
De gamle lagerhaller kan nu genopleves med et 
skateboard eller en vægtstang under armene. 

Nyttehaver til beboerne/
brugerne af det nye slagteri

De gamle kontorbygninger 
anvendes til redskaber/opbevaring

Rampe sikrer tilgængelighed

Togstation

Ny hovedindgang

Situationsplan 1:1000

Bygningerne på den gamle slagterigrund i Holstebro står 
i dag tilbage som et vidnesbyrd og symbol på en periode 
på næsten 140 år, hvor slagteriet blev en helt central 
institution i Holstebro, og var med til at definere byens 
identitet som industri- og erhvervsby. Igennem denne 
periode har stedet oplevet en løbende ekspandering 
og transformation, i takt med skiftende behov for 
modernisering og effektivisering af produktionen.

Slagterivirksomheden etableredes i 1879 og voksede 
stødt indtil 1932, hvor virksomheden var blevet så stor, at 
produktionen måtte flyttes til dets nuværende placering. 
Frem til 80’erne ekspanderede og udvikledes slagteriets 
produktion, frem til 90’erne, hvor produktionen langsomt 
vendte til en negativ udvikling. Efter flere forsøg måtte 
slagteriet derfor nedlægges helt i 2014.  Som virksomhed 
har slagteriet haft stor betydning for Holstebro, hvor 
den i over 100 år har været en af de mest markante 
institutioner i byen. Bygningerne har derfor i dag stor 
symbolsk værdi for byen, og rummer samtidig en stærk 
historisk værdi, som et vidnesbyrd på slagteribranchens 
betydning og udvikling, både i den nære kontekst, men 
også i det større billede for den danske økonomi. 
Slagteriets historie og betydning for byen står frem som 
evidens for hvorfor en bevaring af bygningen er vigtig.

Det nye slagteri; et møde mellem kultur og beboelse, 
historie og fremtid, gammel industri og højteknologiske 
løsninger og det rå, ubehandlede overfor det fine, 
raffinerede. 
Holstebro bevarer sit slagteri, som tolkes i en ny samtid 
med  en bred vifte af funktioner spændende fra kultur til 
beboelse. Almene boliger flytter ind i slagteriets gamle 
struktur, og gør plads til både par, ældre og studerende. 
De er tænkt som første del af en strategisk udvikling for 
hele området, hvor boligerne i slagteriet går i dialog med 
boliger der etableres på området.

Mod vest etableres nyttehaver, som både beboerne samt 
de sælgende på markedet kan have gavn af. Det er både 
tænkt som et nydelsesområde, hvor beboere og andre 
brugere kan nyde grønne rekreative områder, samt som 
et arbejdsområde, hvor der plantes og dyrkes grønt til 
salg og eget brug. 

Nyttehaverne er en del af en større strategi for udvikling 
af et grønt, rekreativt område mod vest i læ for togbanens 
støj. Det fremstår som en del af en større forbindelse 
fra Holstebro bymidte til VUC i nord, og aktiverer 
forbipasserende i en grøn passage, hvor leg, arbejde og 
afslapning går hånd i hånd.
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SLAGTERIET
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Nye vinduesrammer, 1:50

Snit af detalje I, 1:1
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Snit af detalje I, vinduesåbning, 1:1

Slagteriets eksisterende facader erstattes af nye, som 
fører bygningen tilbage til sin originale fremtoning fra 
1963. Inspirationen til de nye facader er dels fundet i 
den originale bygning, samt Maison de Verre, en bygning 
tegnet af arkitekt Pierre Chareau i Paris, Frankrig. Pierre 
Chareau introducerer glasbyggesten i denne bygning 
som et elegant og transparent materiale, på trods af 
at det ofte associeres med industri og lavpraktiske 
løsninger. På samme vis introduceres glasbyggesten 
i den nye slagteribygning, hvorved der samtidig opstår 
en reference til brugen af glasbyggesten i der originale 
facader.
Glasbyggestenen genintroduceres og fortolkes i en ny 
vinduessætning, der bringer lys ind i de dybeste rum i 
boligerne.

Boligerne er opført med indbyggede træmøbler, der 
skaber en fin kontrast til de hvide vægge, samtidig med at 
der opstår en sammenhæng til boligernes øvrige detaljer 
i træ. Det gælder for alle boligtyper at de introducerede 
materialer begrænser sig til beton, træ og glas.

Materialeholdningen i slagteriet vidner enkelte steder 
om slagteriets historie og tid som industribygning. Den
praktisk funktionelle tilgang til arkitekturen er især 
udtrykt gennem valg af den kraftige, massive og rå beton, 
som
har stor betydning for oplevelsen af slagteriet. Dertil 
kommer at søjlerne flere steder er forskelligt beklædt 
eller udformet efter behov, hvilket er en væsentlig del 
af slagteriets historie og karakter, og bevares ved en 
respekt for denne oplevelse.

De nye vinduesrammer forholder sig til dimensionerne 
i den eksisterende slagteribygning, mens konceptet er 
udviklet på baggrund af det originale tegningsmateriale, 
hvorved slagteribygningen tilbageføres til dens orignale 
idé. Her opleves en bygning med en rigid struktur, som 
udelukkende brydes af glasbyggesten, der tilbyder 
bygningen en ny skala.  

Detaljer

Glasbyggesten 
180x180x40mm
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