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Fælles for de steder, vi omtaler i guiden, er, at 
de har modtaget bidrag fra realdania. Vi støtter 
hvert år mange hundrede små og store projekter 
over hele landet. For de fleste gælder det, at 
uden støtten fra realdania var de sandsynligvis 
aldrig blevet til noget. 

i slutningen af 2000 blev realdania etableret 
som en almennyttig og almenvelgørende virk-
somhed – det vil sige, at vi arbejder med filan-
tropi. Hvis man slår ordet filantropi op i nudansk 
ordbog, ser vi, at det stammer fra det græske 
ord for menneskekærlighed. andre steder bliver 
det forklaret som et begreb, der omfatter ”dona-
tion af penge, materiel, tjenester, tid eller 
arbejde til et velgørende formål uden nogen 
belønning til den, der donerer”.

realdania blev sat i verden for at skabe livskvali-
tet gennem det byggede miljø, til gavn for os 
alle sammen – uanset hvor vi lever og færdes. 

det betyder i praksis, at vi skal være med til at 
berige vores samfund både med det, vi kan tage 
og føle på, og med ny viden, inspiration og gode 
eksempler til efterfølgelse. med bygninger som 
ellers formentlig aldrig var blevet bygget, og 
med forskningsresultater, som måske aldrig var 
blevet skabt. det handler om udviklingen af 
vores byer, fremtidens byggeri og bygningsarven 
– om det åbne land, naturen, og om at bidrage 
til bæredygtighed på alle niveauer: Socialt, øko-
nomisk, miljø- og sundhedsmæssigt.

De næsten 30 meget forskellige udflugtsmål, 
som vi beskriver i denne folder er blot nogle 
blandt de mange, der foreløbig har fået støtte. 
realdania ønsker rigtig gode ture!

Realdania ønsker rigtig gode ture!

God tur!

Velkommen til denne turguide. Vi håber, at den kan give inspiration 
til at besøge seværdigheder rundt omkring i Østjylland og på 
Samsø.

Forsidebillede:
Your Rainbow Panorama 
på toppen af kunstmuseet 
ARoS i Aarhus
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taG på vandretur i himmelrummet 
Your rainbow panorama på aros kunstmuseum

man behøver ikke at være uddannet astronaut 
for at få sig en vandretur i himmelrummet. man 
skal blot besøge kunstmuseet aroS i aarhus. 
Her har den dansk/islandske kunstner Olafur eli-
asson på museets tag skabt det opsigtvækkende 
kunstværk ”Your rainbow panorama”.

det er en cirkelformet rundgang, der er 150 
meter lang og tre meter bred, udført i glas i alle 
spektrets farver. det opsigtvækkende kunstværk 
har en diameter på 52 meter og er monteret på 
slanke søjler 3,5 meter over museets tagflade. 
på afstand ligner det en vandret, svævende 
regnbue, som synes at have lagt sig til hvile på 
taget af museet.

enestående udsigt
man kan tage trapperne eller en elevator op til 
buen og begive sig ud på sin egen sansevan-
dring gennem det panoramiske forløb, hvor man 
har en helt enestående udsigt til den omkring-
liggende by og ud over bugten. under ”Your 
Rainbow Panorama” er museets store, flade tag 
blevet beklædt med træ, så det fungerer både 
som et enestående rekreativt område og som en 
udsigtsplatform. 

Befinder man sig nede i selve byen, er regnbuen 
synlig fra lang afstand, og da man ser forskellige 
farver, alt efter hvor i byen man befinder sig, 
fungerer værket som et kompas. Om natten er 
”Your rainbow panorama” oplyst indefra af 
spots i gulvet. 

Læs mere på www.aros.dk

Vidste du det?

realdania støttede opførelsen af det 
markante kunstværk og enestående, 
selvstændige arkitektoniske tagbyrum 
med godt 61 mio.kr. 

aroS er i øvrigt ét af nordeuropas største kunst-
museer. Bygningens koncept er inspireret af 
dantes ”Guddommelige Komedie”. den blev 
skrevet omkring år 1300, som en fiktiv rejsebe-
skrivelse, hvori forfatteren dante alighieri for-
tæller, hvad han så, da han rejste igennem de 
tre dødsriger: Helvede, Skærsilden og Himme-
len. aroS’ ni rum i den sortmalede kælder sym-
boliserer helvede i form af udstillingskonceptet 
”de 9 rum”. Og med tagprojektet er forbindelsen 
mellem himmel og helvede fuldendt.
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aros aarhus Kunstmuseum
ARoS Alle 2

8000  Aarhus C
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Gammel Godsbane som kulturelt kraftcenter
aarhus godsbanegård

med sin beliggenhed på Skovgaardsgade har den 
kæmpe store gamle godsbanegård i aarhus en 
meget central placering i aarhus.  Og efter en 
omfattende renovering og ombygning stod den i 
2012 færdig som et nyt produktionscenter for sce-
nekunst, billedkunst og litteratur. i alt 10.500 kva-
dratmeter - så meget plads har kulturen fået at 
boltre sig på. Og aarhus har dermed fået et nyt 
kulturelt lokomotiv og en drivkraft i det nye byom-
råde, der med tiden vil vokse op på de gamle 
godsbanearealer.

Bygningerne ligger i umiddelbar nærhed af en 
lang række andre kulturinstitutioner. Både aroS 
og musikhuset ligger tæt ved, og godsbanegår-
den fungerer som et centralt bindeled i ”kulturzo-
nen”. 

et oplevelsesrum
mellem de gamle godsbanehaller er bygget en helt 
ny fløj, som indeholder bl.a. en cafe, og taget på 
denne fløj benyttes til hygge og solbadning samt af 
ivrige skatere og løbehjulsentusiaster m.m.
Visionen med centret er at skabe et sted, hvor pro-
duktionen af kunst står øverst på dagsordenen. Her 
får alle aktører inden for og i spændingsfeltet mel-
lem scenekunst, billedkunst og litteratur de bedst 
tænkelige vilkår for at skabe og videreudvikle deres 
kunst. Og samtidig er det et kreativt oplevelsesrum 
for byens borgere og besøgende.

der er en klar forventning om, at produktionscentret 
i betydelig grad vil styrke aarhus’ position og synlig-
hed inden for de tre kunstgrene - både nationalt og 
internationalt.

Godsbanegården
Skovgaardsgade 3

8000  Aarhus C

Læs mere på www.godsbanen.dk
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Vidste du det?
Realdania har støttet projektet med 61 

mio. kr. ud af de i alt 122 mio. kr., som 

omdannelsen af godsbanegården har 

kostet. Og det er blot ét eksempel på fabrik-

ker og produktionsanlæg, der før lå øde 

hen, men nu er blevet baser for nyt liv og 

nye aktiviteter med støtte fra Realdania.
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i næsten 900 år, indtil den første kysthavn blev 
bygget i midten af 1800-årene, fungerede åens 
udmunding som havn. Og på netop her, hvor 
aarhus opstod i vikingetiden, er der taget hul på 
en ny epoke i byens historie. 

