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Høringssvar. Nedrivning af bevaringsværdigt enfamiliehus,
Schüttesvej 31, 8700 Horsens. Byggesag 02.34.30-P19-35-19
Der er søgt om nedrivning af Schüttesvej 31 som led i Horsens Kommunes udvidelse
af Schüttesvej.
Den historiske baggrund
Traditionelt menes det ældste Bygholm opført af Erik Menved efter 1313, selvom sikre
beviser for stedets eksistens først findes senere i 1300-tallet. Bygholms tidlige
bygninger blev nedrevet i 1617, og lensmandsædet blev flyttet til Stjernholm.
Svenskekrigene havde betydning for, at de to gårde blev lagt sammen i 1670 og samlet
på Bygholm, på dette tidspunkt Jyllands tredje største gods.
Fra 1766 til 1809 var godset ejet af Lars Thygesen og fra 1809 til 1830 af nevøen Niels
Emanuel Thygeson, der imidlertid gik konkurs og kronen overtog godset til 1835.
Slægten Schütte havde godset i perioden frem til 1916, to år før Horsens Kommune
kom besiddelse af det.
Kulturmiljø
Schüttesvej 31 udgør sammen med herregårdens hovedbygninger, ladegård, smedje,
landarbejderboliger, parker, haver mv en del af et større kulturmiljø, hvor alle elementer
havde en funktion i forhold til driften af Bygholm.
Schüttesvej 31’s beliggenhed på kanten af den store Bygholm Sø skete først med
etableringen af vandkraftværket i 1918-1919. Inden da var søområderne præget af
store enge langs Bygholm Å og Bygholm Mølle umiddelbart øst for eksisterende
vejdæmning.
På trods af at herregården skæres igennem af den store Schüttesvej, er der endnu tale
om et fint bevaret kulturmiljø med mange bevarede kulturhistoriske elementer.
Arkivalsk kontrol
Museet har foretaget en arkivalsk kontrol af adressen. Der er ikke fremkommet
oplysninger om bygningens historie. Oplysninger i Byarkivet viser, at der heller ikke ved
tilsvarende undersøgelser i 1970’erne kunne fremfindes kilder til belysning af
bygningens historie. På dette tidspunkt konkluderes, at der kan være oplysninger i
brandtakstionsprotokollerne. Disse er i denne forbindelse ikke undersøgt.

Schüttesvej 31
BBR opførelsesår 1777
Bygningen fremstår i blankmur af gule teglsten med fem vinduesfag mod gaden, hvoraf
et indgår i den slanke midtrisalit med gavlkvist over en høj sokkel. Murværket fremstår
enkelt men prydes dog af en sparrenkopgesims og risalittens gavlspids af et okseøje.
I tagryggen af det teglhængte opskalkede tag ses to skorstenspiber i blankmur.
Mod vest er en tilbygning fra 1947.
Bygningens oprindelige formål er ikke kendt, men bygningen tjener senere som
slusemesterbolig.
Bygningen er SAVE-vurderet til middelhøjbevaringsværdi
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Anbefaling
Museet har taget til efterretning, at det af høringsbrevets projektbeskrivelse
fremgår, at en bevaring af bygningen ikke er forenelig med udvidelsen af
Schüttesvej.
Museet anbefaler, at bygningen på trods af ovenstående søges bevaret,
som en del af kulturmiljøet omkring Bygholm.
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