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Kære politikere, bygherrer og embedsmænd

I har alle interesse for byudvikling i Aarhus og ikke mindst Europaplads 6-8. I er nu alle med til at træffe en væsentlig 
byudviklingsbeslutning, som burde have været gennemtænkt på et oplyst grundlag. Det er altså vigtigt at forstå, at det 
er bygnings- og kulturhistorie der her er i overhængende fare for blive fjernet - for evigt.

Jeg har tidligere skrevet et høringssvar på denne sag, og med udviklingen in mente føler jeg nødvendigheden af endnu 
en gang at pointere, at vi her står overfor en situation hvor én sølle dominobrik kan medføre en kædereaktion der kan 
bidrage til et totalt kollaps indenfor bevaring af bygnings- og kulturhistorie.

Jeg vil derfor gerne 
1. appellere til den sunde fornuft, der tilsiger at ikke alt nyt er godt. Det er ikke visionært at rive vigtige kultur- og 
arkitekturhistoriske bygninger ned, og det er ikke visionært at rive æstetisk nydelige bygninger ned. Tværtimod er det 
ødelæggende for byens tilbageværende arkitektoniske sammenhængskraft, og det er skadende for livskvaliteten i 
byens mangeartede kulturmiljøer.
2. påminde aktørerne om, at vi alle har et ansvar for at Aarhus ikke udvikler sig på bekostning af bevaringsværdig 
kulturhistorie. Aarhus tager stormskridt indenfor byudvikling, men hvis ikke man også bevarer og tager hensyn til his-
torien, udvikler vi os hen imod et identitetsløst sammensurium af høje ensartede bygninger i golde, kolde og anonyme 
omgivelser.

Forestil jer, at den fredede Toldbod på Havnepladsen blev vurderet til ikke-bevaringsværdig. Forestil jer at Aarhus 
Teater, Marselisborg Slot, Hotel Royal eller Ny Jydske Kjøbstad-Creditforenings bygning på Åboulevarden var indstillet 
til nedrivning - uden hensyntagen til historien, betydningen eller arkitekturen - udelukkende for at give grund til en ny 
firkantet bygningsklods i stål, beton og glas. 
Det er ikke umiddelbart noget rart scenarie, men ikke desto mindre er det faktisk det samme der er ved at ske med 
Jomsborg på Aarhus‘ gamle maritime havnefront. Sammenligningen er relevant fordi det er byens allerstørste og mest 
kendte arkitekter Hack Kampmann og Thorkel Luplau Møller der står bag de ovennævnte bygninger. Rives Joms-
borg på Europaplads 6-8 ned, svarer det til at fjerne Marselisborg Hospitals bygninger eller sågar det prægtige Sct. 
Joseph Hospital. 

Thorkel Møller, der i en periode var ansat hos Hack Kampmann, står bag tegningerne til flere af byens allerstørste 
arkitektoniske perler. Jomsborg, som er en af Møller’s bygninger, blev opført i 1909-1910. 
I denne periode opførtes flere af de større markante Aarhus-bygninger, som de fleste af os ynder at omtale med be-
undring. Rives Jomsborg ned vil det være en ugerning i samme omfang som hvis det var en af de andre monumentale 
bygninger der skulle rives ned. 

Det er vigtigt at slå fast at Aarhus naturligvis fortsat skal udvikle sig, men det må IKKE være på bekostning af byens 
prægtigste bygninger. Der er masser af plads til ny byudvikling, og til at forbedre eksisterende byområder - men det 
bør gøres med omtanke, og det er desværre ikke tilfældet ved havnefronten. Det er nemlig vigtigt at fastholde elemen-
ter i de mange kulturmiljøer der kan være med til at illustrere fortællingen om områdets mangeårige historie. Netop 
Europaplads 6-8 omfavner historien, som følge af bygningernes betydning, hvori de indgår som en del af den gamle 
havnefront. Det gør de i øvrigt samtidig med, at den centrale Jomsborg-bygning fungerer som beboelsesejendom 
med tilhørende erhverv i stueetagen. Jomsborg kræver omsorg og pleje, men det er ikke en tom og ubrugelig bygning, 
og det er ej heller et museum. 

Jomsborg er desuden det centrale punkt i en nord-syd akse med det historiske Skansepalæet i syd, til det nær-
mest-kongelige Mejlborg i nord. Det er tre markante bygninger der er med til at markere havnefronten mod øst. 
Brydes den arkitektoniske bygningskæde langs havnefronten endnu mere - end det allerede er tilfældet - udvikler vi 
området ved Europaplads til at være et miskmask af relativt ensartet, anonymt og tillukket arkitektur. Æstetikken bør 
i stedet opprioriteres, og det bør være grundlaget for alle bygninger - der ligger så centralt - at det skal være en god 
oplevelse at betragte bygningen udefra. Se også side 5 for oversigtsfoto med de tre bygninger på havnefronten.
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Til forsvar for nedrivningen vil der givetvist blive henvist til, at Jomsborg kun har en SAVE værdi på 5 (på en skala fra 
1-9 - hvor 1 er højeste bevaringsværdi). Det er korrekt, men det er fuldstændig grotesk! SAVE-registret er ikke eksakt 
videnskab, og systemet er forældet. Dette gamle karaktersystem har været omtalt som ikke-tidssvarende af flere om-
gange fra forskellige interessenter indenfor byudvikling. Man bør ikke bruge SAVE-registret som rettesnor for hvad der 
må og ikke må rives ned - selvom det i flere tilfælde er det eneste redskab (bortset fra en fredning) der kan være med 
til at afhjælpe bygninger fra at gå en grum skæbne i møde. 

