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Tobaksfabrikken i forgrunden, med Færch’s privatbolig i baggrunden. Boligen udgør nu en del af
Holstebro Museum.
Foto fra Herningvej, 1956 - ’Industriminder’ - Herning Museum2

- Foto 1949, Lokalhistorisk Arkiv Holstebro

Holstebro Aktiebryggeri, her i 1907 -Bygningerne kommer
senere til at huse R. Færch’s tobaksfabrik, efter opkøbet i 1938
- ’Bryggerier i Holstebro’ af Jannie Würtz Sløk4

Luftfoto, 1962 - Lokalhistorisk Arkiv Holstebro3

Luftfoto, 2021 - Kortforsyningen5

Buehallen fra 1953 med efterisolering og ny facadebeklædning fra 1982.
- Privatfoto, sitebesøg - Februar 2021

Bygningerne fra 1882, som dengang husede Holstebro Aktiebryggeri.
- Privatfoto, sitebesøg - December 2020

Privatfoto, fra Herningvej - April 2021

AFSÆT

SITUATIONSPLAN
Eksisterende forhold

Denne mappe indeholder et uddrag af vores afgangs-

ningen fra Store Torv til Brotorvet8. Udover er der

projekt på Arkitektskolen Aarhus, sommeren 2021.

strækningen af gågaden fra Brotorvet, forbi Den

Projektet udføres under titlen ’’Tobaksfabrikken

Røde Plads og Støberigården ud i Sønderlandsgade,

i Holstebro - Radikal bygningstransformation af

som fører direkte ind på sitet ved tobaksfabrikken.

produktionsindustri i midtbyen’’ Dokumentet skal

Denne del af gågaden er væsentligt mindre aktiv.

ses som supplerende materiale til projektets præsentation d. 15.06.2021.

Holstebro er en af de tre provinsbyer, der er vokset mest eksplosivt over de seneste 90 år, med en

Afgangsprojektet tager afsæt i en transformati-

befolkningstilvækst på 284% siden 1936. Vigtig for

on af R. Færch’s gamle tobaksfabrik fra 1948 på

væksten har sandsynligvis været Færch. I en peri-

Herningvej 2 i Holstebro midtby. Fabrikken ejes i dag

ode var hver 10. indbygger ansat hos Færch, dertil

af Scandinavian Tobacco Group, som i 2014 byggede

kommer, at der var mange følge-erhverv, der også

en ny tobaksfabrik lige nord for Holstebro. Duften

havde deres udkomme via Færch9.

af tobak i centrum er dog snart forbi, når de 20.000
m2 lager og produktion i den gamle fabrik udfases

Vegen Å er et sydligt tilløb til Storå og bevæger sig

og efterlader en 43.000 m2 stor industrigrund, helt

fra Tihøje, igennem Sørvad og Munkbro. Åen løber

centralt i Holstebro. Beliggende for enden af gåga-

helt opad tobaksfabrikkens sydlige del og kobler

den og i begyndelsen af et stort naturområde ved

sig derfra på et stort stiforløb mod syd forbi bl.a.

Vegen Å.

Vegen Mølle, Holstebro Naturskole og forskellige
dambrug. Dertil findes en kile af skov, som brydes

Holstebro midtby har de seneste år stået overfor

delvist op henover det valgte site.

en række nedlukninger af bl.a. sygehuset og politistationen og har med disse funktionstømninger

I 2018 åbnede Holstebro Motorvejen, hvilket for-

udarbejdet en helhedsplan for de store arealer

stærkede Herningvejs rolle som den primære ind-

ved Sygehusgrunden, Enghaven, Sønderland og

gang til bymidten fra bl.a. Herning, Aarhus, Vejle,

Nørreport6. Tobaksgrunden har dog ikke været en

Silkeborg og Horsens. Herningvej er, efter vores

del af denne helhedsplan, på trods af at der i byen

opfattelse, ikke en stærk repræsentant som entré til

- Forbindelse til gågaden: aktiver gågadens

længe har været en offentlig hemmelighed om, at

byen fra udefrakommende.

sydligste del. Passage direkte under rund-

Fokuspunkter ved opstart af projekt:

kørsel

fabrikken skulle lukkes ned.

- Forbindelse til museet (Færch’s gamle
bolig)

Holstebro har knap 37.000 indbyggere og er den

- Forbindelse til Vegen Å (Kile af skov)

største i kommunen (59.000 indbyggere) .