Havnen er stadig en livsnerve, men den gamle 
erhvervshavn skal ikke længere skygge for de 
historiske byrum og livet langs åen. den skal nu 
gøres til et urbant og rekreativt område ud mod 
bugten. de bærende aktiviteter ændrer karakter. 
Hvor de før var koncentreret om industri og 
skibstrafik, bliver de med det nye multimediehus 
til kultur, information og vidensdeling.

”urban mediaspace aarhus” er det største 
anlægsprojekt i kommunens historie. projektet 
omdanner det oprindelige havnemiljø til et nyt 
byrum, der skaber sammenhæng mellem by og 
vand.  projektet omfatter multimediehuset, som 
bliver et kulturelt mødested og et rum, hvor man 
kan søge og udveksle viden. det skal rumme det 
eksisterende hovedbibliotek, borgerservice og et 
komplet oplevelsesmiljø med det nyeste inden 
for medier, teknologi og kultur. det bliver dan-
marks største bibliotek og international trend-
sætter for fremtidens biblioteksmiljø. 

P-anlæg med 1000 pladser
europa plads bliver lagt om, og man lægger den 
sidste del af aarhus å fri. den kommer til at løbe 
langs multimediehuset. Byens mange cafeer, 
restauranter og butikker vil danne et naturligt 

strøg til havnearealerne. desuden bliver der 
opført en bastion i havnen i en integreret løs-
ning med europas største og mest innovative 
fuldautomatiske p-anlæg med 1000 pladser, en 
letbanestation og trafikkorridorer for tog, biler, 
cykler og fodgængere.

fra vikinGetid til fremtid i aarhus
urban mediaspace aarhus

Vidste du det?

realdania bidrager samlet med 661 mio. 
kr. og i dette beløb indgår delfinansie-
ring af det samlede byrumsprojekt samt 
investering i det nye parkeringshus.
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på tropevandrinG i den jyske hovedstad
væksthuset i botanisk have

Omkring 45.000 mennesker vandrer hvert år fra 
middelhavets blide klima, gennem subtropiske 
ørkner til tropiske bjergskove, tropisk mon-
sunklima og tropisk regnskov. det er ganske 
gratis og kan gøres på et par timer – men man 
må gerne blive længere.

Vi taler om en af de helt store attraktioner i 
aarhus - nemlig den smukke botaniske have, 
der med sine fem forskellige huse ligger som 
en fredelig oase i hjertet af byen og fryder de 
besøgende med over 4.000 forskellige plante-
arter. det største hus, palmehuset, er på 1.000 
kvadratmeter og 13 meter højt.

anlægget, der er fra sidst i 1960’erne, har i 
2013 fået et splinternyt 1.000 kvadratmeter 
stort tropisk væksthus i europæisk topklasse. 
Samtidig er det gamle palmehus omdannet til 
et formidlingscenter. i samspil med parken 
skaber det en botanisk oplevelse med mulig-
hed for fordybelse og aktivitet året rundt og 
giver de besøgende nye og rekreative mulighe-
der. Her er også en foredragssal, undervis-
ningslokaler, udstillingsområde, it-faciliteter 
og café. 

europæisk sværvægt
alle gæster kan, også uden botaniske forkund-
skaber, se frem til en stor oplevelse og udfor-
dring, når de besøger væksthusene, der også 
fungerer som tilholdssted for forskere, skoletje-
neste og organisationer med særlig interesse 

Væksthuset i Botanisk Have
Eugen Warmings Vej 10

8000  Aarhus C

for botanik det har længe været et stort ønske 
for det naturvidenskabelige Fakultet ved aar-
hus universitet, at få væksthuskomplekset i 
Botanisk Have løftet op i den europæiske svær-
vægtsklasse.

Husene skal give publikum en indsigt i den 
betydning, som jordens planteressourcer har 
for mennesket og for opretholdelse af livet på 
jorden i al almindelighed. 

i husene er der taget hensyn til en energimæs-
sig optimal drift med energiforsyning i form af 
sol- og jordvarme, el via solceller og opsamling 
og anvendelse af regnvand i produktionen. pal-
mehuset er opført i stål med en klimaskærm, 
der består af en lavenergi plastfolie, som auto-
matisk tilpasser sig solindstrålingen. realdania 
har støttet projektet med 24 mio. kr.
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fra udsat til attraktiv bydel
gellerup bYen

Gellerupparken i aarhus er landets største 
almene boligafdeling med knap 1.800 boliger og 
omkring 8.000 beboere. aarhus Kommune og 
Brabrand Boligforening har i fællesskab udarbej-
det en helhedsplan for Gellerup. Helhedsplanen 
kombinerer fysiske forandringer med arbejds-
pladser, kulturliv, social indsats og arbejde med 
tryghed i bydelen. det er baggrunden for, at Bra-
brand Boligforening og aarhus kommune i 2012 
gik sammen med realdania om at udskrive en 
arkitektkonkurrence, der skal være med til at 
udvikle områdets grønne områder, gader og 
pladser.

I forbindelse med boligblokkene finder man Gel-
lerup Bibliotek, en kirke og indkøbscenteret City 
Vest. nord for parken ligger Bazar Vest.
Konkurrencen, som realdania støtter med 3,7 
mio. kr., omfatter udviklingen af edwin rahrsvej 
og Bazarpladsen samt et stort grønt parkstrøg, 
der skal løbe fra Skjoldhøjkilen gennem hele 
bydelen og ned til Brabrand ådal. ambitionen er 
på sigt at skabe en indbydende bydel, der hæn-
ger naturligt sammen med den øvrige by. 

attraktiv bydel
arkitektkonkurrencen om udvikling af byrum og 
bydelspark gik i gang i august 2013, hvor aarhus 
Kommune og Brabrand Boligforening blandt de 
17 teams, der havde meldt sig til prækvalifika-
tion, udvalgte fem, der skal give hver deres bud 
på, hvordan man kan omdanne dette store 
boligområde til en attraktiv bydel.

et centralt element i arbejdet er det bidrag, som er 
leveret af beboere i Gellerup og i aarhus i øvrigt – 
mennesker der har været inddraget i en udviklings-
proces, som begyndte i foråret 2013. input herfra er 
blevet samlet, bearbejdet og kombineret med viden 
fra fagpersoner fra hele landet.

