Find vej i

Holstebro
Historie-ruten

Hvad er Find vej i Danmark?
”Find Vej i Danmark” er en forenklet udgave af
orienteringsløb – og du kan løbe eller gå turen
helt efter dit eget ønske.
På www.findveji.dk kan du se hvor i landet,
der er oprettet ruter, der kan give dig oplevelser af skovens, parkens eller byens seværdigheder. Ruterne kan bruges i skolen og af familier
og turister i fritiden.

Find vej i Holstebro – Historie-ruten
Tag turen på cirka 3,5 km gennem Holstebros centrum til 16 poster, der alle er en del af byens historie, og
få lidt viden om seværdighederne ved at læse i denne folder. Hvis du gennemfører hele turen, så kan de små
fotos i folderen hjælpe dig til at løse en rebus.
Du kan også nøjes med at finde de poster, der passer dig – og måske fortsætte en anden dag. Det er helt op
til dig!
Husk, at du skal benytte offentlige veje og stier.
Kortet inde i folderen, er fremstillet efter standarden for et o-kort i byområde – hvor startposten er vist med
en trekant, og øvrige poster med en cirkel og et nummer fra 1-16 – alt vist med en violet farve. Det du skal
finde, er midt i hver cirkel.
De 16 små fotos viser alle en detalje, du kan se, når du står ved en post. På hvert foto finder du et bogstav
eller et tal, der skal bruges, hvis du vil løse den rebus du finder på o-kortet.
I kortets skema ”kodeord” skriver du under hvert postnr. det bogstav, der står på fotoet der hører til posten.
Vær opmærksom på, at et foto kan være synligt fra flere poster. Hvis posten er en bygning, så kan det kræve
en tur rundt om bygningen for at finde motivet.
Kodeordet fortæller hvilket år og med hvilket navn byen første gang er fundet omtalt i et officielt dokument.
Vil du vide mere om Holstebros historie?
Holstebro Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum med arkæologisk, marinarkæologisk og
nyere tids ansvar.
Holstebro Museums samlinger belyser byens og egnens historie fra oldtiden og frem til i dag. Museet rummer desuden en del specialsamlinger eksempelvis sølvtøj - legetøj med blandt andet dukker og Hans Dissings
samling af bliklegetøj - besættelsestid 1940-45 – dragonernes historie – våben.
Hjemmeside: www.holstebro-museum.dk

Der er mange muligheder med
”Find vej i Holstebro”
Det kan du også med Find Vej

Hvis du har en smartphone med dig, kan du på din tur rundt i byen deltage i en mobilquiz, hvor du får tilsendt en SMS med et spørgsmål og tre svarmuligheder for hver af de 16 poster.
Du kan også bruge en GPS til at finde vej på denne rute.

Sådan kommer du i gang
Vil du Quizze med din smart-phone, skal du starte med enten at scanne
QR-koden og starte turen. Du vil modtage et startlink i din mailbox.
Eller gå ind på webadressen findveji.dk/wayfinders/courses/10638

Vil du bruge din GPS til at finde vej, kan du finde GPS-koordinaterne ved enten at se i folderens tekst ved
hver post eller ved at downloade listen fra www.findveji.dk - og overføre dem til din GPS, som så kan vise
den korteste vej til næste post. Men pas på – den korteste vej er ikke altid den smarteste – og endelig skal du
huske, at du ikke må passere ind over privat ejendom! Kig på kortet, inden du beslutter dig for, hvilken vej du
vil tage til næste post.
Kort, folder og liste med GPS-koordinater kan downloades fra:

www.vestjyskorientering.dk
www.findveji.dk

Find trave- eller løbeskoene frem og kom
med ud på tur!

