
TJØRNEGÅRDEN, MIDDELFART KOMMUNE
UDPEGNING AF TJØRNEGAARDEN SOM BEVARINGSVÆRDIG

AFGØRELSE

Kulturstyrelsen har besluttet at udpege Tjørnegaarden, Storegade 58, Husby, 5592 Ejby, matr.nr. 20a, Husby by, Husby, Middelfart
Kommune, som bevaringsværdig.

Beslutningen er truffet i henhold til § 9, nr. 23, i bekendtgørelse nr. 1513 af 14. december 2006 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til
Kulturstyrelsen, jf. § 19 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger.

BAGGRUND

Kulturstyrelsen underrettede Dem i brev af 30. april om, at Det Sær lige Bygningssyn har indstillet Tjørnegaarden, Storegade 58, Husby,
5592 Ejby, som bevaringsværdig. Samtidig igangsatte styrelsen en høring herom.

Kulturstyrelsen har ikke modtaget bemærkninger hertil.

BEGRUNDELSE

Kulturstyrelsen finder, at Tjørnegaarden, Storegade 58, Husby, 5592 Ejby, bestående af stuehus (1874 og ombygget 1930), de tre
sammenbyggede avlslænger og motorhus (alt fra 1930), granitvandtrug, solur og tjørnehække omkring indkørsel og nyttehave samt langs
Storegade, har de arkitekturhistoriske/kultur historiske/arkitektoniske værdier, der kan begrunde en udpegning af ejendommen som
bevaringsværdig.

Kulturstyrelsen finder, at gården med sin fortid som en tidligere fæstegård under Wedellsborg udgør en væsentlig del af områdets
kulturhistorie. Dertil kommer, at nordsidens tagskægskvist med det tredelte vinduesparti med dekorativt sprosseværk bidrager til fortællingen
om et mere raffineret bygningselement, der kan genfindes på flere vestfynske gårde fra midten af 1800-tallet. Videre er avlslængerne fra
1930 et usædvanligt eksempel på konstruktiv nytænkning af pladsbehov og indretning af driftsbygninger i en periode, hvor den firelængede
gård stadig stod som idealet for de fleste, også selv om dette ideal ikke længere var rationelt i forhold til landbrugsdriften. Samtidig finder
Kulturstyrelsen det væsentligt, at de fleste af bygningernes oprindelige døre og porte er opretholdt trods omfattende indvendige ændringer af
bygningerne.

Endelig finder Kulturstyrelsen, at den helhed, som anlægget i dag udgør med tjørnehækkene omkring haverne, det ældre stuehus,
gårdspladsen og de nyere avlslænger, i sit udlæg og disposition indeholder væsentlige rumlige kvaliteter.

KLAGE

De kan klage over Kulturstyrelsens beslutning til kulturministeren. Klage fristen er 4 uger fra den dag, De har modtaget dette brev.

Klagen skal sendes til Kulturstyrelsen, der sender klagen videre til kulturministeren sammen med sagens øvrige materiale.

KONSEKVENSER

Udpegningen af Tjørnegaarden som bevaringsværdig betyder bl.a., at der skal gennemføres en offentlig debat i kommunen, før
kommunalbestyrelsen kan give en eventuel tilladelse til nedrivning.

Dette følger af § 19 a stk. 1, i lov om bygningsfredning og bevaring af byg ninger.

ANNONCERING OG TINGLYSNING

Kulturstyrelsen vil annoncere beslutningen i det lo kale distrikts- og/eller dagblad og tinglyse udpegningen. De vil modtage en kopi af
tinglysningen, når den foreligger.
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