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Kulturmiljøer, fortællinger og fælles værdier

Alle steder har deres egen fortælling. Det gælder 
om at dykke ned i områdets unikke historie og fi nde 
den fortælling, som kan kny  e områdets borgere og 
planlæggere sammen og give mening for besøgende. 
Fortællingen kan fi ndes i byen, bygninger, landskabet 
og naturen og kan betegnes som den lokale kulturarv. 
En udpegning af kulturmiljøer og bevaringsværdier er 
med  l at give steder iden  tet, og lokale fortællinger 
kan betyde, at et område pludselig får ny betydning 
for borgerne og de besøgende. I planlægningen giver 
lokalisering af kulturmiljøer  og bebyggede strukturer 
mulighed for at bevare og bygge videre på de fælles 
værdier, der gør et sted specielt og særligt.

Thyborøn og formål med redegørelse
Thyborøn er helt unik og rummer, med den enes-
tående placering på kanten af tangen, sin egen ”wild-
west” historie, bystruktur og uspolerede særpræg, et 
stort udviklingspoten  ale.

For at kunne udny  e de  e poten  ale er der gener-
elt poli  sk ønske om overblik over bevaringsværdier 
og miljøer i forbindelse med udviklingsstrategi, Kom-
muneplanrammer, lokalplanlægning samt Helheds-
plan for Thyborøn.   

I henhold  l planloven skal kommunen sikre de kul-
turhistoriske bevaringsværdier ved kortlægning og 
udpegning af kulturmiljøer og bevaringsværdige byg-
ninger. 

Hovedformålet med Kulturmiljøredegørelsen for Thy-
borøn er via registrering og redegørelse af bebyggede 
strukturer, bevaringsværdige miljøer og bygninger 
at kunne sides  lle Thyborøn med det gamle Lemvig 
kommunes Kommuneatlas for derved at skabe et 
grundlag for at bevare og bygge videre på de vig  gste 
kvaliteter i byen.  

Præmisser for redegørelsen
Redegørelsen er udarbejdet af planafdelingen, Lem-
vig kommune med begrænset konsulentbistand i 
metode/opstartsfasen fra Arne Høi, Center for bygn-
ingsbevaring samt bistand fra Lemvig Museum ved-
rørende kulturhistoriske afsnit.

Tidsrammen for kulturmiljøredegørelse for Thyborøn 

(og Harboøre) har samlet været 3 måneder. Som følge 
heraf er enkeltregistreringen af bevaringsværdige 
bygninger begrænset  l udvalgte repræsenta  ve byg-
ninger, udvalgt på baggrund af analyse af de mest be-
tydningsfulde bebyggede strukturer og rumlige sam-
menhænge.

Metode
Med udgangspunkt i kulturmiljøudpegninger fra Lem-
vig Museum og Helhedsplan for Thyborøn udarbejdes 
kulturmiljøredegørelsen som et analy  sk arbejde med 
udgangspunkt i SAVE metoden(og KIP), Kulturarvssty-
relsen 2011. Analysen bygges op som en kortlægning 
af landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske 
kvaliteter og de enkelte bebyggelsesmiljøer og enkelt-
bygningers karakter eller særpræg.

Den rumlige analyse er delt op i en række hoved- og del-
strukturer. Under hver hoved- og delstruktur beskrives 
kort områdets bebyggede struktur og bymæssige 
sammenhæng. Kortlægningen og analysen har ført 
 l lokalisering af 4 kulturmiljøer og en række enkelt-

stående bevaringsværdige bygninger i Thyborøn. Kul-
turmiljøerne beskrives ligesom de bevaringsværdige 
bygninger i særskilte afsnit. 

Sammenfatning og sammenhæng med anden 
planlægning
Hovedformålet med SAVE-kortlægning af de be-
byggede strukturer, er, at etablere et grundlag for lokal-
planlægning eller anden helhedsorienteret område-
planlægning. 

Udpegningen af kulturmiljøer skal give et klart billede 
af hvilke kvaliteter og kulturværdier, der kan bygges vi-
dere på i den videre udvikling af Thyborøn. 

Redegørelsen afslu  es derfor med en kort sammen-
fatning af analysen, påpegning af svagheder samt en 
række konkrete anbefalinger  l planlæggere og poli-
 kere. 

Anbefalingerne udspringer af den typografi ske, histor-
iske og arkitektoniske undersøgelse og tager udgang-
spunkt i de fysiske kvaliteter, som er udpeget i analysen 
og kan påpege konkrete  ltag omkring forbedring af 
bygninger, strukturer og grønne landskabskiler/ byrum, 
men anbefalinger kan også være bredere planlægn-
ingsforhold og formidlingsmuligheder.

   Formål og redegørelse 1

Fælles værdier...
Udpegning af kulturmiljøer handler om at skabe fælles forståelse for kultur-
værdierne, stedernes historie og iden  tet samt inspirere og mo  vere  l at 
bruge dem i udviklingen fremover



Topografi  og Landskab
E  er gennembruddet for 150 år siden af tangen, som 
oprindeligt var landfast med Thy, er Thyborøns placer-
ing i dag på spidsen af Harboøre Tange den op  male 
placering af en fi skeriby.  Byen er placeret på tangens 
fl ade landskab og afgrænses naturligt af Vesterhavet, 
Thyborøn kanal og Lim  orden. Mest markante land-
skabstræk er de kulturskabte diger, der omkranser og 
besky  er byen.

Tangen har historisk al  d været under angreb fra 
Vesterhavet og kystlinien er siden 1791 rykket be-
tydeligt ind i landet. De to røn´er Thybo-røn og Har-
bo-røn(Rønland) har dog som halvøer i  orden ligget 
forholdsvis besky  et fra Vesterhavet, hvorfor de har 
overlevet de mange stormfl oder i området. Rønland 
som passeres kort før Thyborøn kan idag, med Chemi-
novas markante bygninger og skorstene samt hav-
vindmøllerne omkring, ses fra hele tangen hvor ellers 
kun havdiget mod vest, tværdigerne mod nord og syd, 
og sikkerhedsdiget mod øst med jernbanen på dige-
kronen rager nævneværdigt op i landskabet.

Mod syd..
Eneste landfaste ankomst  l byen fra syd ad Har-
boørevej er præget af det fl ade landskab med Lim-
 orden på den ene side og diget med jernbanen  l den 

anden.  Diget med jernbanen fortsæ  er i en blød bue 
gennem hele Thyborøn. E  er fl ytning af vej og jern-
bane mod øst er der umiddelbart syd for Thyborøn 
opstået lavvandede brakvandssøer (laguner) omkran-
set af strandenge med et rigt natur-og fugleliv i mel-
lemrummet. Området afgrænset med et tværdige fra 
den sydlige del af byen, anvendes rekrea  vt, bla. med 
legeplads og ophold i det nyligt anlagte Naturrum Thy-
borøn. 

Mod vest..
Bebyggelsen afgrænses mod vest af havdiget, som 
i  dens løb er sandet  l, og derfor i dag fremtræder 
som et sammenhængende klitlandskab, der er for-
bundet med resten af klitlandskabet langs Vesterhavet 
mod syd. Havdiget strækker sig i hele byens længde 
fra syd  l nord og fortsæ  er langs kanalen  l havnens 
nordlige ende. Havdiget  ligger som en besky  ende 
”rygrad” for den lavtliggende by, der for store deles  
vedkommende (eksempelvis parcelhusområdet) er 
bygget på opfyld på gl. havbund.  Adgangs  er fra byen 
 l diget og den anlagte s   på digekronen anvendes 

rekrea  vt. Da tangen er under konstant nedbrydning 
af  vesterhavsstorme og sandvandring, er strandar-
ealerne og kystlinjen mod vest præget af kystbeskyt-
telse i form af høfdebyggerier. 

Mod nord..
Byens afgrænsning mod nord udgøres af havdiget, 
som afskærmer byen mod Thyborøn kanal. Kanalen 
forbinder Vesterhavet med Lim  orden, og her på 
nord-stranden har høfderne skabt en a  rak  v, børne-
venlig strand. 

Mod øst..
Byens østside afgrænses af Lim  orden og det lang-
strakte havneanlæg. Havnen er et markant element 
i Thyborøn klart afgrænset fra resten af byen af ad-
gangsvejen Harboørevej og Havnegade med den 
bymæssige  havnefront.  Havnen udny  er tangens 
forholdsvis rolige østvendte kyst, som giver mulighed 
for ind-og udsejling i Lim  ord fremfor  Vesterhav.

S  kord  l Topografi - og Landskabsanalyse , SAVE - kortlægning og registrering af bevar-
ingsværdier: 
Landskabsdannelsen, naturskabte landskabstræk, kulturskabte elementer og mønstre, by-
profi l, silhuet, overgange mellem bebyggelse og landskab, grænse  l vand.

- Udny  ede landskabstræk  

- Topografi sk analyse.

2 Naturgrundlag
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Thyborøn-Digitalt Typografi sk Kort
På kortet ses  de karakteris  ske træk med diget og kystlinien med hø  erne som “rygrad” mod vest, indsøerne 
mod syd og havnen mod øst. 

Vesterhav
Thyborøn kanal

Høfder

Strandenge

Nordstrand

Havdige/
Klitlandskab

Havneanlæg

Tværdige

Jernbanedige

Indsø

Lim  ord

Strand



 Thyborøns kulturhistorie
I 1500-tallet lå der en enkelt gård på Thyboe Røn.
Lim  ordskommissionen fra 1741 fortæller om 38 
personer, der fi sker fra Røn by og kortmateriale fra 
Videnskabernes Selskab viser, at der i 1791 var en 
mindre bebyggelse på Thyborøn. Bebyggelsen om-
kring sta  onen ved den første jernbane i 1899 og 
den første kirke fra 1908 ved siden af sta  onen blev 
starten på ”Den gamle bydel” mod syd. En anden by-
dannelse  ”Havnebyen”, voksede  med etableringen af 
havnen 1915-1918 frem omkring havnen mod øst. De 
to ”byer” er med  den vokset sammen og forbindes 
af Vesterhavsgade, som strækker sig fra syd  l nord i 
byen. Det store parcelhusområde midt i byen, udbyg-
get fra 1970  l i dag, har udfyldt området imellem  de 
to bydele. Opdelingen i to bydele er dog stadig tydelig 
i dag, hvor den nye adgangsvej Harboørevej og den 
nye jernbane adskiller bydelene. Man bruger stadig 
benævnelsen ”den gamle by” og ”den gamle havn” i 
Thyborøn.

4 Kulturhistorie

S  kord  l historisk analyse , SAVE - kortlægning og registrering af bevaringsværdier:

Historisk byplan, matrikelstruktur, udviklingshistorie, funk  onelt bymønster, byrums-og ve-
jstruktur, bygningshistorie, fortælling

- Hovedtræk, vig  gste begivenheder

- korte “journalis  ske” analyser med elementer/fortælling 

Thyborøn 1791

Kortmateriale fra Videnskabernes Selskab  

Thyborøn 1945

Vogn med hajer
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Sta  onsbyen,”Den gamle by”
De tre parallelle forløb – havdiget, den gl.vej (naturs   i 
dag) og resterne af den første jernbanedæmning i det 
øde landskab lige syd for tværdiget i den gamle bydel 
kny  er sig  l fortællingen om planerne om etabler-
ing af en statshavn ved Thyborøn kanal og den første 
bymæssige bebyggelse i Thyborøn med skole, redn-
ingssta  on og enkelte huse omkring den daværende 
sta  on. 

Pladsen vest for kirken i den gamle bydel er det enes-
te sted i Thyborøn, hvor der al  d har været land og 
bebyggelse. Her ligger stadig stuehuset (ombygget 
slut 1800 tallet)  l strandfoged Mads Sørensens gård, 
Missionshuset Karmel (1923) og enkelte huse byg-
get i 1890 erne med lø  e fra staten om fl y  ehjælp  l 
stormfl odsramte familier. 

Herudover er der ikke nævneværdige spor af den 
oprindelige sta  onsby  lbage. Sta  onsbygningen i 
den gamle by fi ndes ikke længere, og blev i forbindel-
se med nedlæggelse af den gamle jernbane og eta-
blering af den nye og nuværende banestrækning i 
1955 ersta  et af en ny sta  onsbygning i ”Havnebyen”. 
Den gamle skole er nedrevet, og redningssta  onen 
blev fl y  et  l den  dligere beddingshavn, da der kom 
motorredningsbåd. 

Kirken ligger stadig på samme sted i den gamle bydel, 
men den oprindelige  tradi  onelle kirkebygning fra 
1908, ombygget  l  rødt tegl i 1935-37(nedrevet 2009) 
er idag  ersta  et af en modernis  sk kirke(indviet 2011) 
i hvidt beton og et moderne kirketorv med ny præste-
bolig overfor kirken. Klokketårnet fra 1969 er bevaret. 
Det sene kirkebyggeri i 1908 indgår i fortællingen om 
Thyborøns ski  ende gejstlige  lhørsforhold(Ålborg-, 
Ribe- og Viborg sogn) og en noget mindre betydnings-
fuld rolle for Indre Mission end i Harboøre.