Det kan du:
❱ Du kan gå eller løbe en tur kun med kortet og
prøve at finde posterne
❱ Finde fotografierne i den rigtige rækkefølge –
udfylde felterne under kortet med det tilhørende
bogstav – og løse en bogstavrebus!
❱ Quizze med din smartphone
❱ Finde vej med din GPS
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Find vej i Holstebro
Historie-ruten
Post 1: Bomhuset
Bomhuset er byens mindste og ældste hus. Det er opført i
1793-94, og i gamle dage var det byens yderste hus mod syd.
Her måtte bønderne frem til 1851 betale told af de varer,
de ville sælge på markedet i Holstebro. I dag rummer huset
Museet for Kleinkunst – kunst i miniformat. På den anden
side af rundkørslen ligger Aktiebryggeriet, der blev opført
i 1882. I 1938 købte Færch grunden og opførte her en ny
fabrik til tobaksproduktion. Der produceres stadig tobak i
bygningerne.
56° 21’ 15,290” N
8° 37’ 4,745” Ø

Post 5: Færchhuset – den gamle tobaksfabrik
I Østergade lå oprindeligt Færchs Tobaksfabrik, etableret
af fabrikant Rasmus Færch i 1880. Indtil sidst i 1960’erne
var den én af Danmarks største tobaksfabrikker. Da den var
størst arbejdede der ca. 1.300 tobaksarbejdere på fabrikken.
Den 17. juni 1992, samme aften som Danmark blev Europamestre i fodbold, udbrød der brand i bygningen, og hele det
indre udbrændte, så kun murerne stod tilbage. De danner
rammen om det nye Færchhus, som er tegnet af Holstebro
Arkitektkontor.
56° 21’ 28,307” N
8° 37’ 9,450” Ø

Post 2: Støberiet
I 1862 blev Holstebro Jernstøberi og Maskinfabrik grundlagt
og fik til huse i de gamle bygninger på hjørnet af Sønderlands Torv og Sønderlandsgade. I mange år var virksomheden Ringkøbing Amts betydeligste industrivirksomhed. Der
blev drevet jernstøberi i bygningerne frem til 1986.
56° 21’ 18,915” N
8° 37’ 5,466” Ø

Post 6: Store Torv – byens plads
Store Torv er byens centrale plads. Frem til den store brand
i 1733 lå byens rådhus på torvets østside. I gamle dage var
Store Torv byens markedsplads. Her faldbød bønder og
handlende fra oplandet deres varer. Den markante bygning
på torvets østside kaldes Karoline-huset, opkaldt efter
konditor Karoline Poulsen, som var en institution i byens
handelsliv. Hun drev et landskendt konditori i bygningen fra
1925-1963. Der lå også flere hoteller på pladsen – Postgården på torvets vest side var hotel fra 1903 til 1967, og i Jyske
Banks nuværende bygning lå Hotel Royal.
56° 21’ 29,320” N
8° 37’ 2,274” Ø

Post 3: Gæstgivergården

Gæstgivergården åbnede i 1868. Det var et godt sted at drive
gæstgiveri, fordi støberiet med en masse tørstige støberiarbejdere
lå lige overfor. ’Phønix’ indgik i det oprindelige navn. Den nuværende bygning stammer fra 1905, hvor gæstgiver Niels Christian
Andersen Breinholt lod bygningen opføre. Hans døtre drev forretningen frem til 1992, hvor den lukkede. I dag er der selskabslokaler
i bygningen.

		

56° 21’ 19,918” N
8° 37’ 5,572” Ø

Post 4: Musikteatret – den kulturelle satsning i Holstebro
Musikteatret Holstebro blev bygget i 1966 og var en af
dynamoerne i 1960’ernes kulturelle satsning i Holstebro. Her
optrådte internationale stjerner som den italienske skuespiller Dario Fo, de klassiske superstars Jacqueline du Pré, Daniel
Barenboim og Leonard Cohen. Teatret er blevet renoveret
flere gange, senest i 2006. I 2009 åbnede Boxén, der er hjemsted for Black Box Theater. På sydsiden af Boxén hænger
Danmarks største udendørs digitale storskærm på 90 m2.
56° 21’ 23,531” N
		
