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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 støt-
ten fra Realdania var de sandsynligvis aldrig blevet 
til noget. 

Realdania er en almennyttig og almenvelgørende 
forening – det vil sige, at vi arbejder med filantropi. 
Når vi slår ordet filantropi op, ser vi, at det stammer 
fra det græske ord for menneskekærlighed. Andre 
steder forklares det som et begreb, der omfatter 
”donation af penge, materiel, tjenester, tid eller 
arbejde til et velgørende formål uden nogen beløn-
ning til den, der donerer”.

Mange tror, at det ”bare” handler om penge. Og de 
er naturligvis vigtige. Men det er karakteren af 
vores samarbejde med andre, der er med til at 
afgøre kvaliteten af de projekter og initiativer, som 
vi gennemfører. Sammen med andre ønsker vi at 
sætte en dagsorden, der sætter gang i udvikling og 
forandring.

Realdania blev sat i verden for at skabe livskvalitet 
gennem det byggede miljø til gavn for os alle sam-
men – uanset hvor vi lever og færdes. I praksis bety-
der det, 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 forskningsresulta-
ter som måske aldrig var blevet skabt. 

Det handler for eksempel om: Hvordan vi gennem 
vores fysiske omgivelser kan fremme, at alle kan 
leve et godt liv og deltage i fællesskabet. Hvordan vi 
kan styrke det potentiale, der findes i landets yder-
områder. Hvordan vi skaber ny og større innovation i 
byggeriet, så det kan bidrage markant til samfun-
dets udvikling. Hvordan vi sikrer og udvikler den 
danske bygningsarv. Og hvordan vi styrker og udvik-
ler de danske byer som en fælles, stimulerende, 
bæredygtig og oplevelsesrig ramme om menne-
skers liv og trivsel.

De mange, meget forskellige udflugtsmål, som vi 
beskriver i denne folder, er blot nogle af dem, der 
foreløbig har fået støtte. 

Og husk - du kan med Realdanias app gå på opda-
gelse i projekter over hele landet. Hent app’en via 
QR-koden på side 43 i denne folder.

Realdania ønsker rigtig mange gode ture!

GOD TUR!

Velkommen til denne turguide. Vi håber, at den kan give inspiration 
til at besøge seværdigheder rundt omkring i Fredericia, Hedensted, 
Horsens, Kolding og Vejle kommuner.

Forsidebillede:
Fra herberget Nørrelide ved Jelling 
- en del af projektet ’Herberger langs Hærvejen’
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REALDANIAS STRATEGI 2013-2016
Realdania er en forening, der arbejder for at skabe 
livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Vi 
arbejder problemdrevet og dagsordensættende 
med filantropi og bidrager i samarbejde med andre 
til løsning af komplekse samfundsudfordringer.

Vores filantropiske strategi er udarbejdet på bag-
grund af et stort analysearbejde, hvor vi har ind-
kredset, hvilke markante samfundsudfordringer, 
der knytter sig til det byggede miljø. Det er sket 
i tæt dialog med samarbejdspartnere, ledende 
praktikere, eksterne forskere og eksperter. 

På den baggrund er vores filantropiske stra-
tegi struktureret omkring fem programmer, der 
hver omfatter to initiativer. De i alt ti initiativer 
indkredser de problemstillinger, vi primært 
prioriterer i vores arbejde. Selvfølgelig er der også 
plads til den gode idé, der ikke er indrammet af 
initiativerne, som er vores helt centrale fokus i de 
kommende år.

Vi arbejder problemdrevet
Det er ikke nyt for os at arbejde med strategiske 
fokusområder, men især inspireret af de arbejds-
metoder, man bruger i nogle af de helt store 
amerikanske og europæiske fonde, har vi i vores 
nuværende filantropiske strategi skærpet tilgan-
gen, så vores arbejde kan få størst mulig effekt. 

Vi bygger videre på vores styrker og kompetencer 
med tilføjelse af nye arbejdsformer og et endnu 
stærkere fokus på at indkredse og løse vigtige 
samfundsudfordringer og problemer med relation 
til det byggede miljø, og vi gør det i samarbejde 
– og i øjenhøjde – med andre. På baggrund af 

grundige analyser og tætte, vidensopbyggende 
samarbejder med alle relevante aktører vil vi 
gerne agere fortalere for en bestemt udvikling. 
Det er vigtigt for os, at dette altid sker i samarbej-
de, dialog og netværk, fordi vi sammen kan skabe 
løsninger, som vi ikke kan hver for sig.

Vi arbejder for at skabe livskvalitet for alle
Vi er en aktiv aktør i samfundet, der – sammen 
med andre – sætter en dagsorden og skaber 
udvikling og forandring. De projekter, som vi 
støtter, skal derfor være med til at understøtte 
en udvikling, løse problemer og skabe livskvalitet 
inden for det byggede miljø.
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PROGRAM - RUM FOR ALLE
”Rum for alle” er et af de fem programmer, som 
er Realdanias indsatsområder i de kommende år.

Under programmet ”Rum for alle” ligger de to 
initiativer ”Adgang for alle” og ”Rummelighed for 
alle”.

At alle har adgang til og kan bevæge sig rundt i 
de fysiske omgivelser er en grundsten i et inklu-
derende samfund. Men byens fysiske rum og 
deres regulering er ikke altid indrettet med tanke 
på mennesker med funktionsnedsættelse. 

Samtidig oplever forskellige sårbare og socialt 
udsatte grupper i stigende grad, at de isoleres og 

ikke har mulighed for at skabe meningsfulde 
relationer til andre samfundsgrupper. Dette 
udfordrer visionen om det aktive, inkluderende 
og mangfoldige byliv. 
 
Realdania vil bidrage til at styrke fremtidens vel-
færdssamfund gennem nye indretninger af vores 
fysiske omgivelser, der kan tilgodese alle grup-
pers fysiske og mentale sundhed og fremme 
social inklusion.

På de næste sider kan du læse om nogle af de 
projekter i dette område, som falder ind under 
programmet ”Rum for alle”.

Visualisering af det kommende  
aktivitetsområde ”Kratskolen”
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DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN

Hele 106 skoler tog udfordringen op, da Realdanias 
kampagne ”Drøn på skolegården” sidste år efterly-
ste gode idéer til at nytænke den traditionelle skole-
gård, så den i højere grad indbyder til leg og bevæ-
gelse. En af disse idéer kom fra Skanderup-Hjarup 
Forbundsskole i Kolding med en plan om at 
omdanne et kratområde, der ligger mellem skole, 
boldbaner og et boligområde, til et bevægelseslabo-
ratorium og en udeskole. 

