
Nygade 21, Nørrehus
Nørrehus fra 1913 er en 
af byens mest markante 
bygninger og tydeligt in-
spireret af Ulrik Plesners 
arbejder i Ringkøbing. 
Bygningen opførtes 
oprindeligt som biograf.

18

Vestergade 3,  
Mylius-Erichsen
Vestergade 3 blev 
bygget i 1877, og er 
grønlandsforskeren 
Ludvig Mylius-Erichsens 
barndomshjem.

19

Ringkøbing Kirke
Ringkøbing Kirke er 
opført i første halvdel af 
1400-tallet, og tårnet, 
der er bredest for oven, 
blev færdigt i 1500-tal-
let. Kirkens facader er 
genopmuret i munkesten 
i starten af 1930-erne.

20

Kunstværker

Bybrønden
Opstillet den 27. januar 
1943 i anledning af 
Ringkøbings 500-års  
jubilæum som købstad.

A

Miss Ringkøbing
Overdraget til Ringkøbing 
den 8. maj 2017  
af kunstneren,  
HKH Prins Henrik.  
Værket hed oprindeligt 
Miss Fredensborg. 

B

De 3 Fugle, Torvet
Statuen er en gave fra 
Sparekassen SDS (nu  
Nordea) til Ringkøbing 
Kommune. Støbt i  
jernlegering og opstillet  
i juli 1979.  
Kunstner Erik Heide.

C

Atlantis
Værket symboliserer 
hvordan alting genopstår 
- med henvisning til de 
nye bolig- og erhvervs-
byggerier på det tidligere 
skibsværftsareal.
Leo Andersen, 2002.

D

Ankeret, Havnen
Opstillet af »Fælles-
klubben Nordsøværftet« 
til minde om byens store 
arbejdsplads der lukkede 
efter 39 års virke. 
(1958-1997)

E

Helten, Havnepladsen, 
for enden af V. Strandgade
Opstillet af Lions Club 
Ringkøbing med tilskud 
fra en række lokale 
privatpersoner, fonde og 
virksomheder.

F

Survival of
the fattest, Havnen
Kælenavn »Den fede 
dame«. Skulpturen 
symboliserer velhavende 
lande/ menneskers under-
trykkelse af fattige lande/
mennesker.

G

Stenfigur  
foran Rådhuset
Skænket af Carlsberg-
fondet i forbindelse med 
Rådhusets indvielse den 
12. november 1970. 
Kunstner: Ole Find. 

H

Bølgen
Kælenavn:»Borgmeste-
rens taburet«.Blev 
afsløret i 1993 af HKH 
Prins Henrik ved dennes 
besøg i byen i anledning 
af Ringkøbings 550 års 
Købstadsjubilæum.

I

Mylius Erichsen
Til minde om bysbarnet 
Ludvig Mylius Erichsen 
(1872-1907), der forsvandt 
i slutningen af 1907 
under en ekspedition, 
hvor han var i færd med 
at kortlægge Grønland.

J

Try to break the circle
»Det er en hyldest til de 
mennesker, der ikke bare 
går i andres fodspor, 
men bryder cirklen. 
Det er også derfor, 
fodsporene er vendt, 
så de går imod uret«. 

K

Verdensmålsgavlen
Stort gavlmaleri med 
motiv inspireret af 
verdensmål nr. 14: 
Livet i havet. 
Raphaël Etievant 
- Frankrig, 2022.

L

Arions Brønd,  
foran hovedindgangen 
til Statsforvaltningen, 
Østergade 41
Arions Brønd måler  
cirka 40 cm i diameter 
og består af et lodret hul  
i en stor sten.

M

Kanal + Pullert,  
Østergade 41 og 48
For enden af tekstkanalen 
ses en »fortøjningspullert«. 
Formentlig ment som 
en hilsen til havnens 
betydning for Ringkøbing 
som handelsby.

N

Købstadsstenen
Ringkøbing by fik
 i 1443 tildelt 
»købstads rettigheder” 
af den danske konge 
Christoffer af Bayern.

O

Vindens Labyrint,  
St. Blichersvej 3
Henrik Haves værk er 
inspireret af Ringkjøbing 
Amts store kultursatsning 
i 2003, kulturfestivalen 
»Vinden«.

P

Urfuglen,  
St. Blichersvej 8
Gave fra medarbejderne 
til Ringkjøbing Amts 
Dagblad ved bladets 
100 års jubilæum den 
1.10.1980. Kunstner: 
Eigil Westergaard.

