdene på diget er enlængede og de ældste har oprindeligt indeholdt en
staldende og en beboelsesende, som er typisk for den vestslesvigske gårdtype.

Nørremølle 6 fra 1928 er bevaringsværdig.

Nørremølle 10 fra 1909 er bevaringsværdig

Nørremølle 7 fra 1925 er bevaringsværdig.

Nørremølle 14 fra 1928 er bevaringsværdig.
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Blandt husene er den gamle Nørre Mølle fra
1739.102 Selve møllen blev revet ned i 1856 og
genbrugt i opførelsen af den nuværende Højer
Mølle. Det tilbageværende hus er den gamle
møllebolig. I mølleboligen har der desuden været
gæstgiveri. Nørre Mølle er i sit ydre i kraft af de
oprindelige vinduesåbninger et fint eksempel på
en gård med stalddel i den nordlige ende og bolig i
den sydlige ende.

Den gamle møllebolig til Nørre Mølle på Nørremølle 9 fra 1739
er bevaringsværdig.

Nørremølle 5 fra 1877 er bevaringsværdig.

102

Karen Vium Jensen, Bevaringsværdige bygninger i Højer Kommune. Daler, Emmerlev, Hjerpsted og Højer Landsogn.
1975, s. 121.
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Rudbøl
I den sydøstlige spids af Nationalpark Vadehavet ligger Rudbøl.
Nationalparkgrænsen slynger sig igennem Rudbøl, og nogle af
de bevaringsværdige huse på Rudbølvej ligger inden for denne
grænse. Husene er fortrinsvist opført i vestslesvigsk stil.

Rudbølvej 28 er bevaringsværdig.

Rudbølvej 20 er bevaringsværdig.

Rudbølvej 2 er bevaringsværdig.

49

Karakteristiske træk inden for bygningskulturen i
Nationalpark Vadehavet
Nationalpark Vadehavet strækker sig over fire kommuner – Fra Varde i nord, over Esbjerg og Fanø til
Tønder Kommune i syd. Hele strækningen kan køres på under to timer. I mikroperspektiv er områdets
størrelse ikke overvældende, og langt hen ad vejen er byggestilen da også ensartet. I den ældre periode fra
1700-1900 dominerer det lave, stråtækte bondehus- og byhus, som først blev opført i bindingsværk og
siden grundmuret. Fra omkring 1900 ses de lidt større grundmurede huse med tegltag, og fra 1920erne er
det især huse i bedre byggeskik. Langt hen ad vejen er det også disse hustyper, der er repræsenteret i den
bevaringsværdige bygningsmasse. Dog er der visse hustyper, der særligt skiller sig ud som karakteristiske
for vadehavskysten og dermed for Nationalpark Vadehavet. Det er især de enlængede gårde af den type,
der betegnes som ’vestslesvigske gårde’ eller ’frisiske gårde’, og sommerhusene.

Bygningstyper i den bevaringsværdige bygningsmasse generelt
Generelt bærer områdets byggestil præg af placeringen i landskabet i forhold til bygningernes funktion.
Langs fastlandskysten, i marskområderne og ådalene er der typisk gårdbebyggelse med en eller flere
længer. Her bærer bygningerne præg af nuværende eller tidligere tiders produktionsfunktioner med plads
til større eller mindre dyrehold og opbevaring af afgrøder og redskaber. Flere steder er udlængerne af
nyere dato end hovedhuset, hvilket skal ses i sammenhæng med et tiltagende behov for plads til mere
kvæg og større landbrugsmaskiner. I dag bruges mange af de tidligere gårde til fritidslandbrug.
Hovedparten af landbebyggelsen er fra perioden mellem 1850 og 1930 med udbygninger af lidt nyere dato.
På øerne findes også gårdbebyggelse; på Rømø uden egentlig
bydannelse, hvorimod der på Mandø ses en tættere
koncentration af gårde bag klitrækken ved Mandø By, som
sammen med nyere huse danner et bymiljø. På Fanø er der en
klar bystruktur i både Nordby og Sønderho, og husene er her
generelt mindre og mere tætliggende i den oprindelige
infrastruktur end på de øvrige vadehavsøer, hvilket giver en
klarere bymæssig afgrænsning. Også den bymæssige
bebyggelse på Fanø bærer dog præg af at have været del af et
landbrugssamfund
med
en
husmandslignende
blandingsøkonomi, hvor beboelseshuset også skulle rumme
husdyr, redskaber og afgrøder. Dette afspejles blandt andet i
den karakteristiske arkengaf – en buet eller trekantet muret
frontkvist med låge over indgangsdøren, som foruden at
fungere som afstandsgiver til stråtaget over døren i tilfælde af
brand, også fungerede som indgang til høloftet. Iblandt de
ældre gårdhuse i Nordy findes nyere, mere bytilpassede huse i
blandt andet bedre byggeskik og med trempelstruktur, som
afspejler perioden efter 1900, hvor Nordby ændrede sig fra at
være en skibsfartsby med blandingsøkonomi til at være en
turistdestination og en pendlerforstad til Esbjerg. Disse huse
kendes ofte på deres nord/syd-vendte placering med

