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Stålskulptur
Markedspladsen

7490 Aulum

Se placering 

på Aulumkortet

Skulpturen er i rustfrit stål 

og udført af billedhuggeren 

Børge Jørgensen i 1998. 

Den står i den runde 

parkeringsplads 

ved Aulum Byskole, 

hallen og fritidscenter.

Ymer, Audhumla og Bure
Jyllandsgade 24 · 7490 Aulum

Foran Aulum Mølle

Se placering på Aulumkortet

Treien granitskulptur, som viser en ko, 

en jætte og en mand. Koen Audhumla 

symboliserer urmoderen, 

der giver næring til 

jætten Ymer og skaber 

den første mand 

Bure (far til Odin). 

Skulpturen er udført 

af billedhugger Henrik 

Voldmester, Husby, 

og er opstillet i 1990.

Vidnerne
Danmarksgade 24 · 7490 Aulum

Se placering på Aulumkortet

Tre mænd i bronze, som sidder på en rundbænk af 

granit. Kunstværket er udført af billedhuggeren 

Thomas Andersson, 

Skanderborg, og 

opstillet i 2005 ved 

indvielsen af nyt bolig 

og forretningskom

pleks i Aulum midtby.

Skulptur

Vestergade/Lundbyvej

7490 Aulum 

Se placering 

på Aulumkortet

Skulpturen er i svejset 

kobber og udført af 

billedhuggeren Byron 

Hulsart i 1987. Den er 

placeret på det grønne 

område på hjørnet af 

VestergadeLundbyvej i 

Aulum.
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Genforeningssten
Jyllandsgade 7 · 7490 Aulum 

Se placering på Aulumkortet

Genforeningsstenen er 

udhugget af Peder Skole 

Pedersen i 1920 og har stået 

på tømmerhandler Laugesens 

grund. Da tømmerhandlen 

blev nedrevet i 1970’erne, 

blev den mid lertidigt anbragt 

hos et barnebarn til Peder 

Skole Pedersen, men blev 

i 2011 foræret til byen 

og har nu sin placering 

hvor tømmerhandlen 

i sin tid lå.

Genforeningssten
Aulum anlæg

Danmarksgade 3840

7490 Aulum 

Se placering på 

Aulumkortet

Den kombinerede 

genforenings og 

befrielsessten er 

opsat i 1949 på 

initiativ af 

tømmerhandler 

Christian 

Laugesen, 

Aulum.

Feldborg stenen
Bredgade · Feldborg

Se placering på Feldborgkortet 

Der er 2 stk. En i hver ende af hovedgaden.  De er sat op 

på foranledning af borgerforeningen i byen. Det har ikke 

været muligt at finde ud af hvornår de er sat op, og hvem 

der har lavet dem.

Kronhjort-figuren i Feldborg
Langgade · Feldborg

Se placering på Feldborgkortet 

Kronhjorten står midt i Feldborg by. 

Den er købt for penge, fremkommet 

ved overskud fra de berømte 

Feldborgløb, som hvert år trak mange 

hundrede mennesker til byen.

Det er gymnastikforeningen, 

der har stået for løbet. 

Den er lavet i Polen. 

Det har ikke været muligt 

at finde ud af, hvornår 

den er sat op.

Karen Margrethe

Markedspladsen · 7490 Aulum 

Se placering på Aulumkortet

Den 182 cm høje bronzeskulptur af 

en ung kvinde er opført af billed

huggeren Hanne Varming, 

København, og rejst i 1988 i 

anledning af det nye rådhus på 

Østergade 5 i Aulum. 

Kunst værket blev i 2007 flyttet fra 

indgangen til Rådhuset 

og til gårdhaven mellem Aulum 

Hallen og Aulum Fritidscenter.

Genforeningssten
Søndergade 17/19

7490 Aulum

Se placering 

på Aulumkortet

Mindestenen er rejst 

af Vildbjerg Husmands 

Kredsforening i 

anledning af 

Sønderjyllands 

genforening i 1920 

og er placeret på 

trekants anlæg, hvor 

Lundgårdsgade munder 

ud i Søndergade 

i Aulum.
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Haderup-stenen
Torvet · 7540 Haderup

Se placering på Haderupkortet

Haderupstenen præges af Haderups bymærke, tegnet af 

tidl. skoleinspektør K. Elbrønd Pedersen og indhugget af 

stenhugger Vistisen, Vroue. Stenen blev leveret af afdøde 

gdr. Rudolf Lund Jensen, Haderup, der sammen med 

B&V brødrene, Børge og Vagn Sørensen, var drivkraften 

bag opførelsen. Projektet blev 

i øvrigt sikret med restmidler 

fra Haderup Byggegrunds

konsortium, som bestod 

af en række personer, der 

havde opkøbt og bygge

modnet »Pipkvarteret« 

for at få gang i byen.

Mindesten over 
købmand Jens Jensen
Jens Jensens Anlæg

7540 Haderup 

Se placering 

på Haderupkortet

Mindestenen står i 

Jens Jensens Anlæg 

i Haderup og 

er rejst et år efter 

Jens Jensens død 

i 1929 af venner i 

»taknemmelighed 

over hans virke på 

dette sted«.

Hodsager-stenen
Se placering på oversigtskortet og på Hodsagerkortet

Et projekt fra 2012 som blev kaldt »Den blomstrende 

landsby«. Der er 3 sten placeret ved ind faldsvejene til 

Hodsager, alle er lavet af Hans Jørgen Svendsen, 

som bor i lokalområdet. Hodsagerborgere 

har i fællesskab sat dem op.

