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Læserbrev i Skagensavis: “Raaberggaard”
Krøyersvej 10
19. oktober 2016
Raabergaard hører vi første gang omtalt I 1809, da toldbetjent Mads
Raaberg bygger sin gård ” hvor huus ei før har staaet ”. Det senere
avlsbrug Raabjerggaard, er stadig i slægtens eje.
Huse i Skagen beskriver Avlsbruget i Skagen og Højen.. Gårdene var
primært anlagt langs de primære veje, Sct. Laurentii vej, Daphnes vej og
Oddevej. Her lå de indtil enkelte flyttede ud- og der var mange. For blot at
nævne nogle få har vi stadig: Thagaards Gaard, Brøndums Gaard, Saxilds
Gaard, Holsts Gaard, Dagminde og Raabjerggaard.
Blandt de sidste avlsbrugere i Skagen, nævnes Mads Raabjerg Møller og vi
er i 80´i forrige århundrede, hvis jorder ved Damstederne tidligere var
blevet fredet. Gården, der er beliggende på Krøyers Vej, henligger i dag
fuldstændig intakt, som et eksempel på et typisk gårdanlæg fra
avlsbrugenes tid.
Raabjerggaard er således det sidste af de 20 avlsbrug der lå i Vesterby og
burde i virkeligheden, det nære naboskab taget i betragtning, blive en del
af Kystmuseet eller Skagen By- og Egnsmuseum.
Skal væsentlige bygninger i dette prægtige og velbevarede eksempel på
et avlsbrug, nedrives og give plads til 5-7 nye boliger og friarealerne
indrettes til parkering?
Der er den 16. september 2016 søgt om dispensation fra den bevarende
lokalplan SKA. 242. B. Vesterby, om nedrivning af gårdens 2 nordlige
bygningslænger.
Lokalplan SKA. 242. B. for Vesterby er i princippet ” en stærk ” lokalplan.
Frederikshavn Kommune bør være restriktiv i administrationen af den
bevarende lokalplan, så det bliver klart for alle, at der er en tryg ramme i
de regler, vi har sat op til vores fælles bedste.
Raabjerggaard er i Skagen Kommune Atlas 2000 og Lokalplan SKA. 242.
B. Vesterby, markeret med rød farve, høj bevaringsværdi 3-4, og det
gælder det samlede anlæg, bygninger, beplantning og friarealer.
Realdania har i 2014 fået udarbejdet en analyse, der dokumenterer, at
vores bygningsarv er penge værd.
Skagens historiske bygninger og kulturmiljøer er en ressource, derfor er
det væsentligt, at de bevares og restaureres med respekt.
Af lokalplanen fremgår det i øvrigt: Bevaringsværdige bygninger må ikke
nedrives eller ændres uden Byrådets tilladelse. Til gengæld er det gennem
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restaurering og forbedringer, muligt for en bygning, at opnå en højere
bevaringsværdi.
Det kan så betyde, at muligheden for støtte gennem Frederikshavn
Kommune Bygningsforbedringsfond er tilstede.
”Bevar stoltheden over vores bygningsarv, lad os højne forståelsen og
fornemmelsen for arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger,
landskaber og bymiljøer i Danmark. ”
Dette sidste er et citat af kulturminister Bertel Haarder.
Foreningen for Bygnings-og Landskabskultur i Skagen og Raabjerg Sogne.
Poul Nedergaard Jensen, arkitekt
17. oktober 2016
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