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21. december 2020

Afslag på fredning

Slots- og Kulturstyrelsen modtog den 1. juli 2020 dit forslag om at frede
Duebrødre Hospital, Stændertorvet 1D, matr. nr. 331A, Roskilde Bygrunde i
Roskilde. Styrelsen har den 11. november d.å. besigtiget bygningen for at
vurdere dens tilstand og fredningsværdier. For at en bygning kan fredes,
kræves det, at der såvel ydre som indre fredningsværdier til stede.
Slots- og Kulturstyrelsen har på baggrund af besigtigelsen besluttet ikke at
rejse en sag om bygningsfredning.
Begrundelsen herfor er, at bygningen, som i det ydre er meget helstøbt og
udført med stor håndværksmæssig kunnen og høj materialekvalitet, desværre
har undergået en ret gennemgribende ombygning i det indre, ligesom
indgangspartiet er helt forandret. Herved er en betydelig del af oprindelige
detaljer fjernet, og overflader tilføjet, og de nye tilføjelser har ikke overalt den
samme kvalitet som husets øvrige standard. Styrelsen finder således ikke, at
bygningen har de tilstrækkelige værdier i det indre, som ville kunne begrunde
en fredning.
Bygningen er tegnet af J.D. Herholdt i 1889, og Herholdt har forståeligt nok i
denne byggeopgave valgt at lægge sig efter de markante, historiske bygninger
på dette særlige sted, blandt andet med referencer til Oluf Mortensens
våbenhus.
Herholdts oeuvre er tidligere blevet gennemgået af fredningsmyndigheden for
gennem fredning at sikre de væsentligste af de forskelligartede værker fra
hans hånd. Det har ført til, at knap 20 bygninger af Herholdts betydelige
produktion er fredet. Styrelsen mener derfor, at Herholdt er forsvarligt
repræsenteret på fredningslisten.
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Slots- og Kulturstyrelsen skal dog samtidig understrege, at der er tale om en
markant og absolut bevaringsværdig bygning med tilhørende mure. Med sine
helstøbte proportioner, håndværksmæssigt storartede udførelse og kvalitet i
materialerne er den en fin repræsentant for det historicistisk inspirerede
institutionsbyggeri i slutningen af 1800-tallet.
Slots- og Kulturstyrelsen noterer sig, at bygningen er udpeget som en bygning
med høj bevaringsværdi 1 i SAVE-registreringen, der fremgår af Roskilde
Kommunes kommuneatlas fra 1990.
Det er yderligere styrelsens vurdering, at bygningen er meget robust, og at
dens gennemførte historicistiske ydre, som er af stor værdi i bybilledet, fortsat
vil blive varetaget omhyggeligt af ejeren, Roskilde Kommune.
Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse er truffet i henhold til § 3 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Du kan klage til kulturministeren over afgørelsen i henhold til bygningsfredningslovens § 24, stk. 3.
Klagefristen er fire uger fra den dag, du har modtaget dette brev.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.
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