Ny standard
Flere af de fem teams har internationale deltagere, 
og hos initiativtagerne er der en klar forventning om, 
at forandringen i Gellerup vil sætte nye standarder 
og blive et eksempel til efterfølgelse.

Vidste du det?
Konkurrencen indgår som en del af den hel-

hedsplan, der blev vedtaget af Aarhus 

Byråd og Brabrand Boligforening i 2007. 

Helhedsplanen omfatter blandt andet: Nye 

veje, nyt stort parkområde, nedrivning af 

blokke og opførelse af bl.a. sundhedshus, 

beboerhuse og communitycenter.  
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Vinderprojektet vil efter planen 
blive offentliggjort midt i 2014.
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de spidstagede huse i forskellige farver står 
skulder ved skulder i andelssamfundet i Hjorts-
høj uden for aarhus. Husene omkranser en 
gårdhave med et fælleshus, og tilsammen 
udgør de et bofællesskab for udviklingshæm-
mede i det lille lokalsamfund.

Formålet med ”Vimby”, der betyder ”velkom-
men i min by”, er at skabe nogle fysiske og 
sociale rammer, der kan integrere unge udvik-
lingshæmmede. det er ikke blot et nyt bosted 
– men i høj grad også et sted, hvor de udvik-
lingshæmmede føler, at de er en del af en 
hverdag og et fællesskab, hvor de i arbejder 
sammen med de andre beboere og er med til 
at drive de forskellige værksteder på vilkår, der 
ligner dem, der gælder på almindelige arbejds-
pladser. de kalder det ”landsbypædagogik”.

samhørighed
andelssamfundet består af otte bogrupper af 
forskellig størrelse, og bofællesskabet for unge 
udviklingshæmmede er Bogruppe 6. Visionen 
er at skabe et meningsfyldt arbejde for de 
unge, der bygger på en samhørighed og et fæl-
lesskab med andelssamfundets øvrige beboere, 
og som samtidig inviterer til et samspil med 
lokalområdet. 

Beboerne i andelssamfundet er fælles om spis-
ning, transport og kulturelle aktiviteter. derud-
over driver de sammen et økologisk landbrug. 

vimby - velkommen i min by
andelssamfundet i hjortshøj

Vidste du det?
Realdania har støttet Vimby ad to omgange. 

Først med 2,8 mio. kr., da man skulle skabe 

de bedst mulige fysiske og sociale rammer 

for en vellykket inklusion af de udviklings-

hæmmede og desuden kortlægge, hvordan 

f.eks. boligens størrelse og indretning kunne 

give de udviklingshæmmede gode levevil-

kår.

I anden runde støttede Realdania med 5,6 

mio. kr. til opførelse af landbrugsbygninger 

samt et mindre salgssted som base for et 

arbejdsfællesskab og et dagtilbud til andels-

samfundets udviklingshæmmede.
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informationshus på bavnehøjen
ejer bavnehøj 

Smukt nær Skanderborg og skabt af istiden 
ligger et af landets nationale mindesmærker 
– ejer Bavnehøj. i århundreder blev der tændt 
bavneblus på højen, når fjenden var truende 
nær, men ellers lå ”bjerget” upåagtet hen. 

i 1924 byggede man Genforeningstårnet for at 
markere, at danskerne mellem Kongeåen og 
Kruså igen var blevet en del af det danske 
kongerige. Og tårnet står netop der, hvor der 
gennem 4.500 år lå en gravhøj. 

80 år senere tog ejer Bavnehøjs Venner - en 
forening af ildsjæle, der arbejder tæt sammen 
med Skanderborg Kommune - initiativ til, at 
der blev gennemført et omfattende renove-
rings- og anlægsarbejde. tårnet blev totalre-
noveret, der blev skabt plads til ophold og leg, 
anlagt p-pladser til biler og busser, plantet 
buske og opsat lys. 

der er også etableret en natursti over til møl-
lehøj 170,86 meter over havet og videre til 
møgelhøj. udsigten er storslået ud over det, 
man kalder ejer Bjerge, som er blevet ophøjet 
til ”national seværdighed”. et enestående 
morænelandskab skabt i sidste del af tredje 
istid bugter sig mod syd. i klart vejr kan man 
se helt til lillebæltsbroen og Samsø. 

i 2009 tog man fat på at bygge en informati-
onsbygning, der spiller sammen med Genfor-
eningstårnet som stedets egentlige centrum.

adgang for gangbesværede
informationsbygningen er, som modstykke til 
det massive, kantede tårn, rundt og let. det 
rummer en kiosk og et depotrum samt fire toi-
letter. Facaden er mørk, beklædt med lodrette 
egetræslister, mens taget er udført i kobber 
ligesom kanten på tårnet. Bygningen er forsy-
net med informationstavler, og i lighed med 
øvrige forbedringer er informationsbygningen 
indrettet sådan, at den er tilgængelig for han-
dicappede. 

Kommunen har senest erhvervet den gamle 
”afholdskro” på ejer Bavnehøj. den er nu blevet 
revet ned, og hele området, hvor den lå, skal 
nytænkes med det formål at skabe en ambitiøs 
og stærk vision for ejer Bavnehøjs udvikling som 
historisk og national attraktion.

Vidste du det?
realdania har støttet projektet med 
knap 2,5 mio. kr.

ejer Bavnehøj
Ejer Bavnehøjvej 4

8660  Skanderborg 

Læs mere på www.ejer-baunehoj.dk
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Gammel Gård blev aktivitetscenter
kultur-, aktivitets- og formidlingscenter vestermølle

med en enestående beliggenhed i den syd-
østlige ende af Skanderborg Sø, kan det store 
gårdanlæg Vestermølle spores tilbage til 
1500-tallet. dengang var det ejet af ring Klo-
ster – et nonnekloster under Benediktineror-
denen. langt senere lå her en proprietærgård 
på 135 hektar, men disse jorde er i dag en del 
af Skanderborg Øst. tilbage er alene bygnin-
gerne og en park.

ejendommen har gennem en række år været 
igennem en omfattende restaurering og er 
samtidig blevet bygget om til ”Kultur-, aktivi-
tets- og Formidlingscenter Vestermølle”. det 
bliver drevet med stort engagement af en 
gruppe lokale ildsjæle og rummer værksteder, 
møde- og foreningslokaler samt en restaurant 
til glæde ikke alene for de 1.500 medlemmer 
i de foreninger, der holder til på stedet, men 
også for de mange besøgende.

den smukkeste bygning
laden var den sidste bygning, der blev 
restaureret. den stod færdig i 2012 og er 
Vestermølles smukkeste og mest karakteristi-
ske bygning opført i 1841. Fra det store, høj-
loftede rum er der et flot kig gennem 
staldvinduerne ud til søen nogle få meter 
mod vest. Bygningen er sat i stand fra yderst 
til inderst og isoleret med respekt for bygge-
stilen, så den kan bruges året rundt til udstil-
linger, seminarer, møder, koncerter og meget 
andet.

