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Side 1

ET KULT URMILJØ I AARH U S

Vestergadekvarteret er et kulturmiljø beliggende i Aarhus midtby, bestående af flere fredede og
bevaringsværdige bygninger. De ældste dateres tilbage til starten af 1700-tallet. Hovedparten af
kvarterets bygninger er opført fra midten af 1800-tallet til starten af 1900-tallet. Kvarteret er anlagt
med dybe matrikler med forhuse ud mod gaden med porte, der fører ind i baggårde med side- og
baghuse.
Vestergadekvarteret er udpeget som kulturmiljø af Aarhus Kommune i 2020, og der er udgivet en
rapport udarbejdet efter metoden til screening af kulturmiljøer (SAK).
Vestergade er i dag præget af restaurationer og andet småerhverv både i baggårde og ud mod gaden,
som tiltrækker liv til området og gaden.
Projektet ønsker at undersøge, hvordan der kan værnes om kulturmiljøet, og kvarterets
kvaliteter kan styrkes, samtidig med at der kan ske en udvikling i byen.

Side 2

Vestergade set mod øst

Side 3

PRO JEKT ET S INDHOLD

I projektet arbejdes med historiske undersøgelser og en fotoregistrering og værdisætning af bygningerne for at kortlægge Vestergadekvarterets fortid og nutid. Projektets tyngde ligger i disse undersøgelser
samt analyser foretaget på baggrund af dem.
I problemformuleringen nævnes det, at der i projektet arbejdes med tre nedslagspunkter - en bearbejdning af Vestergade, en facaderestaurering af Vestergade 49 og en bearbejdning af gårdrummet
ved Vestergade 49. Som projektet har taget form, har det vist sig, at registreringen og værdisætningen
samt analyser af kulturmiljøet, der forholder sig til denne, blev mere omfattende end antaget, og en
bearbejdning af gårdrummet ved Vestergade 49 er derfor undladt. Der arbejdes stadig med en bearbejdning af Vestergade og facaderestaureringen af Vestergade 49. Disse nedslagspunkter er udvalgt,
da de komplimenterer hinanden godt og er i naturlig forlængelse af registreringen og værdisætningen
og har størst indvirkning på kulturmiljøer som helhed.
I arbejdet med projektet kombineres den værdibaserede metode med byplanlægning, da metoden
bedømmes essentiel for arbejdet i et kulturmiljø.
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Side 5

KO RT O G LUFT FOTO S

For at kortlægge udviklingen i og omkring kulturmiljøet på situationsplansniveau er kort og luftfotos
fra 1870, 1899, 1954, 1995, 1999, 2002, 2006, 2009 og 2011 til 2021 sammenlignet og ændringerne
er kortlag og samlet i diagrammer. Diagrammerne samt deres konklusioner findes på de næste sider.

På forrige side ses udvalgte uddrag fra undersøgelsen. Den fulde undersøgelse er vist i miniature som
bilag nr. 1 - 2, for at give et indblik i dens omfang.
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Æn dr i n ger :

1 8 0 0 - t a l l et :

1900-tallet:
Side 7

2000-tal l et:

ÆNDRINGER FRA ÅR 1870 - 2 0 2 1

På forrige side ses alle ændringerne fra 1870 - 2021 markeret med ringe - nederst er ringene inddelt
efter hvilket århundrede, ændringen fandt sted.

På situationsplansniveau ses flest ændringer fra 1870 uden for kulturmiljøet - nogle bygninger indenfor
kulturmiljøet er dog opført senere, men disse må i så fald have samme footprint som en tidligere
bygning. Da der først er luftfotos fra 1954, kan ændringer med samme footprint ikke ses fra før.
Der ses på luftfotoerne løbende landskabsbearbejdninger Mølleparken, i baggårde og ved åen.
I kulturmiljøet må der igennem tiden være fundet kvaliteter, som er bevaringsværdige, og kulturmiljøet
har derfor som udgangspunkt kun gennemgået mindre ændringer.

1800-tallet:
Her oprettes matrikler rundt om kulturmiljøet og karréer opføres.

1900-tallet:
Få bygninger opføres i kulturmiljøet. Ældre bygninger udenfor kulturmiljøet udskiftes med nye, større
bebyggelser.

