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Nedrivningssag: Grimmeløkkegård, Store Landevej 76, 5592 Ejby
I anledning af at Landsforeningen har erfaret, at der verserer en nedrivningssag f.s.v. angår ovennævnte ejendom, skal
Landsforeningen bemærke følgende:
Grimmeløkkegård er en gammel ”enkeltgård” (rydningsgård), som kan føres tilbage til 1540, men tolkes anlagt
allerede i 1400’tallet jf. historikeren Adam Tybjærg Schacke, Landbo‐historisk Selskab, i værket ”Enkelt‐ og enestegårde
på Fyn” fra 2003.
I dag består gården af en grundmuret avlslænge fra midten af 1800’tallet og et fritliggende bindingsværksstuehus, der
angiveligt er opført 1676. Stuehuset har høj kulturhistorisk og arkitektonisk værdi, og fremtræder trods visse
ændringer (grundmuret vestgavl, tegltag fra 1950’erne og 2 nyere døre imod gårdsiden) som et smukt og meget
velbevaret eksempel på et magtfuldt bindingsværksstuehus til en større nordvestfynsk gård. Særligt egnskarakteristisk
er dokkefrisen over vinduerne, hvor fyldtømmer i rigeligt omfang er anvendt alene af dekorative – og ikke
konstruktionsmæssige ‐ hensyn.
Havde gårdanlægget været intakt, ville vi i Landsforeningen have betragtet Grimmeløkkegård som et oplagt
fredningsemne, og vi vil ansætte stuehuset til et 2’tal i SAVE‐systemet.
Fra Landsforeningens side vil vi opfordre Middelfart Kommune til at udfolde alle tænkelige bestræbelser for at undgå
en nedrivning, herunder anvendelse af de statslige puljemidler til landsbyforskønnelse m.v., ligesom vi vil tilsige
foreningens støtte i forhold til ejerens situation f. eks. ved eventuelle ansøgninger om skattefrie fondsmidler til
restaurering.
Endelig bør nævnes, at den historiske gård ligger meget synligt og umådeligt smukt i landskabet nord for den gamle
hovedvej 1, og derved dagligt ses af mange mennesker.
Landsforeningen har med beklagelse bemærket, at der i Middelfart Kommune indenfor de sidste par år, er nedrevet
smukke og meget bevaringsværdige gårde i eksempelvis Sdr. Aaby og Kauslunde, og vi håber meget, at kommunen i
fremtidige nedrivningssager vil tilgodese bevaringshensynet bedre, ligesom vi vil opfordre til snarest at få foretaget en
SAVE‐gennemgang i den del af kommunen, som ikke er omfattet af kommuneatlasgennemgangen i slutningen af
1990’erne.
Med venlig hilsen

Peter Hee
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