Stedet rummer desuden en kornmølle, mølle-
dam, gårdsplads, fredsskov og søeng - i sin 
helhed et særdeles bevaringsværdigt kultur-
miljø.

Vidste du det?
Realdania har støttet den 33 mio. kr. 

dyre restaurering ad flere omgange med i 

alt 6,7 mio.kr. Det er sket for at være med til 

at gøre kulturarven til et aktiv, og samtidig 

sikre at bygninger med en helt unik belig-

genhed har fået nye funktioner, så de kan 

bruges i dag. Samtidig er Vestermølle et 

meget vellykket ildsjæle-projekt, hvor frivil-

lige i samarbejde har skabt særdeles flotte 

resultater, som mange andre projekter kan 

lade sig inspirere af. 

Vestermølle
Oddervej 80

8660  Skanderborg 

Læs mere på www.vestermollelaug.dk
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vandhalla sætter ny standard
vandtræningscenter på egmont højskolen

i mange år har egmont Højskolen været det 
førende højskoletilbud til mennesker med handi-
cap. Og på den sidste dag i februar 2013 kunne 
højskolen i Hou så indvie danmarks mest til-
gængelige vandtrænings- og rehabiliteringscen-
ter. 

navnet er Vandhalla. med sine aktivitetstilbud til 
personer med handicap sætter det nye center til 
135 mio. kr. en helt ny standard.

Omdrejningspunktet i Vandhalla er en kombina-
tion af et 25 meter langt svømmebassin med 
konkurrencefaciliteter og et cirkelformet varmt-
vandsbassin med en helt særlig hæve-/sænke-
bund til vandgymnastik i forskellige højder. 
Hovedattraktionen er en 90 meter lang vandrut-
sjebane. den er danmarks første og hidtil eneste, 
der er tilgængelig for personer med bevægelses-
handicap.

Kultur og idræt
Vandhalla rummer også en hal, der er indrettet så 
fleksibelt, at man ikke alene kan bruge den til 
mange forskellige idrætsgrene, den kan også hur-
tigt stilles om til kulturelle aktiviteter. I kraft af fire 
kæmpestore flytbare vægge kan man desuden 
indrette hallen til arrangementer af forskellige 
størrelser.

Væggene kan omslutte en hydraulisk scene på 60 
kvadratmeter, som samtidig er et kæmpe boks-
rum, hvor man kan opbevare hundredvis af stole 

Vidste du det?
projektet er realiseret i partnerskab med 
realdania, der har støttet byggeriet med 
61 mio. kr. og ydet rådgivning i hele byg-
geprocessen. en række andre fonde har 
støttet projektet, ligesom region midtjyl-
land og Odder Kommune har bidraget.

og borde. til kulturelle arrangementer kan man 
indstille scenen i forskellige højder, og til køre-
stolsbrugere følger en fleksibel rampe med.
Hallen og bassinerne er bundet sammen af et 
motionsrum, der er spækket med træningsmaski-
ner. Her har elever og kursister mulighed for at 
træne individuelt, sammen med en hjælper eller i 
hold. 

Vandhalla er ikke alene for egmont Højskolens 
elever og kursister, men også for gæster i Hou 
Søsportscenter, lokalbefolkningen og andre, der 
har lyst til at benytte disse geniale faciliteter.

Læs mere på www.egmont-hs.dk
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egmont Højskolen
Villavej 25, Hou

8300  Odder
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danmarks vedvarende enerGi ø
energiakademiet på samsø

Samsø blev i 1997 udvalgt som ”danmarks Vedva-
rende energi Ø”. Siden er elforsyningen og 70 
procent af varmeforsyningen blevet omlagt til 
vedvarende energi. Og derfor besøger bl.a. flere 
tusinde forskere, journalister, politikere og 
embedsfolk fra ind- og udland hvert år Samsø for 
at drøfte spørgsmål om energi og suge til sig af 
de erfaringer, man gør sig på øen.

nord for Ballen havn har man opført energiakade-
miet. Her samler man den viden, som man får fra 
arbejdet med alle øens projekter fra vindmøller og 
halmbaseret fjernvarme til rapstraktorer og sol-
fangere. Fx har forskere fra danske og udenland-
ske uddannelsesinstitutioner mulighed for at 
forske i konkrete energiprojekter på akademiet, 
hvor vindmøller, halmfyr og solfangere findes lige 
uden for hoveddøren.

Samtidig fungerer akademiet som konferencecen-
ter, når virksomheder, forskere eller politikere dis-
kuterer vedvarende energi, energibesparelser og 
nye teknologier. Samsø energi- og miljøkontor, 
Samsø energy agency og energitjenesten Samsø 
har til huse i akademiet, og her fra tilbyder de 
energirådgivning til firmaer og private, ligesom de 
tager sig af rundvisninger, fagturisme, workshops 
og seminarer.

Økologien i centrum
i sommermånederne fungerer det som udstil-
lingslokale for turister og andre, der interesserer 
sig for energi og som udflugtsmål og lejrskole for 

skoleklasser, der vil vide mere om de forskellige 
energiformer og vedvarende energi. 

energiakademiet er opført ud fra økologiske 
grundprincipper. det har et minimalt forbrug af 
drikkevand, og der bliver brugt regnvand til toilet-
skyl. Højisolering og energiruder sørger for et lavt 
varmeforbrug, og akademiet er tilsluttet et halm-
fyret fjernvarmeanlæg. et mindre solvarmeanlæg 
giver varmt vand og fungerer samtidig som 
demonstrationsanlæg for husets gæster.

Vidste du det?
Realdania bevilgede to mio. kr. i støtte til 

byggeriet ud fra ønsket om at sikre optimale 

arkitektoniske og bæredygtige principper i 

byggeriet. Desuden er det et projekt, der er 

med til at sikre Samsøs udvikling til et 

bæredygtigt lokalsamfund og kan tjene til 

eksempel for andre ø- og lokalsamfund.

Læs mere på www.energiakademiet.dk
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Strandengen 1

8305  Samsø
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ildsjæle Gør ide til virkeliGhed

realdania sætter ekstraordinært fokus på de 
ildsjæle, der dagligt lægger tusindvis af timer i frivil-
ligt arbejde i det byggede miljø. For ildsjæle er det 
lysten, der driver engagementet, og de er villige til 
at investere masser af kræfter og hjerteblod i lokal-
samfundets tjeneste. 

en kampagne til 30 mio. kr. skal hjælpe landets 
ildsjæle med at gøre deres ideer til virkelighed. 
Kampagnen blev sat i gang i september 2011 med 
en opfordring til alle landets ildsjæle om at søge 
støtte til netop deres projekt.

målet med kampagnen er – ved hjælp af inspira-
tion, netværk og økonomisk støtte – at hjælpe lan-
dets ildsjæle med at skabe livskvalitet i det byggede 
miljø. det sker gennem:

•   netværk, bl.a. hjemmesiden www.byggeriet-
sildsjaele.dk og en Facebook-gruppe, hvor 
ildsjæle og deres samarbejdspartnere kan gå i 
dialog og følge med i kampagnens udvikling. 