Planen er at skabe et attraktivt, fleksibelt aktivitets-
område – ’Kratskolen’ – som man kan bruge i 
undervisningen, og som desuden kan blive lokalom-
rådets naturlige midtpunkt.  Konkret består projek-
tet af et simpelt, råt 165 kvadratmeter stort 
’supermøbel’ med platforme, overdækning samt 
trapper og et skur til basale rekvisitter.

Kratskolen er udviklet i en designproces, hvor ele-
verne i 5. A, lærere, forskere samt interne og eks-
terne konsulenter har deltaget. Eleverne har bl.a. 
været med til at udvikle ideer til huler, forhindrings-
baner, grønne steder samt street-aktiviteter. Efter-
følgende er ideerne omsat til modeller, som er 
blevet testet og endelig prøvet af til undervisning.

Fik en designpris
Skolen vandt Kolding Kommunes nye designpris 
deSIGNE for projektet. Realdania støtter ”Kratsko-
len” med 420.000 kr. – halvdelen af det samlede 
budget på 840.000 kr.

Formålet med kampagnen Drøn på skolegården er 
at skabe mere leg og bevægelse i og omkring skole-
gården. Både i og uden for skoletid. Kampagnen har 

som mål - i skolegårdene og på skolernes udearea-
ler - at udvikle og realisere fysiske tiltag, som frem-
mer bevægelse blandt skolens elever og andre i 
lokalsamfundene. Også blandt de mindst aktive. De 
tiltag, der bliver realiseret, skal samtidig gennem 
forskning og formidling inspirere andre kommuner 
og skoler til at skabe rum for mere bevægelse.

Kampagnen skal desuden føre til ny viden og forsk-
ning i, hvordan man kan fremme børns bevægelse i 
hverdagen. De udvalgte projekter indgår derfor i et 
forskningsprojekt, der skal give svar på, hvordan 
fremtidens skolegårde kan indrettes. Forskningen 
gennemføres af Center for Interventionsforskning, 
Syddansk Universitet.
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PROJEKT LIVSRUM

Under overskriften Projekt Livsrum opretter Kræf-
tens Bekæmpelse i samarbejde med Realdania syv 
nye rådgivningscentre tæt på hospitalernes kræft-
centre i forskellige byer landet over - bl.a. i Vejle. 

Projekt Livsrum skal hjælpe mange flere kræftpa-
tienter og pårørende, end det er muligt i dag – og 
gerne så tidligt i deres sygdomsforløb som muligt. 
Det handler grundlæggende om, at rådgivningen 
skal blive mere synlig og tilgængelig. Samtidig vil 
centrenes beliggenhed tæt på sygehusene skabe et 
nærmere samarbejde med sygehuspersonalet. 

De nye rådgivningscentre bliver indrettet efter et 
modelprogram, som Kræftens Bekæmpelse har 
udviklet i samarbejde med Realdania. Programmet 
inddrager den nyeste viden om, hvordan de fysiske 

rammer påvirker patienters heling og helbred. 
Grundtanken er, at arkitekturen skal være med til at 
give patienterne livsmod og inspiration. 

Rådgivningscentrene vil adskille sig funktionelt og 
æstetisk fra sygehusene, sådan at de kræftramte og 
deres pårørende får ro til at overskue deres situation 
uden for sygehussystemet. De arkitektoniske ram-
mer skal samtidig indbyde til åbenhed og samvær 
for at tilgodese det behov, mange har, for at møde 
ligestillede og dele erfaringer med andre, der har 
kræftsygdommen inde på livet.

Realdania støtter projektet med en ramme på 50 
mio. kr., mens Kræftens Bekæmpelse finansierer 
100 mio. kr. 

Kræftrådgivningen i Vejle
Man kan ikke undgå at lægge mærke til det nye 
byggeri, der ligger på en skovklædt skrænt på Beri-
derbakken ved Vejle Sygehus. Kræftrådgivnings-
centret er opført med brug af naturmaterialer, så 
det harmonerer med den naturskønne Grejsdal, 
som grunden grænser op til. Bygningen bliver byg-
get i flere planer og får en dejlig tagterrasse øverst, 
hvorfra man kan nyde udsigten over byens tage, 
ligesom en gangbro gør det muligt at gå direkte ind 
i skoven.

I rådgivningen vil der være rum til både samvær i 
fællesarealerne og eftertanke i et roligt hjørne, og 

på en sommerdag vil besøgende kunne lugte mos-
set og barken fra skoven bagved.

Arkitekturen spiller en væsentlig rolle og bygger på 
filosofien om den helende arkitektur, hvor rummet i 
sig selv kan bidrage til, at man får det bedre. De 
rammer, der bliver skabt, bygger således på den 
nyeste viden om arkitekturens – og naturens - 
betydning for vores livskvalitet.

Kurser og træning
I Vejle har sygehuset valgt at udvide huset med 
ekstra lokaler og en træningssal. Det betyder, at 
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kræftpatienternes hus også rummer Vejle Sygehus’ 
helt nye Center for Rehabilitering og Palliation, Pal-
liativt Team og Krop & Kræft, der er intensiv fysisk 
træning for mennesker i kemoterapi.

Håbet er, at man ved at øge tilgængeligheden vil få 
kontakt til mennesker med kræft tidligere i forløbet 
samt få kontakt til flere og andre mennesker end 
tidligere. Man kan altid komme direkte ind fra 
gaden og få en snak med en rådgiver, men derud-
over kan huset byde på alt fra ”Ditliv-kurser” med 
fokus på mad, motion, søvn og tanker, yoga og 
mindfulness til malerværksted, gruppesamtaler, 
foredrag og netværksaftener.

Livsrum i Vejle
Beriderbakken 9 

7100  Vejle
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HUSET MED DET GRØNNE GARDIN
KVARTERHUSET I HORSENS

To gamle industribygninger fra 1887 og 1900, der 
ligger i kvarteret Vestbyen i Horsens, er blevet 
ombygget til et moderne kvarterhus. Bag ombyg-
ningen står Horsens Kommune og Kvarterløftprojek-
tet Vestbyen.

I stueetagen er der indrettet en café med køkken, to 
sammenhængende lokaler og en scene. Første sal 
er musiketagen, hvor man kan spille, optage og 
lege med musik på forskellig vis. 2. sal er indrettet til 
børn og unge, og her lejer Ungdomsskolen sig ind. 
Øverst er der indrettet it-café.

Beboerhuset blev en selvejende institution, som, 
efter at projekt Kvarterløft i Vestbyen udløb, er ble-
vet overdraget til Vestbyens borgere. Den officielle 
indvielse fandt sted i 2007.

Det grønne gardin
Arkitektonisk var ombygningen særlig interessant 
på grund af den utraditionelle måde, man fik opfyldt 
de nutidige krav til brandsikring og varmeisolering 
på. Normalt isolerer man bygninger indvendigt, 
men Tegnestuen Vandkunsten, der sammen med 
beboerne i kvarteret er arkitekterne bag projektet, 
foreslog en løsning, hvor isoleringen blev foretaget 
udvendigt. 

