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VOKSEVÆRK

Vi mangler en strategi, der gør det muligt 
at bevare og genbruge flere af de skæve 
bygninger og områder, der rummer et 
miljø og en atmosfære med stor betyd-
ning for bylivet.

Af Boris Brorman Jensen

Hvis man skulle beskrive de danske byers indbyrdes forhold i 
psykologiske termer, er Aarhus uden tvivl en lillebror. Byforskere 
bruger udtrykket second-city syndrome til at beskrive fænomenet, 
fordi byer har det med at måle sig op imod andre byer. Selv med 
årtiers sygelig vækst vil Aarhus næppe kunne slå sin sjællandske 
storebror, og det officielle bybrand ‘Verdens mindste storby’, eller 
det mere folkelige ditto ‘Verdens største landsby’, afspejler på sin 
vis et lurende mindreværdskompleks. København har historisk set 
været magtens centrum, så Aarhus må konstant forsøge at bringe 
sig selv i centrum for noget andet. Som Europæisk Kulturho-
vedstad f.eks. Selvom daværende borgmester, Nicolai Wammen, 
havde svært ved at nævne tidligere europæiske kulturhovedstæ-
der, da han skulle forklare offentligheden, hvor vigtigt det var at 
blive udpeget, var begivenheden i 2017 utvivlsomt et rygstød 
for byen. Både nationalt og internationalt. Aarhus er kommet på 
landkortet, som man siger, og snart vender alle krydstogtturi-
sterne tilbage.

At byer formes i den kollektive bevidsthed, er et faktum, som 
de fleste borgmestre sikkert er sig pinligt bevidste. Man skal som 
borgmester værne om byens image, og der bliver brugt rigtig 
mange penge på at markedsføre byer på forskellige måder. Mange 
vil sikkert kunne huske det lidt for-langt-fremme-i-skoene slogan, 
som kommunen i 2011 købte i London for omkring 1 million danske 
kroner: ‘Aarhus – Danish for progress’, der skulle afløse det knap 
så entreprenante ‘Smilets by’. Der var ikke rigtig nogen aarhu-
sianere, der forstod, hvad det nye brand betød, og tre år senere 
var Aarhus ikke længere Danish for progress. Slogans skal helst 
rumme en sandhed, og man må på sin vis give reklamefolkene 
i London ret. Aarhus boomer virkelig. Der bygges meget, og det 
går stærkt for tiden. Men fremskridt er mere end vækst baseret på 
salg af byggerettigheder til højestbydende, og der skyder desværre 
meget byggeri op i Aarhus, som ikke har nogen arkitektonisk værdi 
af betydning. Hverken nu eller i fremtiden.

Gode aarhushistorier sætter gerne en streg under det lidt provins-
agtige mindreværd, men der er også gode opbyggelige historier 
om Aarhus. Ikke mindst historien om Landsudstillingen i 1909, hvor 
byen fik udbygget sin infrastruktur og skabt national opmærksom-
hed om den jyske hovedstads ambitioner og formåen. Det var i 

Landsudstillingen i Aarhus, 1909. Kig fra hovedindgangen til ‘Den Hvide By’.  
Fra: Architekten – Meddelelser fra Akademisk Architektforening København, 11. Aargang, 
19. juni 1909

Godsbanearealet 2021. Foto: Helene Høyer Mikkelsen 
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forbindelse med Landsudstillingen, at den daværende borgmester, 
Ernst Drechsel, over for kongen, kronprinsen og hele det officielle 
Danmark introducerede “Tanken om et Universitet i Jylland”. 

Begivenheden åbnede for nye muligheder. Det strategiske 
træk med etablering af et universitet uden for København tog hen 
ved 20 år at realisere, men oprettelsen af Det Jyske Universitet 
skabte ikke bare vækst, men også skønhed. Universitetsparken er i 
dag Danmarks ubestridt smukkeste campus (C.F. Møller, Kay Fisker 
og Poul Stegmann sammen med landskabsarkitekt C.Th. Sørensen, 
1933), og hele den gule vidensby er blevet et guldæg for Aarhus. 
Mange af byens bedste museer udspringer i øvrigt af universitetets 
forskningsmiljø. Både ARoS og Moesgaard Museum er derfor en 
slags børnebørn af Landsudstillingen, der satte skub i en række 
byudviklingsprojekter og involverede hele byen. Det midlertidige 
udstillingsområde, kaldet Den Hvide By, strakte sig fra Tangkrogen 
i syd til Skansepalæet i nord. Ambitionsniveauet var højt, og man 
havde sat arkitekt Anton Rosen i spidsen for den overordnede plan, 
der også involverede forslag til en stationsby udarbejdet af Akade-
misk Arkitektforening. Og uden den udstilling ville Aarhus givetvis 
ikke havde fået en arkitektskole i 1965. 