Arkengaf – lågen over indgangsdøren er erstattet af
et sprosset vindue i nyere tid. Skolevej 1 i Nordy på
Fanø er bevaringsværdigt.
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facaderne ud mod gaden, hvorimod de gamle huse typisk ligger øst/vest-vendte ad smalle gader og slipper
der går ud fra hovedvejen. Den ældre bebyggelse i hele området bærer således præg af en landbrugskultur
med blandingsøkonomi, hvor husdyrhold har været naturligt integreret i bebyggelsen.
I kontrast til gårdbebyggelsen og de nyere, mere
bymæssige bebyggelser i blandt andet bedre
byggeskik og trempel, ses sommerhusene på især
Fanø og Rømø. Disse stiller sig med deres
rekreative produktionsformål i klar modsætning til
den oprindelige bebyggelse i områderne, hvor de
ikke alene har været tænkt som deltidsbeboelse
men også for mange af træhusenes vedkommende
er opført i mere skrøbelige og tydeligt importerede
materialer, idet øerne generelt har været
træfattige. I sommerhusene på Lakolk er der
allerede i opførelsen tænkt på det rekreative i
designet af sommerhusene, som oprindeligt blev
opført uden køkken. Det to mest fremtrædende
Sommerhusene på Lakolk ligger ubeskyttet mod vestenvinden
bygningstyper,
der
viser
sig
i
den
på vestkysten af Rømø. Lakolk 274 er bevaringsværdigt.
bevaringsværende bygningsmasse i Nationalpark
Vadehavet, gårdene og sommerhusene, står således både arkitektonisk og funktionsmæssigt i skarp
kontrast til hinanden. Ikke desto mindre markerer de hver sin epoke i områdets kulturhistorie:
Landbrugstiden og turisttiden. Hvor turisttidens mest genkendelige levn er de sommerhuse, der på Fanø
imiterer de ældre Fanø-huse med stråtag og halvvalm og på Rømø genkalder norsk/schweizisk alpeidyl, ses
fra landbrugstiden i Nationalpark Vadehavet et fænomen, der generelt må betragtes som medvirkende til
at give området et særegent udtryk inden for bygningskulturen, nemlig de enlængede gårde.

Enlængede gårde
I Nationalpark Vadehavet dominerer to typer enlængede gårde; den vestslesvigske gårdtype, som især ses i
Nørremølle og Rudbøl, og den lidt mindre type enlænget gård, som måske bedre kan betegnes som byhus
med husdyrhold, som især ses på Fanø.
Den enlængede gårdtype består af en hovedlænge med bolig i
den ene ende og stald i den anden, adskilt af en forstue eller
tværlo. Gårdtypen behandles blandt andet i Peter Dragsbos Haus
und Hof in Schleswig und Nordeuropa (2008), hvor den betegnes
som den ’slesvigske gårdtype’ eller den ’slesvigsk-frisiske
gårdtype’. Dragsbo opfordrer til at gårdtypen anskues som en
fusionstype, præget af det kulturmøde, Hertugdømmet Slesvig
gennem århundreder dannede rammen om, med påvirkning fra
nord og syd. Samtidig maner han til forsigtighed omkring
firkantet grænsedragning i forhold til den enlængede gårds
etniske ophav og udbredelse, om end han oplyser, at typen er
kendt fra Ditmarsken til det sydfynske øhav med variationer.103
Den enlængede gård adskiller sig blandt andet fra den
flerlængede ved at tærskeloen typisk var placeret mellem bolig
103

Bevaringsværdigt byhus af den type, hvor der
har været husdyrhold i den ene ende.
Valdemarsvej i Nordby.

Peter Dragsbo, Haus und Hof in Schleswig und Nordeuropa (2008), s. 22.
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og stald, og de utærskede afgrøder kunne opbevares i for eksempel fritliggende, bræddebeklædte
ladebygninger. I den firelængede gård var laden gerne i den ene længe, som var opdelt i korngulve og
tærskeloer.104 Til den enlængede slesvigske gård kunne der være knyttet indtil flere længer, som dog ikke
var dele af den oprindelige konstruktion.
Den enlængede gårdtype ses i de fleste dele af Nationalpark Vadehavet, men den stærkeste koncentration
og de bedst bevarede eksempler ses i Tønder Kommune og på Fanø. I Tønder Kommune er der fine
eksempler på enlængede slesvigske gårde i Rudbøl, og Nørremølle skal fremhæves som et i samlet optik
usædvanligt velbevaret kulturmiljø med få moderne elementer og en gennemført bevaring af den
oprindelige struktur med enlængede gårde beliggende på diget. På Fanø ses ligeledes et stort antal
velbevarede eksempler på enlængede huse, hvor der har været husdyrhold i den ene ende og beboelse i
den anden, både i Nordby og i Sønderho.
I Nørremølle og Rudbøl er hovedparten af de
bevaringsværdige huse af den type, der af
Kulturstyrelsen benævnes ’vestslesvigske gårde’. I
Kulturarvsstyrelsens folder ”Vestslesvigske gårde”
(2007) beskrives den for området mest særegne
enlængede gårdtype som den ’vestslesvigske
gårdtype’. Typen beskrives her som ”et af de
bedst bevarede eksempler på en særlig regional
byggeskik” i Vadehavsregionen, med den
stærkeste koncentration syd for Ribe. På
baggrund
af
gennemgangen
af
de
bevaringsværdige bygninger i Nationalpark
Vadehavet kan det konstateres, at dette også
afspejles i den bevaringsværdige bygningsmasse.
Kulturstyrelsens folder giver en beskrivelse af
gårdtypen: ”Typisk for den vestslesvigske gård er
den forholdsvis lange længe, der både rummer

Nørremølle 1 fra 1830 med frontkvist med arkengaf og
beboelsesende i den ene del og staldende i den anden er et typisk
eksempel på den vestslesvigske byggestil.

beboelse og stald, og som oftest er øst-vest-vendt. Beboelsen
og stald er adskilt af en gennemgående forstue, der betegnes ’e
Framgol’. I facaden er forstuen ofte markeret med det typiske
arkengab, der er en frontkvist i plan med facaden. I den sydlige
del af Vadehavsregionen finder man også den specielle karnap,
der er et helt typisk træk for områdets bygninger”.105 Gårdene
er endvidere typisk opført i grundmuret tegl, tækket med rør,
og vinduerne er torammede og opsprossede med mindre,
gerne halvrunde, vinduer i stalddelen.
Bevaringsværdigt grundmuret hus fra 1870 med
halvvalm og stråtag. Vr. Janderupvej 29, Varde.

