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Centralhotellet
Udvikling af Kulturmiljø

Projektets formål

Centralhotellet er et prydstykke i Odders 
bygningsmæssige arvesølv og en vigtig nøgle i en 
succesfuld midtbyplan. Nogenlunde således kan 
man kort konkludere i den udviklingsstrategi Odder 
Kommune har vedtaget på baggrund af arbejdet med 
bymidten. Udvikling af det historiske bymiljø omkring 
Torvet, handelsgaden Rosensgade, og den vigtige 
forbindelsesgade Aabygade, vil være kraftigt påvirket 
af det tyngdefelt, som den kæmpestore historiske 
bygning skaber i Odder midtby.

Store dele af den fi rfl øjede bygning har desværre stået 
tom i en årrække. Ejendommen er fredet og udgør 
desuden en del af byens bevaringsværdige kulturmiljø 
”Odder Torv med bebyggelse og Centralhotellet”.

Centralhotellet har ikonisk betydning for bymidten, så 
den bygningsmæssige og indholdsmæssige nedtur, 
der præger det tidligere så levende samlingspunkt, 
præger også stemningen og den fælles fortælling i 
resten af byen.

Hvis denne bygning får et tiltrængt løft, vil det smitte 
af på et større bymiljø. Dette kan få afgørende 
betydning for handelslivet og Odder bymidte som 
mødested og udfl ugtsmål - lokalt og regionalt.

Centralhotellet skal være afsæt for nye fællesskaber 
i Odder bymidte, og en fremtid for Centralhotellet 
skal se ind i det 21. århundrede og være ambitiøs. 
Bygningen skal danne platform for en relevant nutidig 
brug. Fredningskvaliteter og nye anvendelser skal 
danne grundlag for et meningsfuldt offentligt liv for 
de nuværende og fremtidige borgere i Odder.

Gennem et forprojekt skal bygningens tekniske 
tilstand, fremtidige anvendelsesmuligheder, 
samarbejdsformer, fællesskaber og fremtidige 
ejerforhold belyses, hvor forskellige målgrupper og 
aktører indenfor såvel kultur, offentlig service og 
kommercielle formål skal inddrages.

I tråd med udviklingsstrategien for Odder bymidte 
skal det undersøges, hvordan en fremtidig 
rollefordeling/orkestrering mellem de kommercielle 
såvel som de kulturelle tilbud kan ske. Som 
sammenfatning på bygningens tekniske tilstand og 
potentialerne for ny anvendelse skal der udarbejdes 
en handlingsplan, som viser forslag til restaurering og 
udvikling i etaper. Denne handlingsplan belyses med 
fi nansieringsforslag.

Rapportens formål

Rapporten er delt i tre dele. 

Efter de introducerede sider, belyses Centralhotellets 
aktuelle status, det være sig brug og udseende. 
Rapporten gennemgår hotellets ydre og indre forhold 
med fokus på potentialer, anvendelse, rum og 
bygningsarkitektur. 

Der redegøres efterfølgende for hotellets historie, 
hvor det tydeliggøres, hvilke om- og tilbygninger er 
udført gennem årene, og hvordan Centralhotellet er 
blevet omdannet fra hotel til beboelseslejligheder og 
tomme lokaler, og på et tidspunkt er blevet fredet. 

Endeligt indeholder rapporten relevante eksempler på 
lignende omdannelser i ind- og udland til inspiration 
for projektets videre færd.  

Rapport fakta

Februar 2021

Rapport udført af Dansk Ejendoms Management A/S. 

Historiske fotografi er er fra Arkiv.dk. 

Nogle fotografi er er farvelagt via algoritmer. Farver er 
ikke nødvendigvis korrekte, men et kvalifi ceret gæt. 
De øger den detaljemæssige og rumlige forståelse af 
hotellets fortid, samt muligheden for at leve sig ind i 
fortidens by.

 

Fotografi  overfor: Centralhotellet og Torvets 
springvand. 1910-1920.
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Centralhotellet og
udviklingsstrategien for 
Odder midtby
Den aktuelle udviklingsstrategi for Odder midtby 
er blevet formet omkring et antal hovedgreb for 
byområder, som skal kobles sammen. Den historiske 
midtbys raffi nerede bymiljø med centrum på Torvet 
skal kobles til den nyere dagligdagshandel, det 
robuste bymiljø, med centrum i Kvickly. 

Mellem disse bymiljøer er Odder å, den nye 
folkepark og de ambitioner for et sammenhængende 
rekreativt miljø langs åen og langs Aabygade som 
klimaboulevard. 

Koblingsstykke i 
det foreslåede 
åbningstræk
Torv, klimaboulevard og folkepark er alle en del 
af åbningstrækket i udviklingen af midtbyen. 
Centralhotellet er placeret som en puslespilsbrik 
midt i den strategi med kontaktfl ader til de relevante 
udviklingsområder på tre ud af fi re sider af hotellet. 

Mod torvet åbner dobbeltfl øjede døre sig fra den 
tidligere restauration ud mod Torvet. Mod Aabygade 
åbner dobbeltfl øjede døre sig fra de tidligere 
selskabslokaler og teatersalen. Mod åen er udsigt og 
en potentiel fremtidig kontaktfl ade til det rekreative 
miljø. 

CENTRALHOTELLET

INDGANG TEATERSAL 
& SELSKABSLOKALER

INDGANG 
BUTIK & SELSKABSLOKALER

KONTAKT TIL 
ODDER Å

ODDER Å

KLIMABOULEVARD

FOLKEPARK

TORVET

DET RAFFINEREDE MILJØ

DET REKREATIVE MILJØ
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Fotografi . 2018. Afprøvning af Folkepark ved Odder 
Rådhus i forbindelse med udvikling af midtbystrategi.
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CENTRALHOTELLET
Det følgende afsnit gennemgår 
Centralhotellets aktuelle ud- og 
indvendige forhold. 

Nøgletal

Matrikelnummer: 3eh

Opførelsesår: 1908

Opvarmning: Fjernvarme

Ifølge BBR

Samlet   2999

Erhverv   1683

Bolig   920

Kælder   396

Rosensgade 18  

Stueetage  665  Erhverv

1. tv.   135  Bolig

1. th.   95  Bolig

2. tv.    122  Bolig

2. th.   108  Bolig

3. tv.    122  Bolig

3. th.   108  Bolig

4. tv.    122  Bolig

4. th.    108  Bolig

  

Aabygade 1A  

Teatersal  713  Erhverv

Kælder   396  Kælder

  

Aabygade 1B  

Bodega   305  Erhverv
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Centralhotellet i dag

Udvendige forhold

Hele komplekset er grundmuret og pudset. 

