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Begrundelse for fredningsforslaget: 
Skifteretten i Randers er et fint eksempel på en bygning der stilistisk ligger i overgangen mellem klassicisme og 
historicisme. Særligt kan den velproportionerede facade med gavlkvisten mod Tøjhushavevej og det ottekantede 
tårn på havesiden fremhæves. Bygningen ligger på en skråning, og formidler således et terrænspring. Dette 
terræn er udnyttet på enkel og elegant vis i bygningens formgivning. 
 
Bygningen står, undtaget tilbygningen fra 1930, i det væsentlige som da den blev opført. Det ses at tilbygningen er 
opført senere, men den er tilpasset på en meget nænsom måde.  
 
Ultimo 2007 skal Skifteretten flytte ud af den gamle bygning på Tøjhushavevej, idet de respektive retsinstanser i 
Randers flytter sammen i byens gamle posthus. Herefter står bygningen tom og det forventes at den udbydes til 
salg. Det frygtes at frasalget vil medføre ødelæggende ombygninger. En fredning ville sikre bygningens kvaliteter. 
 
Skifteretten står som et meget fint eksempel på et lokalt hus i Randers by – et hus der er væsentligt for 
fortællingen om Randers. Landsforeningen mener, at det er vigtigt at bevare gode eksempler på sådanne huse, 
således at de også vil være tilgængelige for eftertiden.  
 

          
Skifteretten i Randers                               Skifteretten i Randers fra havesiden  
 
Baggrund: 
Mange af de små retsbygninger står for tiden over for forandringer, idet der i forbindelse med kommunalreformen 
sker en øget centralisering, så bygningerne sælges fra. Landsforeningen finder derfor at det er vigtigt at fokusere 
på disse bygningers kvaliteter og den historie de er med til at fortælle. 
 
Arkitekten der har stået for opførelsen af Herredsretten er ikke kendt, men der er tegningsmateriale fra om- og 
tilbygninger i 1884 - 1888 og fra 1930. I 1884 - 1888 forestod den lokale arkitekt Tage Christian de Fine Olivarius 
(1847 – 1905) en ombygning. Tage Christian de fine Olivarius etablerede sig som arkitekt i Randers i 1876, han 
var tidligere konduktør hos Vilhelm Dahlerup. I 1930 stod Kgl. Bygningsinspektør, arkitekt Ejnar Packness fra 
Aalborg for den større tilbygning. 
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Beskrivelse:  
Den ældste del af anlægget fra 1862.- udvendig 
Bygningen er oprindelig opført som en længebygning, med et ottekantet tårn på havesiden. På grund af det store 
terrænspring er der 1½ etage mod gaden, idet der er tale om en delvist udnyttet tagetage, og 2½ etage mod 
haven.  
 
Ydermurerne er opført i røde mursten med pudsede bånd. Over vinduerne er der murede stik. Soklen er markeret 
med et lille fremspring mod gaden. De to indgangspartier mod gaden markeres via rundbuede dørhuller. Dørene 
er trukket et stykke tilbage i forhold til facaden.  
 
 

           
 
Dommerboligen i Randers efter ombygning 1930, Ejnar Packness, Aalborg                      
 

         
 
Herredsretten inden ombygning 1888, Tage Olivarius, Randers                                   
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Taget er valmet, og mod Tøjhushavevej er der en valmet frontgavl - tagmaterialet er sorte vingetegl. Taget på det 
ottekantede tårn har naturskifferdækning, og en mere spids rejsning. Tagudhænget er båret af udskårne og 
malede knægte. Tagrenderne mod gaden er af zink. 
 
Huset har dannebrogsvinduer i stueetagen og almindelige torammede vinduer i niveauet under stueplan mod 
haven samt i frontgavlen. Under vinduerne er der en sålbænk i zink med et lille ombuk forneden. Yderdørene er 
med udvendig beklædning af profilerede brædder, og indvendigt med fyldinger. Alt synes at være originalt. 
 

       
Det ottekantede tårn                      Indgangsparti fra Tøjhushavevej     
 
Den ældste del af anlægget fra 1862.- indvendig 
Døre, karme og paneler synes at være originale. Stukken er bevaret i de rum, der tidligere har været anvendt som 
bolig. Der er linoleum på de fleste gulve, men det lader til at der er trægulv under. Den ene trappe er kommet til i 
forbindelse med tilbygningen i 1930.  
 