- Jernbane (Trinbræt?)

7

Byen ligger ved Storå og er en betydelig handelsby
med et net af gågader, heriblandt Danmarks ældste
permanente gågade (anlagt 1963), som er stræk-

- Offentlige ankomster
- Parkering
- Mest cenrale del af Holstebro
- Ankomsten til Holstebro fra motorvejen,
bl.a. fra Herning, Aarhus, Vejle og Horsens.
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INTENTION

SITUATIONSPLAN
Eksisterende forhold

Intentionen med dette projekt er at transformere

et åbent og velkommende sted, for indbyggere og

en stor industriel bygningsmasse, som har huset en

gæster. Samtidig med at det vil repræsenterer en ny

af byens vigtigste privatejede virksomheder, pla-

ankomstsituation til byen.

ceret på en 43.000 m2 stor matrikel, placeret helt
opad centrum.

Fra introvert til ekstrovert.

Det er visionen at transformere stedet fra tung pro-

I sammenhold med transformationen, er det for os

duktionsindustri, med larm og røg, til et offentligt sted

vigtigt, at ære og beholde de gamle industrielle spor

for byens borgere og gæster. Stedet skal virke velkom-

samt vigtigheden for byens udvikling som fabrik-

mende og åbent for udefrakommende, og samtidigt

ken og virksomheden har og har haft.

huse faste beboere.

Vi ønsker at skabe et åbent og samlet område til
gavn for byen, så arealet kan udnytte sit potentiale

Det er intentionen at skabe ét samlet kompleks på

som hængsel mellem gågaden og naturen. Samtidig

sitet, som er opdelt under 5 delprogrammer, der

med, at det kan tage del i byens bevidsthed og kul-

skal fungere i samspil og synergi med hinanden.

tur, modsat de lukkede porte og slidte facader der
har sat fabrikken og området lidt i glemmebogen

Udover selve bygningstransformationen, er det

iblandt indbyggerne.

vores hensigt at arbejde med forskellige bymæssige
forbindelser, samt mulighederne for at indskrive
sig i disse. Videre fra den bynære tilkobling ønsker
vi at etablere en portal og bindeled derfra, til skoven og naturen.

Under de nuværende forhold, lukker den store
bygningsmasse sig meget om sig selv. Der er ikke

Fokuspunkter ved opstart af projekt:

stor mulighed for indkig til området, samtidig med
at det er lukket af med både hegn og portnerhus.

1: Forbindelse til gågaden: aktiver gågadens

Udefra er det tydeligt at området er ’off-limits’ for

sydligste del. Passage direkte under rund-

folk uden ærinde. Dette virker en smule voldsomt
med tanke på hvor centralt den store matrikel er

kørsel
2: Forbindelse til museet (Færch’s gamle
bolig)

placeret, som samtidig udgører en af de vigtige

3: Forbindelse til Vegen Å (Kile af skov)

ankomstpunkter til byen.

4: Jernbane (Trinbræt?)
5: Offentlige ankomster

Målet og succeskriteriet med projektet er, at nedbryde kanten ved at vende denne indelukkethed til

6: Mest cenrale del af Holstebro
7: Ankomsten til Holstebro fra motorvejen,
bl.a. fra Herning, Aarhus, Vejle og Horsens.
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synergi med hinanden
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Restaurant

-Mikrobryggeri

Galleri

- Iværksætteri:
landbrug, vindmøller &
solceller

- Udskiftende
udstillinger

’Tobaksfabrikken’

Lejligheder

Natursti Vegen Å

- Tilkobling til naturen

er
dels

Kontorfællesskab

DELPROGRAMMER

Restaurant
- I synergi med de øvrige delprogrammer og bygningernes historie.
Restauranten er, som de øvrige delprogrammer, tiltænkt at fungere i synergi med disse. Det tænkes at

Kontorfællesskab

den i henhold til kontorfællesskabet vil blive brugt til forretningsmiddage, når gæster er i huset. Eller

- Fokuseret på iværksætteri indenfor: landbrug, vindmøller & solceller.

når de ansatte ønsker en anderledes frokost. Derudover vil den også fungere som en café for galleriets
besøgende eller til efter en gåtur langs naturstien.

