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Vedr. Landsforeningens høringssvar til fredning af Palæhaven ved Det Kongelige Palæ, 
Stændertorvet 3 A-E, 4000 Roskilde Kommune, matr. Nr. 337, Roskilde Bygrunde, Roskilde 
Kommune. 
 
 
Landsforeningen er bekendt med Det Særlige Bygningssyns indstilling om fredning af Palæhaven og den 
omgivende mur mod Stændertorvet, Fondens bro og Domkirkepladsen. 
 
Fredningen er en udvidelse af den eksisterende fredning af Det Kongelige Palæ og Husarstalden. 
 
Landsforeningen ser med stor velvilje og glæde på fredningsforslaget til denne del af det samlede 
kulturmiljø, som de fredede bygninger med omgivelser er. 
 
Landsforeningen finder, at fredningen bør omfatte hele det sjældne kulturhistoriske miljø med fredede 
bygninger, gårdsplads, Palæhave, bispeboligens have og gruspladsen mellem Husarstalden og 
bispeboligens have.  
 
Området er i kraft af sin kulturhistoriske og arkitektoniske værdi og den nære tilknytning til Domkirken  
(Unesco kulturarv) værd at bevare som en helhed for eftertiden. 
 
Områdets karakter og struktur formidler smukt stedets historie. Gårdspladsen samler hofbygmester Lauritz 
de Thurahs firefløjede bygningsanlæg, og gårdspladsen har de bærende fredningsværdier i anvendelsen af 
gode materialer som granit og grus, hvilket gør den til noget særligt. 
 
Gruspladsen mellem bispeboligens have og Husarstalden er en uvurderlig del af hele bygningens tidligere 
og nuværende funktion og er i sin ydmyge form et værdigt eksempel på sammenhæng mellem den historiske 
bygning og dens forplads. 
 
Haven til bispeboligen er i kraft af sin størrelse, de store gamle træer, mure og plankeværker et tidstypisk 
eksempel på, at også haven var med til at formidle bispens magtfulde position og stedet som et kirkeligt og 
verdsligt magtcentrum.  
 
Det lukkede, rolige og frodige haverum med de store gamle træer, er synligt fra den omgivende høje 
bybebyggelse og udgør en betydelig miljømæssig værdi i denne bydel tæt på Domkirken. 
 
Landsforeningen foreslår, at Det Særlige Bygningssyn udvider fredningen til hele dette usædvanlig smukke 
og sjældne kulturmiljø, som er nærmeste nabo til Roskilde Domkirke.  
 
 
Peter Hee    Kirsten Lund-Andersen 
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