Hovedbygningen består af tre fl øje mod det 
rektangulære torv og en teaterfl øj langs Aabygade. 
Det lidt tilbagetrukne hovedhus fl ankeres af to 
sidefl øje med hængetårne i hvert hjørne. 

Komplekset er karakteriseret ved en symmetrisk 
proportioneret facade. Bygningskomplekset er dog 
placeret asymmetrisk i Torvets akse, rykket mod vest, 
så vestfl øjens facadelinje fl ugter med facaderne på 
Torvet. 

Facade mod Torvet

Fra gadeniveau er der udført refendfuger op til 
en profi leret gesims over stueetagen. Fugerne 
fortsætter som hjørnekvadring på de yderste fag op til 
tandgesims under mansardtag.

Hoveddøren er en fl øjdør i glas overdækket 
med krongesims, båret af knægte. Her står 
’RESTAURATION’. Et emblem med hotellets 
monogram er udført i relief.

Facaden på hovedbygningen har et fremspringende 
midterparti, opbygget omkring fi re kannelerede, 
joniske pilastre. 

Midterpartiet er afsluttet med en fronton 
med tandgesims under taget. Et højrelief, på 
frontonen, forestiller en ørnelignende rovfugl med 
udbredte vinger samt vildtvoksende modellerede 
planteornamenter. Frontonen er kronet med en 
’akroterion’ i klassisk stil, og der er fl agstang foroven. 

Balkonen på 1. sal breder sig over hele 
fremspringet, 11-12 meter lang. Balkonen på 2. 
sal dækker de to midterste fag. Begge balkoner er 
understøttet af stukkerede konsoller. Et hvidmalet 
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smedejernsrækværk pryder dem, detaljeret tilvirket 
med dekorative organiske motiver.

Over 2. sal er ’CENTRAL HOTELLET’ udformet som 
relief, i en ramme på murfl aden.

Balkondørene har hvide rammer, plade forneden, 
rude og dobbeltfaget ovenlys. Over de næstyderste 
vinduer, på 2. sal, er reliefdekorationer med 
opførselsåret angivet på medaljoner.

I vinduesåbninger er to- og trefl øjede 
dannebrogsvinduer fra 1. sal og op. Alle med pudsede 
sålbænke. Nogle sålbænke er gennemgående.

Den midterste del af mansardtaget rejser sig over 
resten af taget i en valmet tagform. På begge sider 
af den hævede del er taget fl adt, hvor der engang var 
terrasser. Der er tagpap på de fl ade dele af taget og 
glaserede mørke tegl på de skrå dele af taget. 

Kviste er med buet tag. Kviste er zink- og 
blyinddækkede.
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Bagfacade

Mod gården er der profi leret gesims over stueetagen, 
og under mansardtaget. 

Vinduesåbninger har to- og trefl øjede 
dannebrogsvinduer fra 1. sal og op. Der er en stor 
rude til butikken, og to mindre vinduer i stueetagen. 
Alle vinduer har pudsede sålbænke. 

En glasmosaik strækker sig lodret fra stueetagen, 
og afsluttes midt på 3. etage. Mosaikken består af 
110 ruder i forskellig størrelse og farve, monteret i 
blysprosser. De fl este ruder er rektangulære, dog ikke 
i toppen af ruden.

Overordnet er motiverne i mosaikken delt i tre. Det 
midterste og største motiv forestiller et udendørs 
springvand i en kvadermuret niche. Nederst er en 
edderkop, og øverst en sol.

Der er monteret udvendigt lys, så mosaikkens farver 
kan ses fra trappetårnet, ved aftenstide. 
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Teatersalfl øj

Facaden er refendfuget op til 1. sal, afsluttet med 
profi leret gesims. Fugerne er forkrøppet om lisener 
over vinduerne.

Over gesimsen er salfl øjen proportioneret lodret med 
gennemgående vinduesbånd og profi lerede pudsede 
sålbænke på små konsoller. Under halvmånevinduer 
på 2. sal er der brystninger, - mod Aabygade er de 
kannelerede og mod gården er de blanke.

Under taget er tandgesims mod Aabygade, og 
profi leret gesims mod baggården.

Mod Åbygade er et cirkulært trappetårn, som sikrer 
adgang til teaterfl øjen. Her er hoveddøren indsat i et 
murfremspring med joniske pilastre og en ’tympanon’ 
med tandgesims, og et stukmotiv forestillende en lyre 
og grene.

I den sydlige gavl er der et rosetvindue til loftsrummet 
over teatersalen.
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Tilbygning mod nord

Tilbygningen mod nord er delvist integreret i den 
oprindelige bygnings arkitektur, og delvist et helt 
andet formsprog. Gesimser er forlængede og den 
hvide puds forlænges mod nord i den primære 
bygningskrop. På 1. sal er forholdsvis store fi rkantede 

vinduespartier med kannelerede brystninger til 
det, som engang var vinterhave, - nu baglokaler til 
butikken. 

Gavlen mod nord har murvanger i rød tegl og pudsede 
felter. Der er muret op til kip. I underetagen er der to 
drejeporte og to andre porte til garager og bodegaens 
kølerum. 
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Fotografi er. 
Stueetagens tidligere selskabslokaler er høje fl otte 
’grundrum’, som kan anvendes til mange formål. 

Centralhotellet i dag

Selskabslokaler

Stueetagens tidligere selskabslokaler består primært 
af fi re store stuer. Det er grundlæggende gode 
brugbare rum. Stuerne er fl ot proportionerede med 
over 4 meter til loftet, smukke og store vinduer med 
rundbuer. 

Rummenes størrelse og gode proportionering gør, 
at de kan anvendes til en meget bred vifte af formål, 
enten i sammenhæng med hinanden, eller hver for 
sig. 

Fra trappen mod Aabygade gik besøgende tidligere 
gennem en dobbeltfl øjet, sprosset glasdør ind i 
garderoben, som servicerede både salen ovenpå og 
selskabslokalerne bagved. Her er i dag en mindre 
metaldør. Den tidligere dør afsløres af, at nichen 
stadig er synlig.

