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Der gøres hermed indsigelse mod [lokalplanforslag 1110] der sigter mod at nedrive den eksisterende 
bygning på adressen Sandgravvej 3-5. Bygherre ønsker at opføre nye boligejendomme på området.

Grundejeren har tilsyneladende overset, at der ligger en kulturhistorisk perle på matrikel 1118a. 
På adressen Sandgravvej 3-5 blev der i 1894 opført en større bygning af Arbejdernes Byggeforening. 
Alene bygningens historie, som særlige arbejderboliger fra slutningen af 1800-tallet, bør give anled-
ning til at gentænke beslutningen om at totalnedrive vigtig identitetsskabende aarhusiansk kulturhis-
torie. Tæt ved, på Skovvejen, ligger flere billedskønne boliger også opført af Arbejdernes Boligforening 
- det bør man se ind i sammenhængen.

Arkitektonisk er den 2-etager høje gulstensbygning en pryd for øjet på den i øvrigt idylliske og bros-
tensbelagte Sandgravvej. Som så meget andet flot arkitektur fra slutningen af 1800-tallet og begyn-
delsen af 1900-tallet er bygningen blevet udsat for bygningsmæssige ændringer der nærmest kan 
karakteriseres som overgreb. Sandgravvej 3-5 er tydeligvis ikke vedligeholdt, og det er synd for en så 
ellers æstetisk fin bygning. En grundig renovering af bygningen vil i stedet kunne genskabe storheden 
for de gamle arbejderboliger. 

Det er utroligt at grundejeren ønsker at nedrive en bevaringsværdig bygning, men ligeså utroligt er 
det at ikke flere politikere tager afstand fra tanken. Sandgravvej 3-5 er bedømt med et 4-tal i SAVE 
registret, der er en bevaringsværdi-skala for bygninger i Aarhus Kommune. Bygninger der ligger i klas-
sen 1-4 er karakteriseret som bevaringsværdige - og det er netop hvad Arbejdernes Byggeforenings 
bygning er.

Bygningen på Sandgravvej 3-5 er en del af et større kystnært miljø, der er præget af bygninger fra 
ca. 1850-1920. Ved at nedrive endnu et kulturhistorisk hus med en høj bevaringsværdi danner man 
nærmest præcedens for den slags hensynsløse afgørelser. Det er ødelæggende for historien, og det 
er ødelæggende for den gode arkitektur. Æstetisk overstråler bygningen, trods sin alder, langt det 
projekterede forslag. Til bygherrens ros, bør det nævnes, at visualiseringerne ikke er af den værst tænk-
elige type af nybyggeri - sadeltag, mursten og forskudte bygninger er et godt valg, men...

Man bør sende dette lokalplanforslag til revision en ekstra gang, og det bør gennemgås med kultur-
historien for øje. Det er fantastisk at se Aarhus udvikle sig, men det må aldrig blive på bekostning af de 
æstetiske værdier i bestående kulturmiljøer! Sandgravvej 3-5 er bestemt værd at bevare for eftertiden. 

Arkitekturblog.com har ingen indsigelser mod nedrivning af de øvrige bygninger i forslaget. Undlader 
man at nedrive Sandgravvej 3-5 vil der være opbakning herfra til at gennemføre lokalplanforslag 1110. 
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Foto: Phillip Fangel, 01-12-2019. Foto: Ukendt. Den Gamle Bys billedarkiv, ca. 1909. 