Selvom beskrivelsen især karakteriserer gårdene i Tønder
Kommune, ses fællestræk med gårdhuse i de øvrige
kommuner. Både Mandø, Rømø og Fanø har bevaringsværdige bygninger, der passer til beskrivelsen af de
enlængede, vestslesvigske gårde, og i hele nationalparkområdet ses eksempler på de grundmurede huse
med stråtag, halvvalm og arkengaf.106 Den stråtækte gård med halvvalm, arkengaf og en eller flere længer

104
105
106

Peter Dragsbo, Haus und Hof in Schleswig und Nordeuropa (2008), s. 41.
”Vestslesvigske gårde”. Kulturstyrelsen (2007), s. 2.
Betegnelserne ’arkengab’ og det dialektiske ’arkengaf’ bruges i flæng.
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ses således som en for området typisk forekomst iblandt den ældste bevaringsværdige bebyggelse i
nationalparkområdet.
Foruden de arkitektoniske fællestræk i vadehavsbebyggelsen ses også fællestræk i forhold til den
højtliggende placering af bygningerne i landskabet, menneskeskabt eller naturlig. Selve
bebyggelsesstrukturen er dog meget uensartet, ikke mindst på øerne. Bebyggelsesstrukturen på Rømø står
generelt i skarp kontrast til bebyggelsesstrukturen på Fanø, trods de kulturhistoriske sammenfald med
skibsfartshistorien som særligt fællestræk. Således er Fanø præget af byer med tæt struktur og mindre huse
med fælles, afgrænsede græsningsarealer enten uden for byen, som i Nordby, eller placeret på lavtliggende
grønninger i byen, som i Sønderho. På Rømø er stort set alle gårde beliggende åbent uden nære naboer, og
husene er generelt større og med flere længer, selvom der også her er flere eksempler på den enlængede
vestslesvigske gårdtype.

Sdr. Farup Vej 54 i Ribemarsken kan blandt andet
genkendes som vestslesvigsk gård på de små
vinduer i den ene ende, hvor der tidligere har været
stald.

Mandø Byvej 34 på Mandø med stuehus fra 1850 og udbygninger fra o.
1900 og 0. 1970 er bevaringsværdigt. Stuehuset har tidligere fungeret
som enlænget gård med stald i den ene ende (ved de små vinduer th.) og
genkendes trods det pudsede, hvidkalkede ydre og nyere tegltag som
vestslesvigsk byggestil.

Også på Prilen 37 på Rømø afslører vinduerne i det bevaringsværdige hus, at der har været stald i den ene ende.
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Sommerhuse
At sommerhusene i nationalparken har særlig kulturhistorisk betydning må naturligvis ses i sammenhæng
med vadehavskystens tiltrækning som rekreativt område af det voksende borgerskab i slutningen af 1800tallet med en tiltagende demokratisering i første halvdel af 1900-tallet. Af deciderede sommerhusområder,
med huse opført med det primære formål at fungere som sommerhuse, er det kun Lakolk på Rømø og
Sønderklit på Fanø, der af kommunerne betegnes som bevaringsværdige, om end flere af de
sommerhusområder, der ligger inden for nationalparken, har haft betydning for områdets udvikling som
rekreativ turistdestination og har særlige arkitektoniske udtryk. Dette omfatter blandt andet større dele af
Fanø Bad og til dels Sjelborg Hyttekoloni, med selvbyggede træhytter som blev opført af fortrinsvist
vardeborgere som en slags kystkolonihavehuse.
Iblandt de bevaringsværdige sommerhuse findes det mest særprægede udtryk på Lakolk, hvor de
norsk/schweizisk-inspirerede og tysk-designede huse i dragestil giver området et overraskende luftigt og
mytisk præg, der står i skærende kontrast til øens ældste bevarede byggestil med spredte gårde i robust
grundmur, der var skabt til at klare vestenvinden. Sommerhusene på Lakolk er ikke som udgangspunkt
egnstypiske; de er en arkitektonisk invasiv art. Alligevel fortæller deres placering på netop vestkysten af
Rømø en vigtig del af egnens historie, nemlig historien om vestkystturismen og planlægningen af øens
fremtid som turistdestination. Udviklingen blev ikke som grundlæggeren Pastor Jacobsen havde forestillet
sig. Både badehotellet, restauranten og pavillonen er væk, og de tilbageværende sommerhuse er i private
hænder. Til gengæld bliver en stor del af Rømøs oprindelige gårdbebyggelse i den typiske grundmur med
stråtag og halvvalm nu benyttet som sommerhuse. Lakolks historie er vigtig, fordi dragehusene i højere
grad de end gamle gårde, der nu benyttes som sommerhuse, fortæller om den første turisme på øen. Det
samme er gældende for de sommerhuse på Fanø, der er opført alene med det formål at være sommerhuse.
Disse har – i modsætning til husene på Lakolk – ofte et lokalt, egnsnostalgisk udtryk, der giver mindelser om
det gamle Fanø, som lå langt væk fra de nuværende sommerhuse i klitterne – nemlig i de kompakte
bymiljøer i Nordby og Sønderho.

Lakolk 148 på Rømø er et bevaringsværdigt, oprindeligt sommerhus.