Før 1955 havde besøgende udsigt til haven og åen 
fra stueetagens ”Havesal”, som er det største rum. 
Havesalen havde adgang til en betonterrasse, som 
stod på søjler. På den måde var der også udsigt fra 
kælderetagen til haven, under terrassen. Fra terrassen 
kunne man gå ned i haven via en trappe.

I dag er denne tidligere terrasse lavet til køkken, 
toiletter og opbevaring på stueetagen. Vinduerne, 
som tidligere vendte mod haven, er bevaret indendørs 
som åbninger, og kan ses på fotografi  herunder. 

Lokalet mod vest blev kaldt den ”Den blå sal”. 
Værelset mod syd/øst blev kaldt ”Spisestuen”, og 
kunne både bruges til selskaber eller til personalets 
bespisning. 

Lokalerne blev omdannet til tøjbutik i 1977. I den 
anledning og gennem tidligere ombygninger er mange 
oprindelige træk forsvundet. Skønvirke dekorationer 
på vægge er overmalede. Parket på gulvene er 
lagt senere. Vinduer mod gårdsiden er blændet af. 
Dobbeltfl øjede fyldningsdøre er forsvundet. 

Trappeopgangen mod Aabygade er relativt velbevaret.  
Trappe er intakt. Oprindeligt var væggene kalkede, 
senere er der opsat lette plader på væggenes 
nederste dele, for at beskytte mod afsmitning fra 
kalken. Opgangen er uopvarmet.
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Stueetage

FOTO side 15

FOTO side 14 FOTO side 17

FOTOS side 16
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Fotografi er. 
Lokaler i 1954 tilbygning. Nederste lokale indeholder 
tekøkken. 
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Fotografi , ca. 1910.
Opdækket selskabslokale i ”Den Blå Sal”. Måske 
salen havde blå vægge. Fyldningsdøre. Farvede 

vægge. Skønvirke dekoration under gesims. Stole 
med hotellets monogram. 
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Centralhotellet i dag

Butikslokaler mod Torvet

Butikslokalerne mod Torvet var bygget 
som restauration med et udeserverings- og 
ankomstområde foran hotellet. Restaurantområdet 
mod Torvet består af et større rum med det berømte 
”kastanjetræ”, og et mindre rum til selskaber eller 
møde. Træet skjuler en konstruktiv søjle. I træets 
grene skjuler sig 4 lampeudtag, hvorfra oprindeligt 
hang lysekroner.

Lokalerne er generøst proportionerede og lyse. Der er 
god visuel kontakt til Torvet. 

Hovedindgangen var oprindeligt forsynet med 
vindfang, som man stadig kan se spor efter på 
væggen, og på historiske fotografi er. 

Bag lokalerne er en mellembygning, hvor der, i 
hotellets tid, var reception og buffet. 

Mod øst er en lille kontortilbygning fra 1964 med 
gulvniveau tre-fi re trin over resten af lokalerne.

Pladsdannelsen på godt 100 m2, foran butikken og 
mellem sidefl øjene, tilhører Centralhotellet og kan 
anvendes som udeserveringsområde. Det er tinglyst, 
at facaderne langs øst- og vestfl øjen skal friholdes fra 
udendørs inventar. 

Fotografi  nd.
Der er umiddelbar kontakt til Torvet fra 
butikslokalerne. Vinduer havde oprindeligt brystning. 

Fotografi  øv., ca. 1910
Restaurationen umiddelbart efter bygningens 
opførelse. 



19

Træet i stueetagen fi ndes stadig. Den tilhørende 
bænk var opmagasineret i bygningens baglokaler, og 
er nu opsat under træet.

stueetage plan

FOTO side 18

FOTO side 19

FOTO side 26
N O R D
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Centralhotellet i dag

Teatersalen og de betjenende rum

Teatersalens tilskuerområde fremstår stort set 
uændret, siden opførslen af hotellet i 1908. Scenen 
er ombygget i to omgange, en mindre ombygning i 
1940’erne, hvor scenen blev trukket baglæns, og en 
stor ombygning i 1950’erne, hvor bygningsfl øjen fi k 
en påbygning mod nord. I sidstnævnte byggeri fi k 
teateret påført sidescener og bagområde. 

Salen har hvælvet loft, knægtbåret gesims og 
kassetteloft over reposen, brystningspaneler, 
radiatorskjulere, samt en lang række andre fi nurlige 
detaljer, eksempelvis laurbærkrans over scenen med 
pyntebånd, som slynger sig til begge sider. 

Farvearkæologiske undersøgelser viser, at salen er 
malet i fem omgange. Oprindeligt var farverne lyse 
med næsten hvide, grålige og gule kulører. 

Nederst i salen er adgang til det oprindelige køkken, 
som er bevaret. Bag dette køkken, var der, indtil år 
2001, adgang til et restaurationslokale og bar med 
bred balkon mod Torvet. Restaurationslokalet er i dag 
ombygget til lejligheder. 

Fotografi , nd.
Teatersalen er, i store træk, bevaret i originalstand. 
Der fi ndes meget få eksempler på teatersale i 
Danmark fra denne periode, som har bibeholdt deres 
originalstand. Dette forhold styrkede argumentet for 
fredning i 1993.

Fotografi , øv.
Detalje fra teatersalens hovedtrappe, som forbinder 
Aabygade til 1. sal, hvor salen ligger. Trappen er 
beliggende i et cirkulært trappetårn, og består af 
et fl ot svunget dobbeltløb. Trappen er bevaret i 
originalstand. 
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1. sal plan

Fotografi 
Teatersalens køkken er delvist bevaret. Lemme 
til madelevatorer, som forbandt teatersal og 
kælderkøkken, kan ses bag i rummet. 

FOTO side 22
FOTO side 20

FOTO side 21

FOTO side 23

N O R D
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Fotografi er
Hovedindgang til balkonetage i teatersal, set fra 
begge sider. 
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Fotografi , øv.
Dobbelttrappe fra Aabygade med adgang til kælder-, 
stue-, 1. sal og 2. sal. 

Trappe mod Aabygade

Trappen er en dobbeltløbstrappe udført i træ, med et 
lige løb i midten og to løb symmetrisk op langs det 
buede murparti. 

Håndlister og trin er lakerede, mens stødtrin, balustre 
og vange er hvidmalede. En blågrøn træsøjle med 
kvadratisk tværsnit støtter trappen hele vejen op og 
ender øverst som mægler.

