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Vedr.: ”Nedrivning af alle bygninger, Mindegade 12A-B, 8000 Aarhus C”. Deres sag nr. 
202005613, 20/153024. 
 
Idet vi den 15. december 2020 har modtaget denne sag i offentlig høring, der løber til og med 
d.d., skal vi herved fremkomme med en indsigelse imod den påtænkte nedrivning af det historisk 
værdifulde forhus til nævnte ejendom så vel som kommentere på det byggeri, der p.t. er 
kommunal stemning for til erstatning for bl.a. denne ejendom. 
 
Baggrunden for vores indsigelse er i første række den, at forhuset ved en SAVE-vurdering har fået 
tallet 3 og derfor hører hjemme i gruppen af bygninger med høj bevaringsværdi, men ikke desto 
mindre forlods er tilladt nedrevet i lokalplan 1124, en disposition, som vi herved vil udtrykke 
vores undren over. 
     Forhuset er i sig selv en betydningsfuld bygning med stor historisk fortælleværdi som værende 
en gammel købmandsgård med rødder tilbage langt i tiden, og som i sin nuværende skikkelse et 
fint eksempel på oprindeligt bindingsværk, der senere, i 1800-tallet, i gadefacaden er omsat i 
grundmur i klassicistisk stil med et fint afrundet hjørne i den frie ende. 
     I den sammenhæng kan man ikke lade være med at sammenligne købmandsgården her med 
købmandsgårdene i Studsgade, som for år tilbage var i lignende faretruende situation, men hvor 
en borgmester med hjertet på det rette sted greb ind og fik reddet husene – og gadebilledet. Det 
har ingen vel fortrudt senere? 
     Også forhuset til Mindegade 12 har større betydning end som så, idet det på det pågældende 
strøg indgår i gadebilledet i Mindegade blandt flere bevaringsværdige forhuse af yngre dato. Det 
er en helhed, som der skal hæges om.  
    Heroverfor står kommunens negative vurdering af dette gadeparti: ”Facaderækken langs 
Mindegade er i dag noget varierende og fremstår ikke som en harmonisk sammenhæng.” (Passus 
i et høringssvar vedr. lokalplan 1124). En sådan hård og uberettiget dom er der vel næppe mange 
gadepartier, der kan overleve! Efter vores opfattelse er det netop det værdifulde ved gamle 
bykvarterer, at der er huse af forskellig alder og dermed også forskelligt udseende, men alle 
underordnet de samme dimensioner, herunder med en ensartet højde på max 3-4 etager. Det 
gør en bydel spændende og charmerende. 
     Desuden hæfter kommunen sig ved tilstanden for forhuset og arealet bagved: ”Mindegade 
12a er, trods evt. bygningsrester fra 1600tallet, så ”forrevet” – både som forhus men også som 
gårdanlæg med manglende sidehuse og baghuse, og set fra gårdside i dag, i en kaotisk 
sammensætning med nyere bebyggelse. Det anbefales, at Mindegade 12a fjernes og at der  
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bygges nyt, som ”heler” byrum, formidler overgange og som fastholder en fortælling om 
overgang til de ældste dele af byen.” 
     Vi har mere end svært ved at se, hvorledes det påtænkte nybyggeri vil bringe harmoni i 
området. I kraft af både volumener og materialevalg vil det virke særdeles fremmed for det gamle 
købstadsmiljø, for ikke at sige, at det har en brutal effekt. 
      For det første vil byggeriets facader ud mod Mindegade på grund af ikke bare højde, men 
også brug af glas og stål og en anderledes facadearkitektur stikke af fra den kontekst, de indgår i, 
hvad kommunen egentlig selv også har indrømmet ved at tilkendegive, at man ikke kan forvente, 
at nyt byggeri vil respektere den facadeopdeling, som de historiske huse repræsenterer. 
     Dernæst forekommer det os, at det højhus på 9 etager, som ligesom tårner sig op som 
baggrundstæppe for det nye byggeri, er alt for massivt og fremmed for ikke bare de nære 
historiske omgivelser, men også vil dominere steder på selv større afstand som f.eks. Fredens 
Plads (jfr. visualisering nr. 285 i bilag til lokalplan 1124 – en slående og afskrækkende parallel til 
Prismen og Den Gamle By).  
     Det er meget beklageligt, må vi her indskyde, at Aarhus ikke har en højhuspolitik, mage til den i 
København, som forbyder højhuse indenfor den historiske bymidtes grænser.  
     I stedet for at føje sig for private investorers byggeønsker, burde kommunen træde i karakter 
og lægge navn til et projekt, der ved hjælp af en kombination af dels virkelig bibeholdelse af alt, 
hvad der er bevaringsværdigt, og dels nænsomme infill-løsninger ville kunne eliminere de 
uheldige forandringer, der er sket i Mindegade, og på den måde skabe den fornødne 
genopretning af det gamle købstadsmiljø og samtidigt sikre en mere elegant overgang til de 
tilstødende, nyere omgivelser, end den der er på tegnebrættet nu.   
 
Afslutningsvis vil vi ikke undlade at fremhæve, at det netop i dag er kommet frem, at Rambøll i 
en ny rapport dokumenterer, at renovering – både i et klimaperspektiv og totaløkonomisk – er 
mere fordelagtigt end nedrivning og nybyggeri. 
 
Hermed anbefaler vi, at Aarhus Kommune giver afslag på anmodningen om nedrivningstilladelse. 
 
 
M.v.h. 

 
Helge Torm, 
formand for Frednings- og Bevaringsudvalget 
 