A.M. Listsvej 17 på Rømø fra 1727 er en
bevaringsværdig, oprindelig, enlænget gård. Den
benyttes som sommerhus.
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Konklusion
Kommunernes forskellige arbejdsgrundlag
Den bevaringsværdige bygningsmasse i Nationalpark Vadehavet reflekterer arbejdsgangen i de fire
kommuner, der efter lovgivningen varetager de bevaringsværdige huse. Gennemgangen af de
bevaringsværdige huse er stærkt præget af de fire kommuners forskelligartede måder at håndtere
bygningerne på i forhold til udpegninger i lokalplaner og kommuneplaner. De fire kommuner arbejder
forskelligt, og det afspejles i deres kriterier for afklaring af bevaringsværdi. I Varde Kommune og Tønder
Kommune forholder kommuneplanerne sig til bygninger med SAVE-værdierne 1-4, om end der i
lokalplanerne kan være bygninger ud over dem i kommuneplanerne, der også betragtes som
bevaringsværdige. I Esbjerg Kommune forholder kommuneplanen sig til bygninger med SAVE-værdierne 15. Deres 1’ere er dog de fredede bygninger, som Kulturstyrelsen varetager, og dermed svarer Esbjerg
Kommunes SAVE 2-5 til Varde og Tønder Kommunes 1-4. På Fanø er bygningerne ikke SAVE-registreret. Her
er udgangspunktet for udpegelsen af de bevaringsværdige bygninger lokalplanernes afgrænsninger af
bevaringsværdige bymidter.
Forsøget fra Kulturstyrelsens side på at lave en fælles registreringsdatabase og publiceringsplatform for
fredede og bevaringsværdige bygninger, FBB, er for de bevaringsværdige bygningers vedkommende kun
delvist lykkedes. FBB kan ikke give et ajourført overblik over de bevaringsværdige bygninger i de fire
vadehavskommuner, nationalparken strækker sig over. De tre kommuner, der bruger SAVE og FBB (Varde,
Esbjerg og Tønder), har hverken alle bevaringsværdige bygninger med på FBB eller opdaterede oplysninger
på de sager, der ligger der. For eksempel er der ifølge FBB ingen bevaringsværdige bygninger på Mandø,
hvor der ifølge kommuneplanen er 27. Oversigtsplatformen FBB så vel som værktøjet til at bruge den,
SAVE-metoden, bliver altså brugt inkonsekvent. Både kommunernes forskelligartede måde at behandle de
bevaringsværdige bygninger på og den inkonsekvente brug af FBB gør det svært at danne et overblik over
den bevaringsværdige bygningsmasse. Hvis de fire kommuners forskellighed i arbejdet med de
bevaringsværdige bygninger og den mangelfulde udnyttelse af FBB er udtryk for en tendens, der er
gældende på landsplan, ligger der et meget stort stykke oprydningsarbejde forude for planlæggerne i de
enkelte kommuner, hvis de bevaringsværdige bygninger skal kunne anskues i et samlet billede. Som det ser
ud nu, er det at skabe overblik over de bevaringsværdige bygninger på baggrund af FBB ikke muligt, og på
baggrund af kommuneplaner, lokalplaner og bevaringsdeklarationer er det et puslespil.

Ajourføringsbehovet
Når det flere steder virker tilfældigt, hvilke bygninger, der er bevaringsværdige, hænger det sammen med
et stort behov for ajourføring af de gamle udpegninger. Flere huse har ændret sig markant siden de
oprindelige udpegelser af bevaringsværdige bygninger blev lavet, for de flestes vedkommende i forbindelse
med udarbejdelsen af kommuneatlassene i 1990erne. Nogle er så stærkt ombyggede, at de ikke længere
lever op til de kriterier, der var medvirkende til, at de dengang blev udpeget som bevaringsværdige. Nogle
er så misligholdte, at der også her kan stilles spørgsmålstegn ved, om de endnu har de karakteristika, der i
sin tid gjorde dem bevaringsværdige. Så kan man spørge, hvordan det er sket, at husene har ændret
karakter uden at kommunerne har opdaget det og ændret husenes status som bevaringsværdige?
Ajourføres lokalplanerne ikke, når husene er bygget om? Bygges der om på trods af lokalplanerne, som er
det redskab, der i sidste instans skal beskytte bevaringsværdierne? Er de bevaringsværdige huse, der
omtales i lokalplanerne og de nye kommuneplaner, overhovedet bevaringsværdige længere? Lever de ikke
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op til kriterierne fra den oprindelige udpegning, giver hverken lokalplaner eller kommuneplaner et reelt
billede af den bevaringsværdige bygningsmasse.

Huset på Køllehøjvej 2 er ifølge Esbjerg Kommunes registrering bevaringsværdigt. Det oprindelige hus fra 1900 (tv.), som
bevaringsværdien er givet på baggrund af, er forfaldent. På matriklen er der opført et nyt hus (th.), som bruges til beboelse.

For Fanøs vedkommende gør en helt anden problematik sig gældende, som ikke handler om ajourføring
men derimod om prioritering. Når kommunen vælger at lade en afgrænsning af de bevaringsværdige
bykerner i Nordby, Sønderho og Sønderklit være den eneste udpegning af bevaringsværdige bygninger,
falder alle de huse, der ligger uden for disse grænser, uden for lovgivningen omkring bevaringsværdige
bygninger. Dette selvom man uden for grænserne finder huse, der lever op til samme standard for
bevaringsværdi som de, der ligger inden for grænserne. Man kan med rimelighed spørge, om et hus i
udkanten af Nordby, der er stort set identisk med et bevaringsværdigt hus inden for lokalplanen, ikke også
burde være bevaringsværdigt?
Hvis lokalplaner og kommuneplaner generelt mangler ajourføring, og hvis bevaringsværdi nogle steder
fastsættes med en afgrænsning på et bykort, kan man videre stille spørgsmålet: Er de bevaringsværdige
bygninger overhovedet repræsentative for vores bygningskulturarv? Flere steder i de fire kommuner, der
rummer Nationalpark Vadehavet, er der eksempler på huse, hvor man kan sætte spørgsmålstegn ved, om
de er bevaringsværdige.