Gulv ved indgangen fra Åbygade er rødmalet cement 
og trinene herfra og ned til kælderen er indstøbt 
i cement og beklædt med skiffer. Der er lagt et 
slidlag af linoleumsfl iser på trinene fra samme 
indgangsniveau og op til første repos med sorte 
gummilister.

Vægge er pudset og cremefarvede. Nederst er 
væggene beklædt med, senere opsatte, tynde, malede 
forsatsplader. Loft og underside af trappe er pudset 
og hvidmalede.

De rektangulære gråmalede vinduer er placeret i det 
buede murparti ud mod Åbygade. Et trefags i midten 
fl ankeret af to tofags vindue.

Fotografi , nd.
Teaterscenen med salen i baggrunden. Tovværk på 
væggen styrer scenografi . 



24

Centralhotellet i dag

Kælderetage

Kælderetagen er i dag delvist udlejer til Kælderen 
Bar & Bodega, som driver en bar med indgang 
fra Aabygade. Bodegaen råder, i grove træk, over 
lokalerne under teaterfl øjen.

At der har været serveringssted i kælderen, går langt 
tilbage i tiden. Kælderetagen er blevet ombygget 
adskillige gange med forskellige temaer, heriblandt 
med jernbanevogne.

Dele af kælderetagen har tidligere indeholdt hotellets 
køkken, og der har været madelevatorer, som kunne 
forsyne stueetagen og 1. sal. Skaktene er der 
stadigvæk med elevatorer. 

Kælderetagen indeholder derudover opbevaringsrum, 
tekniske rum og garager, som kan blive relevante i 
forbindelse med en ombygning. Disse rum har en 
meget nøgtern bearbejdning. Vægge og lofter er 
pudsede og hvidtede, og installationer er synlige. 

Der er toiletter under trappen fra Aabygade, som kan 
anvendes af både bodega og teatersal. Aktuelt er 
toiletterne, som ikke hører til bodegaen, taget ud af 
drift.

Fotografi  nd.
Kælderen Bar & Bodega. Udskænkning i lokalerne 
går langt tilbage i tiden. Bjælkerne i loftet er delvist 
pastiche.

Fotografi  øv.: 1963.
Kælderetagens køkken. Køkkenchef (th.) og 
daværende hotelejers søn, Aksel Bendix, (tv.) poserer 
ved det nyindkøbte komfur. Serveringshul i baggrund 
gav hurtig adgang til madelevator. Køkkenet i 
kælderen fi ndes ikke mere.
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kælder plan

FOTO side 24

FOTO side 24

FOTO side 25

Fotografi .
Kælderen Bar og Bodega. 

N O R D
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Centralhotellet i dag

Hovedtrappe og elevator

Hovedtrappen forbinder vognporten på terræn med 
sydfl øjens etager fra stueetagen til tagetagen. Dog 
ikke kælder. Hovedtrappen er den eneste forbindelse 
til lejlighederne.

En dobbeltfl øjet dør fra trappe til butikslokalet i 
stueetagen er blændet af på butikssiden.

Gennem en loftslem med foldetrappe er der adgang 
til taget. Historisk har der været en mere reel adgang 
til taget, hvor der var tagterrasser, men denne trappe 
blev sløjfet i 1974 i forbindelse med ombygningen af 
øverste etage til privat lejlighed. Spor kan stadig ses 
efter trappen.

I stuen er der et pissoir med tilknyttet toilet med 
terrazzogulv. Toiletter er taget ud af funktion. På 
pissoiret fi ndes et lille sprossevindue opdelt i seks 
felter.

Trappen er en treløbstrappe udført i træ, med 
hovedrepos mod syd. Håndliste og knoppen på 
mæglerne er lakerede og balustre og vange er 
hvidmalede. 

Trin og reposer er skjult af et tæppe der løber fra 
første til sidste trin og alle derimellem liggende 
reposer. Kun øverste repos er blotlagt og afslører 
et fyrretræsgulv. Ved indgangen i stuen ligger et 
slidstærkt tæppe, der skjuler et lakeret plankegulv.

Trappen bevæger sig rundt om en elevator, der har 
stop fra stuen og ved alle etager opefter. Stolen 
er udført i træ. Elevatorskakten er inddækket af 
et jerntrådsnet, der giver stor transparens i hele 
opgangen, så dagslyset fra mosaikvinduet bliver 
synligt fra de fl este vinkler. Elevatoren er dekoreret 
med bogstavsskilt over dørene i støbejern: 
’ELEVATOR’. 

Et stort mosaikvindue fra stuen og op til 3. sal, hvor 
det ender i en bue, er tegnet af K. Hansen-Reistrup og 
tilvirket af glarmester Folmer Steffensen. 

Lejligheder

Lejlighederne er udført i 1996, hvor etagerne mere 
eller mindre er blevet gentænkt med to lejligheder per 
etage. 

Gulve er lagt med nye fyrretræsbrædder. Nye lette 
vægge er opsat til ruminddeling. 

Der fi ndes kun få historiske bygningselementer 
inde i lejlighederne, som eksempelvis stuk. Der er 
desuden lejlighedernes hoveddøre i opgangen, hvor 
der er et tydeligt hierarki i brugen af døre og profi ler 
opefter. I stuen og på 1. sal. er der krongesims 
over lejlighedsdørene, paneler på væggene og højt 
til loftet. Op efter mindskes profi lernes dimension, 
krongesimsen bortfalder og der bliver lavere til loftet. 

Lejlighederne på 1. sal deler en bred balkon mod 
Torvet. Den ene lejlighed på 2. sal har en halvt så bred 
balkon mod Torvet. 

De øverste lejligheder er beliggende i mansarden med 
kvistvinduer. 

Fotografi .
Elevator i trappeopgang. 



27

1. sal plan

Fotografi 
Trappeopgang med mosaikvindue t.h. 

FOTO side 27

FOTO side 28

N O R D
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Fotografi . 2020.
Lejlighed mod Torvet på 1. sal har for nyligt stået tom.

Centralhotellet i dag

Aktuelt tomme lokaler

Diagrammet på modstående side viser, for 
overblikkets skyld, de aktuelt tomme lokaler per primo 
2021. 

Den nuværende udlejningssituation er fordelagtig i 
forhold til Odder Kommunes byudviklingsstrategi, 
da stueetagens butikslokaler står tomme. 
Butikslokalerne udgør kontaktfl aden til byen mod 
både Aabygade og Torvet. 