2000-tallet:
Der sker mindre ændringer i kulturmiljøet - karnapper og en tagterrasse opføres ved Vestergade
49. Udenfor kulturmiljøet erstattes bebyggelser med nye og større. Ved Vestergade 55 har den nye
bebyggelse et ændret og kompromitterende footprint.
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Hele undersøgelsen.

Udsnit af undersøgelsen, der viser kortet.

Side 9

HISTO RISKE FOTO S

De historiske fotos er inddelt i de 36 steder, hvorfra de er taget. Billederne, der er sat op efter årstal,
er forbundet med snore til et kort af Vestergadekvarteret, så de kan sammenlignes med de nutidige
forhold. Nogle af stederne er grænsende op til kulturmiljøet og er taget med, fordi billederne viser en
stor forandring, som har betydning for, hvordan kulturmiljøet opleves i dag.
Billederne er taget af hele kulturmiljøet, med en undtagelse af Møllegade, der kun er repræsenteret
med et foto. Hvilket tyder på at området som helhed har været interessant for folk gennem tiden.
Billederne er taget jævnt fordelt over de 120 år fra 1892 - 2012 med 5 spring på henholdsvis 4-8 år,
hvilket tyder på, at området ikke har mistet sin popularitet, men i stedet har været interessant for folk
gennem tiden.
Billederne viser kulturmiljøets facader, gårde og funktioner gennem tiden.
Undersøgelsen har været til stor gavn i værdisætningerne af kulturmiljøets bygninger, hvor billederne
har været medvirkende til at kunne bestemme bygningernes originale dele. Sammenholdet af billederne i forhold til de nuværende forhold har ligeledes rejst spørgsmål, som har ført til yderligere undersøgelser i byggesagsarkivet, for at få større klarhed over de berørte bygningers historie.

På forrige side ses undersøgelsen samt et udsnit, hvor de 36 steder kan ses. Den fulde undersøgelse er
også vist på bilag nr. 3 i et større format.
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FOTO REGIST RERING O G VÆRDISÆT NIN G

Fotoregistreringen og værdisætningen er bygget op som et opslagsværk i A3-format, hvor hvert opslag
består af et ark med en forside og en bagside. Opslagene er fritstående, så de kan tages ud og danne
baggrund for videre arbejde i kulturmiljøet. De forskellige slags opslag gennemgås på de følgende
sider.
Den fulde undersøgelse er vist i miniature som bilag nr. 4 - 10, for at give et indblik i dens omfang.
De første opslag er diagrammer, så følger bygnings- og gårdrumsopslagene og til sidst i fotoregistreringen og værdisætningen er en række opsamlende opslag.

På forrige side ses et diagram over den overordnede opbygning af fotoregistreringen og værdisætningen.
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Forside

Bagside

Side 13

VEST ERGADEKVART ERE T

På forrige side ses diagrammer over kulturmiljøets bygninger samt deres fredningsstatusser.
Diagrammet af kulturmiljøets bygninger er taget med i registreringen, for at give et overblik over Vestergadekvarterets omfang.
På diagrammet over bygningernes fredningsstatusser er informationerne fra de enkelte bygningsopslag samlet for at give et overblik over Vestergadekvarterets bevaringsværdier.
Kulturmiljøet rummer tre fredede bebyggelser. Størstedelen af bygningerne er angivet med en bevaringsværdi og har betydning for kulturmiljøet. En stor del af bygningerne er bevaringsværdige og er
med til at skabe områdets autentiske karakter. Derudover ses det, at der kun er få bygninger, der ikke
er bevaringsværdige eller SAVE-registrerede. Det er primært skure eller nyere bygninger, der ikke har
betydning for kulturmiljøet. Er dette tilfældet for en bygning, er dette angivet på bygningsopslaget.
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Forside

Bagside

Side 15

ANVENDELSE O G ÅBENH E D

På forrige side ses diagrammer over bygningernes anvendelse samt deres åbenhed i stueetagerne.
Diagrammet over bygningernes anvendelse viser bygninger, som udelukkende er beboelse primært
ligger i baggårdene eller på Vesterport. På kulturmiljøets andre gader er bygningerne primært
beboelse med erhverv i stueetagen eller erhverv i hele bygningen. Blandingen af erhverv og beboelse
gør, Vestergadekvarteret altid er befolket.
Diagrammet over åbenhed i stueetagerne viser, hvilke bygninger der henvender sig til offentligheden.
Disse ligger primært på Vestergade, og dette er med til at skabe dennes levende byliv. Bygninger med
en lukket stueetage findes primært i baggårdene eller på Møllegade. Dette er medvirkende til, at
kulturmiljøet primært er centreret omkring Vestergade.
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Forside