Den udvendige isolering blev desuden beplantet 
med efeu, og resultatet er et grønt ’gardin’, som 
dækker store dele af facaden. Flere steder bliver 
bevoksningen holdt nede, så den oprindelige byg-
ning træder frem. Andre steder er selv de gamle 

Læs mere på www.vestbyen.horsens.dk

vinduer dækket til. Resultatet er en facade med et 
varieret udtryk, der skifter markant alt efter tids-
punktet, da indendørsbelysningen om aftenen vil 
skinne ud gennem det grønne. 

Realdania støttede rådgivningsydelser i forbindelse 
med projektets gennemførelse med to mio. kr.
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Kvarterhuset
Vestergade 7 B

8700 Horsens
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PROGRAM - DEN LEVENDE BYGNINGSARV

Programmet ”Den levende bygningsarv” er et af 
de fem programmer, som er  Realdanias indsats-
områder i de kommende år. Under programmet 
”Den levende bygningsarv” ligger de to initiati-
ver ”Fremtidens herregård” og ”Bygningsarven i 
landdistrikterne”.

Samfundet er i konstant udvikling, og det bety-
der, at bygninger og bevaringsværdige miljøer 
mister deres oprindelige funktioner og skal 
transformeres for at overleve. Derfor ligger der 
en stor og kompleks opgave i at sikre bygning-
sarven. Dertil kommer, at det ofte er vanskeligt 
og koster mange penge at vedligeholde den. 

Vi vil aktivere den bedste del af vores fælles 
bygningsarv, så den kan følge med tidens 
udvikling og øge borgernes livskvalitet. En 
levende bygningsarv med nutidssvarende 
funktioner kan bidrage til at fastholde identitet 
og tilhørsforhold i et moderne samfund og 
samtidig være med til at skabe smukke og 
oplevelsesrige rammer for danskernes daglige 
liv. 

På de følgende sider kan du læse om nogle af 
de projekter i dette område, som falder ind 
under programmet ”Den levende bygningsarv”.

Bindeballe Købmandsgård
Bindeballevej 100  

7183 Randbøl
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DEN FREMSYNEDE KØBMANDS GÅRD
BINDEBALLE KØBMANDSGÅRD

I september 1897, da Vejle-Vandel jernbanen 
blev etableret gennem den skønne Vejle ådal, 
åbnede Jeppe Kristensen en købmandsgård i 
Bindeballe. Han regnede med, at hvor toget 
gjorde holdt, ville der opstå et lille samfund. 
Og han fik ret.

Ikke nok med at der kunne provianteres i 
købmandsgården, den fremsynede købmand 
oprettede også en parkeringsplads til de rej-
sende, der skulle videre med toget til Vejle. I 
hestestalden ved pakhuset kunne godtfolk 
derfor få opstaldet deres heste, mens de var 
væk.

60 år senere blev Vejle-Vandel banen nedlagt, 
men den gamle Købmandsgaard består den 
dag i dag. Der har været handel uafbrudt 
gennem alle årene, og omkring 100.000 men-
nesker besøger hvert år købmandshandlen.

Maja og Reinholdt Jensen overtog Køb-
mandsgaarden i 1973 og begyndte at reno-
vere ejendommen. Samtidig gik de i gang 
med at finde butiksinventar fra omkring 
1900-tallet, så den gamle Købmandsgaard 
atter kom til at ligne det, den var engang. 

Arbejdende landhandel
For at sikre en bevaring både af stedet og af 
samlingen for eftertiden, forærede Maja og 
Reinholdt Jensen for nogle år siden det hele 
til Den selvejende institution Bindeballe Køb-

mandsgaard. Dermed kan et stykke enestå-
ende dansk kulturhistorie blive bevaret for 
eftertiden - og blive drevet videre i samme 
ånd. 

For at sikre den enestående blanding af køb-
mandsmuseum og arbejdende landhandel 
støttede Realdania den selvejende institution 
i købet og moderniseringen af gårdens byg-
ninger med 1,4 millioner kroner.

Imidlertid er gården så dårligt isoleret, at det 
er svært at opholde sig indenfor om vinteren, 
til gene for både gæster og personale. Derfor 
har ildsjælene fået støtte til at sætte gang i 
et energibesparende renoveringsprojekt, der 
gennem vedligeholdelse fastholder bygnin-
gernes originale håndværksmæssige kvalite-
ter. Hovedhuset får nyt tag og nye kviste, 
ligesom staldbygningerne også får nyt tag. 
Dette projekt, som arkitektfirmaet Brøgger 
Arkitekter står for gennemførelsen af, støtter 
Realdania også.
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BYBEVARING MED KÆRLIG HÅND
CHRISTIANSFELD

Det begyndte i 2002 og siden har der været 
arbejdet med at restaurere og bevare Christi-
ansfelds gamle, historiske bykerne fra 1773. 
Byen, der putter sig i det smukke sønderjyske 
landskab mellem Kolding og Haderslev, fik sit 
navn efter kong Christian den 7., som gav lov 
til, at byen blev opført.

Der er gennemført mange, meget forskellige 
opgaver i forbindelse med den omfattende 
restaurering. For eksempel er det typiske 
Christiansfeldhus i Lindegade 2 blevet indret-
tet med fem moderne energivenlige boliger. 
Restaureringsarbejdet har energioptimeret 
huset bl.a. med tætningsforsøg, der giver 
store energibesparelser. Ejendommen skal på 
den måde også fungere som demonstrations-
projekt, med henblik på at energioptimere 
andre af de fredede huse i byen.

Den faldefærdige bygning i Lindegade 27 har 
fået en særdeles kærlig hånd. Husets for- og 
sidehus er grundigt restaureret og fungerer i 
dag som en del af Brødremenighedens Hotel 
med de 10 nyindrettede værelser. Gæster på 
hotellet kan under deres besøg samtidig nyde 
de 11 smukt restaurerede christiansfelder 
kakkelovne, der er blevet sat op på hotellet.

Berømte honningkager
Byens apotekerbygning er blevet restaureret 
og facaden er ført tilbage til dens oprindelige 
udseende. Efter at have huset Christiansfeld 

Apotek i mere end 200 år har virksomheden 
Historicum åbnet butik i stuetagen, hvor man 
bl.a. kan købe historiske dragter, kopier af 
historiske smykker og bøger. Til bygningen 
hører også den gamle apotekerhave.

Endelig kan man nu igen købe de berømte 
Christiansfelder honningkager i Brødremenig-
hedens markante bageribygning fra 1799. 
Bageriet er genåbnet i nyindrettede og 
restaurerede lokaler. I butikkens showroom 
kan kunderne på nærmeste hold følge med i 
produktionen af honningkager og chokolade. 
Bliver man fristet, er der mulighed for at 
nyde husets lækkerier i den hyggelige café, 
som er indrettet i tilknytning til butikken.