Ny del af anlægget fra 1930 - udvendig 
Ydermurerne i den nyere del af bygningen er opført i materialer svarende til de der er brugt til den ældste del. Der 
er anvendt en tilsvarende vinduestype - dog er der anvendt trefagsvinduer i sydgavlen. Tag, tagudhæng og 
gesims er udført som på den ældste del. Tagrender og nedløb er dog udskiftet med plastrender. 
 
Ny del af anlægget fra 1930 - indvendig 
Døre og paneler er ikke helt som de i den ældre del af bygningen, men de er pænt tilpassede. Trapperne er 
snedkermæssigt udført i typisk 30er stil.  
 
Oprindelighed og ændringer:  
Bortset fra om- og tilbygningen fra 1930 ser bygningerne i det store hele ud til at stå som de blev opført. Der er 
dog tale om enkelte ændringer.  
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Der er sat termoruder i to terrassedøre, og et vindue mod slippen er udskiftet med en stor termorude sat i den 
originale karm. Der er støbt en balkon på havesiden, som synes at være opsat i forbindelse med tilbygningen 
omkring 1930. Indvendig er stuk, paneler og originale døre er i det store hele bevaret, dog er håndtagene skiftet.  
 
Indgangspartierne er flyttet et lille stykke ind i forbindelse med en gadeudvidelse omkring 1930. Ændringen er 
foretaget meget nænsomt af Kgl. Bygningsinspektør Ejnar Packness.  
 
I forbindelse med ombygningen 1930 er trappen, der betjener tilbygningen, blevet placeret i den ældre del af 
bygningen. Alle indvendige trapper har fået nyt gelænder. 
 

       
Detaljer vedr. vindue, stik, bånd og sokkel                    Detalje vedr. sålbænk   Detalje vedr. gammel havedør og dørhåndtag 
 
Bygningshistorie:  
På vindfløjene på tårnet står ”1862”, hvilket må antages at være byggeåret. (FBB siger 1850). Bygningen er opført 
som Herredsfogedbolig og var i mange år hjemsted for Herredsretten. I tegningsmaterialet fra 1930 benævnes 
bygningen: ”Dommerboligen”. 
 
Der har oprindelig været en bolig i vestenden af bygningen med stuer i gadeplan. Køkken, vaskerum, viktualierum 
og pigeværelse var placeret i underetagen, og der var sovekamre i dele af tagetagen. I østenden har der været 
tingkontor i gadeniveau. Således var og er der to indgange fra Tøjhushavevej, en privat til boligen og en offentlig til 
tingkontoret. 
 
Ejendommen er tilbygget 1930 for at skaffe plads til bedre kontorfaciliteter. Kgl. Bygningsinspektør Arkitekt Ejnar 
Packness forestod ombygningen, som blev fortaget i østenden, på tværs af det oprindelige hus.  
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Vedligeholdelsesstand:  
Indvendig er huset godt vedligeholdt. Udvendig trænger træværket til maling, men der synes ikke at være tegn på 
råd eller nedbrud. Taget trænger til understrygning. Det synlige træværk i tagkonstruktionen er i god stand. 
 
Kommuneatlas:  
Kommuneatlas for Randers Kommune, SAVE bevaringsværdi 3 – høj bevaringsværdi. 
 
Identifikation:  
Matrikelnummer:  
164 A, Randers Bygrunde 
Ejendomsnummer: 
18943 
Kommune:  
Randers Kommune 
Ejerforhold:  
Staten 
 

       
Indvendig trappe                 Fløjdør   WC rum 
 
Kilder: 
Tegninger fra ombygning 1884 - 1888, Arkitekt Tage Christian de fine Olivarius, Randers 
Tegninger fra ombygning 1930, Kgl. Bygningsinspektør, Arkitekt Ejnar Packness, Aalborg 
Diverse ældre fotos 
(Randers Kommune har ikke registreret oplysninger længere tilbage end 1881) 
 
Kontaktpersoner: 
Lars Malmstrøm, Vester Altanvej 26, 8900 Randers, Tlf. 86 42 30 78 
For besigtigelse: Inge Lise Milverts, Retten i Randers, Tlf. 86 43 70 00  