•   inspirationsmøder, en årlig ’ildsjælenes dag’, 
en studiemesse for ildsjæle, diverse kurser og 
andre videnstiltag. 

•   Økonomisk støtte til udvikling og realisering af 
68 projekter.  

i første runde modtog realdania 247 ansøgninger, 
32 projekter blev udvalgt, og de modtog i alt 12 mio. 
kr. i anden runde meldte 218 ildsjæle deres inte-
resse, og 36 projekter fik tilsammen 12 mio. kr. i 
støtte. i udvælgelsen bliver der lagt vægt på at 
støtte originale idéer, der bygger på frivillighed og 
bliver udført til gavn for de lokalmiljøer, ildsjælene er 

en del af, for andre borgere og selvfølgelig for 
ildsjælene selv.

Blandt de udvalgte projekter finder vi seks i Østjyl-
land:

I Vrinners på Syddjurs ligger et fint, historisk bebo-
erhus, der jævnligt genlyder af liv og glade dage. 
Beboerhuset og den tilstødende have er ramme om 
fastelavns- og sommerfester, musikarrangementer, 
børneteater, dans, fællesspisning, foredrag, møder 
og meget andet. det bliver brugt af beboerforenin-
gens 300 medlemmer, af lokalbefolkningen i øvrigt 
og af andre foreninger. men de mange aktive frivil-
lige brugere savner plads i køkkenet.

derfor har en gruppe lokale ildsjæle taget initiativ til 
at nyindrette det lille køkken i Vrinners Beboerhus, 
så det bliver muligt for flere at arbejde i køkkenet 
samtidigt. mere gulvplads, mere afsætningsplads 
og gennemgående skabe til service vil tilsammen 
give et mere tidssvarende køkken, der kan dække 
de behov, som brugerne af det aktive hus har. 

alle husets brugere vil nyde godt af et mere brug-
bart køkken - ligesom den gruppe af ældre borgere, 
der afholder byvandringer om gamle dage i Vrin-
ners, og som altid slutter af med en kop kaffe i 
byens beboerhus, vil det. endelig vil projektet 
bidrage til, at et rigtig fint historisk beboerhus stadig 
kan anvendes. 
realdania har støttet ombygningen af køkkenet 
med 100.000 kr.

kokkene har fået god plads
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Vi skal gøre aarhus grønnere, pænere og samtidig 
udfordre ideerne bag ’urban farming’ og dyrkning 
af mad i byerne. det er idéen bag ildsjæle-projek-
tet ”adopt a Box”.

det grønne initiativ har til hensigt at forsyne den 
levende by med spiselige planter og sociale fæl-
lesskaber ved at lade butikker og restauranter 
’adoptere’ en plantekasse, der kan stå uden for 
deres dør. 

indtil videre har projektet kun kørt i ét kvarter i 
aarhus, latinerkvarteret, men efterspørgslen på 
plantekasserne har været så stor, at ildsjælene 
har brug for større og bedre faciliteter end dem, 
de tidligere har haft til rådighed. Hvor de frivillige 
før har bygget og forspiret kasserne i deres pri-
vate boliger, skal et nyt drivhus bidrage til, at flere 

adopter en planteboks
dele af aarhus kan nyde godt af det frivillige 
arbejde. 

realdania støtter projektet med 50.000 kr., så 
ildsjælene i adopt a Box får bedre rammer til at 
bygge og forspire kasserne. det betyder, at kon-
ceptet kan bredes ud til flere dele af byen, med 
det resultat, at aarhus bliver lidt grønnere.
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nordøst for Skanderborg ligger Bulhuset – en hytte 
opført i byggestilen fra perioden mellem den sene 
vikingetid og middelalderen. Huset blev bygget af 
spejderne fra Forlev Spejdercenter i slutningen af 
1970’erne, da spejderforeningen blev oprettet. 

i mange år stod Bulhuset uden tag. de bærende 
konstruktioner i håndhugget eg havde dog ikke 
taget stor skade, og derfor fik spejderne den idé at 
sætte et nyt spåntag på den eksisterende tagkon-
struktion og renovere huset, så det igen kan bruges 
til aktiviteter og overnatning.

på et kursus i efteråret 2012 lagde en gruppe spej-
dere derfor en kæmpe indsats i at lægge 3.500 
håndhuggede bøgespån på taget. næste skridt bli-
ver at restaurere husets indre, så det igen kan blive 
en brugbar hytte til aktiviteter og overnatning. 

vikingehytten i ådalen
arbejdet skal foregå på kurser, hvor de unge spej-
dere bliver involveret i restaureringsarbejdet og 
derigennem får både ansvar og indsigt i, hvordan 
man håndterer forskellige håndværk og arbejder 
med gamle bygningsværker. 

Forlev Spejdercenter har eksisteret i næsten 40 år, 
og hvert år strømmer aktive spejdere fra hele lan-
det til de mange sommerlejre, kurser og arrange-
menter, som foreningen tilbyder. Spejdercenteret 
ligger i illerup ådal – et smukt område, der stræk-
ker sig over 27 tønder land med både søer, skove, 
åer, enge og bakker.

realdania støttede arbejdet med 15.000 kr.
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ryomgaard midt på djursland var tidligere et 
knudepunkt for djurslands lokale jernbanenet. 
derfor var det naturligt, at en gruppe frivillige 
jernbane-entusiaster valgte netop denne 
landsby som stedet for et jernbanemuseum. 

en bevaringsværdig remise danner i dag ram-
men om formidlingen af den tidligere jernbane-
drift. men en større renovering af facaden var 
nødvendig, både for at kunne opretholde muse-
ets faciliteter og for at bevare det kulturmiljø, 
som remiseområdet repræsenterer. 

Foreningen bag museet har eksisteret i 30 år, og 
medlemmerne dækker selv hele driften af 
museet. i de sidste par år han man øget den fri-

jernbanemuseet i remisen
villige indsats og udvidet åbningstiden til ferier 
og sommermåneder, og det har givet en del flere 
besøgende.
 
Gennem den lokale turistforening arbejder 
ildsjælene på at øge besøgstallet yderligere. 
derudover samarbejder museet med et lokalt 
bosted for udviklingshæmmede, der hjælper til 
med at vedligeholde udearealerne.