Tidligere har butikslokalerne været udlejet, f.eks. i 
forbindelse med udviklingsprojektet for Teatersalen 
fra 2008, hvor man beklageligvis måtte tænke 
projektet udenom stueetagens niveau. 

Lejlighed mod Torvet på 1. sal har stået tom for nyligt, 
men er netop blevet udlejet igen. Lejligheden hang, før 
2001, sammen med Teatersalen. 

I forbindelse med fremtidig brug bør det overvejes, 
om lejligheden på 1. sal igen skal kobles til 
teatersalen som sekundære rum, da det giver fl ere 
muligheder for salens brug, visuel kontakt til Torvet, 
og forbindelse til hovedtrappen. Sidstnævnte kan 
blive vigtigt i forhold til at kunne håndtere salens 
brandforhold.
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Stueetage

Kælderetage

Teatersal etage
1. sal

Repos etage
2. sal

Plandiagrammer
Aktuelt tomme lokaler fra kælder til tagetage.

FLØJ MOD AABYGADE 

FLØJ MOD TORVET 

UDESERVERING

FLØJ MOD TORVET 

TEATERSAL

DEPOTER

REPOS

UDLEJET

UDLEJET

TRAPPE

UDLEJET

3. sal

Tagetage

UDLEJET

TRAPPE

UDLEJET

TRAPPE
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Udtalelse fra ”Det særlige bygningssyn”

20. maj 1992. 

Bygningssynet udtalte, at det trefl øjede 
bygningskompleks og teatersalsbygningen, opført 
1908 efter tegninger af malermester Thorvald Bruun 
og med dekorative arbejder udført af maleren Karl 
Hansen-Reistrup har de særlige kulturhistoriske 
værdier, som begrunder fredningen af bygninger, der 
endnu ikke er 100 år gamle.

Bebyggelsen er opført på et tidspunkt, hvor Odder by 
var i fremdrift. Hotellet, med (nu nedlagt) restaurant i 
stueetagen, en større sal på første etage og teatersal, 
har været samlingssted for en generation af byens 
borgere.

Samtidig har hotellet været byens ansigt udadtil, 
hvilket bygherren utvivlsomt har været sig bevidst og - 
i forening med egne økonomiske interesser - har søgt 
at fremhæve gennem bebyggelsens placering (1) og 
arkitektur (2).

Hotellet har i det indre en række bygningsdetaljer, 
som har fået en kunstnerisk bearbejdning 
ved maleren Karl Hansen-Reistrup (3). 
Teatersalsbygningen indeholder bevarede interiører 
fra opførelsestidspunktet (4).

Høj grad af originalmateriale og stand fra 1908 bygning. 

R
osensgade

”KASTANJETRÆET”
FACADE MOD TORVET

FACADE MOD BAGGÅRD

FACADE MOD AABYGADE

Delvist originalmateriale fra 1908 bygning. Præget af senere ombygning.

Senere ombygninger.

Stueetage

1964 PÅBYGNING1954 PÅBYGNING

Diagram
Centralhotellets originalmateriale og ombygninger. 

1977 OMBYGNING

Fredningsgrundlaget

De bærende fredningsværdier

Fredningsgrundlaget danner grundlaget 
for Centralhotellets fredning og fremtidige 
mulighedsrum. Grundlaget fokuserer primært på de 
kvaliteter og værdier af historisk og kulturel betydning, 
som skal bevares for fremtiden. På det grundlag skal 
en fremtidig brug af bygningen opfi ndes, fortolkes og 
forhandles.

Fredningsgrundlaget er primært funderet i 
Centralhotellet fra 1908, hvoraf dele er usædvanlig 
velbevarede og stærke nok til at danne grundlag for 
en fredning, usædvanligt tidligt, allerede efter 85 
år. Grundlaget beskæftiger sig meget lidt med de 
ombygninger, som har fundet sted i perioden 1908-
1993, og senere ombygninger efter fredningen. 

Ombygningerne bliver ganske relevante i forbindelse 
med en nutidig ombygning, da de er naturlige 
omdrejningspunkter for mere omfattende fysisk 
omdannelse. 

Herefter følger originalteksten fra ”Det særlige 
bygningssyn”. 

Herunder er diagrammer som angiver 
Centralhotellets faktiske overordnede tilstand i 
forhold til originalmateriale og senere ombygninger. 
Diagrammerne kan danne grundlag for en defi nition 
af det fremtidige projekts bærende bevaringsværdier. 
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1. 

Det trefl øjede bygningskompleks ligger monumentalt 
for enden Torvet.

Bygningskomplekset er udformet som en samlet 
arkitektonisk komposition, der afslutter torvepladsen 
mod nord.

Ved placeringen af bygningskompleksets tre fl øje er 
torvets areal forøget, idet den del af torvepladsen, 
som udgøres af arealet mellem de to fl øje, er 
beliggende på ejendommens matrikel.

Fra det langstrakte torvs sydlige ende udgår i 
forlængelse af torvets midterakse en allé ned mod 
ådalen. Alleen understreger torvets beliggenhed på 
en bakke. I denne sammenhæng får det trefl øjede 
bygningskompleks arkitektonisk betydning som point 
de vue for den sydlige adgang til torvepladsen.

Det trefl øjede bygningskompleks må betragtes som 
det mest betydningsfulde arkitektoniske element i 
Odders bybillede.

2 :

Set med datidens øjne har det trefl øjede 
bygningskompleks fremtrådt med en moderne 
arkitektonisk udformning.

Bygningernes monumentale, men dog lette og lyse, 
facader har træk, som stilhistorisk kan henføres 
under betegnelsen jugend, men med et betydeligt 
islæt af historicistiske elementer med lån fra barok og 
klassicisme.

Midterbygningens facade mod torvet afsluttes af 
en midtstillet rundbuet fronton med stukdekoration. 
Facaden står med pilastre og kvaderfugning og har 
to altaner, som springer frem af facadefl ugten. På 
facaden fi ndes inskription med hotellets navn og 
bebyggelsens opførelsesår.

Sidefl øjene har svungne gavle, og bygningernes 
hjørner mod Rosensgade markeres af karnaptårnene 
med kobberdækkede tage.

Tagene på alle tre bygninger er afdækket med 
sortglacerede tegl. Facaderne er pudsede og 
hvidmalede med gråmalede detailler.

Høj grad af originalmateriale og stand fra 1908 bygning. 