Universitetet og alle de andre uddannelsesinstitutioner, der 
fulgte i kølvandet på åbningstrækket, sikrer i dag byen en strøm af 
talentfulde unge mennesker og andre håbefulde tilflyttere. Aarhus 
har en af landets yngste befolkninger, og det kan mærkes på byens 
kultur- og caféliv, der i øvrigt rangerer højest i kommunens egen 
undersøgelse af, hvad aarhusianerne værdsætter mest ved deres by. 

Arkitektskolen Aarhus har aldrig rigtig påtaget sig lillebrorrol-
len i forhold til københavnerskolen. Indtil for ca. 10 år siden var 
Aarhus ligefrem en såkaldt arkitekturklynge karakteriseret ved en, 
i europæisk sammenhæng, relativ overrepræsentation af toneangi-
vende arkitektvirksomheder, som skolen var primær fødekæde for. 
Arkitektskolens placering ved Nørreport har uden tvivl også haft 
en betydning for det kreative miljø i Mejlgade med Kaospiloterne 
og Frontløberne som de mest markante aktører. En alliance, der 
er lagt op til at fortsætte på Godsbanen med Institut for X som 
brobygger til det mere uorganiserede og uortodokse iværksætter- 
og kulturmiljø. 

Noget af dynamikken i arkitektmiljøet er imidlertid aftaget de 
sidste par år. Flere af de store tegnestuer er rykket til København 
for nemmere at kunne agere på den internationale scene, bl.a. 
fordi Aarhus aldrig rigtig fik besluttet sig for at få en velfungerende 
provinslufthavn ligesom Billund og Aalborg. Der ligger en opgave 
og venter for den nye arkitektskole med at genoplive noget af 
dynamikken. Men sammen spiller byens mange uddannelsesin-
stitutioner fortsat en vital rolle for byens udvikling. Universitetet 
står nu over for endnu en udvidelse og skal snart rykke ind på 
det gamle kommunehospital. Universitetsbyen, kommer det nye 
lovende campusområde meget rammende til at hedde. AART 
Architects vandt tidligere i år projektkonkurrencen om omdannel-
sen af det gamle hospitalsområde, der skal rumme det såkaldte 
Aarhus BSS, School of Business and Social Sciences. 

Borgmester Drechsel var visionær. Ud over tanken om et uni-
versitet forestillede han sig, at “snart vil der sikkert ud over det 
ganske Land spændes et Net af Traade”, der kunne sprede “Lys” 
og “Kraft” til alle tænkelige afkroge af kongeriget. Han talte også 
begejstret om fremtidens elektriske jernbaner og vigtigheden af 
både åndelig og materiel udvikling. Eksemplet viser, at visionære 
borgmestre med fremskridtsdrømme gør en forskel. Det samme 
gør borgmestre, der tør tænke sig om en ekstra gang, inden de 
lader udviklingen buldre derudaf. Det var således byens historisk 
interesserede borgmester Bernhardt Jensen, der i slutningen af 

Aarhus Universitet, Kay Fisker, C.F. Møller, Poul Stegmann 
og C.Th. Sørensen, 1933. Aulaen set fra solgården.  
Foto: Jens M. Lindhe

Et planlagt og siden skrottet gadegennembrud gennem middelalder-
byen. Illustration fra Aarhus Stadsarkiv



54 ARKITEKTEN 07Introduktion

1950erne bogstaveligt talt reddede middelalderbyen fra nedriv-
ning. Et enstemmigt flertal i byrådet havde i 1954 besluttet sig 
for at gennemføre et fremskridtsvenligt gadegennembrud fra 
Rådhuspladsen til Nørreport. En moderniseringsmassakre af 
herostratiske dimensioner. Bernhardt Jensen turde tænke sig om 
på byens vegne og havde mod til at gå til valg på spørgsmålet 
om gadegennembruddet. Det blev en lang kamp, men i 1965 blev 
planerne endeligt droppet. Hvis ikke planerne med hans indsats 
var blevet stoppet, ville der ikke have været noget Latinerkvar-
ter i Aarhus i dag. Bernhardt Jensen kunne se tilbage og forstod 
betydningen af det historiske bymiljø for byens fremtid. I dag er det 
nærmest omvendt. De fleste lokale politikere vil helst bare se frem. 
Så nu er det de lidt for forsigtige byplanlæggere og en lille gruppe 
historisk interesserede borgere, der forsøger at træde på bremsen, 
når byrådsflertallet beslutter at sanere byen for at skabe plads til 
udvikling. 