Fra området omkring den gamle sta  on og kirken er by-
væksten i den gamle bydel foregået både mod nord og 
syd med boligbebyggelser,  primært enfamiliehuse, på 
begge sider af Vesterhavsgade og i de mindre sidegader 
her  l. 

Bygges  len spænder fra murmestervillaer  l funkisvil-
laer fra perioden 1920-1950 i et og to plan, og huse-
ne  blev bygget som byhuse helt  l fortorvskant eller 
med en mindre forhave. Husene er solide huse i røde 
teglsten, som uden særlig bygningsudsmykning og 
forfi nede detaljer skulle modstå det barske klima og 
sammen med de ligeså stedtypiske baghuse  l fi sker-
grej og værktøj danne ramme om de fi skerfamilier, som 
slog sig ned her.

Alle huse næsten uden undtagelse, er bygget med hegn 
eller stakit om matriklen, hvilket skyldes den hegnslov, 
som var gældende i den gamle bydel, og som grundet 
sandfl ugt påbød alle at opføre hegn/plankeværk om 
deres matrikel. “Forhaverne” er o  e uden beplantning 
og prydet med ankre, fi skeredskaber og andre karak-
teris  ske eff ekter fra Thyborøn.   

De lave, o  e selvbyggede huse i den sydligste ende af 
den gamle by også kaldet” klithusene” (opført i 40’erne 
og 50’erne), skiller sig  med materialer som træ, gas-
beton, plader og lignende ud fra de øvrige solide huse 
i den gamle by. Her i den yderste klit havde arbejder-
familier med  lknytning  l havnen og kystsikringen mu-
lighed for at bygge sig en billig bolig. Parcellerne er små 
og bebyggelsen lav og tæt. Kvarteret  blev kaldt ”rabar-
berkvarter” og havde karakter af et Klondike-område. 
Den beskedne fortæ  ede bygges  l bærer i dag stadig 
præg af, at kårene var små, og at beboerne byggede 
uden kontrol af bygningsmyndigheder. 

Thyborøn - Høje Målebordsblade 1842-1899
Kortet viser den første sparsomme bebyggelse og 
hø  ebyggerier i Thyborøn.

Den gamle bydel 2013

Missionshuset, den nye kirke, hus i klithusbebyggelsen
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Thyborøn - Lave Målebordsblade 1900-1960
Kortet viser den første jernbane og vej  l Thyborøn og 
udbygning af havnen.

Parcelhusområdet og ”Skipper-villaerne”
I 1970erne og 1980erne blev der føjet endnu et lag 
 l Thyborøns udvikling. På den modsa  e side af Har-

boørevej overfor industrihavnen blev  det store parcel-
hus/villakvarter udbygget i samme periode som Indus-
trifi skerihavnen. Hele den gamle ”Langervig” mellem 
jernbanen og Harboørevejen blev fyldt op og bebyg-
get med  dstypiske ensartede parceller og ètplans 
huse  helt ned  l Søndre Tværdige. Fiskeriet gav gode 
penge, og der blev bygget mange store huse. Området 
fi k navnet ”Slaraff enland”. 

Flere af de største huse er placeret langs Harboørevej 
og vidner om gode  der for fi skeskipperne. Det samme 
gør de store fritliggende villaer fra 2006 og 2007 i Vest-
erhavsgade umiddelbart nord for parcelhusområdet. 

Havnebyen
E  er  en stormfl od i 1862 som gennembrød Tangen blev 
Thyborøn kanal etableret, og med den blev der skabt 
yderligere gode muligheder for fi skeri og sejllads både 
i Lim  ord og Vesterhav fra Thyborøn. Planer fremsat i 
1875 om etablering af en statshavn ved Thyborøn blev 
realiseret med anlæggelse af  Nordre Inderhavn 1915-
1917, i dag kaldet den gamle havn. 

På Nordre Inderhavn blev som en havnefront opført 
Toldbygning og andre havnerelaterede bygninger som 
vandbygningsvæsen, Sømandshjem og  skibsprovian-
tering samt Lodsbygning i Bredgade. Havnefronten er 
som havnepladsen med det ældste auk  onshus (1928) 
stadig intakt idag. Selve havneanlægget med de oprin-
delige bassiner og kajer anvendes  l lystbådehavn. 

I området bag havnefronten blev selve havnebyen 
anlagt. Området omkring Jernbanegade, hvor der 
 dligere lå fl ere store fi skepakhuse og værkteder, fun-

gerede som bagland for fi skerihavnen. I dag fi ndes et 
par gode eksempler på  dlig erhvervsbebyggelse her i 
form af gamle værksteder og en skibssmedie. 

Den undseelige Sta  onsbygning i Jernbanegade an-
vendes ikke længere idet sporet og godsbanearealet 
i Jernbanegade er nedlagt. Der er i stedet anlagt et 
trinbrædt i Bredgade  l afvikling af togtrafi kken. San-
gen om Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane ”VLTJ” med 
gruppen ”Tørfi sk” fra Thyborøn har med  den opnået 
kultstatus og er kendt over det meste af Danmark.

Hele Havnebyen bærer præg af, at det var statsejet, 
ubebygget jord, som muliggjorde en gadestruktur med 

brede, lige gader, kantet af regelmæssige grunde, som 
kunne lejes af private og bebygges med værksteder, 
forretning eller bolig. Hovedgaden, Bredgade, markant 
ved sin bredde og fl eretages huse, er et godt eksem-
pel på disse vilkår. Området fremstår også i dag med 
forholdsvis høj bebyggelse af blandet anvendelse og 
Thyborøn skole fra 1951, udbygget 1970-80`erne, er 
centralt placeret her mellem Bredgade og Ternevej. Vil-
laerne fra 1930erne i Vesterhavsgade( fra Bredgade og 
nordpå) er et fi nt eksempel på Bedre Byggeskik huse i 
Thyborøn.

I 1930 blev Søndre Inderhavn med Isværk og Bedding 
anlagt, og i 1960 kom Vestre Inderhavn  l. Antallet af 
fi skere steg - i løbet af 10 år kom der 82 nye fi skekut-
tere i havnen. En række mindre havnerelaterede virk-
somheder, smedier og værksteder skød som følge heraf 
op langs den sydlige del af Havnegade. Fra 1971-77 
blev den nye industrifi skerihavn mod syd anlagt med 
liggekaj for industritrawlere mod vest og repara  ons- 
og monteringskaj mod syd. I området anlagdes en lang 
række fi skerirelaterede virksomheder. Havnen har 
siden  udvidet yderligere med en godshavn mod syd.

Thyborøn - Lu  foto af havnebyen 1954
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Thyborøn 1945

Pølsevognen på havnen

Kulturhistorisk sammenfatning
Thyborøn har 4 væsentlige perioder, som har præget 
bydannelsen

- Sta  onsbyen (den gamle by)

- Havnebyen (den gamle havn)

- Kystsikringen, anlæg af Lim  ordstangerne

- Parcelhusområdet og Industrihavnen

Arbejdet med udbygningen af Lim  ordstangerne har 
med diger, vejdæmning, omlægning af jernbane og 
anlæggelse af søndre arbejdshavn ha   væsentlig ind-
fl ydelse på byens udformning og er som Parcelhusom-
rådet  og Industrihavnen vig  ge kulturhistoriske lag 
i byens udvikling, men den bærende og iden  tetsgiv-
ende fortælling om Thyborøn som betydningsfuld fi sk-
eriby er kny  et  l den byudvikling, som startede med 
sta  onsbyen omkring år 1900 og fortsa  e med udbyg-
ningen af havnebyen fra 1915-18 frem  l 1930èrne og 
40èrne. 

Samlet set udgør Thyborøn et værdifuldt og velbevaret 
eksempel på en større dansk fi skeriby.

kere, et af de største anlæg i Danmark. De mange bun-
kere har sat  tydelige spor på byens kystlinie og over 
halvdelen fi ndes stadig i dag. 

Tyskerne opførte både observa  onsbunkere, kanon-
s  llinger og lu  værnsbunkere i Thyborøn og alle typer 
kan stadig ses idag.

Flere af bunkerne blev i form og med bemaling camou-
fl eret som sommerhuse eller redskabshuse. Arkitekten 
bag de  e var dansk og  fi k e  erfølgende navnet ”skild-
paddespionen”, idet han videregav tegningerne  l de 
allierede og signerede dem med en piberygende skild-
padde.

Kystsikring, Lim  ordstangerne og udviklingen 
omkring byen
Kystsikring har siden slut 1800 tallet været nødven-
digt i Thyborøn. De markante diger og høfdebyggerier 
(1875-1892)rundt om hele byen mod syd, vest og nord 
har præget bystrukturen og fremstår som en naturlig 
afgrænsning af byen.  

Arbejdet med kystsikring blev varetaget af det 
daværende Vandbygningsvæsen (Kystdirektoratet i 
dag), som i 1930erne nord for Havnebyen opførte en 
række træbarakker, i dag kaldet ”de røde barakker”, 
som værksteder og materieloplag  l kystsikringsarbe-
jdet. Direktoratet anvender, udover en enkelt bygning 
ikke længere bygningerne, som stadig fremstår som en 
markant bebyggelse med de karakteriske rødmalede 
træfacader langs ”arbejdsgaden”.

Anlægsarbejdet med den nuværende inddigning af Thy-
borøn udført 1950-51 har, udover selve digestrukturen 
præget bystrukturen på fl ere måder, idet anlægsarbej-
det også førte  l anlæggelse af Søndre Arbejdshavn( 
1951-52), vejdæmning på Harboøre Tange( 1952-56) og 
forlægning af jernbanen 1955. Baggrunden for inddig-
ningen i 50erne var den såkaldte ”Thyborønlov”(1946) 
som, grundet landbrugsinteresser længere inde i Lim-
 orden, havde  l formål at lukke Thyborøn Kanal med 

et sluseanlæg. Anlægget af de store nye dæmninger på 
Harboøre og Agger Tange blev udført af Vandbygnings-
væsenet (nu Kystdirektoratet) og stod færdigbygget i  
1955. Arbejdet gik af poli  ske grunde og strid mellem 
fi skeri- og landbrugsinteresser i stå, og selve  slusen 
blev aldrig bygget. Thyborøn-lovens ophævelse i 1970  
betød ny og øget satsning på fi skeriet i Thyborøn og an-
læggelse af industrihavnen 1971-77. 

Der er ikke udover løbende havneudvidelser mod syd 
sket nye bydannelser i Thyborøn siden 1980erne hvor 
sydlige del af parcelhusområdet blev udbygget. 

Thyborøn -Skildpaddespionen og bunker

2. Verdenskrig og Thyborøn fæstningen 
Af frygt for en allieret invasion fra vest opførte tysk-
erne under 2. verdenskrig en forsvarslinie fra Norge  l 
Spanien kaldet Atlantvolden. Som en del af denne vold 
blev Thyborønfæstningen på grund af sin beliggenhed 
ved Vesterhavet, med 66 store og 44 mindre betonbun-
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S  kord  l arkitektonisk iag  agelse og rumlig analyse , SAVE - kortlægning og registrering af 
bevaringsværdier: 
Målforhold, rumlige rela  oner, åbninger, s  gninger, grænser, akseretninger, byggelinjer, 
bebyggelseshøjder, bebyggelsestæthed, facadeforløb, bygningselementer, belægning.

- Beskrivelse/analyse med fokus på rumlig oplevelse

Arkitektoniske iag  agelser – 
Dominerende træk og bebyggede strukturer

Ved ankomsten  l Thyborøn er det med den alt-
dominerende store havnestruktur på højre side af 
indfaldsvejen,Harboørevej, tydeligt, at byen er en ak  v 
havne- og fi skeriby.

Thyborøn by har ikke et egentligt centrum. Selvom ho-
vedgaden Bredgade udgør et handelscentrum, opleves 
Thyborøn som en meget opdelt by, præget af de meget 
spredte ”fi kspunkter” med kirke / kirketorv i den ene 
ende af byen og hovedgade og havn i den anden samt 
turista  rak  onerne i perifi rien af byen langs kli  erne 
mod vest. Byens udformning ligger i tæt  lknytning  l 4 
næsten parallelle styrende forløb:

- Diget 

- Jernbanen 

- Harboørevej 

- Havneafgrænsningen

Mod vest er den gamle bydel og bebyggelsen langs Ve-
sterhavsgade kny  et  l Diget langs kysten med Vester-
havsgade som ”rygrad” for den bebyggede struktur, 
mens Havnebyen mod øst er kny  et  l den gamle del 
af havneanlægget mod Lim  orden med Bredgade som 
”rygraden” for vejgriddet og den bebyggede struktur i 
området  . Det er disse to hovedstrukturer, der præger 
oplevelsen af byen i dag og den oprindelige opdeling i 
de to bydele ”den gamle by” og ”havnebyen” er stadig 
tydelig med Harboørevej som en klar skillelinje mellem 
bydelene. 

Parcelhusområdet mellem Havnen og den gamle bydel 
afgrænses af Jernbanen og Harboørevej og udgør sam-

men med Havneanlægget fra Industrihavn mod syd  l 
gl. havn mod nord to andre betydningsfulde hoved-
strukturer.