R
osensgade

Aabygade

KORINTHISK SØJLE
FACADE MOD TORVET

FACADE MOD BAGGÅRD

FACADE MOD AABYGADE

Delvist originalmateriale fra 1908 bygning. Præget af senere ombygning.

Senere ombygninger.

Teateretage

2001 OMBYGNING

1954 PÅBYGNING

SCENE OMBYGGET 
1942 og 1954

GLAS MOSAIK

Diagram
Centralhotellets originalmateriale og ombygninger. 

1996 OMBYGNING
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En række senere bygningsændringer, der vedrører 
vinduer, skiltning og baldakin, forstyrrer i dag i nogen 
grad bebyggelsens arkitektoniske fremtræden.

De særlige bevaringsværdier i det indre af 
midterbygningen knytter sig til trapperummet, som 
står intakt fra opførelsestidspunktet. Trapperummet 
er udformet med treløbstrappe og reposer, panelerede 
vægge og dørpartier med gerichter. Lysindfaldet i 
trapperummet kommer fra en gennemgående seks 
meter høj glasmosaik-rude, der som centralt motiv 
har en fontæne. Midt i trappeløbet er anbragt en åben 
elevator, formentlig den første tekniske installation af 
sin art i Odder.

Endvidere bemærkes en gennemgående pille i 
stueetagen og første etage. I stueetagen er pillen 
udformet som en træstamme med grenværk og 
bladhang hen over loftet udført i stuk. På første etage 
fremtræder pillen som en klassisk korintisk søjle.

I sidefl øjene står de to hovedtrapper uændrede 
fra opførelsen med gelænder, dørpartier og 
trappevinduer. I karnaplofterne på hver etage fi ndes 
stukdekoration.

3:

Karl Hansen-Reistrup (1863-1929) var maler, 
illustrator, billedhugger og keramiker, fra 1888 
tilknyttet virksomheden Herman A. Kåhler i Næstved, 
hvor han var kunstnerisk leder af værkstedet. Hansen-
Reistrup modtog bronzemedalje ved udstillingen i 
Paris 1900.

Hansen-Reistrup arbejdede med maleri 
Rytterfægtningen ved Vorbasse), interiørdekoration 
(Statsbiblioteket nu Erhvervsarkivet i Århus), 
skulpturer (elefanterne ved GI. Carlsbergs port) og 
dekorative friser (frontonen på Århus Teater).

4:

Teatersalsbygningen, som ligger med facade 
mod Åbygade, er umiddelbart forbundet med 
midterbygningen i det trefl øjede bygningskompleks 
mod Torvet. Således er hotellets anretterrum på 
første etage i direkte forbindelse med teatersalen.

Teatersalsbygningen har midtstillet trappeudbygning 
med indgangsportal. Vinduerne i facaden mod 
Åbygade har pudsede indfatninger.

I det indre står teatersalen og trapperummet 
uændrede siden opførelsen. Teatersalen har 
sceneopbygning og balkon. Trapperummet har et 
svungent trappeløb og malede dekorationer på 
væggene.

Teatersalsbygningen har ved begge gavle fået mindre 
tilbygninger.

Eventuelle bemærkninger vedr. den foreslåede 

fredning kan indsendes til Planstyrelsen inden tre 
måneder fra modtagelsen af dette brev.

Herefter beslutter Planstyrelsen inden yderligere 
tre måneder om fredningen skal gennemføres. 
Planstyrelsens beslutning vil kunne påklages til 
miljøministeren.

Opmærksomheden henledes på, at der i henhold til 
bygningsfredningslovens § 6, stk. 3 ikke må foretages 
noget, som strider mod den påtænkte fredning, 
som f.eks. iværksættelse af nedrivningsarbejder 
eller bygningsarbejder, der går ud over almindelig 
vedligeholdelse.

Denne underretning er foretaget i medfør af § 6, stk. 
1 i lovbekendtgørelse nr. 81 af 10. februar 1986 af lov 
om bygningsfredning.

Fotografi , ca. 1945. Udsnit.
Restaurationens kastanjetræ og lysekrone. 



33

CENTRALHOTELLET
Det følgende afsnit gennemgår 
Centralhotellets historie. 
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Historisk: Torvet og hotellet

1896
Anlæggelse af Torvet foran Odders oprindelige 
apotek vedtages og tages i brug som kvægmarked 
allerede samme år. Året efter brolægges Torvet og 
der etableres springvand og belysning. Anlæggelsen 
danner rammen for etablering af markante 
omkransende bygninger, mest iøjnefaldende er 
Centralhotellet i Torvets akse, knejsende på dets 
højeste punkt. 

1907
Odders oprindelige apotek ved Torvets nordlige ende 
nedrives delvist. Apotekets ydermure, fundament og 
kælder genanvendes i det nye hotel, dels af praktiske 
grunde, dels af politiske grundet debat i Odder om 
apotekets bevarelse. Lindetræerne foran apoteket 
genanvendes også i forbindelse med restaurationens 
udendørsservering, indtil de fældes 70 år senere.

1908
Centralhotellet står færdigbygget og åbner sine døre 
for offentligheden d. 1. oktober. Set med datidens 
øjne, er bygningskomplekset et stykke moderne 
arkitektur. Hotellet er byens mest markante bygning i 
såvel skala som ambition. Der er brugt store summer 
på opførelsen, herunder penge til speciallavet interiør, 
ofte med monogram udskåret i stole eller nedlagt i 
tallerkener, fade eller vaser.
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Fotografi , øv.: 1936.
Højtalervogn parkeret foran Centralhotellet. 
Udendørsservering synlig.

Fotografi , nd.: 1960.
Hjemmeværnsorkester spiller. Torvet anlagt med 
parkering, kiosk og telefonboks. Der var underjordiske 
toiletter under kiosken. 

Fotografi  overfor, øv.: 1897-1907
Odders oprindelige apotek beliggende for enden af 
det nyanlagte torv. 

Fotografi  overfor, mf. ca. 1910
Hestemarked på Torvet. 

Fotografi , overfor, nd. ca. 1910-15
Folkefest på Torvet. Bemærk hotelgæster på hotellets 
fl ot anlagte tagterrasser. 
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Historisk: Inspiration, skønvirke og fredning

1902
Hotel Royal opføres i Aarhus. Bygningens udformning 
er forbilledet for Centralhotellets hovedbygning. Karl 
Hansen-Reistrup er kunstner på begge projekter. Det 
er blevet spekuleret, at Hotel Royals arkitekter har 
vejledt i et omfang på byggeriet i Odder, da der er 
mange fælles træk i de to bygninger.