Omvendt er der huse, der
er
karakteristiske
for
forskellige
perioder
i
områdets byggekultur, men
ikke er bevaringsværdige. Et
eksempel er Ho Bugt Vej 33
i Varde. Laden fra 1885 er
bevaringsværdig, men det
fine halvvalmede, stråtækte
stuehus fra 1840 er ikke,

Ho Bugt Vej 33, Varde. Laden fra 1885 er bevaringsværdig. Stuehuset fra 1840 er ikke.
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selvom det er mere karakteristisk for tidens byggestil på egnen. Huset er ganske vist SAVE-registreret og
har fået værdien 5, ligesom laden er SAVE-registreret og har fået værdien 4. Men eftersom Varde
Kommunes kommuneplan kun forholder sig til huse med SAVE-værdierne 1-4, er laden med bevaringsværdi
4 bevaringsværdig – huset med bevaringsværdi 5 er ikke. Der er ingen lokalplaner for området, så der er
ingen røde lamper der lyser, hvis ejeren ønsker at ændre på huset. I princippet er huset ikke mere beskyttet
end et hus uden bevaringsværdi.

Indsatsen fremadrettet
Bevaringsværdi er tydeligvis ikke en sort/hvid størrelse, og der ligger et stort arbejde forude, hvis den
juridiske behandling af bevaringsværdi ifølge loven om bygningsfredning og bevaring af bygninger og
bymiljøer skal kunne beskytte den faktiske kulturhistoriske bygningsarv. Nationalpark Vadehavets fokus på
den bevaringsværdige bygningskultur som indsatsområde er derfor med til at sætte et vigtigt fokus på det
videre arbejde med bygningskulturarven. Museer, arkiver og kommuner kan ved fælles hjælp medvirke til
at belyse de fremtidige indsatsområder, og som et led i den nærværende gennemgang af nationalparkens
bevaringsværdige bygningsmasse blev der den 20. november 2013 afholdt et orienteringsmøde i
samarbejde mellem Nationalpark Vadehavet og de fire statsanerkendte museer i nationalparkens område
for netop museer, arkiver og kommuner foruden medlemmer fra Vadehavets Formidlerforum. Foruden
orientering om det igangværende projekt havde mødet til sigte at skabe debat omkring og inspiration til
den fremtidige indsats omkring bygningskulturarven i Nationalpark Vadehavet. Et af temaerne for mødet
var, hvordan vi fremover kan registrere og sikre bygningskulturarven på en måde, så de forskellige
administrative tilgange til den bevaringsværdige bygningsmasse ikke betyder, at kulturarven forsvinder.
Konklusionen på mødet var blandt andet, at et af målene for det videre arbejde må være en fælles
overordnet praksis i kommunerne samt formidling om god bevaring på lokalt plan, foruden fokus på den
fine, eksisterende bygningskultur, området stadig rummer, og som bør bevares. Kommunerne har alle et
ønske om at få SAVE-registreringer gennemført og ajourført; det er ikke den gode vilje, der mangler, men
derimod ressourcer.
I forhold til at effektuere en samlet indsats på området er KoP et væsentligt forum i det fremtidige arbejde.
Her foreligger allerede et veletableret tværkommunalt samarbejde, som har kulturarven i
planlægningsmæssig sammenhæng som samlingspunkt. Et fortsat samarbejde omkring
bygningskulturarven i dette regi kan medvirke til at skabe større homogenitet i registreringsmetoder, men
også til at belyse og formidle de bygningsmæssige værdier, nationalparken rummer. Ikke kun for turister,
men også for husejere og andre interessenter. Heri ligger et behov for en generel begrundelse for, hvorfor
de enkelte huse er bevaringsværdige. Kun sparsomt argumenteres der selv i SAVE-registreringerne for
hvilke kvaliteter i huset, værdierne er fastsat på baggrund af. Hvis der blot er anført et tal – for eksempel
”Arkitektonisk værdi: 2” – uden nærmere beskrivelse, hjælper det ikke husejeren til større forståelse for det
særligt arkitektonisk interessante i hans hus. Og set i forhold til områdets generelle byggestil giver en enkelt
SAVE-registrering sjældent nogen idé om større kulturhistoriske sammenhænge. Således kan både
registrering af bevaringsværdige huse og formidlingen af deres bevaringsværdi være væsentlige
indsatsområder i KoP-sammenhæng fremover i styrkelsen af den tilgængelige viden om nationalparkens
bevaringsværdige bygningskulturarv.
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Materiale- og deltageroversigt
Oversigt over materiale, der behandler de bygningsmæssige bevaringsværdier i Nationalpark Vadehavet,
samt fagpersoner, der har bidraget til projektet.
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Bilag 1
Bevaringsværdige bygninger i Varde Kommune inden for nationalparken
Vr. Janderupvej 29
Ho Bugt Vej 59
Ho Bugt Vej 33
Ho Bugt Vej 21
Adelengvej 25

Baseret på Forslag til kommuneplan 2013 for Varde Kommune med interaktivt kort:
http://varde.nytkommunekort.dk/ september 2013. Alle er i kommuneplanen og på FBB.
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Bilag 2
Bevaringsværdige bygninger i Esbjerg Kommune inden for
nationalparken
Trukket ud af Esbjerg Kommunes GIS den 12. september 2013. SAVE 1 er de fredede bygninger.
ADRESSE

MATR.NR

EJERLAV

SAVE

OPRINDELSE

BYGN.NR

OPFØRT ÅR

RAMMEOMR

Bjerrumvej 14

293C

Søndermarken, Ribe Jorder

5

Kommuneatlas Ribe - 1990

1

1932

40-070-110

Bjerrumvej 16

287l

Søndermarken, Ribe Jorder

5

FBB - 2010

2

1928

40-070-110

Bjerrumvej 16

287l

Søndermarken, Ribe Jorder

4

FBB - 2010

1

1928

40-070-110

Bjerrumvej 2

291b

Søndermarken, Ribe Jorder

3

Kommuneatlas Ribe - 1990

1+2+3

1922

40-070-090

Bjerrumvej 20

291d

Søndermarken, Ribe Jorder

5

Kommuneatlas Ribe - 1990

1+2+3

1932

40-070-110

Borgsvej 21

4V

Sjælborg By, Hostrup

4

Kommuneatlas Esbjerg - 1992

1

1884

06-030-070

Gl Hviding Vej 26

676

Hviding Ejerlav, Hviding

3

Kommuneatlas Ribe - 1990

1

1742

38-050-020

Jernkærvej 16

15dø

Nørremarken, Ribe Jorder

5

Kommuneatlas Ribe - 1990

1+2

1934-?