Strukturelt og arkitektonisk er byen delt op i disse 4 ho-
vedstrukturer, men også den bebyggede struktur langs 
gaderne  og jernbanen er sammen med andre delstruk-
turer som værkstedsbarakkerne ”De røde barakker”, 
jollehavnen og  bunkeranlægget  med  l at danne det 
sammensa  e billede, der kendetegner Thyborøn.

Hovedstrukturer:

- Havnen(industrihavn og gamle havn)

- Havnebyen

- Den gamle bydel

- Parcelhusområdet

Delstrukturer:

- Harboørevej

- Havnegade/Havnepladsen

- Jernbanegade 

- Bredgade

- Vesterhavsgade

- Jollemiljø og redningssta  on

- Turistområdet ved ”de røde barakker”

- Thyborønfæstningen

- Rønhalvøen med Cheminovabygninger



Den 
gamle by

Parcelhus
området

Industrihavnen

Havnebyen

Turistområde

Thyborøn-Dominerende træk og styrende forløb
Byens udformning ligger i tæt  lknytning  l 4 styrende hovedtræk/forløb: Diget, Jernbanen, Indfaldvejen Har-
boørevej, Havneafgrænsningen 

Lu  foto 2010
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Diget
Jernbanen
Harboørevej
Havneafgrænsningen
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Thyborøn-Bebyggede strukturer
Dominerende bebyggelse, rumdannende bebyggelse, sigtelinie, udsigt, særlige vejrum    

Rumdannende bebyggelse

Dominerende bebyggelse

Sigtelinjer
Særligt vejrum

Udsigt
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Havnen
Havnen er med sin store skala og udstrækning den alt-
dominerende struktur i byen og er som sådan karak-
tergivende for Thyborøn. Mødet med og oplevelsen 
af byen er præget af det store havneanlæg som stræk-
ker sig fra syd langs ankomstvejen Harboørevej  l den 
gamle havn mod nord.

Maskinerne og de store oplag af sten og grus på gods-
havnens arealer længst mod syd tydeliggør ved ankom-
sten  l Thyborøn den ak  ve industrihavn. I mellem de 
rumdannende værkstedshaller langs Harboørevej er 
der fi ne kig   l Sønder arbejdshavn med beddingen og 
de store ku  ere. Havnebyggerierne s  ger i skala og 
volumen langs havnebassinet   l isværket og de store 
industribygninger ved selve beddingen. De store volu-
mener på havnen fortsæ  er langs alle havnebassiner 
og ender ved  Havnegade og den gamle havn med den 
store nye bygning  l en af Danmarks mest moderne fi -
skeauk  oner og samlecentral, der modtager fi sk døg-
net rundt. 

Bortset fra det nye auk  onshus adskiller den gamle 
havn sig i skala, udtryk og arkitektur væsentligt fra in-
dustrihavnen. Her ligger den oprindelige markante 
havnefront med de prominente bygninger fra 1916-20 
og det gamle havneanlæg, som i dag anvendes  l lyst-
bådhavn. Ledefyret på dækmolen er det gamle ledefyr, 
som oprindeligt stod for enden af fi skerbroen fra 1906 
(nu afl øst af midterpieren), ligesom den oprindelige 
auk  onshallen fra 1928 er bevaret på havnepladsen.

Både kulturhistorisk og rumligt udgør den gamle havn 
og havnepladsen et centralt knudepunkt i byen. 

Havnebyen
Havnebyen  lkny  et den gamle havn udgør med han-
delsgaden Bredgade som dominerende hovedgade en 
selvstændig struktur med store rumlige kvaliteter, der 
sammen med den gamle havn er karaktergivende for 
Thyborøn som fi skeri- og havneby. 

Havnebyens kant mod havnepladsen udgøres af den 
oprindelige havnefront med  2-3 etagers bygninger fra 
1916-20,der grundet den prominente s  l  kaldes ”de 
gule palæer”. Havnefronten fremstår trods ombygnin-
ger også i dag som en markant havnefront.  Såvel hav-
nefront som bebyggelserne i hovedgaden Bredgade er 
med sine 2-3 etager af en skala, som adskiller sig væ-
sentligt fra den gamle bydel og som afspejler Thyborøn 
som betydningsfuld havne- og fi skeriby. 

Den styrede vejstruktur med brede lige gader og regel-
mæssige grunde bebygget med bymæssig  bebyggelser 
 l værksteder, forretninger og boliger er både kulturhi-

storisk og rumligt karakterisk for havnebyen. Gridstruk-
turen i bydelen sløres fl ere steder af nedrivninger, som 
e  erlader huller i bebyggelsesmønsteret og giver en 
åben og diff us karakter, eksempelvis i Svanegade og 
ved det gamle godsbaneareal samt den nedlagte sta  -
onsbygning i Jernbanegade. 

Der er en del vig  ge kulturhistoriske bygninger I havne-
byen: havnefronten ”de gule palæer”, værkstedsbyg-
ninger, det gl. auk  onshus, pakhuse og skibssmedier, 
lodshus og  dstypiske byvillaer. Nogle er velbevarede, 
mens en del er i forfald eller ombygget  l ukendelighed. 

Havnebyen -Bredgade og Havnefronten

Inderhavnen - set fra syd

Ledefyret 
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Parcelhusområdet
Parcelhusområdet afgrænses af jernbanen og Har-
boørevej og ligger som en meget isoleret selvstændig 
struktur i byen, hvor kun Jagtvej forbinder direkte over 
banen  l den gamle bydel og  l Harboørevej i den an-
den ende. Parcelhusene udfylder området mellem den 
gamle bydel og havnebyen, men er ikke “vokset sam-
men med” bydelene pga. den fysiske “barriere” som 
udgøres af jernbanen og  Harboørevej og det smalle 
“bælte” med erhvervsbygninger langs Harboørevej. 
Udover kig med en vis fortælleværdi fra Harboørevej 
 l et par af de største huse placeret langs Ærøvej, som 

løber parallelt med Harboørevej, er parcelhusområdet 
ikke synligt fra resten af byen og dermed ikke betyd-
ningsfuldt som rumdannende element i det samlede 
billede af byen. Området er et tradi  onelt parcelhus-
område typisk anlagt med ensartede parceller med ét-
plans huse fra 1960-80 langs fordelingsveje og s  kveje 
her  l. Et særegent rumligt og kulturhistorisk element 
for parcelhusområdet netop i Thyborøn er de mange 
plankeværk i alle afskygninger  om stort set alle par-
celler. Forklaringen skal fi ndes i forbindelse med ud-
stykning af de første grunde længst mod nord, hvor 
deklara  onen fra 1966 (ophævet i 1997) fastsa  e at 
“parcellen skal  l stadighed skal være omgivet af hegn, 
der skal bestå af plankeværk eller stakit.” Et princip som 
er videreført  l resten af området.

Den gamle bydel
Det store havdige mod vest ligger som en markant af-
grænsende og afskærmende klit-kant for hele bydelen. 
Flere af bebyggelserne I bydelen har “baghave” direkte 
ud  l diget, som er synligt fra hele bydelen. Diget, der 
skærmer mod Vesterhavet, er  karaktergivende for om-
rådets udsa  e bebyggelse her længst mod vest og giver 
mening med de mange plankeværker, baghuse og luk-
kede gårdrum i bydelen. 

Vesterhavsgade danner “rygraden” for den bebyggede 
struktur i den gamle bydel. Bebyggelsen i området er 
hovedsagligt fritliggende enfamiliehuse i et og to plan 
med udny  et tagetage. Matriklerne er forholdsvis små, 
og bebyggelsen kny  er sig  l begge sider af Vester-
havsgade eller sidegaderne her  l. Bygges  len spænder 
fra enkelte  dstypiske kulturhistoriske bygninger fra 
slut 1800 tallet  l murmestervillaer og funkishuse fra 
1930-40. Husene ligger enten helt  l fortorvskant el-
ler med et mindre forareal. Husene er  dstypiske, men 
også stedtypiske, solide huse (mange i røde tegl) som 
uden særlig bygningsudsmykning og forfi nede detaljer 
er bygget  l at kunne modstå det barske klima. De lave 
et-plans “Klithuse” I bydelens sydlige del adskiller sig  i 
materialer og skala fra den øvrige bydel og udgør med 
sine meget små parceller en selvstændig struktur I om-
rådet. 

Et eksempel på fi nt  lpasset nybyggeri i området er 
plejecenteret fra 2006, hvis brudte tage gør, at cen-
teret  trods den store bygningsudstrækning, fremstår 
som fl ere bygninger. De  e understreges af de opdelte 
udendørs opholdszoner. Den nye kirke midt I bydelen 
markerer sig med den hvide beton og det moderne 
formsprog som fi n kontrast  l murmestervillaerne. Kir-
ketorvet har dog en for området fremmed åben diff us 
karakter, hvor man kan savne den gamle kirkemur og 
den læ og mulighed for ophold, den skaber.

Jernbanen
Jernbanen har sin egen struktur i Thyborøn og opleves 
på grund af jernbanediget, som fortsæ  er gennem 
byen og a  ager i højde ind  l overskæringen lige inden 
Bredgadekrydset, som et markant, rumdelene element 
i byen. Eneste overgang over banen er udover Harbo-
ørevej Jagtvej mellem den gamle bydel og parcelhus-
området. Jernbanesporene ender ved et trinbrædt 
lige inden Bredgade mens det nedlagte godsbanespor 
og baneareal  fortsæ  er   l Jernbanegade, hvor der er 
anlagt P-pladser på banearealet uden synlig ændring af  
områdets karakter af ua  laret åbent areal midt i byen.

Den gamle bydel - Vesterhavsgade /Klitvej Parcelhusområdet

Banearealet



Harboørevej
Som indfaldsvej  l Thyborøn er Harboørevej betyd-
ningsfuld og stemningsgivende ved ankomsten  l Thy-
borøn. Den stemningsgivende karakter  er dog stort set 
forbeholdt strækket inden ankomsten  l selve byen, 
hvor den snorlige Harboørevej langs Lim  ordskysten 
og diget i det øde landskab med sin egen “wild-west” 
karakter giver mindelser om øde Highways I USA. Første 
møde med “civilisa  onen” langs hovedvejen viser sig I 
form af Cheminovas store røde bygninger og skorstene 
på Rønhalvøen og de store havvindmøller umiddelbart 
e  er. Here  er drejer vejen, og først e  er at have passe-
ret godshavnen med de store oplag af sten og grus viser 
byen sig i form af de første bygninger på industrihav-
nen. Den rumlige oplevelse af ankomsten  l selve byen 
er præget af den spredte bebyggelse på begge sider 
af vejen omend havnens bygninger er I en anden stor 
skala og man bliver i tvivl om byskiltet er passeret. Der 
sker først en bymæsssig fortætning på strækket e  er 
Havnegade  l krydset ved Bredgade, hvor Harboørevej 
ender. Krydset ved Bredgade er et uforløst knudepunkt 
i byen, som fordeler  l Vesterhavsgade (nord og syd), 
Bredgade og Kystcentervej. 

Havnegade/ Havnepladsen
Havnegade strækker sig som afgrænsning mellem byen 
og havnen fra Harboørevej  l og med havnepladsen 
ved den gamle havn. I den sydlige del af Havnegade 
udgøres havnefronten af en række mindre havnerela-
terede virksomheder, smedier og værksteder af meget 

blandet karakter og stand. Arkitekturen adskiller sig 
fra det ældre “bagland” af virksomheder i Jernbane-
gade og afspejler med sin simple 50èr arkitektur rela-
 onen  l Søndre Inderhavn (1930) og Vestre Inderhavn 

(1960). Et særpræget eksempel på værkstedsbygning 
fra 1950 fi ndes i nr. 50, som er smykket med et jernge-
lænder på 1. sal med mo  ver af ku  ere, smedeværktøj 
samt årstallet 1950.

Havnefronten med virksomhedsbygninger er rumdan-
nende som byens afgrænsning, mens havnesiden af 
Havnegade har en åben diff us karakter med spredt be-
byggelse og kig  l bagsiden af isværket på isværkskaj. 
Det nye auk  onshus blokerer for havnekig for enden af 
Havnegade. E  er auk  onshuset forstærkes og fortæt-
tes rumdannelsen af havnefronten og havnegade åb-
nes op ved mødet med havnepladsen.

Havnepladsen fremstår, bortset fra det gamle auk  -
onshus (1928) og havneknejpen (1960), stadig som den 
åbne plads den kulturhistorisk har været med frit udsyn 
 l havnebassinet og den gule karakteriske transforma-

torsta  on fra 1918 i kli  erne mod nord.  

Havnepladsens karakter  sløres dog noget af den nye 
belægning, som viderefører hovedgadens og byens 
belægning  l havnen. Det nyligt udførte trappeanlæg 
(2012-13) mellem havnen og stranden ved iskiosken på 
havnens nordlige ende er derimod et godt eksempel på 
hvordan nye elementer kan  lføres kulturhistoriske ste-
der i byen som videreførelse/fornyelse af eksisterende 
overgange og i materialer, som her beton, der harmo-
nerer med høfder og kystsikring på samme sted.