8° 37’ 2,507” Ø

Post 7: Brandarnestedet
Holstebro har gennem årene været udsat for mange,
ødelæggende brande. Den værste brand opstod i 1733 i en
bygning på hjørnet af Kirkestræde og Vestergade, hvor Sparekassen Holstebro ligger i dag. Den udbrød den 22. juli midt
i kirketiden, og i løbet af 1½ time lagde den over 2/3 af byen
i ruiner. Bl.a. nedbrændte byens rådhus på Store Torv med
alle byens arkiver, byens apotek og mange købmandsgårde. I
alt 90 familier mistede deres hjem og ejendele.
56° 21’ 29,655” N
8° 36’ 55,745” Ø

Post 8: Sognekirken
Sognekirken er bygget i 1907 og er tegnet af Vilhelm Ahlmann. Den nuværende kirke erstattede en middelalderkirke
fra 1440, der var blevet for lille til den hastigt voksende by.
Da man skulle bygge den nye kirke, viste det sig, at kirken var
for stor til pladsen, hvis den skulle ligge ”rigtigt”. Derfor er
kirken orienteret nord-syd i stedet for som vanligt øst-vest. I
vejbelægningen øst for kirkens korsarm markerer mindepladen ”Den gamle kirke” (2007) af Erik Heide, hvor middelalderkirkens alter stod. En del af kirkens inventar stammer fra
den gamle kirke. Det gælder f.eks. den nederlandske Mariaaltertavle fra begyndelsen af 1500-tallet.
56° 21’ 33,352” N
8° 36’ 58,621” Ø
Post 9: Rådhuset
Holstebros Rådhus og bibliotek er tegnet af Hans Dall og
Torben Lindhardtsen. I 1981 stod biblioteket, der ligger mod
nord, færdigt. Fem år senere blev rådhuset indviet. De to
byggerier er forbundet med en fælles forhal, der danner et
byrum der, hvor vejen til Lemvig og Vemb gik i gamle dage.
Både rådhuset og biblioteket er fyldt med kunst. I byrådssalen hænger for eksempel fire gobeliner af Lin Utzon. De
er skabt specielt til byrådssalen og er med til at understrege
rummets enkelhed og monumentalitet.
56° 21’ 36,579” N
8° 36’ 56,491” Ø
Post 10: Det gamle rådhus
Holstebros gamle Rådhus blev opført i 1846-47. Det er
tegnet af arkitekten N.S. Nebelong og fungerede som rådhus
frem til 1986, hvor det nye Rådhus blev taget i brug. I dag
rummer det gamle rådhus byens arrest og er ikke offentligt tilgængeligt. Kun ved særlige lejligheder er der åbent
i den gamle byrådssal, hvor byrådet med borgmester Kaj
K. Nielsen og kommunaldirektør Jens Johansen i spidsen i
1960’erne besluttede byens satsning på kultur.
56° 21’ 36,465” N
8° 37’ 1,270” Ø
Post 11: Hotel Schaumburg
Lige overfor det gamle rådhus ligger Hotel Schaumburg. I
1848 fik malermester Heinrich Schaumburg bevilling til at
drive gæstgiveri og restauration på stedet. I 1852 blev huset
ombygget og fik etager, og Hotel Schaumburg åbnede. Det
er blevet ombygget flere gange. I 1880’erne fik hotellet en
teatersal, der brændte i 1950, i 1919 fik hotellet sit nuværende mansardtag, og ved en renovering i 1989 får det sit
nuværende udseende.
56° 21’ 36,212” N
8° 37’ 3,312” Ø

