
1

From: Birgitte Tanderup Eybye <bte@aarch.dk>
Sent: 24. november 2020 14:24
To: Marie Bjørnholdt Andresen
Cc: Ann Holm Nielsen; Victor Bjergvang Capelo
Subject: Vedr. nybygning på Bredgade 73-77, Skjern

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Hej Marie,

Bestyrelsen for Bevaringsforeningen for Skjern gl. Kommune har kort drøftet sagen på Bredgade 73-77, Skjern via 
mail og givet mig bemyndigelse til at svare på foreningens vegne.

Foreningen er meget skeptiske overfor det påtænkte projekt på Bredgade 73-77, hvor de to bygninger bygges 
sammen med en tilbygning.

Det er foreningens vurdering, at bygningerne på Bredgade 73-77 er af høj bevaringsværdi.

På et overordnet niveau indskriver de to bygninger som boliger for baneansatte i kulturmiljøet omkring jernbanen, 
som desuden omfatter stationsbygningen, pakhuset, vandtårnet og remisen. Dette kulturmiljø er af væsentlig 
(miljømæssig, kulturhistorisk, arkitektonisk og narrativ) værdi for Skjern, idet placeringen af jernbanen var en 
katalysator for byens udvikling. Videre står kulturmiljøet meget intakt, og endelig er de enkelte bygninger er høj 
arkitektonisk kvalitet, dels udtrykt ved at repræsentere tidspunktet for deres individuelle opførelse i formsproget og 
dels gennem gode materialer. Det er generelt kendetegnende for statsbanerne, at de havde dygtige arkitekter 
tilknyttet, som forestod udarbejdelsen af banernes bygninger, og det gør sig også gældende i Skjerns tilfælde.

I forhold til de to bygninger står de som to fine eksempler på bedre byggeskik-bevægelsen. For bedre byggeskik huse 
gælder bl.a., at de er smukt bearbejdede og velproportionerede med omhyggeligt komponerede facader, at de 
gerne står i blank mur, har opsprossede, hvidmalede vinduer og fint forarbejdede hoveddøre, halvvalmede tage, 
gerne hængt med vingetegl og en fin sammenhæng mellem forskellige bygningsdele og evt. udhuse. Grundet de 
halvvalmede tage står bygningerne desuden som 'afsluttede'. Alle disse karakteristika gør sig gældende for de to 
bygninger på Bredgade 73-77.

Det er bevaringsforeningens konkrete vurdering, at det påtænkte projekt med en tilbygning mellem de to bygninger 
går fuldstændig imod bygningernes arkitektoniske udtryk, idet bygningerne som ovenfor beskrevet er tegnet som 
solitære byggerier. Foreningen vurderer desuden, at tilbygningen vil forringe bygningernes fine, helstøbte, 
arkitektoniske udtryk væsentligt.

Bevaringsforeningen for Skjern gl. Kommune fraråder på det kraftigste den påtænkte nybygning på Bredgade 73-77.

Mange hilsner,
Birgitte Eybye 

Toftevej 13, Bølling
6900 Skjern

Birgitte Tanderup Eybye
Assistant Professor
Cand.arch., PhD
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