På samme tidspunkt blev 

der af børn, unge og ældre 

i byen lagt over 25.000 

blomsterløg forskellige 

steder. Endvidere blev 

der langs ra batter sået 

omkring 500.000 

blomsterfrø. Projektet 

blev støttet af 

Herning Kommune.

Blyanter ved Hodsager Skole

Hovedgaden 15 · 7490 Aulum

Se placering på Hodsagerkortet

Blyanterne er oprindelig lavet på Aktivitetsgården på 

Feldborgvej. For 3 år siden havde vind og vejr slidt så 

meget på dem, at de blev udskiftet med nye, lavet af 

skolens pedel Keld Høj og malet af børn fra Hodsager 

Skole.

Afstandsskilte ved Hodsager Skole
Hovedgaden 15 · 7490 Aulum

Se placering på Hodsagerkortet

Den store/høje pæl med afstandsskilte 

er lavet som et projekt på 

skolen i 2013, hvor man 

skulle forholde sig til, hvor 

langt der var fra 

Hodsager til 

forskellige 

steder 

i verden.

Genforeningssten

Jens Jensens Anlæg

7540 Haderup

Se placering 

på Haderupkortet

Mindestenen, der 

er udsmykket med 

det sønderjyske 

våbenskjold, er 

skænket af købmand 

Jens Jensen og 

hustru i Haderup 

og opsat i 1920.
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Vinding-stenen
Resdal Baune · Agerfeldtvej · 7550 Sørvad

Udenfor kortområde

Vindingstenen er fundet i Løgager i Vinding, 

men er i 1935 flyttet 

(slæbt) til sin 

nuværende 

placering på 

Resdal Baune.

Blicher-stenen
Sammelstedvej · Ørre · 7400 Herning

Udenfor kortområde

Rejst af Ørre Sogns Forskønnelsesforening i 1917 til 

minde over St. St. Blichers 

fortælling om 

kæltringerne. 

På mindestenen 

står: 

»Her lå Axelhus 

eller Kjeltring

huset hvor 

Blicher for 

100 år siden 

så Kjeltring

ballet«.

Jens Vejmand monumentet
Holstebrovej nær Tjørring · 7400 Herning

Udenfor kortområde

Monumentet er udført af 

kunstneren Erik Heide 

og rejst i 1982 på 

vejmand Jens Nielsens 

150års fødselsdag. 

Få meter nord for Erik 

Heides monument står 

en »2 fjerdingsvejsten«, 

en af de såkaldte 

»Ole Rømermilesten« 

opsat omkring 1790.

Skærbæk Mølle

Brohusvej/Skærbækvej · 7490 Aulum

Se placering på oversigtskortet

Stenen er hugget af to brødre fra Simmelkær.

Kundskabens Træ

Kirkegade 5 · 7490 Aulum

Se placering på Aulumkortet

Gavludsmykning udført af maler og billedhugger Jonna 

Sejg, Dybe, omkring 1980. På gavlen 

ved Østergaardsallé/Kirkegade.  

Kunstværket er 

i jern og farvede 

kunststofplader 

og viser et træ, 

en skinnende sol, 

en åben og lukkede 

bøger, mennesker 

på vej og flyvende 

fugle.

Black Lady
Skolegade 4/6 · 7490 Aulum

Se placering på Aulumkortet

Skulptur i svensk granit på 

sokkel af bornholmsk granit 

og udført af kunst neren 

Flemming Holm, Hjørring. 

Den er opsat på den røde 

plads mellem KFUM og 

Danske Bank i 1995 

i anledning af Her ning 

Folkeblads 125års 

jubilæum. 
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Moderfår med lam

Rugbjergvej 6 · 7490 Aulum 

Se placering på Aulumkortet

Granitskulptur udført af billedhuggeren Henrik 

Voldmester, Husby. Skulpturen er opsat i 1997 

foran det daværende 

Landbrugscenter i anled ning 

af Hedeboernes 

samvir kende 

landøkonomiske 

Foreningers 

50års 

jubilæum 

i 1991.

Vinger 2000
Holstebrovej 9 · 7490 Aulum

Se placering på Aulumkortet

Kunstværket er et par vinger 

i støbejern på gra nitsokkel, 

hvor vingerne symboliserer, 

at det løfter sig imod det 

evige/himlen, og granitsoklen 

symboli serer tyngde. Det er 

udført af billedhugger Erik 

Heide, Øster Jølby på Mors, 

og opstillet i 2000 i anled ning 

af AulumVinding 

Vind Valg menigheds 75års 

jubilæum i 1997.

Mindesten Kirkegade 20 · 7490 Aulum

Se placering på Aulumkortet

Umiddelbart vest for tårnet på Aulum kirkegård, på 

familien PetersenBøndings familiegravsted, står en 

mindesten for Hakon PetersenBønding 

– søn af valgmenighedens anden 

præst Gustav Chr. PetersenBønding. 

Far og søn var dybt involveret i 

modstandskampen og Hakon 

PetersenBønding blev dræbt ved 

en vådeskudsulykke den 3. maj 

1945 i præsteboligen. Mindestenen 

er rejst af Danmarks Frihedsråd og 

udført af Thorvald Westergaard 

med inskriptionen: »Drenge, 

der lytte, går ud som mænd«.

Hanfuglen Victoria
Møllestræde · 7490 Aulum 

Se placering 

på Aulumkortet

Granitskulptur formet 

som en fugl, udført af 

kunst neren Flemming 

Holm, Hjørring og opsat 

i 1995 ved indgangen til 

Aulum Mølle.
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