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Herning 

Herregården Herningsholm blev opført i 1579. Med 21 indbyggere i 1840 var Herning 

langt fra at være en by. Opdyrkningen af heden i begyndelsen af 1800-tallet medførte 

stigende befolkningstal og Herning udviklede sig som handelscentrum for området. Noget 

atypisk for bydannelser opstod byen Herning omkring et tinghus og et apotek. Da lande-

vejen mellem ringkøbing og Silkeborg blev anlagt igennem den sparsomme bebyggelse i 

1840’erne, begyndte landsbyen at vokse.

De tyndt befolkede og fattige heder i Midt- og Vestjylland havde fra gammel tid tradi-

tion for uldproduktion. Bønder og hyrder strikkede strømper og andet uldtøj som blev 

videresolgt af omvandrende hosekræmmere. indbyggerne kaldes også uldjyder, i dag lettere 

spøgefuldt. Husfliden udviklede sig til en omfattende tekstilindustri i Herning, ikast og 

Brande. i 1873 anlagdes et dampdrevet uldspinderi, som i 1876 blev til en klædefabrik. 

Året efter blev Herning endestation for jernbanen fra Skanderborg-Silkeborg. i 1887-

89 blev den romanske middelalderkirke nedrevet og erstattet af den nuværende Herning 

kirke. Flere bygninger fra perioden er Hotel eyde fra 1893, Herning tinghus fra samme 

år og Missionshuset Bethania fra 1898. Forfatteren Nis Petersens barndomshjem fra 

1905 eksisterer stadig (Nygade 14). Omkring 1900 havde Herning ca. 4.000 indbyg-

gere. Ved torvet står Hedebanken fra 1912, som i dag regnes for en af byens smukkeste 

bygninger.

Herning blev købstad i 1913, en tid hvor udviklingen yderligere tog fart med mange 

nye tekstilvirksomheder og anden industri i området. i Hosebinderlaugets Hus fra 1919 

mødtes tøjfabrikanterne og koordinerede deres trikotageindustri, og også jern-, metal- og 

møbelindustri udviklede sig mærkbart i det 20. århundrede. Herning fik gymnasium, cen-

tralsygehus, seminarium og et vist teater- og musikliv.

Fra 1941 oprettedes der i hele landet civilforsvarskorps. Den første kolonne fik til huse 

på Herningsholm, der blev indrettet til kaserne. i 1966 flyttede kolonnen til en egentlig 

kaserne i den nordvestlige del af byen. Afdelingen er i dag Beredskabsstyrelsen Midtjyl-

land.[3]
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omkringliggende ejndomme



eksisterende Villa, set fra gadesiden



eksisterende Villa, set fra havesiden



situationsplan over området 

N
 ø

 r
 g

 å
 r

 d
 s

  
 a

 l
 l

 é
  

Nabohuset

haveN

gårdhave

bøgetræer

forplads

hovediNdgaNg

p

p

persoNale iNdgaNg

r o l i g h e d s v e j 

eksterN iNd-
gaNg til sal

o v e r g a d e



grupperum

fælleskoNtor til 
adm. medarbejdere

frivillige-
koNtor

stueplaN over Nabohuset 

eNtre og 
viNdfaNg

fællesrum/
køkkeN

fællesrum

bibliotek/louNge

bibliotek/louNge

træNiNgssal

gallerigaNg
braNdskel

braNdskel

udeNdørs
træNiNgsrum

omklædNiNg 1. omklædNiNg 2.

depotrum 
tekNik

toilet 1

toilet 2

toilet 3

garde-
robe

gaspejs

rumdeler

persoNale
garderobe

toilet 
m. bad 4

persoNale-
iNdgaNg

affald

hovediNdgaNg

have-stue/ samtalerum

terrasse

gårdhave

væksthus/
skur

terapihave

vaNd-
spejl

urtehave

terapibed
bæNk

de tre store 
bøgetræer

eksterN 
iNdgaNg til 
saleN

græsplæNe

oveNlys

oveNlys

oveNlys

velværerum

forplads

bæNk

mulighed for af- 
og påstigNiNg til 
haNdiCappet

a

b

b

a

d d

C

C



afteN/morgeN-
tagterrasse

mellemrummet
familie, børN 
og uNge

dobbelthøjt

dobbelthøjt

samtale NiChe

samtalerum m. 
mulighed for 
opdeliNg

lederkoNtor

fælleskoNtor 
til rådgivere

kopirum

persoNale-
rum

braNdskel toilet

1. sal



værksted/
aktivitets-

lysgård

opholdsområde 
til wii spil og 
film

udgaNg til 
gårdhaveN

haNdiCaptoilet 
m. bad

depotrum 

tekNikrum

depot- og 
reNgøriNgsrum 

braNdskel

kælderplaN



Livsrum set fra gadesiden



livsrum set fra havesiden



sNit d-d 1:100

træNiNgssal opklædNiNg 1. opklædNiNg 2. toilet

tagterrasse familie, børN og uNge

fællesrum

fællesrum

persoNalerum

persoNale iNdgaNg

kote 61,71

kote 60,92

kote 58,46

kote 57,67

kote 55,77

depot/reNgøriNg
værksted/aktivitetsrum



sNit a-a 1:100

træNigsrum gallerigaNg

tagterrasse

fællesrum dobbelthøjt

fællesrum

persoNalerum

værksted/aktivitetsrum

depot depot

persoNaleriNdgaNg

kote 61,71

kote 58,46

kote 57,67

kote 55,77



sNit b-b

haveN
træNiNgssal aNkomstplads

sNit C-C

familie;børN og uNge

fællesrum

bibliotek/louNge aNkomstplads



vestfaCade

personale indganghovedindgangankomstplads

tagterrasse



  østfaCade 

træningssal

tagterrasse

terrassegårdhave vandspejl



byggeplads set fra haven

byggeplads set fra gaden



sammenfletning af nyt og gl.



overgang fra højstue til ny tilbygning



eksisterende kælder



Ny åbning til kælderplan



Ny åbning til kælderplan



Ny tagkonstruktion til kontorknast



overflader i ny tilbygning