Bagside

Side 17

GÅRDRUMME N E

På forrige side ses diagrammer over kulturmiljøets gårdrum samt deres tilgængelighed. Portene er angivet på diagrammerne, da disse er forbindelsen mellem gaderne og gårdrummene. Er den adgangsgivende åbning indtil gårdrummet en almindelig gadedør, er dette ikke angivet, da det ikke fremstår
som en forbindelse på facaden.
Diagrammet af kulturmiljøets gårdrum er taget med i registreringen, for at give et overblik over omfanget af gårdrummene i Vestergadekvarteret.
Diagrammet over gårdrummenes tilgængelighed angiver, om gårdrummet er privat, semioffentligt
eller offentligt. Et gårdrum anses for at være privat, hvis det ikke er offentligt tilgængeligt eller hvis det
udelukkende tilhører beboelsesejendomme. Et gårdrum anses for at være semioffentligt, hvis det hører
til en bygning, der er tilknyttet et erhverv, og man derfor skal have et ærinde for at komme derind. Er
et gårdrum fuldt tilgængeligt alle døgnets timer, er dette angivet som offentligt. De fleste gårdrum er
private eller semioffentlige og er derfor udstyret med porte, der kan lukkes.
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Forside

Bagside

Side 19

BYGNINGSO PSLAG

På forrige side ses et udvalgt bygningsopslag. Alle bygningsopslag har en ens opsætning, så de er sammenlignelige.
På opslagets forside er angivet bygningens adresse, opførselsår og eventuelle ombygningsår, fredningsstatus, anvendelse og en beskrivelse. Opslaget indeholder desuden et kort, hvor bygningens placering
i kulturmiljøet er vist, samt et billede taget over x af bygningens facade og detaljebilleder. Detaljebillederne variere lidt alt efter, hvilken bygning der er tale om, da disse er med for at vise bygningens
vigtigste træk.
Data vedrørende fredningsstatussen og opførsels- og ombygningsårene er hentet fra Slots- og Kulturstyrelsens database over fredede og bevaringsværdige bygninger. I tilfælde, hvor der har været tvivl om
oplysningerne, er opførsels- og ombygningsårene tjekket efter i Aarhus Kommunes byggesagsarkiv.
Bygningens anvendelse er fundet via en søgning på krak.dk.
På opslagets bagside er lavet en værdisætning af bygningen samt en udpegelse af dennes eventuelle
problemer. Værdisætningen er lavet efter Slots- og Kulturstyrelsens metode for fredede og bevaringsværdige bygninger, hvor bygningens miljømæssige, kulturhistoriske og arkitektoniske værdier samt de
bærende bevaringsværdier udpeges. Værdisætningen er i dette arbejde udelukkende lavet af bygningernes ydre og fra den offentligt tilgængelige side, hvorfra billederne er taget. Bygningen er på opslaget
desuden vist i sammenhæng med nabobygningerne.

Bygninger, der ikke har været offentligt tilgængelige er ikke medtaget i fotoregistreringen, selvom de
optræder i Slots- og Kulturstyrelsens database. Bygninger, der ikke har betydning for kulturmiljøet og
ikke optræder i Slots- og Kulturstyrelsens database, er ikke medtaget, hvis disse ikke har facader ud til
gaderne.
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Forside