Arbejdet er Danmarks største privatfinansie-
rede bybevaringsprojekt og bliver gennemført 
i et partnerskab mellem Kolding Kommune, 
brødremenigheden i Christiansfeld og Real-
dania, der har bidraget med 100 millioner 
kroner.
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LEVENDE KULTURARV
KULTURKOMPLEKSET NICOLAI

Når forretningerne sidst på dagen lukker og 
slukker, ligger mange provinsbyer ofte øde hen. 
Netop det faktum var baggrunden for samarbej-
det mellem Kolding kommune og Realdania om 
at skabe nyt liv i bymidten - også efter lukketid. 

Målet var, at skolekomplekset Sct. Nicolai, der 
er en række fredede og bevaringsværdige byg-
ninger, skulle danne ramme om en lang række 
forskellige aktiviteter og oplevelser og dermed 
støtte Kolding Kommunes kulturpolitik, som går 
ud på, at byen skal sprudle af livsglæde, ånd og 
aktivitet for byens borgere og besøgende.

I slutningen af 2007 kunne Kolding kommune så 
åbne et kreativt centrum for film, kunst, design, 
historie, musik, dans og ikke mindst børnekultur. 
Kulturkomplekset Nicolai er på i alt 6.000 
kvadratmeter fordelt på fem huse med hver sin 
profil.

En del af Danmarks kulturarv
”Nicolai Film”, som indeholder biograf, café og 
videotek, kunne slå dørene op allerede i efter-
året 2005. I sommeren 2006 fulgte områdets 
historiebygning efter, og i april 2007 åbnede det 
på alle måder unikke børnekulturhus. Til slut 
kunne man åbne hele det store kultur- og ople-
velsesunivers og samtidig indvie områdets kunst 
og designhus, som både indeholder udstillings-
rum og arbejdende værksteder til kunstnere og 
designere. Derudover kunne man byde velkom-
men til Nicolais Scene, ligesom de imponerende 

5.000 kvadratmeter udendørsarealer var klar til 
at blive taget i brug. Hermed trådte de historiske 
skolebygninger ind det nye årtusinde. 

Sct. Nicolai Komplekset blev opført fra 1856 til 
1908 i Skolegade/Blæsbjerggade i Kolding. Det 
er Danmarks største og mest helstøbte histori-
ske skolebygningsanlæg, der ikke bare regnes 
for en vigtig del af Koldings historie, men en del 
af Danmarks kulturarv. Samlet afspejler bygnin-
gerne de danske skoleinstitutioners udvikling. 
Komplekset består af fem skolebygninger, der 
fra slutningen af 1940´erne blev kaldt Sct. 
Nicolai Skole. 

Realdania støttede projektet med godt 34 mio. 
kr. ud af det samlede budget på godt 82 mio. kr. 
for at bidrage til at skabe nye kvaliteter i byen, 
sikre den historiske arv og skabe bedre forud-
sætninger for lokal vækst. 
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Nicolai Komplekset
Skolegade 2

6000  Kolding

Læs mere på www.nicolai.kolding.dk
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VEJLES DAMPENDE KRAFTCENTER
SPINDERIHALLERNE

Spinderihallerne var engang Vejles største industri-
arbejdsplads. Det fugtige klima i Vejledalen, den 
gode havn og byens driftige erhvervsfolk var bag-
grunden for, at byen i slutningen af 1800-tallet 
lagde grundstenen til at blive Danmarks spinderi- 
hovedstad. Herefter var bomuldsindustrien afgø-
rende for byen og områdets identitet i over 100 år.

Nu er spinderimaskinerne erstattet af små, kreative 
virksomheder, efter at Vejle Kommune i partnerskab 
med Realdania har renoveret det 13.000 kvadratme-
ter store industribyggeri.

I 2010 kunne Spinderihallerne således åbne som 
hjemsted for omkring 50 små virksomheder inden 
for kreativitet, kommunikation og forretningsudvik-
ling. Ud over virksomhederne rummer Spinderihal-
lerne en række kulturinstitutioner og Vejle Kom- 
munes innovationsenhed. Succesen er så massiv, at 
der er venteliste på at få en kontorplads i de rå 
industriomgivelser.

Innovation i kedelcentralen
Derfor har Vejle Kommune taget initiativ til en fase 
to ved at skabe et Center for Designdreven Innova-
tion, som skal have base i den gamle Kedelcentral, 
der ligger i tilknytning til det store industrikompleks. 

I dialog med Vejle Kommune og Realdania har arki-
tektvirksomheden schmidt/hammer/lassen udar-
bejdet et forslag til, hvordan man kan genanvende 
og indrette Kedelcentralen til brug for iværksættere. 

Kedelbygningen, der i Spinderihallernes storheds-
tid stod som et dampende kraftcenter midt på 
grunden, bevarer sit oprindelige rå udtryk og spo-
rene fra årtiers industrielle brug. Blandt andet 
skal kedelrummet fortsat fungere som ”hjertet” i 
bygningen og bliver indrettet til kontorer, møde-
lokaler og værkstedsfaciliteter. 

Desuden får bygningen en særlig rolle, som nyt 
laboratorium for Designdrevet Innovation, med 
særligt fokus på børn. I Kedelbygningen kan virk-
somheder afprøve og udvikle nye teknologier og 
produkter til børn. Huset skal være et dansk 
fyrtårn inden for viden og metoder om børn som 
designpartnere og stedet, hvor børn, forskere og 
virksomheder kan møde hinanden i offentlig-
privat samarbejde. 

De første virksomheder flytter ind i Kedelcentralen 
i løbet af 2014. 

Kedelcentralen under renovering
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Spinderihallerne
Spinderigade 11E  

7100 Vejle
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”Naturen her er smilende og af enestående 
skønhed”, skrev professor og læge Christian 
Saugman, og derfor udvalgte han dette sted, da 
han etablerede Vejlefjord Sanatorium omkring år 
1900. Parken, der skråner ned mod fjorden, blev 
skabt i romantisk landskabelig stil med rhodo-
dendron, broer, stier, vandløb og søer omgivet af 
skov.

Oprindeligt blev Vejlefjord Kurpark opført som 
tuberkulosehospital, men det har siden været 
brugt som genoptræningscenter for senhjerne-
skadede og i stigende grad også som hotel og 
konferencecenter.

For nogle år siden opstod ønsket om at gen-
skabe kurparken i pagt med stedets historie og 
tradition og til en nutidig anvendelse både i for-
bindelse med den specialiserede genoptræning, 
for hotelgæsterne, og for dem der blot nyder at 
færdes i den offentligt tilgængelige park. Og i 
maj 2012, efter to års arbejde, blev parken atter 
åbnet med sine 20 kilometer veje og stier og 43 
hektar park, skov og strand.

