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Alt lod til at ånde fred, da Byrådet i februar 2018 godkendte et tillæg til højhuspolitikken og dermed 
endeligt afviste forslaget, fra Schmidt Hammer Lassen, der havde til hensigt at nedrive og bebygge et 
større område ved Europaplads, Mindegade og Ridderstræde. Den officielle afvisning begrundedes i 
en begrænsende højhuspolitik, der betød at planerne for det projekterede antal etagemeter viste sig 
at være alt for højt på det pågældende område. Højhuse skulle der altså ikke være nogen af på Euro-
paplads 6-8. Der var forinden massive protester mod det projekterede byggeri, og rådmand Kristian 
Würtz reddede for en stund et stykke aarhusiansk kulturarv, da han lod adressen og projektet falde 
udenfor højhuspolitikken tilbage i 2017.

Trods det faktum, at der findes talrige byggegrunde til den slags moderne kassebyggerier med flade 
tage, forsøger ejerne af Europaplads 6-8 stædigt og ihærdigt at gennemtrumfe deres ønske om at de-
struere kulturhistoriske bygninger der besidder stor arkitektonisk værdi. Alt dét for - må man formode 
- udsigten til økonomisk gevinst fra udlejning el. salg af af kontor/erhverv. Det er ikke til gavn for en by 
som Aarhus der i flere tilfælde profilerer sig på historiens vingesus med vikingetid og Den Gamle By. 

Det vil være en kulturhistorisk katastrofe af dimensioner, såfremt det nye debatoplæg om områdeæn-
dringerne ved Europaplads falder ud til fordel for bygherrerne, der for stedse ønsker at forandre områ-
dets arkitektur, miljø og dertilhørende bykultur. Området omkring åens udmunding bør ikke bebygges 
med den ene anonyme og upersonlige firkantede kasse efter den anden. Der ligger lykkeligvis stadig 
en del seværdige bygninger ved havneområdet i Aarhus, og det er endnu ikke for sent at redde noget 
af charmen, hyggen og historikken der har præget området igennem mange århundreder. 

Jomsborg
På den pågældende adresse Europaplads 6-8 findes en arkitektonisk perle. Jomsborg er navnet på en 
mere end 100-år gammel etagebygning. Bygningens udfærdigelse vidner om en fortid hvor de histo-
ricistiske bygninger var visuelle prestigeprojekter. Hvilken stolthed har ikke ligget bag færdiggørelsen  
af det æstetisk velbyggede Jomsborg med dets væld af fine detaljer? Det er skandaløst, at bygningen 
ikke er tildelt en højere bevaringsværdi, og at den dermed nu er røget i farezonen for at blive nedrevet!

Jomsborg har længe været tydeligt misligholdt, og det ydre kunne bestemt trænge til en gevaldig re-
novering. Der kan spekuleres i hvorvidt det mon ikke er et bevidst valg fra ejerens side at lade bygnin-
gen henfalde til sin nuværende stand. Det vil jo i sidste ende betyde at Jomsborg ville ende faretruende 
nær en oplagt saneringstilstand uden at der ville blive sat alt for store spørgsmålstegn ved ærindet! 

Trods den efterhånden lettere forfaldne bygningsmæssige tilstand er Jomsborg stadig den bygning 
nær Europaplads der afgiver størst historisk charme. Et istandsat Jomsborg ville være et flot første-
håndsindtryk for krydstogtturister i modsætning til First Hotel Atlantic, Politigården eller bebyggelsen 
Europaplads 4 der alle er anonyme intetsigende bygninger uden nogen form for tiltrækningskraft. 