Bagside

Side 21

GÅRDRUMSO PSLAG

På forrige side ses et udvalgt gårdrumsopslag. Alle gårdrumsopslag har en ens opsætning, så de er
sammenlignelige. Gårdrummene er medtaget i registreringen, da de er en betydelig del af Vestergadekvarteret og derfor har betydning for forståelsen af dette.
På opslagets forside ses adressen på bygningerne, der tilhører gårdrummet, gårdrummets tilgængelighed, et diagram over gårdrummets begrønning, samt en beskrivelse af gårdrummet. Opslaget indeholder desuden et kort, hvor gårdrummets placering i kulturmiljøet er vist, et foto af porten eller den
adgangsgivende dør fra gaden er vist, samt et luftfoto hvor gårdrummet er fremhævet. Luftfotoerne er
alle i skala 1:500, for at gårdrummenes størrelser kan sammenlignes.
Diagrammet og beskrivelsen er lavet via google maps, for de gårdrum der ikke er offentligt tilgængelige.
På opslagets bagside er skråfotos, der viser gårdrummet fra alle sider. Gårdrummet er markeret med
en firkant. Skråfotos er valgt, da det ikke har været muligt at komme ind i alle gårdrum for at tage
billeder, og opslagene har på denne måde alle samme betingelser.
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Side 23

O PSAMLENDE O PSLAG

Bagerst i registreringen findes opsamlende opslag omkring begrønning, skilte, kviste og belægninger.
Begrønning
På gaderne er begrønningen midlertidig i form af private krukker og sæsonbetonede kommunale
kummer med planter og vejtræer.
I gårdrummene findes primært permanente begrønningsløsninger såsom træer, hække og klatreplanter. Begrønningen er traditionelt en større del af gårdrummene end af gaderummene.
Begrønningselementer skaber generelt en blødere atmosfære i byrummene, da de med deres amorfe
karakterer virker som en kontrast til de geometriske og mere statiske karakterer bygningerne besidder.

Skilte
Et repræsentativt udvalg af de hængende skilte og skilteholdere på Vestergade er udvalgt til sammenligning.
Skiltene er af nyere dato, men nogle af skilteholderne fremstår ældre og originale for kulturmiljøet.
Disse skilteholdere bidrager til Vestergades autensitet og er med til at skabe dennes historiske atmosfære.

Kviste
De fleste kviste i kulturmiljøet fremstår nyere som en tilføjelse i forbindelse med en udnyttelse af
tagetagen. Langt de fleste er placeret i henhold til bygningernes vinduesrytme og bryder derfor ikke
facadernes symmerti. Dette ses på bygningernes egne opslag, da kvistene her er samlet for at kunne
sammenlignes med hinanden.
Ældre og originale kviste ses også på nogle bygninger, hvor de altid forholder sig til bygningens vinduesrytme eller generelle symmetri.
Hvor kvistene virker kompromitterende, er dette angivet under problemer i værdisætningen.
Kviste, som ikke var offentligt tilgængelige at fotografere, er ikke medtaget.

Belægninger
Her er vist et repræsentativt udvalg af belægninger fra kulturmiljøets gade- og gårdrum. Stier og
ganglinjer er generelt belagt anderledes end de omkringliggende arealer, for at gøre opmærksom på
disse og at gøre det lettere at gå på. Belægningerne i gårdrummene har generelt en ældre karakter end
i gaderne, der er typiske for et generelt gadeforløb i Aarhus. Gadebelægningen understøtter derfor
ikke den særlige historiske karakter i kulturmiljøet.
Side 24

Frise - Vestergade 29

Guirlande og pilastre - Vestergade 35

Hoved - Vestergade 64

Dekoreret hovedgesims - Vestergade 64

Krog fra tidligere fabrik - Møllegade 11

Hejsespil - Møllegade 30

Fabriksnavn - Vestergade 29

Dueslag - Vestergade 58
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KULT URMILJØ ET S VÆRD IE R

På baggrund af fotoregistreringen og værdisætningen kan følgende værdier udpeges. Værdierne har
en arkitektonisk karakter. Værdierne udpeges, da det er vigtigt at beskytte dem i arbejdet med kulturmiljøet.

Original facadeudsmykning
Kulturmiljøets facader er rigt udsmykket, da mange af dem er bygget efter historicismens byggeskik.
Facadedekorationerne skaber spændende facader med et tydeligt autentisk udtryk.