Gennem en renovering bevarer man kulturmil-
jøet omkring remisen i ryomgaard samtidig 
med, at jernbanemuseets aktiviteter kan fort-
sætte til glæde for lokale og turister. Bl.a. derfor 
støttede realdania arbejdet med 375.000 kr.
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naturen ind i byen
Hvordan kan man bringe naturoplevelser ind i 
storbyens rum? det gav Center for urban 
Kunst byboerne i aarhus mulighed for at 
opleve ved selv være med til at skabe flere 
grønne lommer i byen den 5. maj 2012.

projektet samlede de forskellige aktører, der 
allerede gennem længere tid har arbejdet 
med i ét koordineret initiativ for at gøre byen 
grønnere og integrere kunsten i byrummet. 

den fælles ’havedag’ for hele aarhus førte 
bl.a. til, at der blev etableret højbede, frem-
stillet små vindmøller og plantet blomster. 
mellem 70 og 100 mennesker deltog, og de 
plantede hundredevis af planter i byens ned-
slidte bede og i huller i belægningen. 

Foreningen Center for urban Kunst, der 
består af en gruppe projektmagere, der 

brænder for grønne åndehuller midt i byen, 
har tidligere gennemført lignende begivenhe-
der, hvor fokus har været reparation af 
beskadigede bygninger samt såkaldt ’reverse 
graffiti’, der sætter fokus på beskidte flader i 
byen.

urban Gardening Growthshop ville med ’hele 
byens havedag’ åbne borgernes øjne for 
mængden og bredden af de mange projekter, 
der arbejder for en grøn dagsorden i aarhus 
og vise nye veje til måder at gøre en lille for-
skel til gavn for byens rum.

realdania støttede projektet med 100.000 kr.
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det Gode boliGliv

realdania er gået sammen med almennet og 
Boligselskabernes landsforening om en kampagne, 
der skal bidrage til at nytænke de fysiske rammer 
for det sociale liv i almene boligbebyggelser.
 
realdania har afsat 100 mio. kr. til kampagnen, hvor 
ildsjæle, beboere, beboergrupper og boligafdelinger 
i de mange almene bebyggelser kan være med at 
vise nye veje til et godt boligliv. 

Kampagnen sætter blandet andet fokus på: 
•   Gode fællesfaciliteter til alle beboere – både 

aldersmæssigt, socialt og etnisk. 
•   en bedre kobling mellem de almene boligom-

råder og de byområder, der ligger uden om.
•   en opgradering af udendørsarealerne, så de i 

højere grad indbyder til bevægelse, ophold og 
fællesskab.

•   nye funktioner til de mindre indkøbs- og lokal-
centre, f.eks. motions- og foreningslokaler eller 
lokale hjemmearbejdspladser. 

der kommer udbudsrunder, hvor boligorganisatio-
ner og kommuner kan søge støtte og medfinansie-
ring til:
•   ”den specielle idé” som er mindre projekter, 

der f.eks. kan være sat i gang af lokale 
ildsjæle.

•   ”demonstrationsprojekter”, der er større pro-
jekter, hvor kommune eller boligorganisation 
selv bidrager med 50 procent af finansierin-
gen.  

i første runde kom der i alt 157 ansøgninger, og 47 
projekter fik støtte til både udvikling og realisering - 

alt fra 150.000 kr. til syv mio.kr. de mange ansøgnin-
ger repræsenterer omkring 100.000 boliger fra 
boligafdelinger i 52 kommuner. 
i Østjylland har tre projekter fået støtte. Heriblandt:

rap akademiet
i en nedlagt vaskekælder i Bispehaven i aarhus, har 
rap akademiet haft til huse siden 2010. men med 
omkring 80 elever led man af akut pladsmangel. 
akademiet er et fritidstilbud til alle unge mellem 12 
og 25 år i aarhus Kommune med et særligt fokus på 
unge med anden etnisk baggrund fra udsatte bolig-
områder.

på akademiet bliver eleverne undervist, inspireret 
og motiveret af nogle af landets bedste rappere 
samt erfarne og professionelle kræfter fra musik-
branchen. eleverne er overvejende tosprogede, og 
på akademiet arbejder de med at udtrykke sig på 
dansk.

med et tilskud fra realdania på 480.000 kr. har det 
været muligt at få ombygget en nedlagt ungdoms-
klub, så rap akademiet kan give sine elever bedre 
forhold i forbindelse med undervisning, studieind-
spilning, samspil og fællesskabet om musikken. 
Samtidig får man mulighed for at udvide aktivite-
terne til også at omfatte andre musikalske genrer 
end rap.

rap akademiet modtog i 2010 en danish music 
award for måden, akademiet arbejder med musik 
på, og i 2011 blev det nomineret til den Kriminal-
præventive pris.
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fremtidens landbruGsbyGGeri

landbruget er inde i en forandringsproces af 
historiske dimensioner, hvor strukturændringer, 
global konkurrence og nye produktionsformer 
har vidtgående konsekvenser for udformning og 
placering af nye landbrugsbygninger i det åbne 
land. Fremtidens landbrugsbyggeri bliver meget 
anderledes end de gamle firlængede gårde. 
alene størrelsen af fremtidens bedrifter stiller 
helt andre krav til landbrugsbyggeriet, end det 
man kan opnå gennem de fine gamle byggetra-
ditioner for gårde i danmark. 

i 2006 satte realdania derfor 110 mio. kr. af til 
en kampagne, der satte fokus på udviklingen af 
fremtidens normer for godt landbrugsbyggeri. 
Formålet med kampagne var at støtte en 

nytænkning af landbrugsbyggeriet, hvor man 
både tager højde for kravene til moderne, effek-
tiv produktion, til dyrevelfærd og arkitektur, og 
samtidig medtænker de landskabs– og kultur-
værdier, som findes i forbindelse med landbru-
gene.

Håbet er, at projektet kan være med til at skabe 
et bedre image for landbruget, og at det vil være 
til glæde for alle erhvervets udøvere, og alle der 
gæster det åbne land.

et kvægbrug i Østjylland har fået støtte til at 
udvikle og opføre et helt nyt, banebrydende  
staldanlæg.
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fremtidens kvægstald er i brug 
Vejleskovgård ligger i en ådal syd for Odder og midt 
i et naturskønt, kuperet moræneland med Vejleskov 
som nabo. Gården blev opført i 1868, og i 2012 – 
næsten 150 år senere – kunne man tage en nybyg-
get kvægstald i brug. Vel at mærke en stald, der er 
et godt bud på fremtidens landbrugsbyggeri – og 
en gevinst for både dyrene, menneskene, driften, 
miljøet og det omkringliggende landskab.