Hvad skaber mest velvære? 
En sjælfuld gammel bygning fyldt med detaljer fra en svunden tid eller en kold firkantet kasse for 
kontorfolk? Hvad vil de førnævnte krydstogtturister tage fotos af? Kampmanns detaljerede Tolbod fra 
1898 eller Danske Banks nyopførte hovedsæde på hjørnet af Spanien og Jægergårdsgade? Værn om 
det der giver værdi!
Bygningen må under alle omstændigheder ikke gå tabt. Jomsborg har en værdi der langt overstiger 
behovet for at fremmedgøre området med endnu mere modernistisk arkitektur. Der appelleres til, at 
man ikke lader sig narre af fine designpræsentationer. Tillige bør man være opmærksom på, at tegnes-
tuernes skitser altid ser mere indbydende og attraktive ud end slutproduktet i virkeligheden. 

Indsigelse mod nedrivning af Jomsborg 
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Det er hovedsageligt grundet kulturhistoriske overvejelser, at der bør gribes ind overfor en potentiel 
nedrivning af Jomsborg, men formelt gøres der hermed indsigelse mod antallet af etager på det nye 
byggeri. Højhuspolitikken og det tilladte antal etager i Kommuneplan 2017 (inden for rammeområde 
010204CY) viser os, at der ikke hidtil har været tvivl om hvorvidt man i cityområdet (og i den gamle 
købstadskerne) burde kunne opføre en 9-etager høj bygning. Dette bør man vedholdende vedkende 
sig i Aarhus Kommune. 
  
Gives der tilladelse til opførelse af Finn Bach Petersen og Poul Kristiansen‘s projekterede højhus, og 
den deraffølgende nedrivning af Jomsborg, ville det ikke give nogen form for anledning til undren hvis 
fremtidige generationer selvsagt skulle ønske at rejse en skamstøtte over beslutningen taget i 2019. 
Jeg opfordrer Aarhus Kommune til at gøre sig selv den tjeneste ikke at være med til at ødelægge og 
fjerne flotte historiske bygninger. Disse bygninger har skabt vores by, og de er enormt vigtige for at 
byens identitet ikke bliver udvasket i et modernistisk inferno af beton og glasfacader, der ikke indbyder 
til nogen form for beundrende iagtagen eller ophold for byens borgere. 

Fremtiden for Europaplads 6-8 og Jomsborg
Arkitekturblog er bevidst om at alle byer udvikles, og ofte er forudsætningen at gammelt byggeri må 
vige pladsen for at nyt kan bygges. Det synes ikke nødvendigt på den pågældende lokation. Skulle den 
forventelige massive oppposition mod det projekterede højhus ikke give anledning til genovervejelser 
fra kommunens side foreslås det herfra, at den eksisterende bygning, Jomsborg, af bygningsejer i 
samarbejde med Aarhus Kommune bliver genopbygget et andet sted i byen. Denne type løsning har 
tidligere vundet indpas ved opførelsen af adskillige bygninger i Den Gamle By i det forrige århundrede. 
Den alternative løsning vil derfor være: 

1. Bygningen Jomsborg demonteres forsigtigt og med største omhyggelighed.
2. Bygningen Jomsborg genopføres 1:1 et andet sted i Aarhus. 

Under ingen omstændigheder må dele af den ydre skal af Jomsborg gå tabt. Arkitekturen, designet 
og facaden er unik, og er et prima eksempel på særlig skandinavisk byggestil af nationalromantisk 
karakter. Der kan skrives side op og side ned om strukturen for det historiske område omkring Min-
degade, Fredensgade og Dynkarken, som bør være den naturlige motivationsfaktor for at bevare så 
meget af den gamle købstadskerne som muligt. Politikere og embedmænd bør egentlig blot forsøge 
at forestille sig et goldt fremtidens Aarhus uden historiske referencer. Fremtidige generationer vil takke 
os for i dag at være fremsynede med henblik på bevaring af god arkitektur, gode kulturmiljøer og en 
charmerende bykerne.
-
Arkitekturblog.com er til for a lovprise bygningskunst og god arkitektur, men bloggen eksisterer også 
for at sætte et kritisk syn på politiske beslutninger inden for byudvikling truffet ene og alene på bag-
grund af økonomiske interesser, der i sidste ende er med til at skade bestående bygningskunst.
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