Post 12: Knudsens
Knudsens er en gammel teatersal, der oprindeligt var del af
Hotel Knudsens. Hotellet blev oprettet i 1906 af Holstebro
og omegns Afholdsforening, og teatersalen blev opført samme år. Hotellet lukkede i 1967, og i de efterfølgende år blev
salen benyttet som forretningslokale. I 2004 overdrog Inger
og Valdemar Birn den totalrenoverede teatersal til Holstebro
Kommune, og i dag danner Knudsens ramme om kulturelle
arrangementer som koncerter, poesiaftener mm.
56° 21’ 37,942” N
8° 37’ 8,364” Ø
Post 13: Lægaard Mølle
Der har ligget en mølle på stedet i hvert fald siden 1621. I
1905 opføres hovedbygningen, der i 1931 blev indrettet til at
rumme byens historiske museum. Der bliver drevet møllevirksomhed frem til 1940, hvor en brand satte stopper for
virksomheden. I 1989 flytter Holstebro Museum fra Lægaard
Mølle til den nye museumsbygning på Museumsvej, der
indvies i 1991.
56° 21’ 36,018” N
8° 39’ 27,171” Ø
Post 14: Lystanlægget og Anlægspavillonen
I 1823 begyndte lærer Jens Nielsen Dahl at anlægge Holstebro Lystanlæg. Anlægget er byens grønne oase med et
omfattende stisystem, søer, skiftende beplantninger og en
stor friluftscene, der er rammen om koncerter om sommeren. Den nuværende Anlægspavillon stammer fra 1895 og er
blevet udvidet og restaureret flere gange siden.
56° 21’ 32,475” N
8° 37’ 29,335” Ø
Post 15: Det gl. Postkontor – Østergade
På vestsiden af krydset Sønderbrogade-Viborgvej ligger
Nyboes Gård. Den blev opført i 1796 tæt på Østerport som
købmandsgård. I 1825 blev byens postkontor flyttet hertil,
og i 1978 blev der indrettet postmuseum i huset.
56° 21’ 29,321” N
8° 37’ 23,948” Ø
Post 16: Færchvillaen
Færchvillaen blev opført af tobaksfabrikant Søren Færch i
1906. Den er tegnet af arkitekt Andreas Clemmensen, som
var en af de fremmeste repræsentanter for den såkaldte
palæstil, der var populær omkring århundredeskiftet. I 1966
købte Holstebro Kommune villaen for at indrette den til
kunstmuseum. Det åbnede i 1967 og blev i 1981 udvidet
med en tilbygning tegnet af arkitekt Hanne Kjærholm. Hun
tegnede også den fløj, som Holstebro Museum tog i brug i
1991. I 2011 er Kunstmuseet blevet udvidet med Færchfløjen, også tegnet af Hanne Kjærholm.
56° 21’ 15,094” N
8° 37’ 14,709” Ø

Har du mod på mere?
Orientering er en god familiesport, der kan dyrkes af alle aldre og på alle niveauer – fra at gå en tur over
motions-o-løb til mesterskabsløb og elite-o-løb – og allerede som nybegynder kan du deltage i konkurrencer,
fordi der laves baner i alle sværhedsgrader. Hermed kan hele familien deltage – og der er udfordringer til alle.
Prøv orientering i Vestjysk Orienteringsklub (VJOK).
Du behøver ikke at anskaffe udstyr for at løbe o-løb - kom bare i løbetøj, der kan tåle at blive beskidt. Kompas kan du låne i klubben, og kortet får du udleveret.
Klubben arrangerer træningsløb i Holstebro og omegn hver uge. Til alle træningsløb er der mulighed for at
vælge mellem baner af forskellige sværhedsgrader og længde, og vi hjælper gerne med at finde den bane, der
passer til dig.
Besøg VJOKs hjemmeside og læs mere

www.vestjyskorientering.dk
Vi glæder os til at se dig i skoven.

Deltagere i projektet
Denne folder er udarbejdet i et samarbejde mellem Holstebro Museum, Vestjysk Orienteringsklub og Dansk
Orienterings-Forbund under ”Find vej i Danmark”.
Beskrivelser: Kunstformidler Peter Haarby
Opgaver: Kunstformidler Peter Haarby
Foto: Poul Werner Dam, Blænde 96
Kort: Bjarne Olsen, VJOK
Kortet er udarbejdet efter materiale fra Holstebro Kommune
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