40-070-110

Jernkærvej 20

15ea

Nørremarken, Ribe Jorder

5

Kommuneatlas Ribe - 1990

1

1928

40-070-110

Køllehøjvej 2

12b+12c

Sjælborg By, Hostrup

5

Kommuneatlas Esbjerg - 1992

1+2+4

1900

06-030-010

Mandø Byvej 10

28b

Mandø By, Mandø

5

Lokalplan 10.10 - 12.12.1983

1+4

1718

41-010-050

Mandø Byvej 15

19d

Mandø By, Mandø

1

Kulturarvsstyrelsen - Okt. 2011

1

1838

41-010-050

Mandø Byvej 17

16b

Mandø By, Mandø

5

Kommuneatlas Ribe - 1990

2

?

41-010-050

Mandø Byvej 17

16b

Mandø By, Mandø

5

Kommuneatlas Ribe - 1990

1

1880

41-010-050

Mandø Byvej 23

4a

Mandø By, Mandø

5

Lokalplan 10.10 - 12.12.1983

1+2

1900

41-010-050

1939-1939Mandø Byvej 24

9a

Mandø By, Mandø

5

Lokalplan 10.10 - 12.12.1983

1+2+3

1916

41-010-050

Mandø Byvej 30

3b

Mandø By, Mandø

5

Lokalplan 10.10 - 12.12.1983

1

1877

41-010-050

Mandø Byvej 34

1a

Mandø By, Mandø

5

Lokalplan 10.10 - 12.12.1983

1+2+3

1901

41-010-050

Mandø Byvej 35

2c

Mandø By, Mandø

1

Kulturarvsstyrelsen - Okt. 2011

1

1830

41-010-050

Mandø Byvej 37

2b

Mandø By, Mandø

3

Lokalplan 10.10 - 12.12.1983

1

1910

41-010-050

Mandø Byvej 37

2b

Mandø By, Mandø

5

Kommuneatlas Ribe - 1990

2

?