Jernbanegade
Jernbanegade, der strækker sig fra den gamle havn  l 
Bredgade er præget af sin kulturhistoriske rolle som 
“bagland” for havnen med havnerelateret  bebyggelse 
som værksteder, pakhuse og  smedie, selvom der også 
ligger enkelte byhuse i gaden. Den gamle velbevarede 
smediebygning midt i gaden spiller fi nt sammen med 
kig  l lodshuset i Bredgade. Bebyggelsen langs gadens 
sydlige del virker som rumdannende, som byens “af-
grænsning” mod “baglandet” og har  sammenhæng 
med den øvrige tæ  e del af havnebyen, mens den 
nordlige side er meget spredt bebyggelse, der fremstår 
som byens “bagside” med fl ere forfaldne bygninger, 
såsom den  dligere sta  onsbygning og det nedlagte 
godsbaneareal.

Arkitektur og Struktur 13

Harboørevej 

Havnepladsen og Havnegade

Jernbanegade

Trappe havn-strand



Vesterhavsgade
Vesterhavsgade strækker sig helt fra klithusene i syd  l 
den gamle havn i nord og er det eneste “bindeled” mel-
lem den gamle bydel og havnebyen. Vesterhavsgade 
fungerer fra syd  l nord som “rygrad” for den bebygge-
de struktur. Imellem den gamle bydel og havnebyen er 
der et slip i bebyggelsen langs gaden, som på østsiden 
udgøres af helikopterplads/ sportsplads og på vestsi-
den udgøres af 4 store villaer i “overskala” I forhold  l 

Bredgade
Bredgade er den bærende ”rygrad” for den bebyggede 
struktur og vejgriddet I havnebyen. Men gaden er også 
en selvstændig struktur med store rumlige kvaliteter og 
vig  ge kig mod og forbindelse  l den gamle havn.  Ho-
vedgaden Bredgade fremstår  som navnet antyder også 
rumligt som en bred gade med brede fortorve  l ga-
dens bu  kker. Gadens vellykkede renovering med nye 
belægninger er udført I harmoni med gadens bebyg-
gelse og oprindelige karakter. Nye elementer, som de 
særprægede “blomterkummer” af jern beplantet med 
marehalm og udsmykket med  kystsikringselemneter 
af beton, er veludført og underbygger den stedbundne 
karakter. 

Bebyggelsen I Bredgade er markant i Thyborøn med 
sine 2-3 etager især koncentreret i den østlige del mod 
den gamle havn. Bygningerne fremstår som en blan-
ding af gulkalkede og røde facader. Det gule lodshus 
fra 1917 midt I gaden er velholdt og karakterfyldt, og 
der er et fi nt kig bag lodshuset  l den gamle smedie I 
Jernbanegade. Der er fl ere kulturhistoriske bygninger 
i gaden og baggårdene og andre bygninger med høj 
fortælleværdi,som bør bevares, eksempelvis “kahyt-
ten”, et  særpræget værtshus udformet I facaden som 
en kahyt.  

Jollemiljø og redningssta  on
Redningssta  onen, der blev fl y  et  l den gamle bed-
dingshavn (fra den gamle bydel), er i 1993 genopført i 
størrelse og bygges  l som den oprindelige rednings-
sta  on i rødt tegl, valmede gavle og med det karakte-
riske grønne portmo  v påmalet dannebrog ved slisken 
 l redningsbåden. Bygningen er trods den manglende 

autencitet karaktergivende for området og danner bag-
grund for det stemningsfyldte anlagte jollemiljø umid-
delbart op ad redningssta  onen. 

Jollehavnen  l fri  ds- og bierhvervsfi skere, er anlagt 
omkring et mindre broanlæg og med skur og arbejds-
steder på land  l rensning af fi sk, repara  on af jollerne 
og opbevaring af grej. Området er helt unikt og ligger 
som en “oase” på industrihavnens område.

gadens øvrige bebyggelse og matrikelstørrelse. Villa-
erne skiller sig ud skalamæssigt, men underordner sig 
gaden og diget som bærende struktur, hvilket gør dem 
 l en del af helheden og den bebyggede struktur langs 

Vesterhavsgade. 

Den fortæ  ede bebyggelse af hovedsagligt byvillaer 
begynder igen lige inden Bredgadekrydset og fortsæt-
ter langs hele strækket af Vesterhavsgade beliggende 
I havnebydelen. Et særligt fi nt eksempel på bedre byg-
geskik huse I Thyborøn fi ndes på strækningen 18-28 
med røde teglstensfacader, karnapper og kviste.
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Jollemiljø og redningssta  on

Bredgade 

Vesterhavsgade



Turistområdet ved “De røde barakker”
Klitdiget omkranser det bynære landskabsrum nord-
vest for havnebyen. Adgangen  l området sker ad 
Kystcentervej fra krydset ved Bredgade eller via den 
nordlige del af Vesterhavsgade. På trods af den bynære 
placering virker området “gemt af vejen” fra resten af 
byen og den gamle havn. 

Bebyggelsen i området består  på vestsiden af vejen 
af: “Malemukken”, restaurant indre  et i rødmalede 
træbygninger samt en “omvendt” ku  er, Kystcenteret, 
fl eretages  grønlig glasbygning, bunkerne, hvor især 
den bemalede bunker ved Kystcenteret og bunkeren 
med det karakteriske grønne udkigstårn markerer sig 
samt de karakteriske røde træbarakker, mens østsiden 
består af baghaverne  l boligerne i Vestergade samt 
Jyllandsakvariet som består af en ny sortmalet træbyg-
ning mod gaden samt en ældre hal med gul pladebe-
klædning bagved.

Området opleves med den spredte bebyggelse og for-
skelligartet arkitektur som et diff ust og ua  laret om-
råde. Man savner en sammenhæng mellem områdets 
bygninger, og landskabsrummet skæmmes af at blive 
beny  et som køreareal for  lfældigt forbipasserende 
med sparsom oprindelig klitvegeta  onen  l følge.

Thyborønfæstningen
Bunkerne I Thyborønfæstningen tegner sig langs kystli-
nien, men fl ere af dem er også beliggende inde i selve 
byen, eksempelvis ved klithusene i den den gamle by-
del og mellem fi skeindustribygninger (resterne af et 
lu  værnsba  eri) på havnen mod øst. Bunkerne i byen 
er mest markante i området ved de røde barakker og 
her er fl ere af dem omdannet  l uds  llingsbunkere og 
bemalet som oprindeligt. En bunker ved øststranden er 
med halvtag omdannet  l shelter og bunkerne ved na-
turrum Thyborøn indgår I naturrummet med oplevel-
ser og mulighed for ophold. Mange af bunkerne er i for-
fald, men de solide betonkonstruk  oner forgår ikke så 
let og bunkerne er derfor stadig synlige og nogle steder 
dominerende elementer i byen, kli  erne og stranden. 
Der er delte meninger om bunkerne, som nogle mener 
er grimme, grå kasser, mens andre synes de “hører  l” 
i Thyborøn som et kulturhistoriske billede af en mørk 
 d i verdenshistorien, ikke kun i Thyborøn men i hele 

Europa. Overordnet ændrer bunkernes  lstedeværelse 
(udover fortælleværdien)ikke den samlede rumlige op-
levelse af Thyborøn.

Rønhalvøen med Cheminovas industrianlæg
Med  l  billedet af Thyborøn hører kemikaliefabrikken 
Cheminova på Rønhalvøen, som det første bebyggelse 
man møder på Harboørevej umiddelbart inden selve 
Thyborøn by.  De første bygninger blev opført i 1953, 
og anlægget er løbende blevet udbygget  l i dag, hvor 
hele halvøen er udbygget med de markante fl ereta-
ges røde fabriksbygninger, industrianlæg og skorstene 
som, sammen med de store havvindmøller, kan ses fra 
det meste af denne del af Lim  orden. Lige som Indu-
strihavnens store volumener bidrager Cheminovabyg-
ningerne  l oplevelsen af ankomsten  l Thyborøn; en 
oplevelse præget af  kontrasterne mellem de store in-
dustribygninger, hav-vindmøllerne og det  smukke na-
tur- og landskabsområde på tangen midt mellem Lim-
 ord og Vesterhav. 

Arkitektur og Struktur 15

Området ved “De røde barakker”

Rønhalvøen med Cheminova

Camoufl age-Bunker
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Defi ni  onen på et kulturmiljø:   
- Geografi sk afgrænset område, hvor naturgrundlag, landskab, historie og arkitektur afspe-
jler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling, fortæller “den gode historie” og 
har poten  ale og kvalitet  l at  fremstå som et bevaringsværdigt eksempel på de  e.

Kulturmiljøer
Udpegning af kulturmiljøer handler om stedets unikke 
fortælling og den lokale kulturarv. Kulturmiljøernes 
værdi ligger ikke nødvendigvis i det enkelte hus, men i 
det udpegede områdes fortælleværdi for det specifi kke 
sted i byen og for byen som helhed.

Det handler med udpegning af kulturmiljøer om at give 
mulighed for at bevare og værne om de fælles kultur-
historiske og arkitektoniske værdier og skabe grundlag 
for rammer, der kan fastholde og bevare karakteren af 
et område, når der renoveres, bygges nyt eller ombyg-
ges  l nye funk  oner.

Lokal forankret kulturiden  tet
En udpegning af kulturmiljøer er med  l at give steder 
iden  tet, og de lokale fortællinger kan betyde, at et 
område pludselig får en ny betydning for de lokale og 
de besøgene.

Thyborøn har sin egen barske og uslebne ægthed og 
en stærk lokal forankret kulturiden  tet, som ikke kun 
handler om den fysiske kulturarv. 

Eksempler er den lokale dialekt fremhævet i navne som 
”Æ røe Hal” og ”Æ kanal”, som henholdsvis den gamle 
auk  onshal og det lokale værtshus er døbt, lokale kul-
turpersoner hyldet i vejnavne som ”Johnny Madsens 
vej” og  ”Rav-Åges vej” og gruppen ”Tørfi sk”, som den 
lokale ynglingsspise, der ses på tørresnorene om for-
året, har lagt navn  l. 

Fælles immaterielle værdier, som alle vidner om helt 
specielle Thyborøn-historier, der sammen med kultur-
miljøerne rummer den lokale kulturiden  tet.

Kulturmiljøer i Thyborøn
Kortlægningen og analysen af de bebyggede strukturer 
i Thyborøn har ført  l lokalisering af 4 strukturer med 
helt særlige kvaliteter, som på hver deres måde afspej-
ler de væsentligste træk af den kulturhistoriske og sam-
fundsmæssige udvikling i Thyborøn og samlet fremstår 
som velbevaret og helstøbt arkitektonisk eksempel på 
de  e. 

De følgende 4 bebyggede strukturer kan derfor defi ne-
res som bevaringsværdige kulturmiljøer:

-  Havnefronten , havnepladsen og Bredgade

-  Byhusene i Vesterhavsgade

- ”Klithusene” i den gamle bydel

- ”De røde barakker” nord for havnebyen

Thyborøn - Fiskeku  ere i havnen
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Havnefronten, Havnepladsen og Bredgade

Enkeltelementer i kulturmiljøet

Nordre Inderhavn 1915-1917, Havnepladsen: ”Den 
røde hal” (ældste auk  onshal 1928), Havneknejpe/
Grillbar (1960), Iskiosk ved opgangen  l stranden 
(1981),Trappeanlæg mellem havn og nordstrand 
(2013),  Anker fra den russiske fregat Alexander New-
skij. Havnefronten: Vandbygningsvæsenets admini-
stra  onsbygning 1916, havnens tjenestebolig 1921, 
Sømandshjemmet 1917,  samt  dligere skibsproviante-
ringsforretning (P. Ruby),  Ledefyr på dækmole, oprin-
delig for enden af den i 1906 anlagte fi skerbro, afl øst af 
Midterpieren ved Nordre Inderhavn. I Bredgade lods-
huset med udkigstårn (1917), gammel Smedie(1931), 
 dlige huse med bu  kker og ved stranden Transforma-

torsta  on (1918), brugt  l at overføre højspændings-
ledning fra Agger.   

Afgrænsning

Områdets afgrænsning  udgøres på havnesiden af kaj-
kanten  l og med havnepladsen ud for Bredgade. Mod 
nord afgrænses området af diget mod stranden og mod 
syd af Svanegade. På bysiden består området af den 
randbebyggelse, der i Havnegade udgør havnefronten 

Havnefronten,  Havnepladsen og Bredgade

Kulturhistorisk, arkitektonisk og rumligt 
udgør havnefronten, den gamle havneplads 
og den havnenære del af Bredgade det cen-
trale knudepunkt i Thyborøn. Havneanlæg-
get, bebyggelsesstrukturen og arkitekturen 
er stort set bevaret, og området indeholder 
mange værdifulde enkeltelementer, hvilket 
sammen med den store fortælleværdi gør 
området  l et bevaringsværdigt kulturmiljø, 
der er karaktergivende for Thyborøn som 
fi skeri- og havneby.

fra Jernbanegade  l Svanegade og i Bredgade udgør 
ældste del af handelsgaden fra Havnegade  l Svane-
gade.