Hvis udviklingen fortsætter med de nuværende takter de næste 
par år, vil 2020erne komme til at overgå 1950ernes gadegennem-
brudsiver – bare i højden. Himmelgennembruddets årti. Det bliver 
historien om, hvordan C.F. Møllers bastante bogtårn ved Aarhus 
Universitet og Arne Jacobsens berømte rådhustårn sammen med 
den gamle domkirkes kobberspir effektivt blev udspillet af en lille 
skare developere, og om hvordan de offentlige bygningers sym-
bolske forrang i bybilledet blev overhalet af monumenter over det 
private initiativ. 

Flere af de mange skitserede højhusprojekter, der er i omløb, 
kan meget vel nå at falde til jorden, men den folkelige modstand 
og de mange kritiske høringssvar ser ikke altid ud til at gøre ind-
tryk. I skrivende stund skyder det snart 142 meter høje Lighthouse 
op i Aarhus Ø. På Randersvej tæt ved Ringvejen rejser sig det 28 
etager høje La Tour Tower – eller på dansk bare Tårnet Tårn. Tæt 
ved krydset af Viborgvej og Ringvejen i det vestlige Aarhus står 
konturen af Aarhus’ nye vartegn Byporten, der ser ud til at blive 
endnu grimmere, end det bliver højt. Tæt ved politigården har man 
netop revet en række bevaringsværdige bygninger ned for at bygge 
et højhus af tvivlsom karakter. 

Det er ikke forbudt at bygge på den måde. Det er bare dumt 
og meget kortsigtet. Der mangler en saglig og uvildig faginstans, 
der kan give de driftige developere kvalificeret modspil og hjælpe 
de folkevalgte kommunalpolitikere med at bevare overblikket (se 
også s. 82 i Arkitekten 07/2021).

Den store byggeiver i Aarhus kalder i den grad på mere 
omtanke, og byen får heldigvis snart en ny arkitekturpolitik. Men 
om den kommer til at gøre en forskel, vil tiden vise. Måske vil lidt 
flere af de mange uafhængige undervisere og forskere ved den 
nye arkitektskole tage handsken op og blande sig mere aktivt i 
debatten om byens fremtid? Skolens rektor, Torben Nielsen, der 
også interviewes i dette nummer (se s. 71 i Arkitekten 07/2021), 
har f.eks. tidligere offentligt anbefalet en nedrivning af den famøse 
Navitas-bygning på havnen. 

Betragter man et nutidigt kort over Aarhus, vil man hurtigt 
kunne konstatere, at der er rigtig meget mere bebyggelse uden for 
Ringaden end indenfor. Der er bygget mere fra 1950erne og frem, 
end der er bygget de foregående tusind år. Historien er kompakt, 
når det gælder bygningskultur, så man skal være forsigtig, når man 
omdanner. Vi har heldigvis en ret restriktiv fredningstradition her i 
landet, der beskytter de mest iøjnefaldende bygningsværdier fra at 
blive revet ned for at give plads til nye boliger og arbejdspladser. 
Men der er et slip. Aarhus har ligesom alle andre danske byer en 
hel del bygninger og bymiljøer, der falder uden for fredningsbe-
stemmelserne og SAVE-vurderingernes protektorat (SAVE er et 
akronym for Survey of Architectural Values in the Environment). 