41-020-030

64

Mandø Byvej 5

27F

Mandø By, Mandø

1

Kulturarvsstyrelsen - Okt. 2011

1

1830

41-010-010

Mandø Byvej 8

28c

Mandø By, Mandø

5

Kommuneatlas Ribe - 1990

1

1718

41-010-050

Mandø Kirkevej 10

41a

Mandø By, Mandø

5

Lokalplan 10.10 - 12.12.1983

1+2

1869

41-010-070

Mandø Kirkevej 10

41a

Mandø By, Mandø

5

Kommuneatlas Ribe - 1990

3

1904

41-010-070

Mandø Kirkevej 3

45a

Mandø By, Mandø

5

Lokalplan 10.10 - 12.12.1983

1

1777

41-010-070

Mandø Kirkevej 5

50a

Mandø By, Mandø

5

Lokalplan 10.10 - 12.12.1983

1+2

1900

41-010-070

Mandø Kirkevej 8

42g

Mandø By, Mandø

5

Lokalplan 10.10 - 12.12.1983

1

1800

41-010-070

Mejlby Engevej 1

176

Nr. Farup By, Farup

5

Kommuneatlas Ribe - 1990

2

1877

39-040-010

Mejlby Engevej 1

176

Nr. Farup By, Farup

4

Kommuneatlas Ribe - 1990

1

1877

39-040-010

Mejlbyvej 5

26a

Nr. Farup By, Farup

5

Kommuneatlas Ribe - 1990

1

1923

39-040-010

Myrtuevej 35

1c

Myrtue Gde., Hostrup

4

Kommuneatlas Esbjerg - 1992

1

1902

06-030-080

Myrtuevej 39

1a

Myrtue Gde., Hostrup

5

Kommuneatlas Esbjerg - 1992

1

1914

06-030-080

Orrehøjvej 5

5b

Sjælborg By, Hostrup

5

Kommuneatlas Esbjerg - 1992

1

1880

06-030-010

Præstevej 11

41b

Sdr. Farup By, V. Vedsted

4

Kommuneatlas Ribe - 1990

1

1880

38-030-030

Præstevej 11

41b

Sdr. Farup By, V. Vedsted

5

Kommuneatlas Ribe - 1990

4

1934

38-030-030

Sanatorievej 75

1c

Sjælborg By, Hostrup

4

Kommuneatlas Esbjerg - 1992

1

1875

06-030-090

Sdr Farup Vej 2

28z

Sdr. Farup By, V. Vedsted

5

Kommuneatlas Ribe - 1990

1+2+4

1931

38-070-010

Sdr Farup Vej 50

7a

Sdr. Farup By, V. Vedsted

5

Kommuneatlas Ribe - 1990

1

1923

38-030-020

Sdr Farup Vej 54

3t

V. Vedsted By, V. Vedsted

5

Kommuneatlas Ribe - 1990

2

1927

38-030-020

Sdr Farup Vej 54

3t

V. Vedsted By, V. Vedsted

3

Kommuneatlas Ribe - 1990

1

1857

38-030-020

Sdr Strandvej 2

28a

Mandø By, Mandø

5

Lokalplan 10.10 - 12.12.1983

1

1890

41-010-070

Sdr Strandvej 2

28a

Mandø By, Mandø

3

Lokalplan 10.10 - 12.12.1983

2

1890

41-010-070

Sdr Strandvej 6 A

20c

Mandø By, Mandø

5

Lokalplan 10.10 - 12.12.1983

1

1857

41-010-070

Sjelborg Kirkevej 5

2G

Sjælborg By, Hostrup

4

Kommuneatlas Esbjerg - 1992

1

1915

06-030-010

Sjelborg Strandvej 11

3a

Sjælborg By, Hostrup

5

Kommuneatlas Esbjerg - 1992

1

1872

06-030-061

Sjelborg Strandvej 19

6A

Sjælborg By, Hostrup

3

Kommuneatlas Esbjerg - 1992

1+2+3

1900

06-030-061

Sjelborg Strandvej 20

6d

Sjælborg By, Hostrup

3

Kommuneatlas Esbjerg - 1992

1

1917

06-030-061

A-E

65

Sjelborg Strandvej 27

3b

Sjælborg By, Hostrup

3

Kommuneatlas Esbjerg - 1992

1+2

1897

06-030-010

Sjelborg Strandvej 8

2H

Sjælborg By, Hostrup

4

FBB - 2011

1

1922

06-030-061

Sjelborgdalen 30

1n

Sjælborg By, Hostrup

5

Kommuneatlas Esbjerg - 1992

1

1935

06-030-013

Sjelborggårdsvej 30

2b

Sjælborg By, Hostrup

3

Kommuneatlas Esbjerg - 1992

3

1900

06-030-010

Sjelborggårdsvej 42

2G

Marbækgård, Hostrup

5

Kommuneatlas Esbjerg - 1992

1

1917

06-030-080

Sjelborggårdsvej 45

2B

Sjælborg By, Hostrup

5

Kommuneatlas Esbjerg - 1992

1

1925

06-030-080

Sjelborgvej 76

8a

Sjælborg By, Hostrup

3

Kommuneatlas Esbjerg - 1992

1+2

1886

06-030-061

Sneum Kirkevej 20

1dp

Sneumgård Hgd., Sneum

1

Kulturarvsstyrelsen - Okt. 2011

2

1800

12-030-110

Strandvej 2

26F

Mandø By, Mandø

1

Kulturarvsstyrelsen - Okt. 2011

1

1912

41-020-030

Sønderhedevej 15

2g

Kravnsø By, Hostrup

4

Kommuneatlas Esbjerg - 1992

1+2+3

1937

06-030-010

Sønderhedevej 23

6a

Kravnsø By, Hostrup

3

Kommuneatlas Esbjerg - 1992

1+2

1926

06-030-010

Sønderhedevej 40

10b

Kokspang By, Hostrup

5

Kommuneatlas Esbjerg - 1992

1

1932

06-030-010

Tjæreborgvej 181

12b

Krogsgård Hgd., Tjæreborg

4

Kommuneatlas Esbjerg - 1992

2+3

1936

12-030-030

Tjæreborgvej 181

12b

Krogsgård Hgd., Tjæreborg

5

FBB - 2011

1

1936

12-030-030

Vestervej 1 (6760)

38g

Mandø By, Mandø

5

Lokalplan 10.10 - 12.12.1983

1

1910

41-010-020

Vestervej 1 (6760)

38g

Mandø By, Mandø

5

Kommuneatlas Ribe - 1990

1

1910

41-010-020

Vestervej 10 (6760)

20a

Mandø By, Mandø

5

Lokalplan 10.10 - 12.12.1983

1

1890

41-010-050

Vestervej 16 (6760)

15b

Mandø By, Mandø

5

Lokalplan 10.10 - 12.12.1983

1

1895

41-010-050

Vestervej 21 (6760)

18a

Mandø By, Mandø

3

Lokalplan 10.10 - 12.12.1983

1

1849

41-010-050

Vestervej 27

6V

Sjælborg By, Hostrup

5

Kommuneatlas Esbjerg - 1992

1

1937

06-030-040

Vestervej 27 (6760)

29b

Mandø By, Mandø

3

Lokalplan 10.10 - 12.12.1983

1

1877

41-010-050

Vestervej 29 (6760)

21c

Mandø By, Mandø

5

Kommuneatlas Ribe - 1990

1

1938

41-010-050

Vestre Strandvej 56

15d

Tjæreborg By, Tjæreborg

4

Kommuneatlas Esbjerg - 1992

1

1842

12-030-030

Vestre Strandvej 62

35a

Tjæreborg By, Tjæreborg

3

Kommuneatlas Esbjerg - 1992

1+2+3+4

1923-1940

12-030-030

Østre Toftevej 2B

12a

Mandø By, Mandø

5

Lokalplan 10.10 - 12.12.1983

1

1906

41-010-050

Østre Toftevej 2B

12a

Mandø By, Mandø

5

Kommuneatlas Ribe - 1990

3

1926

41-010-050

1923-1923-
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Bilag 3
Kort over bevaringsværdig bebyggelse i Esbjerg Kommune
Udtrukket fra Kommunens GIS den 12. september 2013.
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Bilag 4
Afgrænsning af den bevarende lokalplan for Nordby

Lokalplan nr. 105 for Nordby viser afgrænsningen for den bevaringsværdige bymidte. S. 66.
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Bilag 5
Afgrænsning af den bevarende lokalplan for Sønderho

I lokalplan 19 for Sønderho er den bevaringsværdige bymidte afgrænset.
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Bilag 6
Afgrænsning af den bevarende lokalplan for Sønderklit

Lokalplan 90 for Sønderklit, Fanø, viser afgrænsningen for
den bevaringsværdige bygningsmasse.
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Bilag 7
Bevaringsværdig bebyggelse i Tønder Kommune inden for
nationalparken
Udtræk fra FBB den 2. december 2013.