Styrke, duft og følelser
Arbejdet har genskabt helheden mellem parken 
og bygningerne, samtidig med at områdets 
historiske og naturmæssige værdier er blevet 
respekteret. I samme omgang er den romantisk 
prægede park blevet udstyret med en trænings-
bane, der styrker motorikken, duftende højbede 
og flere andre nye elementer.

Det er landskabsarkitektfirmaet Kirsten Lund-
Andersens tegnestue, Raadvad som har stået for 
at få genskabt parken. Foruden en træningsbane 
har tegnestuen gjort stierne mere tilgængelige for 
alle, fremhævet vandløb og anlagt en terapihave 
med vægt på duft- og følesanserne. 

Realdania støttede projektet med seks millioner 
kroner. 

DEN ROMANTISKE PARK
VEJLEFJORD KURPARK

Hotel Vejlefjord
Sanatorievej 26

7140 Stouby
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DANMARKS SJOVESTE ARBEJDSPLADS
HARTEVÆRKET

I Kolding Ådals smukke natur, tæt på den Sønder-
jyske motorvej og i det dramatiske landskab, kal-
det Alpedalen, ligger Harteværket - Danmarks 
første større vandkraftværk. Det blev bygget mel-
lem 1918 og 1920 som et industrianlæg til pro-
duktion af el for at dække det voksende behov for 
energi til belysning og industri efter 1. verdens-
krig. Og sådan har det fungeret siden åbnings-
dagen i 1921. Men i 2008 blev vandtilførslen til 
værket reduceret, i forbindelse med et stort natur-
genopretningsprojekt af Vester Nebel Å.

Harteværket producerer derfor mindre strøm, 
og fungerer i dag som en kombination af 
arbejdende museum og elproducent. Fonden 
Harteværket vil her fortælle industrialise- 
ringens historie, og vil desuden gennemføre 
formidling af teknik og kultur samt undervise 
skoleelever.

Bygningerne er i god stand, og store dele af 
Harteværket er fredet - dog ikke de tilhø-
rende funktionærboliger.

Energi, sundhed og natur
Det var i forbindelse med det store naturgen-
opretningsprojekt i Kolding Ådal, påbegyndt i 
2007, at de nye planer for Harteværket 
opstod. Værket skal stadig producere vand-
kraft i de bevaringsværdige bygninger og 
med det oprindelige maskineri, og samtidig 
skal det fungere som arbejdende museum og 
en indgangsportal til Kolding Ådal.

I forbindelse med realiseringen af projektet, vil 
man blandt andet omdanne elværkets tilhø-
rende bygninger og nære omgivelser til en por-
tal for energi-, sundheds- og naturoplevelser 
med formidlingstilbud, aktiv læring og Danmarks 
sjoveste ’legeplads’ for naturrelateret bevægelse 
og motion.

Realdania støtter projektet med 7 mio. kr.

Læs mere på www.hartevaerket.kolding.dk
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Harteværket
Alpedalsvej 107 A  

6000 Kolding
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HISTORISKE HAVER

Læs mere på www.dr.dk/DR2/historiske_haver.dk

Danmark har få haver med arkitektoniske og kul-
turhistoriske værdier, der er interessante som 
kulturarv. Og netop fordi de er få, er de vigtige. 
Imidlertid er disse historiske haver i et stadigt 
forfald. Ikke et forfald, som umiddelbart sletter 
dem fra landkortet, men det truer med at for-
ringe og forenkle dem i en sådan grad, at de 
mister deres historiske og arkitektoniske værdi. 
Det er nemlig dyrt og meget arbejdskrævende at 
vedligeholde et haveanlæg, og det kan sjældent 
udsættes fra et år til det næste. Det gælder om 
at finde en balance, hvor de arkitektoniske og 
historiske værdier kan blive bevaret på et 
niveau, der svarer til de økonomiske ressourcer.

Derfor tog Realdania initiativ til en kampagne 
med fokus på at bevare og forny de historiske 
haver - specifikt herregårdshaver. Der blev afsat 
65 mio. kr. til kampagnen, der blev gennemført 
som en række demonstrationsprojekter, hvoraf 
to ligger i dette område.

Realdania har finansieret mellem 50 og 100 
procent af anlægsudgifterne til de projekter, der 
bliver valgt ud, mod at haveejeren til gengæld 
forpligter sig til en mønsterværdig pleje i en 
periode på mindst 15 år, samt at haverne bliver 
åbnet for offentligheden.

Tirsbæk Gods
Tirsbækvej 135 

7120 Vejle Ø
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Haven til Tirsbæk Gods ved Vejle er anlagt i 
1745 og er helt særlig, fordi dens historie 
leder tilbage til renæssancen. Det gør kun 
ganske få herregårdshaver i Danmark. Haven 
er bragt tilbage til sin oprindelige udform-
ning, og stendiget rundt om haven er blevet 
genoprettet, desuden er der gravet ud langs 
digets bund, så muren nu igen er godt et par 
meter høj hele vejen rundt. 

Vinbjerget er blevet renoveret, så det atter er 
muligt at dyrke vindruer, ligesom terrasserne 
i haven er gjort tydelige. På det øverste 
meget stejle stykke er der etableret en ny 

trappe, så det er muligt at nå toppen af 
haven ad hovedaksen. Trappen er bygget, så 
den svæver over terrænet kun fastgjort med 
punktfundamenter.

Desuden er der tilføjet en lille hasselallé ved 
publikumsindgangen og en allé af søjlefor-
mede egetræer helt på toppen i Dyrehaven. I 
prydhaven er der plantet en takshæk, der tri-
ves godt omkring Vejle fjord, hvor man 
mener, at den, som et af de få steder i Dan-
mark, er naturligt forekommende. Prydhaven 
er blevet opdelt i seks mindre haverum og 
gjort tilgængelig for handicappede.

Tirsbæk Gods
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Engelsholm Slot
7182  Bredsten

Som noget helt særligt ligger Engelsholm 
Slot ved Bredsten i Sydjylland på en slots-
holm i en voldgrav på kanten af en større sø. 
Det blev indviet i 1593, og den spæde begyn-
delse til haven er antagelig en urte- og 
rosenhave anlagt i årene efter. Siden er 
haven i 1737 omlagt som barokhave. 

I forbindelse med renoveringen af parken 
blev vandgraven renset op, brinkerne og 
stensætningerne restaureret, voldene ryddet 
for bevoksning og beplantet med bunddække. 
Og i dag fremstår voldgrav, stensætninger og 
skråninger stramt og veldefineret - helt i 
barokkens ånd. 