Fortælling

Kulturhistorisk rummer området fortællingen om Thy-
borøn Havns første år   som nyetableret statshavn (an-
lagt 1915-17) – med fi skerirelaterede anlæg, ledefyr, 
auk  onshal, skibsproviantering og markante off entlige 
bygninger som et spejl for de daværende myndigheders 
interesser (Vandbygningsvæsen, lodsvæsen) i områ-
det. Grilbar-bygningen midt på havnepladsen ligger på 
samme sted, som den gamle pølsevogn fra 1940érne 
var placeret  og fortæller  om den gamle havn som lo-
kalt mødested, og Iskiosken i nordlige ende af havne-
pladsen er, sammen med den nye trappe  l stranden 
samme sted, en del af den nu  dige fortælling om Thy-
borøn Havn som udfl ugtsmål for turister. Det 5 tons 
store anker på havnepladsen blev i 1958 fundet i vra-
get af den russiske orlogsfregat Alexander Nevskij, der 
strandede i 1868 på den øde kyst mellem Harboøre og 
Thyborøn. Der var 724 mand ombord, blandt dem den 
ni  enårige storfyrst Aleksej, søn af den russiske kejser 
Alexander II. For den lokale befolkning var skibet som 
et eventyrslot – med fi ne folk ombord og mængder af 
udsøgt inventar, der skulle bjerges i land. Det gav arbej-
de og velstand – og fortællinger, der sammen med de 
fi ne  ng er gået i arv helt op  l nu  den. Ankeret præger 
i dag logoet for Thyborøn Havn og sidder nu bla. på de 
jakker, som havnens ansa  e bruger. Bredgades bety-
delige bredde og prominente handelsbygninger, lods-
hus og smedie fortæller om Thyborøn som handelsby 
i tæt  lknytning  l havnen og den karakterisk  ske gule 
transformatorsta  on i kli  en  nord for havnen er blevet 
et vartegn for området, som fortæller om  lknytningen 
 l Agger.

Struktur og Arkitektur

Havnefronten fremstår intakt og markant uden skæm-
mende ”huller” i bygningsrækken, som s  ger i skala 
og alder fra hjørnebygningen i ét plan ved Svanegade 
fra 1966  l  de gulkalkede 2-3 etagers prominente byg-
ninger fra 1917 ved Jernbanegade. Tilnavnet ”de gule 
palæer” om havnefronten refererer  l bygges  len på 
de  dligere havneadministra  onsbygninger længst  
mod nord som netop kaldes Palæs  len.  Palæs  len er 
en s  lart, som for at opnå en bygningsmæssig pondus 
beny  er sig af klassicismens mo  ver med glatpudsede, 

Den gamle auk  onshal
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Byhusene i Vesterhavsgade, Havnebyen

Byhusene i Vesterhavsgade i havnebydelen 
er et særligt fi nt og velbevaret kulturhisto-
risk, arkitektonisk og rumligt eksempel på 
Bedre Byggeskik huse i Thyborøn. Husene 
har  dstypiske detaljer og arkitektur mod 
Vesterhavsgade og et andet stedsbundet 
arkitektonisk udtryk med  markante bag-
huse, påbyggede kviste og plankeværker på 
bagsiden mod Kystcentervej. 
Byhusenes  særlige Thyborøn-karakter øger 
fortælleværdien og er medvirkende  l at 
gøre området  l et bevaringsværdigt kultur-
miljø.

Byhusene i Vesterhavsgade, Havnebyen
Enkeltelementer i kulturmiljøet

Byhuse fra 1917-36, fl est fra 1929-30. Transformator-
tårnet(1918) ved nordstranden som sigtepunkt i gaden.  

Afgrænsning. 

Området er beliggende på den nordlige side af Ve-
sterhavsgade i havnebydelen. Områdets afgrænsning  
udgøres mod nord af matriklernes afslutning med 
plankeværkerne, mod syd af gadelinien, mod øst af Jyl-
landsakvariets store volumen og mod vest af et slip i 
bebyggelsen e  er Vesterhavsgade nr. 36.

Fortælling

Kulturhistorisk rummer området fortællingen om gode 
 der for havnebyens fi skere, som bosa  e sig i havneby-

en og med den  dstypiske Bedre Byggeskiks arkitektur 
gjorde en dyd ud af ”hverdagsarkitekturen” og ansigtet 
udad  l, mens de stedtypiske baghuse  l fi skergrej og 
lignende ikke fornægtede sig som en nødvendighed på 
bagsiden.  

kalkede facader, fremhævet midterpar   afslu  et med 
gavltrekant, symmetri, ens vinduesformat, enkel ud-
smykning og store tagfl ader, o  e mansardtage, som på 
franske slo  e. S  len er  lstræbt e  erlignet i den gule 
hjørnebygning fra 1975 ved Bredgade, som i skala og 
materialer harmonerer fi nt med de gamle bygninger, 
men som arkitektonisk er noget s  lforvirret med mo-
derne uens vinduer, asymmetri og påsa  e klassici  ske 
detaljer som gesimsbånd. Samme s  lsammenblanding 
gælder for det kra  igt ombyggede sømandshjem med 
utallige påsa  e moderne kviste og bygningsfremspring 
samt for skibsprovianteringen, den e  erfølgende byg-
ning samt bygningerne i Bredgade, som næsten uden 
undtagelse alle har gennemgået kra  ige ombygninger.  
Fælles for dem alle er dog skala, de gulpudsede facader, 
bevarede delelementer og  store røde tagfl ader, som 
samlet gør havnefronten og randbebyggelsen i Bredga-
de  l en markant, rumdannende bebyggelse. Mangfol-
digheden i de senere påbygninger, kviste og fremspring 
 lføjer et nyt bygningshistorisk og stedbunden arkitek-

tonisk lag  l kulturmiljøet, som skal ses i sammenhæng 
med den øvrige bygges  l i Thyborøn, hvor  lføjelse af 
en ekstra etage, kviste og fremspring er udbredt og et 
af byens særpræg.

Som en del af kulturmiljøet skal havnefronten og Bred-
gade ses i sammenhæng med havnepladsen omkring 
den gamle auk  onshal fra 1928. Auk  onshallen er et 
fi nt eksempel på dansk industriarkitektur i træ med 
lodret bræddebeklædning i fer og not med særpræ-
get ”takket” afslutning  og konstruk  ve elementer 
(lodre  e stolper, udhængsspær, understøtning af bal-
dakin, lysninger m.m.) udny  et dekora  vt i facaden. 
Hallens  oprindelig  hovedform, karakterisk  ske røde 
træbeklædning og bygningsdetaljer er bevaret, lige-
som pladsen omkring (udover Grillbaren) er friholdt 
for bebyggelse som oprindeligt. Havnekajen under 
auk  onshallens markante ”Baldakin” (halvtag), som 
 dligere blev brugt  l rensning af fi sk, danner  i dag et 

stemningsfyldt, in  mt havneareal/havnepromenade 
med læ i ryggen og udsigt  l hele havnebassinet og 
det gamle ledefyr.  Selvom anvendelsen er ændret, og 
glaspar  er nu ersta  er de fl este gamle porte, giver den 
velbevarede auk  onshal  sammen med de oprindelige 
havnearealer hele området en auten  sk karakter. 

Kontrasten mellem de gulkalkede facader  på ”pragt-
bygningerne” og hverdagsarkitekturens bygninger 
i rødt murværk samt de rødmalede træfacader på de 
mere ”beskedne” bygninger, som den gamle auk  ons-
hal er essien  el at fastholde, som en vig  g del af det, 
der gør de  e område  l byens havne-kulturmiljø. 

“Gule Palæ” og gamle auk  onshal



Kulturmiljøer 19
Områdets placering, i den fortsæ  else af Vesterhavs-
gade, der blev etableret i forbindelse med havnebyens 
opståen, fortæller om de boligbebyggelser, der skød 
frem omkring 1930èrne i havnebydelen e  er et noget 
mere stramt og styret princip end i den gamle bydel 
længere nede i Vesterhavsgade.

Også Vesterhavsgades lige forløb på denne strækning 
med Transformatortårnet som sigtepunkt mod nord 
vidner om en  d, hvor også gadeforløbene og struktu-
ren, modsat den gamle bydel, var nøje planlagt . 

Struktur og Arkitektur

Gadebebyggelsen fremstår som en homogen bebyg-
gelse med hovedsagligt ét-plans huse med udny  et 
tagetage. Kigget  l transformatortårnet ved havnen for 
enden af gaden placerer kulturmiljøet i Havneby-kon-
tekst. Bygningerne fremstår primært i rødt murværk og 
røde tegltage med varierende kviste og karnapper og 
klassike detaljer som gesimsbånd, tagfod og rygninger. 
Bygges  len er bedre byggeskik (etableret 1915), hvor 
det primære ikke er s  larten (o  e blandes elementer 
fra forskellige  der), men god, klassisk propor  onering, 
korrekte detaljer og ærlighed i materialer som blank 
eller pudset murværk og tag af rødt tegl eller natur-
skifer, bygget på enkle, danske håndværkstradi  oner. 
Man ønskede, at husene skulle være enkle, hjemlige og 
smukke med prak  sk og  dsvarende indretning, hvilket 
var et opgør med den ellers fremherskende trang  l en 
mere udsmykket, prangende arkitektur (som ”de gule 
palæer”). Især strækningen fra nummer 18  l 28 har 
et ensartet, homogent bygningsudtryk med klassisk 
propor  onering med dannebrogsvinduer i størrelser 
afstemt e  er facadens mål. 

Det specielle ved Bedre Byggeskik husene i Thyborøn 
er bagsiden af husene, hvor der med bagbygninger, på-
bygninger og store kviste helt brydes med de klassiske 
propor  oner, symmetri og balance. En detalje der gør 
arkitekturen stedbuden og lokal og på samme måde 
som påbygningerne ved havnefronten  lføjer et nyt lag 
 l arkitekturen i det lokale kulturmiljø. 

”Klithusene” i den gamle bydel

”Klithusene” er et område med små besked-
ne boligbebyggelser,  opkaldt e  er  placerin-
gen  længst ude mod kli  en i den sydligste 
del af den gamle bydel. Bebyggelsesstruktu-
ren er bevaret, og området fremstår stadig 
med den oprindelige ”selvgroede” karakter 
og lave bebyggelse i læ af kli  erne. ”Klit-
husene” er,  i kra   af deres kulturhistoriske 
og rumlige kvaliteter og den særprægede, 
variede og stedbundne arkitektur, et fi nt ek-
sempel på et kulturmiljø med udgangspunkt 
i arbejderkulturen i Thyborøn. 

”Klithusene” i den gamle bydel
Enkeltelementer i kulturmiljøet

Byhuse fra 1940-70. Tyske bunkere fra 1940-45. Havdi-
get/klitlandskabet som afskærmende ”væg” for områ-
dets bebyggelse.

Afgrænsning. 

Området er afgrænset af diget mod vest, Vesterhavs-
gade mod øst, byens ”kant” mod syd og området ved 
det nye plejecenter mod nord og omfa  er de ejendom-
me, der er beliggende på en del af Klitvej, hele Digevej, 
Vestvej, Sneglevej, Rønbovej og Johnny Madsens vej.

Fortælling

Kulturhistorisk rummer området fortællingen om det 
arbejderkvarter, der under 2. verdenskrig og umiddel-
bart e  er voksede op omkring de mange arbejdsfolk, 
som fi k arbejde i Thyborøn med at sikre kysten med 
vedligeholdelse af diger og høfder eller som ernærede 
sig som fi skere eller havnearbejdere. 

Her i den yderste klitrække var der mellem de tyske 
bunkere mulighed for at bygge sig en billig bolig uden 
særlig kontrol fra de kommunale bygningsmyndighe-
der, og de første huse blev bygget af for-hånden-væ-
rende materialer som fi skekasser beklædt med tagpap 
og isoleret med tørret tang og andet eller  af udrange-
rede jernbanevogne, senere beklædt med træ. Områ-

“Bedre byggeskik” husene i Vesterhavsgade



20 Kulturmiljøer

“De røde barakker” 

De karakteris  ske røde træbarakker be-
liggende I klitlandskabet nordvest for 
havnebyen fremstår idag stadig som den 
oprindelige bebyggelse af værksteder  l 
kystsikringsarbejdet langs “arbejdsgaden”. 
De simple, røde træhuses unikke placering 
I det smukke klitlandskab forbundet med 
strandarealerne  l den ene side og den 
gamle havn  l den anden, rummer både 
landskabeligt, kulturhistorisk og arkitekto-
nisk værdifulde  elementer, som samlet gør 
det  l et af de mest bevaringsværdige kul-
turmiljøer I Thyborøn.

det havde karakter af et klondike-område, understre-
get af  husdyrhold med gris,høns og ænder i udhusene 
og blev af Thyborøns øvrige beboere betegnet som et 
”rabarberkvarter”, hvor ”pæne” folk ikke bosa  e sig. 
”Sneglehuset”, som har givet navn  l gaden Sneglevej, 
blev i  1949 opført af fi sker Alfred Pedersen, der havde 
lovet sin kone et hus, som ingen andre havde magen  l. 
Huset blev løbende gennem årene beklædt og udsmyk-
ket med sneglehuse og muslingeskaller.  Det særpræ-
gede, mari  me hus er i dag en turista  rak  on med ud-
s  llling af muslinger og skaller  og afspejler fortællingen 
om havet, de sørejsende og inspira  onen fra ekso  ske 
himmelstrøg.