Køerne har allerede kvitteret for de nye omgivelser 
ved at give en højere mælkeydelse. det peger på, 
at man, både når det gælder dyrevelfærd og drifts-
økonomi, har ramt rigtigt med den nye kvægstald. 
den har vakt stor opmærksomhed, især lokalt, men 
også i resten af landet og sågar uden for danmark 
grænser.

i den topmoderne stald er plads til 450 køer. den er 
forberedt for en udvidelse til 600 køer og med eks-
tra plads til aflastning i forbindelse med, at køerne 
kælver. de i alt 8.800 kvadratmeter fordelt på to 
staldlænger, en foderlade samt en personale- og 
serviceafdeling er mekaniseret hele vejen igennem 
med robotter til malkning, foderindskub og spalte-
skrabning. Gødningen separeres og køerne ligger i 
fiberstrø.

landmanden har et fantastisk overblik og direkte 
kontakt med dyrene fra et centralt punkt i stalden, 
og fra en balkon kan besøgende se en stald, hvor 
der er god plads, lys og luft. 
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udvalGte øvriGe realdania-projekter i området
tunø røgeri
tunø ligger i Kattegat vest for Samsø og har 
godt 100 indbyggere. tunø By er idyllisk med 
de små huse og den særprægede kirke, hvor 
tårnet fungerer som fyrtårn. 

en gruppe lokale ildsjæle mente, at tunø Havn 
manglede en attraktion. derfor udarbejdede de 
planer for at få bygget en moderne fortolkning 
af et klassisk røgeri.

Formålet er at skabe en mere aktiv havn, tilføje 
et markant bygningsværk, og skabe udvikling i 
et udkantsområde med tilbagegang og mangel 
på beskæftigelsesmuligheder.

et arbejdende røgeri kan gøre havnen mere 
attraktiv og være med til at skille tunø positivt 
ud fra andre havne i farvandet. Samtidig er der 
en forventning om, at et røgeri kan trække 
flere sejlere og turister til Tunø Havn i ydersæ-
sonen.

projektet er af god arkitektonisk kvalitet og vil 
være et fint bidrag - både med hensyn til arki-
tektur og aktivitet på tunø Havn. ud over at 
kunne købe friskrøget fisk vil turisterne også 
kunne opleve processen i røgeriet. Og da der 
ikke er noget tilsvarende på de øvrige øer i 
Kattegat, kan røgeriet være med til at ”brande” 
tunø med en særlig seværdighed. 

da der desuden er tale om et projekt drevet af 
lokale ildsjæle, som har til formål at skaffe liv 
og aktivitet til et lille øsamfund, støtter realda-
nia projektet med 1,5 mio.kr. 

Hinnerup Kollegiet
de eksisterende botilbud for mennesker med 
autisme i region midtjylland bliver nu udbygget 
med fire ældreboliger og særlige fællesfaciliteter i 
tilknytning til Hinnerup Kollegiet i Hinnerup ved 
aarhus.

målet er, at landsforeningen autisme, det natio-
nale Videnscenter for handicap og socialpsykiatri 
under Socialstyrelsen og realdania i samarbejde 
skal bygge de nye boliger og fællesfaciliteter med 
afsæt i ”modelprogram for boliger til ældre med 
autisme”. Byggeriet skal samtidig fungere som 
platform for udvikling af viden om ældre med 
autisme. det nye byggeri placeres i forbindelse 
med to eksisterende bofælleskaber. 

i dag er der lige omkring en million personer over 
65 år i danmark. mellem 0,5 og 1 pct. af disse har 
autisme, og en del af dem bor allerede i botilbud 
for mennesker med funktionsnedsættelser. i de 
kommende år vil der komme endnu flere ældre 
med autisme, men der findes begrænset viden 
om, hvordan aldring påvirker disse mennesker, og 
hvad de fysiske rammer betyder for dem.

de nye ældreboliger ved Hinnerup Kollegiet gør 
det muligt at udvikle et miljø målrettet ældre med 
autisme, og dermed kan vi blive klogere på, hvilke 
fysiske rammer der bedst understøtter det faglige 
arbejde med ældre mennesker med autisme. Og 
behovet for denne type af ældreboliger vil stige 
markant i de kommende år.

Realdania støtter en kvalificering af ældrebolig-pro-
jektet i Hinnerup med 3,1 mio. kr.
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det Gode Hospice – Hospice djursland:
det første hospice, som blev bygget efter 
programmet det Gode Hospice ligger i rønde 
på djursland. realdania ville med udviklings-
projektet det Gode Hospice vise, hvordan 
arkitekturen og de fysiske rammer kan spille 
sammen med hospicefunktionen og dermed 
være med til at understøtte den menneske-
lige omsorg i en svær tid. målet er at få ram-

anton rosens hus på samsø
Samsø Kommune har foretaget en større udvendig 
restaurering af et af øens mest markante bygnings-
værker, anton rosens hus i tranebjerg, der oprinde-
lig er bygget som teknisk skole og siden har 
fungeret som rådhus. med støtte fra realdania 
etablerede kommunen samtidig et helt nyt byrum 
omkring huset, så også de ydre rammer i fremtiden 
understøtter husets arkitektoniske værdier. 

Rosens fine arkitektur og det nye grønne byrum vil 
på fornem vis komplementere hinanden og blive et 

fremtidigt samlingspunkt for hele byen. den sam-
lede projektøkonomi var på 7,5 mio. kr., hvoraf 
realdania bidrog med knap 4 mio. kr. til det nye 
byrum.

realdania støtter også den indvendige restaure-
ring, som forventes at gå i gang i slutningen af 
året. efterfølgende vil huset blive indrettet som 
ramme for Samsø Kommunes repræsentative og 
kulturelle aktiviteter. det er også planen, at byg-
ningen skal huse øens turistkontor. 

mer, indhold og behov til at smelte sammen i 
enhed, som både menneskeligt, fagligt og 
arkitektonisk støtter op om de mennesker, 
der skal bruge hospice, dvs. patienter, pårø-
rende, frivillige og personale.
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Hasle Bakker
en million kubikmeter overskudsjord fra 
bygge- og anlægsarbejder er blevet omdan-
net til det attraktive, rekreative byrum: Hasle 
Bakker.

Fra bakkerne er der en enestående udsigt 
over århus By. Hasle Bakker er selv synlig fra 
store dele af byen og er dermed et slags var-
tegn for Vestbyen. de tre bakker er en del af 
kampagnen Bedre Byrum, som realdania lan-
cerede i 2002 for at styrke interessen for 
byens offentlige rum og skærpe opmærksom-
heden om den funktion, byrummene har – 
både fysisk og socialt. de samlede udgifter 
beløb sig til 9,2 mio. kr. tilskuddet fra real-
dania var på 3,9 mio. kr.

silkeborg slot
i 2009 støttede realdania renoveringen af 
Silkeborg Slot med 1,45 mio. kr. til at for-
bedre tilgængeligheden og til at sikre en 
bedre formidling på Slotsholmen. pengene 
blev bl.a. brugt på en ny træbro, der forbin-
der holmen med området ved papirfabrikken. 

