STATIONEN
- til kulturel, social og oplysende fritid

HISTORISK TILBAGEBLIK

Jernbanen mellem Herning og Holstebro blev åbnet i 1904 som en af de sidste
strækninger i det banenet, vi kender i dag.
Forbindelsen mellem Holstebro og Struer var blevet etableret så tidligt som i 1865,
og Herning/Silkeborg-banen åbnede i 1877.
Jernbanen fik afgørende betydning for Aulum og omegns udvikling. Stationen var
fra åbningen i 1904 og adskillige år frem arbejdsplads for mange mennesker og
medvirkede dermed til fremgang og vækst for Aulum som stationsby.

Byens efterhånden mange forretninger fik en stor del af deres varer via banen, og
landbruget modtog og afsendte forsyninger med toget. Omlastning og udbringning
af gods og fødevarer gav arbejde til byens vognmænd.
Mange af byens borgere og gæster benytter fortsat toget, og en stor del af Aulums
indbyggere har en historisk eller nutidig tilknytning til stationen.

ARKITEKTUR

Den gamle stationsbygning er én af byens
få tilbageværende markante bygninger.
Fremsynede og visionære politikere i den
gamle Aulum-Haderup Kommune sikrede
ved opkøb, at bygningen blev bevaret, da
dens oprindelige funktioner ophørte.
Arkitektonisk er stationsbygningen lidt af en
perle - bygget i nationalromantisk stil. Den
er tegnet af arkitekt Heinrich Wenck, som
var statsbanerens chefarkitekt fra 1894
til 1921. Han opførte ca. 150 stationsbygninger i Danmark, heriblandt Holstebro
Station og Københavns Hovedbanegård.
Mange af hans stationsbygninger er desværre for længst nedrevet.

PROJEKTET

Aulum Borgerforening og en gruppe interesserede borgere har siden 2013 arbejdet
for bevarelse af Aulum Station og for at sikre, at den vedligeholdes fremover. Disse
bestræbelser har resulteret i, at der i 2014 blev dannet en forening med det formål
at bevare den gamle stationsbygning.
Foreningen Stationen har hen over sommeren 2015 gennemført en udvendig renovering og en indvendig ombygning og istandsættelse af bygningen.
At projektet har kunnet realiseres, skyldes først og fremmest Herning Kommunes
velvilje og et betydeligt kommunalt økonomisk investeringstilskud. Herudover har
adskillige sponsorer støttet med kontante midler, ligesom lokale håndværkere og
leverandører har bidraget med arbejdskraft og fordelagtige priser. Sidst, men ikke
mindst har en række personer ydet frivillig arbejdskraft i et helt utroligt omfang.

FREMTIDIG ANVENDELSE

De gode fysiske rammer stilles nu til rådighed for foreninger, grupper og enkeltpersoner, der driver frivilligt arbejde af kulturel, social, oplysende eller fritidsmæssig
art. Rammerne muliggør samarbejde på tværs af aldersmæssige, kulturelle, sociale
og foreningsmæssige skel for alle kommunens borgere.
Vi håber, at der i Stationen kan opstå mange nye aktiviteter til gavn og glæde for de
mennesker, der bor i vores område.

TAK TIL:

Kontante bidrag:
Herning Kommune,
Lokale- og Anlægsfonden,
A. P. Møller og Hustru Chastine
Mc-Kinney Møllers fond til almene formaal,
Michael Jensens Fond,
Nordea-fonden,
Lions Club Aulum,
Bygningsbevaringsfonden af 1975,
Aulum Y`s Men`s Club

Håndværkere:
Murerfirmaet Barslund og Gasseholm
ApS,
Aulum El-Service ApS,
Aulum Entreprenørforretning,
Malerfirmaet Andersen ApS, Holstebro,
Vildbjerg-Ljørring Smede og VVS ApS,
Tømrerfirmaet Nothlev Lindegaard A/S,
Vildbjerg,
Svenne`s Blik, Herning

Arkitekt:
Fjorden Arkitekter AS, Norge

Leverandører:
Aubo Køkken & Bad,
XL BYG Tømmergaarden,
Svends Møbler og Tæpper A/S,
JydaSign,
Flexi Foldedøre ApS, Viby J,
Linolie Døre & Vinduer, Bøvlingbjerg,
MENY Kaffe Holstebro
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