”Klithusene”  har senere fra 1970  l i dag udviklet sig 
 l et boligområde af en mere almen kvalitet, og der er 

ikke meget  lbage af det helt primi  ve byggeri, ligesom 
området heller ikke længere er forbeholdt arbejderne, 
men beboes af forskellige befolkningsgrupper.  

”De røde barakker”
Enkeltelementer i kulturmiljøet

12 mindre træbarakker og 1 ”dobbelthøj” værksteds-
bygning i træ, alle  fra perioden 1930-45, 1 garage- og 
værkstedsbygning fra 1981. Bygningerne er stadig 
nummereret med den gamle nummerering fra Kys  n-
spektoratet. Bunkere fra 2. verdenskrig, Klitdiget og kig 
 l transformatortårnet.

Afgrænsning. 

Området er mod nordvest  og nordøst afgrænset af klit-
diget og mod sydøst og syd  afgrænset af vejen  l diget, 
Kystcentervej og baghavehegn  i Vesterhavsgade. Be-
byggelsen har adressen Vestergade 2, men er centreret 
omkring den interne  dligere ”arbejdsgade”.

Fortælling

Kulturhistorisk rummer området fortællingen om ar-
bejdet med kystsikringen i Thyborøn. Siden sidst i 
1800-tallet har arbejdet med høfdebyggerier og vedli-
geholdelse af disse været i gang i Thyborøn for at be-
grænse Vesterhavets nedbrydning af kysten. Umiddel-
bart nordfor barakbyen ligger den største af høfderne 
i Thyborøn,Høfde 59, som i dag er 400 meter lang og 

Struktur og Arkitektur

Klitdiget giver karakter  l området og understreger om-
rådets udsa  e lave bebyggelse, som bag diget ligger i 
læ for Vesterhavet, langs de små tværgående veje og 
den paralelle Klitvej langs diget. Matriklerne er små, 
nogle helt ned  l 250m2.

Husene er alle forholdsvis små et-plans huse med lave 
taghældninger med stor varia  on i farver, materialer 
og arkitektur. Der er en del træhuse i området og huse 
med en let pladebeklædning, men også murede eller 
skalmurede huse, o  e pudsede og malede. Tagene er 
belagt med alt fra tegl  l eternit, tagpap og anden pla-
debeklædning. Præget af sandfl ugt og højt sal  ndhold 
i lu  en har kvarteret et barsk og vejrbidt udtryk fl ere 
steder med afskallet maling, “ludfarvede” staki  er og 
strandprægede grunde med klitvegeta  on. Områdets 
bunkere, som ligger midt imellem husene, er præget 
af forfald, hvilket, uanset den karakteriske beton, giver 
en vis æste  sk sammenhæng med den pa  na, husene 
omkring i øvrigt har. Kvarteret bærer stadig med fi ske-
grej, garn, net og mindre både på de små matrikler, 
præg af, at nogle beboere har  lknytning  l havet som 
fri  dsfi skere eller andet.

Klithusbebyggelsens lave huse, med den varierede ar-
kitektur og de naturligt pa  nerede og “ludbehandlede” 
bygningsdele, har stor æste  sk værdi for kulturmiljøet. 
En værdi som udover bebyggelsesstrukturen er vig  g 
at fastholde, når der udvikles med renovering, ny- og 
ombygning I de  e særlige kulturmiljø.

Huse i “Klithusbebyggelsen”
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består af 60.000 tons granit og  betonblokke. Arbejdet 
med både kyst- og havnesikring  blev varetaget af det 
daværende Vandbygningsvæsen(i dag Kystdirektora-
tet), som i 1930-45 opførte ”de røde barakker”, en klyn-
ge af træhuse som indeholdte værksteder og remise  l 
togene. Her støbte man elementer  l kystssikring og 
fragtede dem ad jernbaner ud  l høfderne og ned på 
havnen. I Agger og Ferring fi ndes lignende barakbyer. 
Fra jernbanene  et mellem husene blev der anlagt en 
smal skinnevej på diget og ud  l høfderne samt  l hav-
nen. Ved høfderne arbejdede man med kraner for at 
lø  e elementerne på plads. 

Ved de store byggearbejder beskæ  igede man dels 
lokale folk, der havde brug for at supplere indtægten 
fra fi skeriet, dels de såkaldte ”vesterhavsbørster”, der 
rejste rundt og arbejdede der, hvor der var kystsikring 
i gang. Selv børn var beskæ  iget ved de første høfde-
byggerier. De havde  l opgave at slå søm i de pæle, der 
skulle nedrammes i havbunden. Sømmene skulle sidde 
så tæt, at de forhindrede angreb af pæleorm, og nogle 
børn klarede at slå 10.000 søm i om dagen. 

De mange bestræbelser har e  erhånden båret frugt, 
men kystsikring og vedligeholdelse fortsæ  es idag af 
Kystdirektoratet med store moderne maskiner og kra-
ner. Værkstedsbygningerne anvendes ikke længere  
og står, bortset fra to kontorbygninger, tomme i dag, 
ligesom  jernbanesporene er nedlagt. Oplevelseskon-
ceptet ”North sea Living” har planer om at anvende 
bygningerne  l uds  lling , kokkeskole, center for lokale 
dykkere og surfere og andet. Projek  orslaget bevarer 
kulturmiljøet, og den  arkitektoniske bearbejdning ta-
ger  udgangspunkt i områdets og bygningernes særken-
de og bevarer/genskaber historiske spor.

med det omgivende terræn, hvilket giver de specielle 
fundamentskonstruk  oner med forhøjede sokler ud-
vendig og indvendig. 

Bygning 14 skiller sig, med sin dobbelthøjde (angive-
ligt anvendt som smedeværksted for store høfdebyg-
ningskraner) og store vinduespar  er, ud fra de andre 
forholdsvis lave huse og fremstår som et markant og 
meget stemningsfuldt eksempel på den gamle del af 
værkstedsbebyggelsen.  

Bygning 1, garage- og værkstedsbygning fra 1981, skil-
ler sig  volumensmæssigt og materialemæssigt ud fra 
resten af bebyggelsen med sin dobbeltbredde og faca-
der i blank rødt tegl og er med sin placering vinkelret på 
arbejdsgaden det eneste element i bebyggelsen place-
ret uden hensyn  l baneanlægget (som var taget ud af 
dri   på opførelses  dspunktet). Bygning 1 er sam  dig 
rumdannende for et anderledes lukket udendørsareal 
mellem bygningerne.  

Alle  bygninger har oprindeligt været forsynet med 
tagpaptage men fremstår i dag med grå bølgeeternit. 
Facaderne er af forskellig karakter som følge af repa-
ra  oner og udbedringer gennem årene. På nogle af 
barakkerne er beklædningen savskårne brædder mens 
andre fremstår med rus  kke skalbrædder, som antages 
at være den oprindelige beklædning.

På trods af bygningernes igangværende forfald og 
manglende vedligehold, har de, i kra   af den sam-
lede karakter af klyngebebyggelse og den helt unikke 
beliggenhed i det bynære klitlandskab, omkranset af 
bunkerne fra 2. verdenskrig og med kig  l transforma-
tortårnet ved havnen, en helt egen stærk karakter af 
industrielt kulturmiljø i Thyborøn. Et bevaringsværdigt 
kulturmiljø som emmer af lokal forankret kulturhisto-
rie. 

Struktur og Arkitektur

De karakterisk  ske røde træbarakker fremstår i dag 
stadig med den markante, retningsfaste orientering 
af alle bygninger langs ”arbejdsgaden”  og ligger, som 
følge af adgang for tog, forholdsvis spredte. 

Husene bærer præg af at være arbejdsbygninger med 
porte, enkelt- eller dobbel  løjede i gavlene med  rester 
af skinner både udenfor og inde i bygningerne. Gulvene 
i bygningerne er, på grund af kravet om skinner, i niveau 

Bygning 14 -  “De røde barakker”

Bygning 14 - “De røde barakker”



Udvalgte bevaringsværdige bygninger
Udvælgelsen af de bevaringsværdige bygninger er 
foretaget på baggrund af analysen og kortlægningen 
af de mest betydningsfulde bebyggede strukturer, 
rumlige sammenhænge og kulturhistoriske værdier i 
Thyborøn. 

De bevaringsværdige bygninger er ikke nødvendigvis 
beliggende i de 4 udpegede kulturmiljøer, men kan 
være enkeltstående bygninger i forskellige strukturer 
og sammenhænge i byen. 

Med udvælgelsen foregår både en kulturhistorisk og 
arkitektonisk analy  sk udvælgelse og prioriteringskri-
terierne er  Reliktværdi (hvor meget  lbage), fortæl-
leværdi, æste  sk værdi og biotopværdi.

Alle udvalgte bygninger er registreret og vurderet be-
varingsværdige med en bevaringsværdi i kategorien 
1-4 med udgangspunkt i SAVE-systemet. (”Survey of 
Architectural Values in the Invironment”) 

Bygningerne har ikke enkeltvis fået en bevaringsvær-
di, da de  e kræver mere  lbundsgående undersøgel-
ser samt indtastning i Kulturarvstyrelsens landsdæk-
kende SAVE-register. 

Udvælgelsen af de bevaringsværdige bygninger er 
derfor at betragte som oversigtlig og skal ses i sam-
menhæng med den samlede kulturmiljøredegørelse.  
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S  kord  l bevaringsværdige bygninger (SAVE vurderinger): 
Arkitektonisk værdi, Kulturhistorisk værdi, Miljømæssig værdi (hvor vig  g for 
det lokale kulturmiljø?), Originalitetsværdi(og  lstand), Bevaringsmæssig værdi 
(Forholdenes indbyrdes vægtning og betydning hvor arkitektonisk og kulturhistorisk 
værdi  llægges størst betydning).
Værdisætningen tager udgangspunkt i det lokale  og vurderingen er  lpasset e  er 
det. 
Bevaringsværdier skal være det særlige, det sjældne, det unikke, værd at kæmpe for!

Gulkalket tårnbygning med rødt mansard-tag i træspån 
og tegl, karakteris  sk ”Vartegn” for Thyborøn, opført 
for at overføre højspændingsledning  l Agger. Fremstår 
velbevaret med fi ne bygningsdetaljer med s  k som vin-
duer i murværk og det særprægede mansardtag med 
træspån på nederste del.

Rav- Aages vej 2, Transformatorsta  onen, 1918
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Havnegade 5, ”Den røde Hal”, 1928

Rødmalet træbygning med tagpaptag, oprindeligt 
opført og anvendt som fi skeauk  onshal. Fremstår 
velholdt med bevarede detaljer i træbeklædning, ud-
hængsspær, stolpekonstruk  oner. Oprindelige porte 
ersta  et af hvidmalede vindues- og dørpar  er, fi nt  l-
passet øvrige arkitektur.

Dækmolen, Gl.Havn, Ledefyr, 1906

Rød og hvidmalet rundt ledefyr i metal med hvidt tag 
med spir, står på egen hævet trædæk med trappe og 
hvidt gelænder. Oprindeligt placeret for enden af fi -
skerbro, i dag afl øst af Midterpieren ved Nordre Inder-
havn. Fremstår velholdt og malet som oprindeligt med 
trædækskonstruk  on som oprindelig. 

Havnegade 16, Tidl. Havneadministra  onsbygning, 
1916

Muret, pudset og gulkalket bygning i 2 etager med høj 
tagkonstruk  on belagt med rødt tegl. Oprindelig Vand-
bygningsvæsenets administra  onsbygning. Opført i 
”Palæs  l” med klassicis  ske mo  ver med fremhævet 
midterpar   med gavltrekant og symetrisk placerede 
vinduer. Fremstår velholdt og delvis oprindelig. Oprin-
delig kvist med glas over tagryg er  ernet.

Havnegade 18,  dl. Bygning  l  tjenestebolig, 1921

Muret, pudset og gulkalket bygning i 2 etager med høj 
tagkonstruk  on belagt med rødt tegl. Oprindelig tjene-
stebolig for Vandbygningsvæsenet. Opført i ”Palæs  l” 
med klassicis  ske mo  ver med symetrisk placerede 
vinduer og fremhævede bygningshjørner med mønster 
i puds. Fremstår velholdt og  oprindelig. Mere enkelt 
udtryk end administra  onsbygningen ved siden af.
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Muret, pudset og gulkalket bygning i 2 etager med høj 
tagkonstruk  on, rund hjørnekvist/tårn og høje nyere 
kviste, tag af rødt tegl. Oprindelig opført og anvendt 
som sømandshjem. Opført med klassicis  ske mo  ver 
som det karakteris  ske hjørnetårn, gesims m.m., men 
med forskellige bygningshøjder og uden palæs  lens 
symmetri og enkelthed. Fremstår delvis oprindelig men 
meget ombygget med utallige kviste  l gaden og stor 
kvist/altangang mod gårdrum.

Muret, pudset og gulkalket bygning i 1 etage med 
høj mansard-tagkonstruk  on med kviste belagt med 
rødt tegl og gavlmo  v med bu  ksvinduer i stuetage 
mod gaden. Oprindelig bygget som skibsproviante-
ringsforretning ved P. Ruby. Opført med elementer 
fra ”Palæs  l”som mansardtag, fremhævede søjler og 
symmetri ved port og bu  ksfacade. Fremstår velholdt 
og  delvis oprindelig. Vinduesudtryk i kviste og bu  ks-
facade  uden opsprosning er ikke oprindeligt, men fi nt 
 lpasset det symetriske facadeudtryk. Malede  lbage-

trukne felter med Indskrip  on 1916 samt bu  ksnavn 
malet som oprindeligt. 