I Vestjylland findes et stort erhverv samt udvikling indenfor landbrug, vindmøller og solceller.
Restauranten vil også fungerer som en helt konventionel restaurant, åben for gæster. Dertil tænkes den
Holstebro har et stort kontorfællesskab med 90 virksomheder under navnet ’Nupark’. Nupark ligger

med henblik på bygningernes historie, som tilbage i 1882 husede Holstebro Aktiebryggeri. Der kunne i

nord for ringvejen, og har en afstand på ca. 4,5km til banegården og centrum. De lider dog under en ret

den ånd tilknyttes et mikrobryggeri, der samtidig servicerede restauranten.

begrænset forbindelse med offentlig transport. Det tager ca. 40 minutter med bus fra banegården.
Derudover mangler Holstebro kontorpladser centralt i byen, som samtidigt har gode parkeringsforhold10. Hvilket er essentielt i Vestjylland, for en virksomhed, i forbindelse med møder, kundebesøg og
pendling. Med hensyn til disse udfordringer med parkering i midtbyen og offentlig transport ser vi bl.a.
en mulighed i jernbanen som bevæger sig helt opad grunden.
Udover et kontorfællesskab, som er fokuseret indenfor firmaer med en tematisk ens profil, ser vi en idé
i en sektion af delprogrammet kunne være tiltænkt booking af studie/arbejdsplads til enkelt- personer/
virksomheder.

Galleri
- Med udskiftende udstillinger, lokal- historie og kunst.
Galleriet tiltænkes forskellige udskiftende udstillinger af samtidsrelevant karakter. Med kuratorer af
både global og lokal baggrund. Dette værende både indenfor kunst, historie og af informativ karakter.
Derudover tænkes galleriet også at kunne benyttes af kontorfællesskabet i forbindelse med lanceringer
og udstillinger.
Holstebros historie er i den grad præget af Færchfamiliens påvirkning af byen og har i årtier haft byens
største privatejede virksomhed11. Ét eksempel på en udstilling i galleriet kunne i den forbindelse være
omkring tobaksfabrikken/industrien og familien, i deres gamle lokaler. Som en sidenote til det kan skabes en sammenkobling til Holstebro Kunstmuseum, som ligger blot 200 meter fra sitet, i Færch’s gamle
bolig17.

Lejligheder
Holstebro har i mange år ekspanderet kraftigt udenfor ringvejen. Et stort antal nybygger- og parcel-

Natursti Vegen Å

huskvarterer er i de sidste årtier skudt op i byens udkant. Mange vil gerne ind i byen igen og søger en

- En tilkobling til skovkilen og stiforløb igennem rig natur.

type lejlighed, som der er et meget lille udbud af.
Som det ses på situationsplanerne på de forrige sider, er der et potentiale i at lade skoven fra nord og
Efter at have boet og vænnet sig til nybyggede boliger med god plads og udearealer, er det svært for folk

syd samle sig henover og kile sig ind igennem sitet, henover lagerbygningerne i den sydlige ende, som

at ’nøjes’ med udbuddet af de nuværende lejlighedstyper i byen. Der er derfor en stor efterspørgsel på

så fjernes.

denne type lejlighed :
10

Vegen Å er et sydligt tilløb til Storå og bevæger sig fra Tihøje, igennem Sørvad og Munkbro. Åen løber
Lejlighederne skal gerne op i en størrelse på 120-150 kvadratmeter, som derudover har tilknyttet udea-

helt opad tobaksfabrikkens sydlige del og kobler sig derfra på et stort stiforløb mod syd forbi bl.a Vegen

realer samt et vigtigt krav om parkeringsfaciliteter.

Mølle (bevaringsklasse 3), Holstebro Naturskole og forskellige dambrug.

Beboelsen i det samlede program udfylder også en rolle, som gør at det samlede anlæg altid er ’aktivt og

I forbindelse med at udvide skoven og koble sig på den natur og stiforløbet, tænkes at skabe en form for

åbent’, også efter fyraften.

portal til ruten og skoven, med en eventuelt simpel konstruktion til madpakker og infotavler med ruterne, landskabet og dyrelivet. Hvor de andre delprogrammer koncentrerer sig om at danne et nyt, offentligt rum i midtbyen, på en tidligere industriel grund. Handler dette om at bringe folk fra det nyskabte
program i bygningerne videre ud og danne et bindeled til naturen.