Hvis oplægget til lokalplanen bliver vedtaget, vil man straks spørge sig selv, om det så er et arkitektonisk vidunder der 
erstatter Thorkel Møllers solide gamle pragtbygning? Forslaget fra Schmidt Hammer Lassen arkitekter viser sig dog 
straks at være det grelleste eksempel på et menneskefjendsk byggeri der længe er set. Hvad driver lysten til at bygge 
koldt, mørkt og tungt på et så centralt sted i Aarhus? Hvad er det vi gerne vil opnå med den slags „brutale“ industria-
liserende arkitektur? Der er pyntet op med lidt grønt på bygningens kanter, men det må stå klart for enhver, at disse 
teknikker kun er til for at give et falsk indtryk at bygningens fremtidige udseende. Det må være åbenlyst, at det nye 
bygningsforslag bryder med den resterende del af den østvendte facade på havnefronten? Der bliver fra politisk side 
argumenteret med at byggeriet bør gennemføres fordi der allerede ligger tilsvarende rædsler i Hotel Atlantic, Europa-
plads 4 m.fl. Mit svar må være, at det da ikke ændrer på det faktum, at man bør beskytte den sidste bastion i området 
for æstetisk velovervejet arkitektur! 

Jomsborg - og de øvrige bygninger - bør bevares fordi de indgår i en helhed som del af den gamle havnefront. De-
suden besidder Jomsborg så mange fine arkitektoniske detaljer - udført i den nationalromantiske stil - som gør den 
unik og særdeles bevaringsværdig. Bygningen har været misligholdt meget længe, men bør i stedet tilbageføres til sit 
oprindelige udseende hvor hjørnekvisten bl.a. er udsmykket med et gyldent sejlskib. Den hvide maling på den neders-
te sektion over granitstenene bør afrenses, de faldefærdige skilte for en kinesisk resturant bør naturligvis tages ned 
(hvorfor er det mon ikke sket allerede!?) og kvistene samt det gamle tag bør istandsættes. Sker dette - så har byen en 
fortræffelig bygning som de fleste beboere også i fremtiden vil være tilfredse med at bo i. 

Man kan spørge sig selv, om en evt. nedrivning af Jomsborg kommer til at danne præcedens for lignende kulturhis-
toriske katastrofer i fremtiden? Svaret må være, at intet ligger fast hvis først man har revet en Thorkel Møller-bygning 
ned. Det næste kan være Toldboden eller Aarhus Teater uagtet deres fredningsbetegnelser (sådan nogle kan jo ophæ-
ves). Der skal lyde en opfordring til at GÅ IMOD den beslutning der ligger om at opføre et moderne - vil nogle nok 
mene - højhus på Europaplads 6-8. Det er en beslutning der ikke kan gøres om - heller ikke når vi alle græmmes over 
det endelige resultat om nogle år. Det er nu der skal handles på baggrund af rationelle bevæggrunde! 
Projektet var standset og skrinlagt, men der er blevet presset godt på sidenhen. Det er skandaløst, at der er mandat til 
at det kan lade sig gøre ”at prøve igen” under en ny rådmand. 

Jeg bliver nødt til at udtale min største utilfredshed med det projekterede forslag, hele den ”demokratiske” proces med 
udarbejdelsen af den ny lokalplan (herunder tilsidesættelsen af fhv. rådmand Würtz afvisning af selvsamme forslag) 
samt den udtalte mangel på indsigt i væsentlig aarhusiansk og national kulturhistorie. Det er skammeligt, og noget 
kommende generationer vil tage sig til hovedet over.

Byen og byrådet vil gerne promovere sig med en øget byrumsformidling af historien, men hvad hjælper det med 
vikinger i trafiklysene, hvis den virkelige byrumsformidling af historien i form af bygningsarven rives ned? Jomsborg, 
Europaplads 8, bygningerne på Mindegade 12a og 12b er alle med til at fortælle historien om den maritime havnefront 
som prægede dette område. Bygningerne er beliggende på grænsen til den indre købstadskerne, og udviskes denne, 
så udviskes en del af Aarhus’ historie. Det er ikke visionært.

Side 3 og 4 af dette høringssvar viser henholdsvis et billede af Jomsborg få år efter opførelsen samt en arkitektekteg-
ning der viser det storslåede arbejde bag Jomsborgs østvendte facade. Det kan man så sætte op overfor lokalplanfors-
lagets nyprojekterede bygning. Jeg er ikke i tvivl om hvad folket ville vælge, men der er tydeligvis helt andre interesser 
på spil i denne sag. Side 5 viser en oversigt med de mest markante bygninger på havnefronten, der nu har udsigt til at 
blive yderligere decimeret med højhusplanerne.
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Foto: Åparti med Jomsborg og Mindegade, ca. 1909-1915. Hammerschmidt Fotosamling (1863-1940). 
https://www.aarhusarkivet.dk/records/000186282
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Arkitektegning  af Jomsborg. Facade mod Dynkarken. 
Scan: Aarhus Kommunes byggesagsarkiv. 01-09-1909. Tegning af Thorkel Møller.
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Oversigt over havnefronten med de mest markante bygnigner fremhævet.
Luftfoto: sdfekort.dk. (1:12094)
Fotos: af Phillip Fangel (Mejlborg, 29-10-2019 - Jomsborg, 23-04-2020 - Skansepalæet, 08-08-2020).
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