Havnegade 50, Havnevirksomhedsbygning, 1950

Muret bygning i blank rødt murværk i 2 etager med 
sadeltag med tagplader.Oprindeligt bygget  l hav-
nerelateret formål. Enkelt  dstypisk bygningsudtryk 
fra 1950érne med store næsten kvadra  ske vinduer. 
Fremstår oprindelig og med fi n detalje i særpræget 
jerngelænder på 1. sal udsmykket med ku  ere og sme-
deværktøj samt årstallet 1950.

Bredgade 1, Bygning  l bolig/handel/bu  k, 1928

Muret, pudset og gulkalket bygning i 2 etager med  tag 
af rødt tegl. Oprindelig opført og anvendt som bu  ks-
bygning.  Opført med klassicis  ske mo  ver som ge-
sims, tak  ast vinduesrytme, speciel hjørneindgang  l 
bu  k i stueetage. Fine baghuse i smøge langs bygning 
med velbevarede ”pakhusdetaljer” med lem i gavl og 
oprindelige døre. Har muligvis fremstået i blank rød 
mur oprindeligt. 

Havnegade 20,  dl. Sømandhjem, 1917

Havnegade 22,  dl. Skibsproviantering, 1916
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Bredgade 6, Bygning  l bolig/handel/bu  k, 1930

Muret, pudset og gulkalket bygning i 1 etage med tag-
etage. Opført som bu  ksbygning med karkterisk  sk 
karnap og trappe  l bu  k fra gaden. Fremstår velbeva-
ret i hovedform. Har muligvis ikke fremstået gulpudset 
oprindeligt.

Bredgade 12,  dl. Smediebygning, 1933

Muret bygning i blank rødt murværk, 1 etage med pla-
detag og asymetrisk sadeltag. Oprindelig opført som 
smediebygning i havnebyen. Fremstår med bevarede 
typiske træk fra oprindelige smedie med intakte vin-
duer  med støbejernrammer og sammenbygning med 
bagbygning.

Muret, pudset og gulkalket bygning i 1 etage med ud-
ny  et tagetage, tag af rødt tegl. Sammenbygget med 
tårnbygning i 3-4 etagershøjde med vinduesbånd 
øverst. Gavl mod gaden. Oprindelig anvendt som lods-
hus med udkigstårn. Fremstår meget velholdt og oprin-
deligt med detaljer som klassisk murmestervilla med 
gesimsbånd, (også midt på tårnet) opsprossede vindu-
er og markeret sortmalet sokkel.

Muret, pudset og gulkalket bygning i halvanden etage 
med udny  et tagetage og højt sadeltag af rødt tegl. 
Opført som villabolig i Havnebyen og anvendes som 
sådan. Opført i Bedre Byggeskik s  l med god klassisk 
propor  onering og klassicis  ske mo  ver som gesims-
bånd og karnap mod gaden. Bygningen har med sine 
asymetrisk placerede vinduer uden dannebrogsfag 
også træk fra den  dstypiske murmestervilla. Fremstår 
velholdt med velbevaret hovedform og detaljer og et 
smukt pa  neret tegltag. Et fi nt eksempel på de store 
Havneby-villaer i Thyborøn.

Fjordgade 1, Havneby-villa,  1957

Bredgade 14,  dl. lodshus,  1917
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Mågevej 15,17,19,21, Havneby-villa,  1950-1952

Murede byvillaer i blank rød mur og pudset  i halvan-
den etage med udny  et tagetage og højt sadeltag af 
rødt tegl. Opført som villaboliger i Havnebyen og an-
vendes som sådan. Opført i den fremherskende mur-
mester-villa s  l fra 1950érne med 45 graders højt tag 
med udhæng, todelte vinduer uden dannebrog og 
skodder som dekora  v bygningsdetalje og  dstypisk 
karnap mod gaden på nr.21. Fremstår velholdte med 
velbevaret hovedform og detaljer og  smukt pa  nerede 
tegltage.Fint eksempel på de store Havneby-villaer.

Muret industribygning i gråt puds med tag af tagplader 
og tagpap i en etage, men med høj sokkel og høj  pla-
ceret læsserampe og rødmalet træport. Sammenbyg-
get med mindre, hvidpudset værkstedsbygning fra 
1949 med sortmalede vinduesrammer. Opført som 
værkstedsbygning for havnens bagland i Jernbane-
gade. Fremstår med oprindeligt udtryk og oprindelig 
port. Det samme gælder sidebygningen. Fint eksempel 
på  dlig erhvervsbygning.

Jernbanegade 3, Bolig/erhvervsbygning, 1946

Muret hus i 2 etager i blankt rødt murværk med asy-
metrisk tegltag. Angiveligt opført som blandet bolig/
erhverv. Fremstår oprindelig med  dstypiske træk fra 
1940érne med slu  et hovedform uden pynt og ud-
smykning og store vinduesfl ader. Eksempel på fuldt ud-
ny  et grundareal.

2 mindre byhuse i smøge, murede og gråpudsede i en 
etage med tagetage og tegltag. Klassiske detaljer med 
gesims og bygningsdetaljer. Boligbebyggelser, oprin-
deligt  med bu  k i stueetage med speciel karnap  l bu-
 ksuds  lling i hus mod gaden og særpræget kvist med 

farvet glas i ruderne på hus bagerst i smøgen.  Frem-
står med bevaret hovedform og fi ne detaljer, har op-
rindeligt fremstået i blank rød mur, er nu berappet på 
2 sider samt hele taget med gråt puds, hvilket giver et 
særpræget ”glaseret” udtryk.

Jernbanegade 5, Bolig/bu  ksbygninger, 1934

Jernbanegade 1, Værkstedsbygning/Pakhus, 1949



Bevaringsværdier 27

Jernbanegade 15,  dl.smediebygning, 1936

Muret smediebygning i rødt blank murværk i et plan 
med skorsten bag bygningen. Gavl mod gaden med 
oprindelig grønmalet karakteris  sk port samt lille side-
bygning. Fremstår velbevaret med opmalet oprindelig 
skri   i gavl: Skibssmedie Carl Christensen. Nyere vindu-
er i grønmalet træ med  dstypisk opsprosning men har 
angiveligt oprindeligt fremstået med støbejernsvindu-
er som smedien i Bredgade. 

Jernbanegade 19, Byhus, 1934

Muret rødstens byhus med tegltag. Et-planshus med 
høj stueetage og fi n trappe mod gaden med s  k i buen 
under. Et fi nt eksempel på Bedre Byggeskikhus i Jern-
banegade med gesimser og detaljer og godt håndværk. 
Fremstår oprindeligt, men medtaget og i begyndende 
forfald.

Vesterhavsgade 18,20,22,24,26,28, Byhuse, 1929-35

Murede byhuse i 1 etage med tagetage og tegltage. 
Bygget som boligbebyggelser i Bedre Byggeskik s  len 
med klassiske detaljer som blank murværk, gesims og 
karakteris  ske  karnapper mod gaden. Fremstår alle i 
hovedtræk velbevarede med le  ere ombygninger og 
de stedstypiske baghuse bag  l.

Vesterhavsgade 1,  dl. Kransmedie / værkstedsbyg-
ning, 1937

Rødmalet træbygning med pladetag. Oprindeligt op-
ført som værkstedsbygning for de store kraner ved 
kystsikringen som en del af klyngebebyggelsen ”de 
røde barakker”. Fremstår som et særligt fi nt eksempel 
på arbejdsbarakkerne med portmo  v i gavl og store 
vinduespar  er langs siderne. 
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Vesterhavsgade 54 og 56, Byhuse, 1934

Murede bygninger i rødt blank murværk og gult puds 
med sadeltag i rødt tegl. Opført som boliger i den gamle 
bydel. Bygget i Bedre Byggeskik s  l som gavlhuse  med 
karnapper mod gaden, gesimsbånd og enkle detaljer 
som rundt vindue i gavlspids. Fremstår velbevarede og 
fi nt pa  nerede teglsten. Fint eksempel på Bedre Byg-
geskik huse i den gamle bydel i mindre skala end Hav-
neby-villaerne.

Vesterhavsgade 142, byhus, 1955 

Muret rødstens byhus med pyramidetag med eternit. 
Opført som bolig i den gamle bydel. Bygget i funkiss  l 
med kvadra  sk grundplan og pyramidetag samt enkle 
vinduer med lodre  e sprosser. Fin detalje med muret 
trappe på siden af huset. Fremstår pa  neret af vejr og 
vind i facaden, nyere vinduer i oprindelig s  l. Et fi nt ek-
sempel på funkishuse i den gamle bydel.

Særpræget hus med tårn og spir beklædt med strand-
skaller og kalket hvidt og blåt. Oprindeligt opført som 
bolig men anvendes nu som museum. Fremstår vel-
holdt og meget særpræget, som eksempel på selvbyg-
gers  len i klithusene og dele af den gamle bydel.

Vesterhavsgade, Missionshuset Karmel, 1923

Muret bygning i rødt tegl med rødt tegltag. Oprindeligt 
opført som missionshus. Opført med korsplan som lille 
kirke, takket gavlmo  v og fl ere detaljer som indmuret 
korsmo  v over dør. Fremstår pa  neret i murværk og 
tag og velbevaret hovedform og detaljer med nyere 
vinduer i oprindelig s  l, oprindelig dør i siden.

Klitvej 9, ”Sneglehuset”, 1949 
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Muret stuehus som  dstypisk længehus med små takt-
faste vinduer og dør midt i bygningen. Fremstår med 
oprindelig hovedform på bygning. Stor kulturhistorisk 
værdi. Oprindeligt strandfogedgård  lhørende Mads 
Sørensen(død 1893), strandfoged, formand for bjerge-
lavet og opsynsmand ved redningssta  onen, fi k russisk 
medalje for sin tapre indsats ved den russiske orlogfre-
gat ”Alexander Nevskij”s forlis i 1868. Det fortælles, at 
da hans gamle gård skulle bygges om, opførte man det 
nye stuehus (det nuværende) uden om det gamle, og 
rev dere  er er det gamle ned og smed murbrokkerne 
ud af vinduerne. Så man spiste altså morgenmad i det 
gamle hus og a  ensmad i det nye, siger historien.

Muret gulstens byhus med pyramidetag med eternit. 
Opført som bolig i den nordlige del af gamle bydel. Byg-
get i funkiss  l med kvadra  sk grundplan og pyramide-
tag samt enkle vinduer med lodre  e sprosser. Fremstår 
pa  neret af vejr og vind i facaden, nyere vinduer, ikke 
oprindelig opsprosning. Et fi nt eksempel på ældre fun-
kishus i den gamle bydel.

Muret bygning i rødt tegl med nyere rødt tegltag Op-
ført som beboelse. Opført som klassisk Bedre Bygge-
skik hus med fi nt meleret murværk, hvidpudset gesims, 
tag med halvvalm. og nyere vinduer med oprindelig 
opsprosning. Velbevaret eksempel på Bedre Byggeskik 
hus med fi nt  lpasset sortmalet plankeværk med hvid 
kant, som spiller fi nt sammen med det hvide gesims-
bånd.

Muret bygning i rødt tegl med sort tegltag. Opført 
som byhus  l beboelse. Opført som halvanden etages 
Bedre Byggeskik hus med fl ere fi ne detaljer som møn-
ster i murværk, gesims og velpropor  onerede facader. 
Fremstår velholdt i murværk. Nyere tag, har oprinde-
ligt været rødt tegl og moderne kviste. Fint eksempel 
på Bedre Byggeskik hus.

Vesterhavsgade 97, byhus, 1941

Vesterhavsgade 124,  byhus, 1931/1941

Vesterhavsgade 66,  byhus, 1938 

Vesterhavsgade,  Strandfogedgård, 
1848 , ombygget 1897
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S  kord  l sammenfatning, sårbarhed og anbefalinger, SAVE - kortlægning og registrering af 
bevaringsværdier: 
Sammenfatning: Vig  gste træk, samspil ml. topografi , bebyggelsesstruktur, rumdannelse, 
kulturhistoriske strukturer og bygninger, forskelle og sammenhænge
Sårbarhed: Forfald, ændring af arkitektur/byggeskik, byudvikling, omdannelse, veje, tek-
nik, terrænændringer
Anbefalinger: Restaurering/omdannelse af bygninger og bebyggede strukturer, kulturmil-
jøer, planlægning, bevaringsfond, formidling, borgerinddragelse.

Sammenfatning/konklusion
Thyborøn er kendetegnet af en række forskelligart-
ede strukturer, der  lsammen danner en sammensat 
helhed med både kulturhistoriske og arkitektoniske 
kvaliteter.

Mest dominerende landskabstræk er diget med jern-
banen og havdiget som løber langs kystlinien i hele by-
ens vestlige og nordlige del.

Den altdominerende struktur i byen er havnen, som 
strækker sig i hele byens længde fra indu-strihavnen 
i syd  l den gamle havn mod nord. Havnebyggeriet er 
kendetegnende for byen.