Den gamle barokakse gennem parken mod 
syd er genskabt. Fra fløjdøren i slottets sydfa-
cade er trappeanlægget genetableret frem til 
en ny bro over voldgraven. Aksen fortsætter 
mod syd med en sti, der går præcist 100 
meter gennem den store plæne til de terras-
serede haver med trappeanlæg, som også er 
renoveret. På denne måde er hovedgrebet i 
den gamle barokhave genskabt, og fra have-
døren i slottets sydgavl kan man, centreret 
mellem to tårne, se hele aksen gennem par-
ken med blikket rettet mod forsvindingspunk-
tet bag de terrasserede haver.

Engelsholm Slot
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BEVARINGSVÆRDIGE GÅRDEJENDOMME

Over hele landet står i dag flere end 60 milli-
oner kvadratmeter landbrugsbygninger 
ubrugte hen – tiden er løbet fra dem. Men 
omkring halvdelen er bevaringsværdige. For 
at indsamle idéer til, hvordan vi kan genan-
vende disse tomme, bevaringsværdige land-
brugsbygninger, udskrev Realdania derfor i 
2003 en konkurrence. Den gav 234 ideer og 
forslag. 20 projekter fik siden støtte til vide-
reudvikling, og fem blev valgt til at blive ført 
ud i livet.

Et af de fem udvalgte projekter omfatter 11 
bevaringsværdige gårdejendomme langs 
Hærvejen. De bliver omdannet til simple, men 
sobre vandrehjem eller herberger for vand-
rende, cyklende og ridende turister. Inspirati-
onen kommer fra klostrene langs pilgrims- 
ruten til Santiago de Compostella.

Visionen bag ’Herberger langs Hærvejen’ er 
at skabe en dansk pilgrimsrute med overnat-
ningsmuligheder, og udgangspunktet er den 
gamle jyske hærvej, der strækker sig fra 
Viborg til grænsen i Sønderjylland. Forenin-
gen bag initiativet ’Foreningen Herberger 
langs Hærvejen’ har fået økonomisk støtte fra 
Realdania, EU-midler, Skov- og Naturstyrel-
sen, Friluftsrådet samt involverede kommuner 
og amter.

Med oplysning og inspiration har kampagnen 
’Bevaringsværdige Gårdejendomme’ haft til 
formål at anspore flere til at genanvende de 
bevaringsværdige, nedlagte gårdejendomme 

til nye formål, der respekterer bygningernes 
kulturelle og arkitektoniske værdier. 

Nutidig anvendelse af fortidens bygninger
Samtidig har kampagnen sat fokus på de 
store kulturhistoriske og arkitektoniske vær-
dier, der ligger i mange danske gårdejen-
domme, for på den måde at sikre, at flere af 
ejendommene bliver genanvendt - uden at 
der bliver givet køb på de bærende beva-
ringsværdier. 

Det har været hensigten at skabe mere 
opmærksomhed om, hvordan man finder nye 
og økonomisk bæredygtige måder at anvende 
de landbrugsejendomme, som tiden og udvik-
lingen har gjort overflødige. Samtidig har det 
været målet at vise, at kulturarven ikke kun 
omfatter fredede bygninger. 

Gennem demonstrationsprojekter har kam-
pagnen ’Bevaringsværdige Gårdejendomme’ 
vist eksempler på, at man med held kan finde 
anvendelse til historiske landbrugsbygninger, 
anlæg og kulturmiljøer, så de både får en 
moderne anvendelse og bliver bevaret som 
kulturarv for eftertiden. 

Ølgård
Hærvejen 11  

7183 Randbøl
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Det forlyder, at Ølgård engang har været en 
Kongelig Privilegeret landevejskro. Heraf nav-
net. Men der findes ingen præcise oplysnin-
ger om gården før omkring 1870. Fra det år 
og frem til i dag, har der været drevet land-
brug fra gården.

I 2004 valgte de nye ejere at forpagte største-
delen af jorden bort. Og en dag i 2005 kom 
arkitekt Andreas Blinkenberg fra Foreningen 
af Pilgrimsvandrere så forbi og spurgte, om 
de var interesserede i at få stalden bygget om 
til et herberg for vandrere.

Forslaget om igen at gøre gården til et sted, 
hvor folk mødes og overnatter, faldt i god 
jord. Og som sagt, så gjort. Forslaget blev 
sendt ind og blev et af vinderprojekterne i 
Realdanias konkurrence.

I dag er der 14 værelser med køjesenge og 
sovesofaer, dyner og puder samt TV og radio. 
To af værelserne har eget bad og toilet, de 
øvrige har bad og toilet på gangen. Der er 
adgang til køkken og fællesrum med forskel-
lige aktiviteter. Og man kan få sin hest på 
fold, hvis man kommer ridende til stedet.

Fra landevejskro til herberg
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Herberget på Nørrelide har plads til 40 over-
nattende gæster og er fortrinsvist indrettet i 
den ene af gårdens længer. Renoveringen er 
gennemført uden isolering og opvarmning 
med henblik på at blive brugt fra juni til 
august.

Indretningen er enkel med køjesenge i de rå 
rum, adgang til toiletter og bade samt fælles-
køkken. Det er det hele, og den asketiske stil 
harmonerer fint med pilgrimsrejsens søgen 
efter ro og fordybelse. 

Da Anne Steffensen og Henrik Ottosen i 2001 
overtog gården med det oprindelige stuehus 
og laden fra omkring 1840 og de to øvrige 
længer fra 1887, var det ikke med store pla-
ner om at genbruge gården. Men i 2006 
opstod muligheden for at indrette herberg i 
længerne, som del af projektet ’Herberger 
langs Hærvejen’, og det var en udfordring, 
som de to fandt spændende at tage op.

Askese, ro og fordybelse
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Nørrelide
Nørrelide 10  

7300 Jelling
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DEN GAMLE GALLERI-HOLLÆNDER
ULDUM MØLLE

Siden den blev genopbygget efter en brand i 
1895, har den ottekantede hollandske vind-
mølle med galleri i Uldum nord for Vejle 
malet mel med sine tunge stenkværne. 
Omkring 13 tons er det blevet til om året. 
Møllen var i drift helt frem til 1957. I 1982 
købte en kreds af Uldum-borgere den da 
efterhånden stærkt medtagne mølle og 
restaurerede den med nænsom hånd. Den 
blev genindviet i 1992 og er nu en selvejende 
institution.

Møllen fungerer som arbejdende museums-
mølle og har hvert år flere tusinde besø-
gende, som i møllebutikken kan købe 
økologiske melprodukter, mjød og meget 
andet.

