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Væsentlige bevaringsværdier omkring banegraven 

Den Gamle By har følgende bemærkninger til debatoplægget vedr. 

overdækning af banegraven og nyt bykvarter omkring de kulturhistoriske 

bevaringsværdier: 

 

En række bygninger og bygningsværker med væsentlig kulturhistorisk 

betydning og flere kulturmiljøer vil blive påvirket, hvis projektet gennemføres 

som skitseret. Den skitserede tæthed og højde vil påvirke oplevelsen af den 

omkringliggende by, hvor eksisterende ikoniske byggerier og kvarterer vil 

komme under pres og opleves mindre.  

Der kan endvidere heller ikke være tale om at binde byen sammen igen (s. 13 

i projektmaterialet), da der ved banens anlæggelse i 1862 mod nord var 

afstand til byen Aarhus, hvor kun kirkegården (nuværende Rådhuspark) og 

enkelte virksomheder lå mellem by og banegård. Syd for banelegemet var der 

åbent land. Banegraven har altid været adskillende og forbindelser mellem 

bydele er sket via broer. 

 

I den videre udvikling af projektet anbefales det, at tage afsæt i de 

omkringliggende kvarterer, broer og bygninger, samt deres kulturhistoriske 

betydninger i fortællingen om Aarhus, og i højere grad lade dem være 

styrende for udviklingsprojektets endelige udformning.  

 

Banegraven 

Som skitseret i debatoplægget så har banegraven eksisteret og haft samme 

funktion siden 1862. Den er et af de største fysiske aftryk i Aarhus, i 

fortællingen om en driftig erhvervsby. Som et resultat af denne succes blev 

banegraven udvidet i perioden 1917-24, hvor Hallsvej langs banen forsvandt, 

og de yderste ejendomme i det nordlige Frederiksbjerg blev revet ned. 

Banegraven i sig selv fortæller derfor historien om Aarhus, der i kraft af 

jernbanen og havnen i den isfri bugt blev Danmarks andenstørste by. 

 

Nordligste Frederiksbjerg 

Banegårdsgader har ofte en tendens til at være fattigere kvarterer, og det var 

også tilfældet med Aarhus i slutningen af 1800-tallet. Gaderne var typisk 

beboet af småkårsfolk, og billeder viser, hvordan gaderne var bebygget med 

murstenshuse i to-tre etager med kviste og afdæmpet facadeudsmykning. Det 

var en del af disse ejendomme, der forsvandt med eksproprieringen af 

Hallsvej. Det er af vigtig kulturhistorisk fortælleværdi, at ejendommene i det 

nordligste Frederiksbjerg har været et fattigere kvarter, der er 

væsensforskellig fra det byplanlagte Frederiksbjerg mod syd, der er vokset 

frem fra omkring århundredskiftet.  

 

Da Frederiksbjerg fik sit navn i 1870 boede der 300 syd for banegraven, i 

1875 boede der 2.000 og omkring 1900, 10.000. Udviklingen gik stærkt i 

bydelen fra at den var ”ude på landet” til at blive en del af Aarhus. 

 

Banegårdspladsen med banegård og de omkringliggende bygninger.  

Banegården og Banegårdspladsen er et resultat af en ingeniørmæssig bedrift, 

hvor pladsen foran jernbanen og banegården blev hævet en etage. Her ligger 

den nuværende banegård fra 1929. Bebyggelsesplanen er udarbejdet af 

stadsingeniør O. Jørgensen og arkitekt Axel Høeg-Hansen. 
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I dag hænger Banegårdspladsen arkitektonisk sammen med Park Allé og 

hovedbanegården. Høeg-Hansen og Jørgensens plan blev næsten gennemført 

hele pladsen rundt, dog med enkelte undtagelser. Et eksempel på det er 

Banegårdspladsen 20, hvor en anden arkitekt i 1935 tegnede avisen 

Demokratens bygning.  