Byen er opdelt i to hovedstrukturer: Den gamle bydel 
mod syd, som startede som  dlig bydannelse om-
kring sta  on og kirke og Havnebyen mod nord, som 
sammen med anlæggelse af den første havn voksede 
frem lidt senere. Udover den bebyggede struktur er 
der ikke nævneværdigt  llbage af ”sta  onsbyen” i den 
gamle bydel, mens havnebyen rummer de vig  gste 
kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, som er 
iden  tetsgivende for Thyborøn.

Byen er præget af opdelingen i de to bydele ”den gamle 
by” og ”havnebyen”  med Harboørevej som en klar skil-
lelinje mellem bydelene. Jernbanen opdeler byen yder-
ligere og adskiller Parcelhusområdet fra resten af byen.

Gaderne Vesterhavsgade (”rygrad” for den bebyggede 
struktur og eneste ”bindeled” mellem bydelene) og 
Bredgade (velbevaret handelsgade og  ”rygrad” for den 
bebyggede struktur i havnebyen) rummer, sammen 
med havnefronten, væsentlige rumlige og kulturhistor-
iske kvaliteter.

Thyborøn har 4 unikke kulturmiljøer, som på hver deres 

måde afspejler de væsentligste træk af den kulturhis-
toriske, samfundsmæssige og arkitek  oniske udvikling 
i Thyborøn: Havnefronten og den gamle havn, Byhuse-
ne i Vesterhavsgade, “Klithusene” i den gamle bydel og 
“de røde barakker” ved kystcenteret.

Miljøerne er alle centrale og essen  elle for oplevelse 
og forståelse af byens unikke kulturhistorie.

Jollemiljøet- kig mod øst
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Sårbarhed
Som helhed er Thyborøn sårbar overfor ændringer, 
som i skala og arktektur  bryder med den oprindelige 
dominerende, auten  ske karakter af havneby fra de 
vig  ge kig  l industrihavnen og ku  erne ved ankom-
sten  l de bevaringsværdige havnebygninger ved den 
gamle havn. 

Bebyggelsen i Thyborøn er klart kendetegnet af de 
havnerelaterede bygninger som de mest markante. 
Havnebyen og den gamle havn er sårbar overfor ny 
bebyggelse som i skala, udtryk og materialeholdning 
ændrer den oprindelige karaktergivende havneby-
bebyggelse - eksempelvis opførelse af bu  kscentre, 
feriecentre eller parkeringspladser med mere, der 
bryder med havnebyens skala eller den gulkalkede ”sk-
agen-s  l”,  som, hvis den videreføres fra ” palæ- byg-
ningerne” i havnefronten  og Bredgade  l områdets 
øvrige bebyggelse, slører bydelens  særlige kontrast 
mellem de prominente bygninger  og de mere enkle i 
rødt murværk. 

Bebyggelsen omkring hovedgaden, Bredgade, er sår-
bar overfor nedrivninger og kra  ig ombygning af den 
eksisterende rumdannende og karaktergivende be-
byggelse i 2-3 etager med bu  kker i stueetagen. 

Havnepladsen og den gamle havn er sårbar overfor 
bymæssig bebyggelse på havnepladsen og langs kajen, 
som bryder med den åbne havnekarakter og de vig  ge 
kig og adgang på piererne  l havnebassinet. 

Klithus-bebyggelsen er sårbar overfor bebyggelse i 
mere end èn etage og “prangende” arkitektur,  mens 
den resterende gamle bydel er sårbar overfor be-
byggelse som bryder med det karaktergivende prin-
cip med Vesterhavsgade og diget som rygrad for be-
byggelse samt nedrivninger, som e  erlader huller i 
strukturen og store pladsdannelser som bryder mar-
kant med den fortæ  ede bebyggelse omkring Vester-
gade.

På bygningsniveau er den gamle bydel  sårbar overfor 
ændringer af de eksisterende bygningers udtryk og ma-
terialeholdning – ikke mindst overmaling eller berap-
ning af murværk og blanke sorte tegltage som bryder 
markant med de røde teglstensfacader og tage, der 
er et af byens særlige træk. Bydelens mangfoldighed 
af forskelligartede s  larter og skala  er sårbar overfor 
”ensretning” af bebyggelser- eksempelvis når kirkens 
hvide s  l videreføres ved istandsæ  else af husene om-
kring kirkepladsen. 

Området med de røde barakker er specielt sårbart 
overfor nedrivninger og ombygninger som slører el-
ler  erner de helt særlige kulturhistoriske fortællinger 
som fi ndes I området I form af de røde barakker og 
bunkeranlæggene. Området er også sårbart overfor 
dominerende nybyggeri som ikke tager udgangspunkt I 
områdets  og de oprindelige bygningers karakter.

Mo  ver fra Thyborøn
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Anbefalinger
Havnen i havnebyen er det kulturhistoriske vig  gste 
knudepunkt i Thyborøn. Havnepladsens åbne karakter 
er helt essen  el for oplevelsen af den gamle havn, dels 
via den visuelle forbindelse fra Bredgade, dels fra selve 
pladsen. Ved at styrke og fastholde den åbne karakter 
bevares den gamle havns karakteris  ka.

Havnebyen er karakteriseret ved en bymæssig be-
byggelse af en vis volumen i fl ere etager. Det er denne 
volumen og den bymæssige bebyggelse med huse byg-
get helt  l fortorvskant, der er med  l at binde byde-
len sammen  l en helhed. Derfor anbefales det, at man 
fastholder bebyggelse af en vis volumen, især i Bred-
gade (evt som fl erfamiliehuse eller som blandet erh-
verv og bolig)ved frem  dig nybyggeri. Havnefronten 
slu  er naturligt ved Jernbanegade og afl øses af havne-
industri i området e  er Jernbanegade, som kulturhis-
torisk har fungeret som ”bagland” for havnen. Skulle 
man på et  dspunkt ønske ”baglandet” anvendt  l 
bymæssig eller turistmæssig anvendelse, anbefales det 
med en arkitektonisk bearbejdning volumensmæssigt 
og arkitektonisk at fastholde den bygningsmæssige ad-
skillelsen mellem den prominente havnefront og front-
en for ”baglandet”. Det er vig  gt udover prominente 
bygninger som Havnefronten også at bevare kulturhis-
torien i form af eksempler på  dligere industribyg-
ninger, pakhuse, værksteder i eksempelvis Havnegade 
og Jernbanegade.

Den gamle bydel  er kendetegnet ved  Vesterhavsgade  
som ”bindeleddet”, der binder bebyggelsen sammen  l 
en helhed i  bydelen. Det anbefales derfor, at man ved 
nybyggeri fastholder strukturen langs gaden, hvorimod 
bebyggelseshøjder (bortset fra ”klithusene”) kan vari-
eres langs Vesterhavsgade, uden at områdets karakter 
sløres. Et af hovedtrækkene er netop mangfoldigheden 
i bebyggelsestyper, hvorimod facader i blank mur 
foreslås fastholdt som et af bydelens særlige træk. Gla-
serede teglsten anbefales ikke anvendt på de mange 
rødstenshuse i Bedre Byggeskik i Thyborøn idet det 
er for prangende i forhold  l Bedre Byggeskik og den 
lokale byggetradi  on. Detaljer som baghuse og plank-
eværker er ligeledes et af bydelens særpræg og fores-
låes  fastholdt som en mulighed evt. med højere  lladt 
bebyggelsesprocent i kommune-og lokalplan. 

“Klithusene”s særlige æste  ske værdi som kultur-
miljø med de små, lave huse med vejrbidt”pa  na” kan 
med gode retningslinier vedr. materialer og arkitektur 
fastholdes ved nybyggeri og ombygning.  Det er vig  gt 
for områdets særpræg at bygningsskalaen ikke brydes.  
Det kan fastholdes ved højere  lladt bebyggelsespro-
cent eller ved at omdanne området  l eksempelvis fer-
iehuse. 

Parcelhusområdets særegne rumlige og kulturhistor-
iske element, som kny  er området  l netop Thyborøn 
er de mangeartede plankeværker. Det anbefales derfor 
ved nyudstykninger at fastholde princippet om plank-
eværker om parcellerne, evt. som vejledning I loka-
lplanen.

Harboørevej bør styrkes som indfaldsvej ved ankom-
sten  l selve byen. Med en arkitektonisk bearbejdning 
kan ankomsten  l byen rumligt styrkes af en markant 
form for byport eller landmark eller andet. I bearbejd-
ningen er det vig  gt, at der ikke lukkes for de vig  ge 
havnekig  l industrihavnen og de store ku  ere, som 
karaktergivende elementer.

Jernbanegade præget af forfald, spredt bebyggelse, 
nedlagt baneareal og med karakter af byens ”bagside” 
kan med fordel ”byfortæ  es” mod nord med bevaring 
af kulturhistoriske havnebygninger og byhuse i byens 
”kant”  mod syd. 

Vesterhavsgade bør fastholdes som bærende princip 
for den bebyggede struktur i hele gadens udstrækn-
ing. Ved nedrivning kan den bebyggede struktur evt. 
fastholdes med plankeværk eller lignende.

“De røde barakker” er af umistelig værdi for Thyborøn. 
Området er centralt for oplevelse og forståelsen af 
byen idet store dele af Thyborøns kulturhistorie er bun-
det I de  e unikke område. Med en arkitektonisk bear-
bejdning af området og bygningerne med respekt for 
kulturværdierne kan de røde barakker som auten  sk 
kulturmiljø styrke og berige området og blive bindel-
eddet mellem turista  rak  onerne. Området kan sty-
rkes og tydeliggøres i forhold  l resten af byen ved at 
forbedre adgangen  l området fra byen og havnen, og 
området vil i højere grad kunne anvendes som bynært 
rekrea  vt område.

Jollemiljøet ved redningssta  onen er et af de få steder 
I industrihavnen, hvor der er skabt et rekrea  vt miljø 
for byens borgere med mulighed for fri  dsak  vitet. 
Området bør bevares og kan give inspira  on  l måske 
også andre a  rak  ve steder i industrihavnen at åbne 
op for rekrea  ve “lommer”. 

Thyborønfæstningen har med sin enorme fortæl-
leværdi stor betydning for den samlede fortælling om 
Thyborøn og  som sådan bør anlægget eller dele af det 
bevares. Genanvendelse af bunkerne  l andre formål 
er igang og kan fortsæ  es på samme måde, sålænge 
genanvendelsen/ombygningen udføres med en 
arkitektonisk bearbejdning, således at bunkerne ikke 
mister deres autensitet og fortælleværdi.

Kulturmiljøerne  og udvalgte bevaringsværdige byg-
ninger  er udpeget i kulturmiljøredegørelsen i henhold 
 l SAVE vurderinger. Da  SAVE vurderede bygninger og 

miljøer skal være udpeget i lokalplan eller kommune-
plan for at have retsvirkning  som be-varingsværdige 
bygninger eller miljøer, anbefales det gennem kom-
mune- og lokalplanlægning at styrke og fastholde ud-
pegede bevaringsværdier i Thyborøn.       

Det bør som opfølgning på kulturmiljøredegørelsen 
overvejes at reetablere Bygningsforbedringsudvalget 
eller administra  on af  midlerne i forvaltningen, da 
kommunen, med de delvis stasfi nansierede  lskud på 
op  l 1/3 af udgi  er  l istandsæ  else af bevaringsvær-
dige bygninger, kan være stærkt medvirkende  l bevar-
ing af kulturværdierne i Thyborøn. Vesterhavsgade er 
med sine mange  renoverede bygninger med  lskud fra 
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indsatspuljen 2010/11 et godt eksempel på, at det nyt-
ter med  lskud  l renovering -  også i Thyborøn.

Thyborøn har et stort poten  ale i den gamle havn, ho-
vedgaden, Vesterhavsgade, “Klithusene” og det bynære 
landskabsområde med ”de røde barakker”. Områderne 
rummer  lsammen essensen af Thyborøns karakteris-
 ka og kulturhistorie som havneby. Vesterhavsgade er 

essien  el og vig  g at styrke som eneste bindeled mel-
lem bydelene, ligesom ankomsten  l -og fordelingen i 
byen med fordel kan udvikles og forbedres. 

Det anbefales, at havnen, byrummene og det bynære 
landskabsrum med de røde barakker udvikles på bag-
grund af en overordnet forståelse af kulturmiljøerne 
og de enkelte områders kvaliteter, så disse ikke svæk-
kes. De to mest medtagede kulturmiljøer “klithusene” 
og “de røde barakker” kan med udpegningen og den 
re  e behandling blive eksempler på, hvordan en kul-
turmiljøudpegning kan give ny betydning  l et område 
og være medvirkende  l at vende stemningen og ud-
viklingen fra nedslidt, belastet område  l a  rak  vt kul-
turmiljø og dermed   ltrække fl ere ressourcestærke  l 
området.

Hvis byens vig  ge bebyggede strukturer, kulturmiljøer 
og bevaringsværdier vedligeholdes og udvikles e  er 
fælles retningslinjer vil Thyborøn kunne udvikle sig  l 
et unikt eksempel på en auten  sk havne-og fi skeriby 
med høj fortælleværdi og velbevarede kulturmiljøer 
som omdrejningspunkt.  

Mo  ver i Thyborøn
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