Stor lokal opbakning
Uldum Mølle udgør en vigtig del af områdets 
historiske identitet og er sammen med Kæret 
og Uldum Højskole med til at samle lands-
byen i en helhed. Opbakningen i lokalsamfun-
det, hvor der er blevet ofret mange kræfter 
på at realisere restaureringsarbejdet, tilfører 
desuden en stor ekstraværdi til projektet med 
bevaring af den lokale kulturarv.

I 2010 afsluttede man det foreløbigt sidste 
store renoveringsarbejde. Bl.a. fik møllen nye 
møllevinger og ny spånbeklædning af mølle-
hatten. Projekt løb op i knap 1,2 millioner kr., 
hvoraf Realdania støttede med 400.000 kr. 

Uldum Møllelaug finansierede selv en del af 
restaureringsarbejdet, ligesom borgere fra 
Uldum bidrog til projektet. 

De hollandske møller vandt indpas i Danmark 
i løbet af 18-hundredetallet. Da der var flest, 
havde vi i Danmark 2.861 vind- og vandmøl-
ler. Foruden Uldum Mølle er der kun et par 
vindmøller tilbage i drift.

Læs mere på: www.uldummolle.dk
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Uldum Mølle
7171  Uldum
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PROGRAM - MULIGHEDERNES DANMARK
Programmet ”Mulighedernes Danmark” er et af de 
fem programmer, som er  Realdanias indsatsområ-
der i de kommende år. Under programmet ”Mulig-
hedernes Danmark” ligger de to initiativer 
”Yderområdernes potentialer” og ”Det åbne land 
som dobbelt ressource”.

Livet på landet er under forandring. Danmarks yder-
områder og landdistrikter er udfordret af tilbage-
gang i erhverv og en befolkning der skrumper – og 
bliver ældre. Det er blevet omdrejningspunktet for 
en negativ fortælling om yderområdernes afvikling 
og tomme boliger og landbrugsbygninger, som 
overser de mange lokale potentialer.

Målet med indsatsen på dette felt er at bidrage til 
at skabe en positiv udvikling i Danmarks yderområ-

der, som er mærket af tilbagegang i både befolk-
ning og erhverv. 

Vi ønsker at støtte og inspirere yderområderne og 
landdistrikterne i deres arbejde for at skabe øget 
livskvalitet for borgere og besøgende i en situation 
med tilbagegang i befolkning og erhverv. Et fokus 
på de stedspecifikke kvaliteter og en bæredygtig 
forvaltning af vores landskabs- og naturressourcer 
skal styrke bosætning, friluftsliv, turisme og miljø til 
gavn for alle. 

På denne og næste side kan du læse om et af de 
projekter i dette område,  som er en del af program-
met ”Mulighedernes Danmark”. 

NATURRUM KIRSTINELYST
RANDBØL HEDE OPLEVELSESCENTER

Den storslåede Randbøl Hede fik i foråret 
2013 sit eget oplevelsescenter - Naturrum 
Kirstinelyst - hvor hele familien kan blive 
meget klogere på heden og dens spændende 
historie.

Oplevelsescenteret cirka fem km syd for 
Billund er placeret i udkanten af heden med 
kort afstand til Hærvejen. Formålet med 
naturrummet er at inspirere flere til at gå på 
opdagelse i det store fredede hedelandskab.

Bygningen er passet ind i landskabet med 
facader og tag beklædt med tørv fra heden. 
Åbne glaspartier og glasskydedøre åbner 
landskabet for Kirstinelysts besøgende og 
ophæver fornemmelsen af, om man befinder 
sig inde eller ude. Naturrummet er placeret 
på ”fodaftrykket” af den gamle hedeejendom, 
Kirstinelyst, i læ for vestenvinden og skjult af 
den eksisterende bevoksning og dermed pla-
ceret, så det ikke forstyrrer den ro og fred, 
der hersker i området.
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Overnatningsmuligheder
Det nye naturrum fungerer som et formidlings-
sted, hvor besøgende kan få ny viden om heden 
og samtidig hente inspiration til anderledes og 
større oplevelser i området. Udstillingen fortæller 
historien om stedet, hedens kulturhistorie og 
hedelandskabets anderledes og spændende 
natur.

I tilknytning til stedet er der opført lyngtørvstæk-
kede spændhuse eller knæhuse – dvs. huse med 
meget lave sidevægge, hvor tagspærene står helt 
eller delvist på jorden. Det var den tidligere byg-
getradition på stedet, og de giver mulighed for, at 
man kan opholde sig flere dage i området. Des-
uden er der faciliteter for ryttere i form af folde, 
vanding og ridesti. Med en beliggenhed umiddel-
bart op til heden og med Hærvejens vandre-, 
cykel- og riderute løbende lige forbi, er stedet 
samtidig et støttepunkt for de Hærvejsfarende. 

Kirstinelyst er tegnet af CUBO Arkitekter. Projektet 
har i alt kostet 6,6 mio. kr., og Realdania har støt-
tet med 1,2 mio.kr.

Naturrum Kirstinelyst
Frederikshåbvej 41  

7183 Randbøl 
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PROGRAM - BYER FOR MENNESKER

”Byer for mennesker” er et af de fem programmer, 
som er  Realdanias indsatsområder i de kommende 
år. Under programmet ”Byer for mennesker”  
ligger de to initiativer ”Klimatilpasning i byerne” og 
”Udsatte boligområder i forstaden”.

Byerne og deres forstæder skal hele tiden være 
omstillingsparate og løbende indrette sig efter nye 
behov, livsformer, demografiske ændringer og ikke 
mindst ændrede klimaforhold. Samtidig står byerne 
for størstedelen af den globale udledning af CO2 og 
er derfor ét af de vigtigste omdrejningspunkter for 
bæredygtig omstilling.

Med vores initiativer ønsker vi at være med til at 
sikre, at klimatilpasningen giver merværdi for 
byerne ved at koble løsninger på klimaudfordrin-
gerne med en opkvalificering af byens rum. 
Vi ønsker desuden at modarbejde social ubalance 
i forstaden gennem en stærk strategisk tilgang, 
hvor udsatte boligområder ses i sammenhæng 
med det omkringliggende samfund. 

På de følgende sider kan du læse om nogle af de 
projekter i dette område, som falder ind under 
programmet ”Byer for mennesker”.



37HAR DU SET ...?
PÅ TUR MED REALDANIA

HISTORISK PLADS TIL HØJHÆLEDE SKO
BÜLOWS PLADS I FREDERICIA

I over 140 år fungerede bygningen på hjørnet af 
Vendersgade og Sjællandsgade i Fredericia som 
både rådhus, tinghus og arrest. I 2004 købte Real-
danias datterselskab Realdania Byg bygningen, 
som på det tidspunkt trængte til en grundig genop-
retning. Målet var at sikre det fornemme eksempel 
på et markant stykke arkitektur tegnet af arkitekten 
Ferdinand Meldahl, som nok er mest kendt for at 
have tegnet marmorkirken i København.