EKSISTERENDE ANLÆG
Det samlede projekt består af forskellige sammensatte
bygninger af forskellig alder. De ældste er fra 1882 og opførtes i tegl af Holstebro Aktiebryggeri4. I 1938 opkøbte R.
Færchs Tobaksfabrik bygningerne og omdannede dem til
lagerlokaler, fabrikskontorer samt garderoberum til personalet på den nye fabrik. Grundet 2. verdenskrig og Færch
familiens modstandskamp blev planerne for den nye
fabrik dog udskudt til opførelse i 1948 efter arkitekt Ebbe
Andresen fra København tegnede nybygningen i en helt
ny byggeteknisk metode2. Bygningen blev opført i jernbetonskelet med udfyldningsmur af damphærdet gasbeton.
Taget blev udført som en shedkonstruktion12.
Allerede i 1953 blev fabrikken udvidet med 35% i størrelsen, ved etableringen af buehallen13. Senere er fabrikken
udvidet og ændret over flere gange i 1958, 1962, 1970,
1972, 1973, 1975, 1976, 1977, 1981 og i 1982 en omfattende ændring af de fleste facader med en ny beklædning og
efterisolering. Efterfølgende har det primært været lageretablering indtil 1988 hvor en stor, ny bygning blev placeret på grundens sydlige ende, foran buehallen fra 195314.
Siden har det overvejende været småreparationer og
vedligehold, indtil en ny tobaksfabrik i 2014 blev etableret
længere mod nord, udenfor midtbyen af Holstebro15.
Det er netop helt inde, opad den mest centrale del af
Holstebro, at den gamle tobaksfabrik holder til. Dette var
selvfølgelig et væsentligt mindre problem ved opførelsen
i 1948, hvor fabrikken dels lå mere øde, samtidig med at
fokuset på larm og forurening i byerne var en helt anden.
Få hundrede meter fra fabrikken ligger Færch’s private
villa, tegnet af Andreas Clemmensen, som dengang var
omgivet af et stort haveanlæg. Villaen indgår i dag som en
del af Holstebro Kunstmuseum16.

Foto af det karakteristiske tag, lavet i shedkonstruktion.
- Arkitekten Månedshæfte; 2-3, 1949

EKSISTERENDE TEGNINGER
Et småt udsnit af det
eksisterende tegningsmateriale

Det gamle bryggeri fra 1882, her ombygget for Færchs Tobaksfabrik til lagerlokaler, fabrikskontorer samt
garderoberum til personalet på den nye fabrik. - Bygningen bruges efter reprogrammeringen/transformationen til restaurant og mikrobryggeri

Shedtagsbygningen fra 1948 til tilberedningshallerne. Bygningen bruges efter repogrammeringen/transformationen til kontorfællesskab.

EKSISTERENDE TEGNINGER

Buehallen fra 1953 til skæreri og pakkeri. Tegnet af C. Christoffersen. Bygningen bruges efter reprogramShedtagsbygningen fra 1948 til tilberedningshallerne. Tegnet af Arkitekt MAA Ebbe Andresen. Bygningen

meringen/transformationen til delprogrammet: ’Galleri’. Det store åbne rum som bæres af betonbuerne i

bruges efter repogrammeringen/transformationen til kontorfællesskab.

taget og søjlerne i væggene er ideelt til de udskiftende udstillinger eller til en koncert.

EKSISTERENDE TEGNINGER

Buehallen fra 1953 til skæreri og pakkeri. Tegnet af C. Christoffersen. Bygningen bruges efter reprogram-

Nyeste tilbygning fra 1988, til lager, pakkeri og ny administration. Tegnet af Holstebro Arkitektkontor.

meringen/transformationen til delprogrammet: ’Galleri’. Det store åbne rum som bæres af betonbuerne i

Holstebro Arkitektkontor har i 1982 lavet en omfattende renovering af facaderne i størstedelen af byg-

taget og søjlerne i væggene er ideelt til de udskiftende udstillinger eller til en koncert.

ningerne, med efterisolering og en ny facadebeklædning.

Med elevator til kælderen som har udgang i facaden mod sydøst.

EKSISTERENDE TEGNINGER

Kedelhuset med den store røde teglskorsten fra 1948, også oprindeligt tegnet af Ebbe
Andresen i sammenhæng med den nye fabrik og shedtagsbygningen. I 1958 laves en
tilbygning til et maskinværksted, dette i gul tegl. Kedelhuset bruges efter omprogrammeringen/transformationen til rækkehuse, mens maskinværkstedet omdannes
til et auditorium.