1907
Centralhotellets bygmestre har haft blik for deres tids 
arkitektoniske og kunstneriske strømninger, dog uden 
at lade sig fuldstændigt bjergtage. Centralhotellet 
bærer mange af skønvirke stilens træk. Særligt 
udsmykningen, foretaget af kunstneren Karl Hansen-
Reistrup, er tilskrevet indfl ydelse fra skønvirke. 

Stilretningen skønvirke havde en forholdsvis 
kort levetid i Danmark. Det er ikke mindst den 
kunstneriske udformning, som har lagt grunden for 
bygningsfredning af Centralhotellet blot 85 år efter 
bygningens opførelse. 

1993
Centralhotellet fredes af Kulturstyrelsen. 
Begrundelsen er bl.a. funderet i, at bygningen er det 
”mest betydningsfulde element i Odders bybillede”. 

Fredningen blev til på baggrund af et mislykket forsøg 
på fredning 10 år tidligere samt stejl modvilje fra 
hotellets ejer, som ikke mente fredning var nødvendig. 

Fotografi , øv. 1963

Kastanjetræet i stueetagens restaurationslokale. 
Kunstnerisk stuk bearbejdning af en strukturel 
nødvendighed i skønvirke stil af Karl Hansen-Reistrup. 
Fra træets grene hænger lysekronerne og rundt om 
træet står en bænk. Træet og bænken, som er bevaret, 
er ikonisk for Centralhotellet. 
Bemærk desuden stolene, som er fremstillet til 
Centralhotellet.

Fotografi , nd.

Detalje fra facade. Historicistiske pilastre i murværket 
og skønvirke detaljer på altanernes værn. 
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Historisk: Til- og ombygninger 1942 - 2001

1942
Teatersalen ombygges. Kabaretscenen udvides. 

1955
Centralhotellets teaterfl øj udvides mod nord 
med tilbygning, som også indeholder garager i 
kælderetage. Stueetagens terrasse mod nord bliver 
inddraget til baglokaler. 

1959
Tidligere garagebygning nordvest for hotellet bliver 
omdannet til klubværelser. Hotellets have forsvinder 
eller ændrer karakter.

1964
En lille kontorbygning bliver tilføjet som hængende 
konstruktion. 

1974
4. sal indrettes som lejligheder.

1977
Restaurant i stueetage indrettes til 
herreekviperingsforretning. De gamle lindetræer 
fældes. De gamle kæmpers fald indvarsler 
fredningsindsatsen fra lokale ildsjæle, som begynder 
umiddelbart herefter.

1993
Hotellets fredning og deraf følgende fysisk 
fastlåsning. Hotelejer Bendixen spår, profetisk, i sin 
protest til Kulturstyrelsen, at stedets økonomi vil lide 
betydeligt som følge af en fredning. 

1997
2. og 3. sal indrettes til lejligheder. 

2001
1. sal indrettes til lejligheder. Rydningen af det 
tidligere selskabslokale skaber offentlig ballade i 
pressen, og konfl ikt med Kulturstyrelsen. 

Fotografi , øv. 1977
Lindetræer fældes.

Fotografi , nd. ca. 1990-2000
Restaurationslokale på 1. sal før ombygning til 
lejlighed.



38

Historisk: Byens mødested på Centralhotellet

Fotografi , øv. 1960-70
Selskab i teatersalen.

Fotografi , nd. ca. 1907-1920
Selskab i restaurationslokale.
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Fotografi , øv. ca. 1910
Udendørs servering på Centralhotellets tagterrasser 
med udsigt til Odder og omegn. Terrasserne er 
antageligt opgivet i 1920’erne eller 1930’erne, hvor 
værnet ikke længere fremgår af facadefotografi er.  

Fotografi , nd. 1910-1930
Skuespillere og publikum fotograferet fra scenen i 
teatersalen. Muligvis omrejsende teatertrup.

Historisk: Byens mødested på Centralhotellet
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Fotografi , øv. 1944
Faneindvielse i 1. regiments soldaterforening.

Fotografi , nd. ca. 1970
Folkedans i teatersalen.

Historisk: Byens mødested på Centralhotellet
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Th. Facade af teaterfl øj. Før ombygning 1955.
Centralhotellet var oprindeligt omgivet af en frodig 
have. Fra selskabslokalerne i stueetagen, den 
såkaldte havesal, kunne man bevæge sig ud på en 
veranda og opleve haven fra oven.

Herunder: Fotografi . 1912-1930.
Caféborde i Centralhotellets frodige omgivelser. 
Centralhotellets omgivelser er blevet sanseligt 
svagere i tidens løb. Kontakt med Odder å bag 
hotellet er forsvundet sammen med træer og 
vegetation.  

Historisk: Hotelhaven
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EKSEMPLER Det følgende afsnit viser relevante 
eksempler fra ind- og udland til 
inspiration for projektet. 
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FAKTA
Sted: Mechelen, Belgien
Bygningsareal: ca. 5.840 m2

Opr. opført: 1650
Omdannelse: 2015-2019

Efter fl ere forgæves forsøg på at fi nde ny brug af 
dominikanerklosteret, som havde stået tomt siden 
1975, besluttede Mechelen by i 2011, at omdanne 
det historiske ikon til off entligt bibliotek.

Vi betragter bygningens imperfektioner, der skyldes forskellige 
ændringer gennem flere århundreder og forsømmelse i de seneste 
årtier, som bygningens store styrke. Vores restaurering stræber efter at 
bevare sporene af dens lange og tumultariske historie.”
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FAKTA
Sted: Utrecht, Holland
Bygningsareal: ca. 9.000 m2

Opr. opført: 1924
Færdiggørelse: 2020

Udover at rumme byens bibliotek i det gamle 
posthus, var det ønsket at skabe stærke 
forbindelser til omgivelserne, samt at fremvise- og 
åbne bygningen op for omgivelserne. 

På det nye bibliotek er der så meget mere at gøre 
end bare at låne bøger. Besøgende kan også deltage 
i kulturelle begivenheder, foredrag, debatter og 
workshops.”
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FAKTA
Sted: Vught, Holland
Bygningsareal: ca. 3.000 m2

Opr. opført: 1884
Omdannelse: 2018

Efter en omfattende renovering blev kirken, 
der stammer fra 1884, omdannet til et 
multifunktionelt center indeholdende et bibliotek 
og et museum, men også en bar og butikker.