Historiske Haver - Clausholm
danmark har få, men vigtige haver med arkitek-
toniske og kulturhistoriske værdier, der er af 
interesse som kulturarv. de historiske haver er 
imidlertid i et stadigt forfald. et forfald, som ikke 
umiddelbart sletter dem fra landkortet, men 
truer med at forringe og forenkle dem i en sådan 
grad, at de mister deres historiske og arkitekto-
niske værdi. 2006 iværksatte realdania derfor 
en kampagne med fokus på bevaring og forny-
else af historiske haver – specifikt herregårdsha-
ver. der blev afsat 65 mio. kr. til kampagnen, der 
blev gennemført i form af en række demonstrati-
onsprojekter. 

Clausholm Gods ved Hadsten i midtjylland blev 
udvalgt og fik af Realdania finansieret cirka 75 
procent af udgifterne til at sikre havens arkitek-
toniske værdier for eftertiden.
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Brundby stubmølle – samsø
årtiers vind og vejr kombineret med uheldige 
reparationer i 1960’erne resulterede i, at  
Brundby Stubmølle på Samsø var i en så 

arnakkekilden ved silkeborg Bad
arnakkekilden blev i 2007 med realdanias 
støtte genskabt, så den igen fremstår som en 
attraktion i det rekreative område ved Silke-
borg Bad. anlægget omkring kildens 
udspring stammer fra 1929 og er et efter 
danske forhold usædvanligt udendørsanlæg 
med tidstypiske arkitektoniske kvaliteter. Kil-
den springer stadig, som da den blev anlagt, 

ringe stand, at en gennemgribende renove-
ring var nødvendig. realdania støttede i 2010 
renoveringen med 500.000 kr.

med en konstant vandmængde på 250.000 
liter i døgnet, og det konstant 7 grader varme 
vand springer altid med samme kraft. Vandet 
er rigt på mineraler og anvendes også til 
fremstilling af Carlsberg Kurvand.
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Hvidsten Kro
12. februar 2009 havde Hvidsten Kro, der lig-
ger på hovedvejen mellem randers og mari-
ager, fungeret som kongelig privilegeret kro i 
375 år. dermed er den en af landets ældste 
landevejskroer, som stadig er i fuldt vigør. 
Kroen blev fredet i 1987. 

realdania fandt en bevaring af den fredede 
Hvidsten Kro af væsentlig betydning for vores 
historiske arv, og støttede derfor en restaure-
ring med 650.000 kr. Kroen har stor kulturhi-
storisk betydning som eksponent for den 
danske modstandsbevægelse under anden 
Verdenskrig, og ved at sikre dens fortsatte 
eksistens bevarer vi et af de få kulturhistorisk 
umistelige  bygningsmæssige mindesmærker 
for den danske indsats under anden Verdens-
krig.
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Bevaringsværdige Gårdejendomme – 
skjødtgården i Vestrup
Omkring halvdelen af de mange landbrug, 
der hvert år nedlægges betragtes som beva-
ringsværdige. Ofte står bygningerne ubenyt-
tede tilbage, og forfaldet sætter ind. i 2003 
afsatte realdania derfor 30 mio. kr. til en idé-
konkurrence. Formålet var at indsamle gode 
idéer til, hvordan man kunne genanvende 
eller helt nytænke brugen af bevaringsvær-
dige, nedlagte gårde. en stor del af de 30 
mio. kr. gik til medfinansiering, når vinder-
projekterne skulle føres ud i livet. den 250 år 
gamle firlængede landbrugsejendom, Skjødt-
gården i Vestrup,der ligesom mange lignende 
bygninger ikke længere anvendes til sit 
oprindelige formål, blev som en del af denne 
kampagne omdannet til 14 almene lejeboli-
ger. Skjødtgården blev nænsomt renoveret ud 
fra et ønske om at bevare så mange af byg-
ningens kvaliteter som muligt.

Bidstrup Gods
Bidstrup Gods er et velbevaret, fredet gård-
anlæg, skabt i 1750’erne af nicolaus Hinrich 
rieman, der var bygmester for ejeren, etats-
råd Gerhardt de lichtenberg. realdania har 
støttet istandsættelse af balkon, sandstens-
trappe og smedejernsgitter fra 1758 på Bid-
strups fredede hovedbygning. 

projektet omfatter en genskabelse af murede 
buer i balkonens underdel. der er fri adgang 
til gårdspladsen og godset har året igennem 
forskellige arrangementer. Bl.a. den jyske 
hubertusjagt i november måned,  kursusakti-
viteter samt 20-30 rundvisninger på godset.
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Glasmuseet i ebeltoft
i sommeren 2006 udvidede Glasmuseet ebel-
toft med en stor moderne tilbygning. indviel-
sen skete på museets 20 års fødselsdag, den 
28. juni. realdania støttede udvidelsen af 
museet, bl.a. fordi den nye tilbygning tilfører 
området ny arkitektonisk kvalitet. museet er 

en lille perle i dansk udstillingsvirksomhed 
for moderne kunst. det blev grundlagt i 1986 
på initiativ af glaskunstneren Finn lynggaard, 
og har siden i stadig stigende grad bevist sin 
berettigelse.
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Gå på opdagelse i det byggede miljø  
med din smartphone.
 
oplev de mange realdania-støttede projekter i hele danmark 
med vores app. bliv inspireret af moderne arkitektur og  
levende bygningsarv, aktive byrum og historiske haver.

du kan hente app’en til din smartphone eller ipad ved 
at scanne denne Qr-kode.



Kort over realdania-projekter 
som er beskrevet i denne turguide

Your Rainbow Panorama

Godsbanegården
Urban Media Space

Væksthuset

Gellerupbyen

Vimby

Ejer Bavnehøj

Vestermølle

Egmont Højskolen

Samsø Energiakademi

Rapakademiet

Beboerhus i Vrinners

Adopt A BoxBulhuset

Remisen i Ryomgaard

Fremtidens Landbrugsbyggeri
Tunø Røgeri

Hinnerup Kollegiet

Anton Rosens Hus

Hospice Djursland

Hasle Bakker

Clausholm Gods

Silkeborg Slot

Brundby Stubmølle

Arnakkekilden

Hvidsten Kro

Bidstrup Gods

Skjødtgården i Vestrup

Glasmuseet i Ebeltoft

Kalø Slotsruin