EKSISTERENDE AKSONOMETRI
19.312 m2
128.771 m3

INTUITIV OPRYDNING
11.018 m2
Her er foretaget en intuitiv oprydning af bygninger, baseret på vores personlige
angivelser af de individuelle bygningers potentiale og værdi. Der er derudover taget højde for
det udarbejdede program med estimerede antal
m2 til hvert individuelle delprogram og dets
funktioner. Den intuitive oprydning er også sket
på baggrund af ønsket om skovens indtagelse af
den sydlige del af grunden.
Denne oprydning skal ses som en fase før den
reelle subtraktionsfase af de individuelle bygninger.
Efterfølgende i løbet af processen er tilbygningen fra 1988 fjernet, på nær få dele af kælderen, der bandt sig sammen med buehallens
kælder. Det samlede m2 antal er dermed nede på
8500 m2.

ANALYSE - DIAGRAMMER

At arbejde med en transformation på en stor og vigtig placering nær centrum, muliggør også
arbejdet med de større bymæssige forbindelser. Her ses en tidlig skitse på vores fokuspunkter omkring at binde området sammen, især fra gågaden til naturen. Der er også markeret et
muligt trinbræt fra jernbanen, for at tilgodese forbindelserne med den offentlige transport,
som vi før kritiserede ved byens anden store kontorfællesskab.

Tidligt i analysen, efter programlægningen, var et vigtigt punkt, at få placeret delprogrammerne i det eksisterende anlæg. Dette diagram viser en skala for tæthed på by mod tæthed på
naturen. Restauranten og kontorfællesskabet længst mod byen, imens galleriet og naturstien
nærmer sig det grønne. Lejlighederne er placeret i midten, for at illustrere at de gerne må
sprede sig over hele området, for at aktivere hele komplekset, efter lukketid i kontorfællesskabet, restauranten osv.

ANALYSE - DIAGRAMMER
Plan-diagrammer

Disse plandiagammer er forskellige forsøg på at skabe passager og udskæringer i det
eksisterende anlæg. Der er især undersøgt gårdrum, opholdsarealer og bevægelsesmønstre.

ANALYSE - DIAGRAMMER
Plan-diagrammer

Disse plandiagammer er forskellige forsøg på at skabe passager og udskæringer i det
eksisterende anlæg. Der er især undersøgt gårdrum, opholdsarealer og bevægelsesmønstre.

ANALYSE - SKITSERING
Volume-studier

- Subtraktion / Addition
- Placering af funktioner:
Ankomst / Administration - 120m2
Kontorfællesskab - 3150m2
Lejligheder - 3375m2
Restaurant - 455m2
Mikrobryggeri - 190m2
Galleri - 365m2
Natursti Vegen Å - 70m2

ANALYSE - SKITSERING
Forbindelser og ankomster
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ANALYSE - SKITSERING
Forbindelser og ankomster
-Fra gågaden

-Fra rundkørsel

Tobaksfabrikken

Fra gågaden

Hovedankomst
til Tobaksfabrikken, fra
gågaden, med
tunnel under
den trafikerede rundkørsel

ANALYSE - SKITSERING
Forbindelser og ankomster
-Fra natursti

-Modsætninger

-Gaden imellem ankomster

ANALYSE - SKITSERING
Gaderum

Gaderummet er undervejs i projektet blevet en
væsentlig del af skitseringen og det endelige
projekt. Som udgangspunkt startede det som
en del af volumestudierne og subtraktion/
additionsfasen, som
bestemte hvor der blev
skåret ud i masserne og
tilføjet rene additioner
i form af lejlighederne.
Ydermere skabte fokusset
på forbindelsen mellem
gågaden og skoven det
naturlige træk ned igennem, hvad der i forvejen
var områdets hovedstrøg.
Disse forundersøgelser
endte i sidste ende i et
behov for direkte at skitsere og designe det reelle
gaderum, som opstod
mellem bygningerne
og den vigtige passage
igennem sitet fra byen til
skovruten.
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Galleri - Kælderplan
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1:50 snitmodel af lejligheder

TEGNINGSMATERIALE
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facade nordøst

TEGNINGSMATERIALE

Auditorium - Stueplan

Snit cc

TEGNINGSMATERIALE

Facadeudsnit

Facade sydvest

TEGNINGSMATERIALE

Bryggeri - kælderplan

Restaurant - stueplan

TEGNINGSMATERIALE

Isometri, additionsstrategi
restuarant og bryggeri

Tobaksfabrikken i Holstebro