Boghylderne er placeret på et skinnesystem, så de kan 
flyttes til kirkens gang. Således kan kirken bruges til store 
begivenheder flere gange om året.”
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FAKTA
Sted: Tilburg, Holland
Bygningsareal: ca. 11.200 m2

Opr. opført: -
Omdannelse: 2019

Bygningen indeholder et “hybrid bibliotek”: besøgende 
kan læse og låne bøger, andre medier og skiftende 
kollektioner, og derudover stimulerer bygningen en 
fælles produktion af ny information i laboratorie rum, 
konferencerum og undervisningsrum, spredt rundt 
omkring i bygningen 



47

FAKTA
Bygningsareal: ca. 4.400 m2, hvoraf Syddjurs 
Kommunes andel forventes at udgøre ca. 1.000 m2, i 
form af en ny bygning til brug for Syddjurs Bibliotek og 
Museum Østjylland.
Udeareal: 17.644 m2

År: 2019

FUNKTIONER
• Et nyt samtænkt bibliotek, museum og arkiv
• Ebeltoft Kulturhus - byens spillested
• Et kreativt arbejdsfællesskab med kontorer og 

atelierpladser 
• Udstillings- og oplevelsesrum
• Off entlige værksteder
• Rampen - et ungekultur miljø med cafe og skatepool
• Lydens rum - øvelokale for musikere
• Et kaff e- og madhus
• Et lokalt mikrobryggeri med brewpub
• Et madværksted
• Et artist in residence med fi re gæstekunstnerboliger
• Grønne ude- og opholdsrum med legepladser

Skabe rammer om nyt 
kulturmiljø i Ebeltoft

”Som borgmester har processen og arbejdet omkring Den ny Maltfabrik været enormt spændende at støtte op om, 
og jeg er dybt imponeret af indsatsen for fondens side og meget opløftet over, at det nu lykkes at realisere det 
største ‘kulturkvantespring’ i Syddjurs kommune i mange år.
Det er en fornøjelse at se et væsentligt stykke af kommunens kulturhistoriske arv bliver levendegjort og blive et 
samlingspunkt for mange brugerrettede aktiviteter. Det bliver et sted til gavn for borgere i hele kommunen og for 
de mange turister, som kommer til Ebeltoft. Maltfabrikken vil markere Ebeltoft som et kulturelt fyrtårn og styrke 
interessen for hele kommunen."

Borgmester, Syddjurs Kommune

”
FINANSIERING

Til det ambitiøse projekt til i alt 150 mio. kr., er ca. 20% af 
fi nansieringen off entlige midler fra Syddjurs Kommune. 
Derfor har fundraisingen været en naturlig aktivitet for 
at de store drømme kan realiseres. Og heldigvis har en 
række fonde og lokalpersoner hjulpet Den ny Maltfabrik 
med at tage skridtene fra drøm mod virkelighed. 
Blandt andre har nedenstående fonde og bidragsydere 
støttet projektet økonomisk:

• Lokale- og Anlægsfonden 5 mio. kr
• Realdania 20 mio. kr.
• A.P. Møller Fonden 25 mio. kr
• Salling Fondene 7 mio. kr
• Lokale bidrag og folkeaktier
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FAKTA
Bygningsareal: 6000 m2

År: 2014

Herning Biblioteks nye faciliteter har skabt øget liv 
i byens centrum. Det populære samlingssted har 
mellem 40-50.000 gæster om måneden, hvilket er en 
tredobling af Hernings bibliotekers besøgstal.

FUNKTIONER
• Byens mødested nr. 1 tæt på stationen og gågaden
• Nyt hovedbibliotek
• Kulturformidling
• Lektiecafé
• Scene
• Børnebibliotek
• Café
• Mødefaciliteter
• Administration

Biblioteket vil med en ny indre gade fungere som et 
bymæssigt hængsel, som binder stationen og gågaden 
sammen.

Renoveringen af Herning Bibliotek er imponerende og fremstår som et fornemt 
eksempel på, at kulturelle institutioner kan fungere som en generator for et 
blomstrende byliv til gavn for hele byen.”

FINANSIERING

Herning Kommune valgte at investere 80 mio. kr. i en 
udvikling af bymidten. Ved at sælge grund og bygninger 
fra det nuværende bibliotek til Midtjyllands Kristne 
Friskole, blev der frigivet 18 mio. kr. som tilsammen med 
den politiske støtte var med til at gøre det muligt at opføre 
biblioteket uden bidrag. Ved at investere i en renovering, 
var det muligt at holde udgiften lav i forhold til nybyggeri.
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FAKTA
Bygningsareal: 4000 m2

År: 1998 - 2020 (etapevise udvidelser)

Kulturhuset er defi neret med en helhedsplan der siden 
2008 fremhæver etapevise muligheder for udvidelser. 
Kulturhuset samler mange funktioner i fl ere bygninger, 
hvor der er fokuseret på bindeleddet imellem de 
sammenbyggede funktioner. 

Efter 20 års stigende succes, udvides en ny kulturakse 
i Skanderborg med Søtorvet bl.a. med støtte fra 
Realdania. 

FUNKTIONER
I dag står godt 200 frivillige for driften sammen med 
2½ ansatte og tilkøb af særlige funktioner. Caféen er 
tilknyttet gennem forpagtningsaftale.

At skabe en synlig og funktionel sammenhæng fra gade til sø. 
Et sammenhængende kulturareal vil give bedre fysiske rammer for sociale og 
kulturelle aktiviteter og oplevelser i midtbyen, som igen vil styrke og supplere 
handelslivet. 

Skanderborg har et af landets mest velfungerende kulturhuse. Efter 20 års 
stigende succes viser Kulturhusets tælleapparat 350.000 besøgende årligt og 200 
arrangementer med offentlig adgang. ”

Huset er samlet om følgende funktioner:
• Koncerter, teater & foredrag
• Biograf
• Musikskole
• Café 
• Møder
• Konferencer
• Kunstudstillinger

FINANSIERING ETAPE 3

Etape 3 - Søtorvet(udendørs areal): budget på 30mio kr. 
Blandt andre har nedenstående fonde og bidragsydere 
støttet projektet økonomisk:
• Realdania 5 mio.
• Lokale- og Anlægsfonden 

7,5 mio. kr
• Forventet lokale bidrag på 

6,5 mio.
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