Aarhus Rådhus, Arne Jacobsen og Erik Møller, 1938. 
Foto: Jens M. Linde

Aarhus Domkirke set fra Store Torv.  
Foto: Arkitekturguide Jylland
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Vi mangler en kategori mellem SAVE og don’t SAVE. En ‘SAVE 
as’-strategi, der gør det muligt at genbruge flere af de lidt skæve 
bygninger og miljøer, der ikke umiddelbart falder ind under 
objektive kvalitetskriterier. En respekt for bygninger uden særlige 
arkitektoniske karaktertræk, der rummer et miljø og en atmosfære 
med betydning for bylivet. Den gamle hal ved rutebilstationen 
fungerede ikke som busgarage, men har bevist sit værd som 
ramme om et super populært madmarked. Hovedparten af Ceres 
Byen og Aarhus Ø er mere eller mindre renset for spor af deres 
industrihistorie, men sådan behøver det ikke at være alle steder. 
Nede på Sydhavnen står en lang række dødsdømte bygninger fra 
den tidlige industrialder, der med lidt indlevelse kunne genoplives 
til nye formål. På Godsbanen har man heldigvis ladet flere af de 
gamle bygninger stå. Forskellige konstruktioner og strukturer, der 
fortæller en historie og bidrager med noget forskellighed og noget 
liv. Det vil være en stor gevinst for bylivet i Aarhus, hvis lidt af ener-
gien fra gør-det-selv-folket omkring Institut for X får lov at blive på 
Godsbanen.

De mest omfattende centrumsnære omdannelsesprojekter i Aarhus 
foregår ligesom i mange andre byer på tidligere industriområder 
som f.eks. Ceres Byen, Aarhus Ø, området omkring DSB’s gamle 
centralværksted, på Godsbanen og på Sydhavnen. Løbet er kørt 
for Ceres Byen, der er blevet kritiseret for at have efterladt for lidt 
af den tidlige industrihistorie og for at være alt for tæt bebygget. 
Aarhus kunne have lært lidt af erfaringerne fra Carlsberg Byen i 
København, men sådan gik det ikke. De mest grelle fejlgreb i Ceres 
Byen og Aarhus Ø burde kalde på eftertanke og kunne fungere 
som gode eksempler på, hvad man ikke skal gøre på Godsba-
nen og i Sydhavnen. De nye byudviklingsområder har måske ikke 
samme løfteraketagtige kraft og betydning som Landsudstillingen 
i 1909, men kommer alligevel til at tegne et fremtidigt Aarhus. Man 
skaber vækst. Tænk, hvis man kunne nå så vidt, at hovedparten af 
alt det nye, der bygges i Aarhus i dag, vil blive fundet bevarings-
værdigt om 100 år.

Et andet aktuelt byudviklingsprojekt, der netop er gennemført, 
er omdannelsen af den gamle losseplads ved Eskelund til et nyt 
landskabeligt festival- og eventområde. Et godt bud på en ny slags 
kulturfælled, der så at sige blander kulturliv med landskab. Omdan-
nelsen af byens stadionområde og udviklingen af Kongelunden, 
som området nu kaldes, bliver et andet interessant projekt at følge. 
Der har været afholdt en indledende idékonkurrence, men det er 
endnu for tidligt at spå om udfaldet af det projekt. Det kan gå hen 
og blive rigtig godt for byen. Men det kan også gå helt galt. 

Pladsen tillader ikke at nå hele vejen rundt omkring de mange 
interessante byudviklingsprojekter, som byen har i støbeskeen. 
Men lad mig afslutte med at nævne et par stykker. Forvandlingen 
af Gellerup til en integreret bydel er i fuld gang og er en betyd-
ningsfuld begivenhed (se s. 88, Arkitekten 07/2021). Omdannelsen 
af det tidligere Amtssygehus og de nye byggerier omkring Tage 
Hansens Gade tegner også lovende. Det samme gør ændringerne 
af det tidligere Marselisborg Hospital. Vil man se minimal byom-
dannelse med maksimal effekt, skal man besøge Jægergårdsgade. 
Her mødes det grå guld og de mere velhavende børnefamilier med 
hipsterne og nogle af de Arne-pensions-berettigede arbejdere, der 
gerne holder til på gadens tilbageværende brune værtshuse. Jeg 
tror, at selv Svend Åge Madsen vil føle sig hjemme i dette mixede 
miljø, med nye og gamle bygninger side om side.

 Boris Brorman Jensen er arkitekt MAA og ph.d. 

Forslag til højhus ved Europaplads. De historiske bygninger på grunden er revet ned. 
Rendering fra lokalplan nr. 1124.

‘Byporten’ ved Viborgvej er under opførelse. Rendering: Dansk 
Erhvervsprojekt

‘La Tour Tower’ er under opførelse i krydset mellem Ringvejen og 
Randersvej ved det gamle vandtårn. Rendering: Arkitema 

Forslag til højhuset ‘Mindet 6’ på havnen nord for Sydhavnskvarteret.  
Rendering: C.F. Møller