Q

J.C. Christensen, 
Nygade/Holstebrovej
Til minde om bysbarnet 
J.C. Christensen 
(1856- 1930), der var 
Danmarks statsminister  
i årene 1905 til 1908.

R

Oplev det  
historiske Ringkøbing

Scan de runde qr-koder, find placeringer 
og læs om Ringkøbings historiske  

bygninger og kunstværker efterhånden  
som du passerer dem på ruten.

VÆGTERRUTEN
KUNST OG ARKITEKTUR  

I DEN HISTORISKE BYMIDTE
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Historiske bygninger

Det gamle rådhus
Ringkøbings gamle råd-
hus, blev nyopført 1849 
som det fjerde og sidste 
rådhus på Torvet. Byrådet 
ejede 1/3 og Ringkøbing 
Amt 2/3. Bygningen 
udlejes nu til bank.

1

Hotel Ringkøbing
Hotel Ringkøbings  
bygning fra starten 
af 1600-tallet er,  
bortset fra kirken, 
byens ældste bygning. 
Oprindeligt var det en  
stor købmandsgård.

2

Den gamle
Borgmestergård
Den gamle bormestergård 
er er udstykket fra 
den samme store 
købmands gård som Hotel 
Ringkøbing.

3

Vestergade 2,
Priorgården
Priorgården fra 1913 er 
tegnet af arkitekt Ulrik 
Plesner til udstilling af 
Morsø støbegods for 
købmand Niels Birkedal.

4

Torvet 10
Gavlen med årstallet 
1796 er sidste rest af en 
firlænget gård, der fort-
satte facaderækken hen 
til Grønnegade, men blev 
revet ned i 1950-erne.

5

Torvet 14
Huset med de karakteris-
tiske vinduer på hjørnet 
af Vester Strandgade har 
indbygget fødselsattest i 
gavlen, idet mursten med 
årstallet 1810 angiver 
opførelsesåret. 

6

Toldboden
Den gamle Toldbod fra 
1843 ligger markant på 
en forhøjning ved havnen. 
Oprindeligt var kystlinjen 
lige syd for toldboden, og 
fra overetagen kunne man 
holde øje med skibsfarten.

7

Havnekontoret
Den røde træbygning med 
balkon på Havnepladsen 
har været havnekontor og 
depot for havnefogeden 
siden det blev bygget i 
1906, da havnen blev 
anlagt. 

8

Indianerlejren
Lige øst for Ringkøbing 
Havn ligger en malerisk 
bebyggelse med fjord-
fiskernes redskabshytter. 
Skurbyen kaldes 
»Indianer lejren« på grund 
af bundgarnspælene.

10

Øster Strandgade 13
Øster Strandgade 13 er 
fredet, og det smukke 
hus fra første halvdel af 
1800-tallet skiller sig ud 
ved at være i to etager 
mod gaden, men kun en 
mod gården. 

11

Øster Strandgade 6, 
N.I.O.G.T.
Øster Strandgade 6 er nu 
bolig, men inskriptionen 
N.I.O.G.T. afslører, at byg-
ningen er opført som afholds-
loge for Nordisk Independent 
Order of Good Templars. 

12

Østergade 9, Plesnerhus
Bygningen blev opført i 
1913 som sparekasse. 
Den er tegnet af den kendte 
arkitekt Ulrik Plesner, 
der lod sig inspirere af 
nabobygningen, Søren 
Harpøths gård.

14

Østergade 11, 
Harpøths Gård
Søren Harpøths 
købmands gård fra 1790 
er et af de bedst bevarede 
ringkøbing huse.  
Oprindeligt var det en 
meget stor firlænget gård.

15

Østergade 16, Idas Hus
Ejendommen i Østergade 
kan stadig tjene som et 
skoleeksempel på en  
god restaurering, der 
forandrer en delvist mo-
lestreret byejendom til en 
smuk del af gadebilledet.

16

Havnekranen
Den gamle havnekran var 
oprindeligt i Hvide Sande, 
hvor den i 1912 blev brugt 
til at lukke et bredt hul 
mellem fjorden og havet 
med betonblokke. Hullet 
var gravet i 1908.

9 Algade 11, Hotel Hindø
Bygningen er opført 
i 1856 for købmand 
Skikkild. Den er en typisk 
repræsentant for den 
byggeskik, der præger 
Ringkøbings gamle 
bykerne.

13 Nørregade 9, A. 
Rasmussens Bogtrykkeri
I bygningen lå tidligere A. 
Rasmussens Bogtrykkeri, 
som er grundlagt 1874 
og er landskendt for sit 
fine håndværk.

17

Sti (Passager)
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Kunst og arkitektur 
i den historiske bymidte