 

Banegårdspladsen og banegården fremtræder i dag monumentalt i byrummet, 

og fortæller herigennem om, hvordan rejsende skulle og skal bydes 

velkommen til Aarhus. Forskydninger i omkringliggende skalaer vil påvirke 

denne fortælling, hvilket allerede kan opleves med Comwells sorte tårn og 

Bruuns Galleri bag Banegården. 

 

Bruuns Bro 

Den oprindelige bro over banegraven er fra 1875. Broen, som blev 

døbt Banegårdsbroen, blev snart kendt som Bruuns Bro. Den nuværende bro 

blev bygget 1921-22 i forbindelse med udvidelsen af baneterrænet. Broen er i 

dag nærmest skjult af en cykelparkering fra 1987, og kunne godt fortjene at 

komme frem i lyset igen. 

Siden ind mod banegården kom til at huse en række basarbutikker og en 

danserestaurant. Den nuværende butiksarkade blev opført i forbindelse med 

opførelsen af Bruun's Galleri 2003.  

Bruuns Bro er den synlige fortælling om hvordan byen udvidede sig mod syd, 

i takt med at den industrielle udvikling tog fart. Den har som konkret 

overgang også symbolsk fortælleværdi om overgangen fra købstad til storby. 

 

Frederiksbroen  

Samme kan siges om Frederiksbroen ved Frederiks Allé. 

Hed tidligere Frederiks Allé Broen og blev indviet i 1862. Ombygget i 1923-24. 

Den første bro blev opført for at føre landevejen til Skanderborg og Horsens 

over Banegraven. 

 

Rådhuset 

Det fredede Aarhus Rådhus, som blev opført mellem 1938 og 1941 ligger i 

dag markant langs Park Allé. Rådhustårnet står som et pejlemærke og kan 

ses fra mange sider i byen. Gennem de senere år er der kommet en række 

høje bygninger i det centrale Aarhus, der rejser sig højt i skylinen. 

Visualiseringen side 60 i projektmaterialet viser det tydeligt, dog uden at 

Rådhustårnet er med på skitsen. Den ændrede skyline vil ændre oplevelsen af 

byens kulturhistoriske fortællinger, når borgere og deres gæster bevæger sig 

rundt i byen, eller ser ned mod byen fa bakkerne. Det kunne være gavnligt 

med en generel diskussion af hvilke tårne er de vigtigste?  

 

Skt. Pauls Kirke  

for enden af MP. Bruunsgade blev opført i 1884-87 som sognekirke for det 

nye Skt. Pauls sogn. Da den blev bygget lå den markant på nærmest åbent 

land, synlig fra alle sider. Siden er byen skudt op omkring den. Mest markant 

er i dag vuet op ad MP Bruunsgade, hvor kirken ligger som afslutning på 

gaden (side 54 i projektoplægget). 

Kirken indgår i den kulturhistoriske fortælling i tilknytning til projektområdet. 

Kirken vil stadigt komme til at syne mindre, i takt med at bygningskroppene 

bliver større, som det allerede er sket med Bruuns Galleri og seneste 

ombygning af Oliefabrikken til Wakeup Hotel. 

 

Kilder: 

https://aarhuswiki.dk/wiki/Banegraven#Banegravens_brobyggeri 

https://aarhuswiki.dk/wiki/Baneg%C3%A5rdspladsen 

https://aarhuswiki.dk/wiki/Frederiksbjerg 

https://aarhuswiki.dk/wiki/Bruuns_Bro 

https://aarhuswiki.dk/wiki/Banegraven#Banegravens_brobyggeri
https://aarhuswiki.dk/wiki/Baneg%C3%A5rdspladsen
https://aarhuswiki.dk/wiki/Frederiksbjerg
https://aarhuswiki.dk/wiki/Bruuns_Bro
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https://aarhuswiki.dk/wiki/Frederiksbroen_(p%C3%A5_Frederiks_All%C3%A

9) 

https://aarhuswiki.dk/wiki/Aarhus_R%C3%A5dhus 

https://aarhuswiki.dk/wiki/Sct._Pauls_Kirke  
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