Den pavillonagtige bygning er opført i to etager i 
røde og grå mursten med tre gavlpartier på faca-
den. Bygningens ydre står stort set intakt og er ble-
vet forskånet for større bygningsmæssige 
ændringer. Den er et udtryk for den indledende del 
af den historicistiske periode i Danmark, hvor inspi-
rationen fra tidligere europæiske stilarter blev dyr-
ket frit. I dette tilfælde efter forbillede i italiensk 
renæssance og byzantinsk stil.

I dag er bygningen - efter den gennemgribende 
restaurering og istandsættelse - udlejet til Frederi-

cia Kommune, som anvender den til byens 
erhvervsråd og turistkontor samt repræsentative 
lokaler.

Historisk tidslinje
Den smukke bygning ligger ud til Bülows Plads, 
som for nogle år siden blev lagt gennemgribende 
om med det resultat, at pladsen i dag er bundet 
bedre sammen med byens net af gågader, samtidig 
med at de historiske og arkitektonisk værdifulde 
bygninger er blevet fremhævet.

Efter en nøje sortering blev en del af den tidligere 
belægning af knoldebrosten igen lagt ud på plad-
sen, der samtidig er blevet mere praktisk anvende-
lig. Den er nemlig blevet forsynet med nogle plane 
gangflader til glæde for både gangbesværede, 
kørestolsbrugere, barnevogne – og højhælede sko.

Arbejdet er udført i respekt for pladsens historiske 
betydning og binder Meldalhs Rådhus, monumen-
tet af von Bülow og Michaelis Kirke sammen. En 
historisk tidslinje er lagt ned i pladsens belægning 
som et metalbånd, der har indgraveret de histori-
ske begivenheder, som har præget byen. Dermed 
er Bülows Plads samtidig blevet et historisk cen-
trum.

Det ambitiøse projekt, som Fredericia Byråd tog ini-
tiativ til, har givet byen endnu et aktivt byrum. 
Realdania har givet fem af de i alt syv millioner kro-
ner, det kostede at omlægge pladsen.
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VED LANDSBYENS GADEKÆR
GADEKÆRET I KORNING

Før i tiden var gadekæret det naturlige samlingssted 
i landsbyen Korning ved Horsens. Det var her, husdy-
rene blev vandet, og her man fik sig en snak med de 
andre borgere. På initiativ af lokale ildsjæle er gade-
kæret nu renoveret og fornyet, så det igen kan blive 
stedet, hvor landsbyens beboere mødes. I juni 2011 
kunne ildsjælene sammen med borgere og gæster 
indvie landsbygadekæret.

Det er lykkedes at skabe en spændende oase ved 
det gamle gadekær. Der er et opholdsareal, hvor der 
står borde og bænke, og en trappe ned til gadekæret 
så børn og barnlige sjæle kan studere vandet og 
dyrene i det – ligesom det kan bruges til undervis-
ningsformål. Lave kanter gør det lettere for frøer og 
tudser at komme til og fra gadekæret.

Liv og sammenhold
Fornyelsen af gadekæret er sket efter et koncept 
udarbejdet af tegnestuen Metopos. Planen har sik-
ret, at det kulturmiljø, som er specielt for området 
ved landsbygadekæret i Korning Gammelby, bliver 
bevaret, samtidig med at gadekæret får nyt liv.   
Projektet er med til at skabe liv og sammenhold i 
Korning. På den måde fungerer projektet som et 
eksempel på, hvordan man kan styrke det sociale liv 
i en landsby og gøre den mere attraktiv at bosætte 
sig i.   

Bag initiativet til at genskabe gadekæret står en 
gruppe Korning-borgere, og de har fået støtte fra 
bl.a. Realdania på 165.000 kr.
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Gadekæret i Korning
Korning Gammelby 

Korning 

8700  Horsens
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BYEN MED DEN SMUKKE BELIGGENHED
FredericiaC

Den historiske fæstningsby Fredericia ligger smukt 
lige ud til Lillebælt, men midtbyen har været afskåret 
fra direkte kontakt til vandet, fordi havnen igennem 
100 år har været brugt til tung industri. Det er projek-
tet for den nye bydel FredericiaC i fuld gang med at 
ændre på, så byen igen får forbindelse til vandet, 
ligesom borgere og besøgende naturligt bliver ledt 
ned mod vandet. På den måde bliver der skabt en 
kobling mellem vand og by, og havnen vil ikke læn-
gere være afskåret fra resten af Fredericia.

Med den nye bydel bliver der taget fat på at ændre 
Fredericias image fra industriby til byen med den 
smukke beliggenhed ved Lillebælt, hvor et moderne 
liv med spændende bomuligheder og moderne 
erhverv kan udvikle sig i de kommende år. Bydelens 
største aktiv skal være byliv, mangfoldighed og kvali-
tet. Kvalitative og mangfoldige bymiljøer består af en 
blanding af boliger, butikker og offentlige og private 
serviceerhverv, offentlige rum og kulturelle tilbud. 

Byens borgere og erhvervsliv deltager i udviklingen 
af det nye byområde, som bliver på ca. 20 hektar og 
kan rumme omkring 1.000 boliger. Man venter, at 
denne byudvikling i løbet af de næste 25 år vil 
tilføre Fredericia Kommune op mod 2.800 nye 
arbejdspladser.

Miljøet i højsædet
FredericiaC skal være med til at trække tilflyttere og 
arbejdskraft til byen, tilføre området dynamiske og 
kreative virksomheder, skabe flere uddannelsesmu-
ligheder og give fredericianere og besøgende kultur- 

og fritidsoplevelser af høj standard og stor 
attraktionsværdi.

Desuden er regnvand i toiletterne, solfangere, løbe- 
og cykelstier og rekreative byrum nogle af de mulige 
tiltag, der kan være med til at sikre, at FredericiaC 
bliver en bydel, som viser nye veje, når det gælder 
sundhed, klimavenlighed, energibesparelser og 
mange andre aspekter af bæredygtighed.

Det er ikke kun miljøet, der skal være i højsædet. 
FredericiaC skal også være en sund og socialt bære-
dygtig by. Det skal være nemt og attraktivt at leve et 
sundt og aktivt liv, og den nye bydel skal indrettes, 
så den kan rumme alle befolkningsgrupper og 
understøtte det sociale samspil mellem dem, der bor, 
arbejder og kommer i området.

Udviklingen af den nye bydel bliver varetaget af 
selskabet FredericiaC., hvor Fredericia Kommune ejer 
25 procent og Realdanias datterselskab, Realdania 
By, 75 procent.
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Projektområdet på havnen

Her og ovenstående: nogle af de  

midlertidige aktiviteter på området
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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 QR-koden.
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