Rømø
A Hansensvej 6, 550 - 9097 - 1
A M Listsvej 17, 550 - 9230 - 1
Bornholmervej 4, 550 - 8954 - 1
Bornholmervej 8, 550 - 9039 - 1
Bornholmervej 12, 550 - 8507 - 1
Borrebjergvej 18, 550 - 8984 - 1
Davidstræde 10B, 550 - 9653 - 1
Gl Skolevej 11, 550 - 9227 - 1
Grammarkvej 4, 550 - 8951 - 1
Grammarkvej 9, 550 - 9000 - 1
Grammarkvej 10, 550 - 8979 - 1
Grammarkvej 13, 550 - 9013 - 1
Grammarkvej 16, 550 - 9081 - 1
Hattesvej 31, 550 - 9229 - 1
Havnebyvej 154, 550 - 9018 - 1
Havnebyvej 156, 550 - 9034 - 1
Havnebyvej 170, 550 - 8975 - 1
Havnebyvej 190, 550 - 9094 - 1
Havnebyvej 196, 550 - 8986 - 1
Havnebyvej 209, 550 - 8995 - 1
Havnebyvej 211, 550 - 8976 - 1
Havnebyvej 241, 550 - 8949 - 1
J Tagholmsvej 9, 550 - 9100 - 1
Juvrevej 39, 550 - 8293 - 1
Juvrevej 49, 550 - 8282 - 1
Kromosevej 1, 550 - 9055 - 1
Kromosevej 18, 550 - 9093 - 2
Kromosevej 22, 550 - 9108 - 1
Lakolk 122, 550 - 9275 - 1
Lakolk 132, 550 - 9264 - 1
Lakolk 136B, 550 - 9259 - 1
Lakolk 140, 550 - 9255 - 1
Lakolk 146, 550 - 9249 - 1
Lakolk 148, 550 - 9260 - 1
Lakolk 156, 550 - 9262 - 1
Lakolk 158A, 550 - 9258 - 1
Lakolk 158C, 550 - 9180 - 1
Lakolk 202, 550 - 9251 - 1
Lakolk 232, 550 - 9277 - 1
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Lakolk 238, 550 - 9254 - 1
Lakolk 248, 550 - 9263 - 1
Lakolk 250, 550 - 9252 - 1
Lakolk 252B, 550 - 9177 - 1
Lakolk 252C, 550 - 9179 - 1
Lakolk 252D, 550 - 9161 - 1
Lakolk 252, 550 - 9261 - 1
Lakolk 254, 550 - 9279 - 1
Lakolk 256, 550 - 9278 - 1
Lakolk 268, 550 - 9415 - 1
Lakolk 274, 550 - 9178 - 1
Langdalsvej 14, 550 - 9103 - 1
Lejrbjergvej 5, 550 - 9095 - 1
Lyngvejen 7, 550 - 8944 - 1
Lyngvejen 14, 550 - 8943 - 1
Mantagesvej 3, 550 - 9004 - 1
Mantagesvej 6, 550 - 8985 - 1
M S Schouwsvej 6A, 550 - 9091 - 1
Prilen 37, 550 - 7283 - 1
Råbjergvej 55, 550 - 9652 - 1
Skansen 3, 550 - 9005 - 2
Stagebjergvej 20, 550 - 8947 - 1
Stagebjergvej 30, 550 - 9006 - 1
Sukkertoppen 4, 550 - 9237 - 1
Sønderbyvej 18, 550 - 8948 - 1
Sønderbyvej 18, 550 - 8948 - 6
Thadesvej 1, 550 - 8257 - 1
Thadesvej 1, 550 - 8257 - 2
Thadesvej 1, 550 - 8257 - 3
Vestergade 1, 550 - 11303 - 4
Vestergade 9, 550 - 8532 - 1
Vestergade 15, 550 - 9041 - 1
Vestergade 23, 550 - 8963 - 1
Vestergade 29, 550 - 24504 - 1
Vestervej 9A, 550 - 13077 - 1
Vestervej 17, 550 - 8271 - 1
Vestervej 24, 550 - 8309 - 1
Vestervej 34, 550 - 8244 - 1
Vråbyvej 21, 550 - 8945 - 1
Vråbyvej 23A, 550 - 8958 - 1
Vråbyvej 23B, 550 - 8958 - 2
Vråbyvej 24, 550 - 9105 - 1
Vråbyvej 26, 550 - 9104 - 1
Vråbyvej 31, 550 - 9002 - 1
Vråbyvej 32, 550 - 9099 - 1
Vråbyvej 41, 550 - 8956 - 1
Vråbyvej 44, 550 - 9098 - 1
Vråbyvej 47, 550 - 8965 - 1
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Bilag 8
Bevaringsværdig bebyggelse i Tønder Kommune inden for
nationalparken
Udtræk fra FBB den 2. december 2013.

Nørremølle
Nørremølle 1, 550 - 3211 - 1
Nørremølle 1, 550 - 3211 - 2
Nørremølle 1, 550 - 3211 - 3
Nørremølle 2, 550 - 2893 - 1
Nørremølle 3, 550 - 3174 - 1
Nørremølle 3, 550 - 3174 - 2
Nørremølle 4, 550 - 3183 - 1
Nørremølle 4, 550 - 3183 - 2
Nørremølle 5, 550 - 3002 - 1
Nørremølle 5, 550 - 3002 - 2
Nørremølle 6, 550 - 3175 - 1
Nørremølle 6, 550 - 3175 - 2
Nørremølle 6, 550 - 3175 - 3
Nørremølle 7, 550 - 3001 - 1
Nørremølle 7, 550 - 3001 - 2
Nørremølle 7, 550 - 3001 - 3
Nørremølle 9, 550 - 3199 - 1
Nørremølle 9, 550 - 3199 - 2
Nørremølle 10, 550 - 3000 - 1
Nørremølle 10, 550 - 3000 - 2
Nørremølle 11, 550 - 3179 - 1
Nørremølle 11, 550 - 3179 - 2
Nørremølle 12, 550 - 2999 - 1
Nørremølle 12, 550 - 2999 - 2
Nørremølle 14, 550 - 3178 - 1
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