Detaljer der vidner om kulturhistorien
Kulturmiljøet har tidligere indeholdt flere fabrikker og en købmandsgård, hvis kulturhistoriske værdier stadig tydeligt ses i forskellige detaljer såsom Schmalfeld tobaksfabriks navn på facaden og købmandsgårdens dueslag.
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Kunder foran Bottleshop

Vestergade set mod øst

Vestergade set mod vest

Vestergade set mod øst fra google streetview

Købmandsgården - Vestergade 58

Bindingsværk - Vestergade 29

Lamperoset i port - Vestergade 43 og 43A

Fabriksbygning - Vestergade 49A, 49B og 49C
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KULT URMILJØ ET S KVALIT E T E R
På baggrund af fotoregistreringen og sitebesøg kan følgende kvaliteter for Vestergadekvarteret udpeges. Kulturmiljøets kvaliteter har en atmosfærisk karakter. Kvaliteterne udpeges, for at kunne beskytte
og styrke dem i arbejdet med kulturmiljøet.

Menneskelig skala
De fleste af kulturmiljøets bygninger er i menneskelig skala, hvilket er medvirkende til, at det er rart
at færdes i, og bygningerne virker overskuelige.

Gadens levende byliv
Gaden er velbesøgt og er som udgangspunkt livlig, da Vestergadekvarteret indeholder både boliger og
erhverv. Bylivet styrkes om sommeren, da der siden 2020 er etableret en sommergågade, hvor beværtningerne trækker deres funktioner ud på gaden.

Områdets tydelige historiske identitet
Den tydelige historiske identitet i Vestergadekvarteret ses i de fleste af bygningerne, og det skaber en
autentisk atmosfære, der opleves i hele kulturmiljøet.
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Reklameskilt - Grønnegade 41

Falsk bindingsværk - Grønnegade 39

Graffiti - Vestergade 29

Uheldig facadeændring - Vestergade 49

1895

1948

1972
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2017

2021

KULT URMILJØ ET S PRO BLEME R

På baggrund af fotoregistreringen og værdisætningen kan følgende problemer for Vestergadekvarteret
udpeges. Kulturmiljøets problemer udpeges via bygningernes værdisætninger og har en arkitektonisk
karakter.

Problemer
Utilpassede reklamer og skilte på facaderne, graffiti og facadeændringer, der skæmmer arkitekturen er
forholdsvis udbredt i Vestergadekvarteret. Skiltene kan med fordel ændres til mere tilpassede modeller
og for nogle facader ville en facaderestaurering gavne kulturmiljøet som helhed. Fjernelse af graffitien
ville ligeledes være til gavn for både bygningerne og kulturmiljøets atmosfære.
Et nyt bygningsværk, der skæmmer nabobebyggelserne og kompromitterer kulturmiljøet ved Vestergade 55 er medtaget, da det grænser op til kulturmiljøet, og som grundet sin karakter har stor indvirkning på Vestergadekvarteret. Dette viser, at det er vigtigt ikke kun at se på, hvordan der kan tillades i
et kulturmiljø, men også hvad der kan tillades op ad et kulturmiljø. Som minimum bør nabomatrikler
have en ekstra bevågenhed. I dette tilfælde forværres en i forvejen uheldig situation drastisk ved at
tillade et bygningsværk, der er fire etager højere end nabohuset i Vestergadekvarteret. Spring på op til
to en halv etager mellem bygningerne, er også til stede i kulturmiljøet, men mere burde ikke tillades,
da det stikker for meget ud og overtager nabobebyggelsen visuelt.
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Facadetegning - 1905

Facadefoto - 1908

Facadefoto - 1920’erne

Facadefoto - 2021

BOX

BOX
49

Plandiagram og facadeforslag i 1:250
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Nedrivningsplan og facade i 1:250

FACADEN - Ves terg ad e 4 9

I forbindelse med facaderestaureringen af Vestregade 49, deles den nuværende indretning i to mindre
butikker, da dette er passer bedre til Vestergades øvrige forretninger.

Restaureringsholdning
Hvor direkte tilbageførsler ikke kan foretages pga. ændrede omstændigheder, kan nye indgreb laves
som stilrestaureringer.
”I sådanne tilfælde er det bedst at sætte sig i den oprindelige arkitekts sted og forestille sig, hvad han ville gøre, hvis han
vendte tilbage til denne verden og blev præsenteret for det program, vi har udarbejdet.”
(Eugéne Viollet-le-Duc: Restaurering (Aarhus: Arkitektskolens Forlag, 2000, s. 40))

Elementer, der har proceshistorisk værdi, kan beholdes, hvis de ikke skæmmer facaden betydeligt.
”Bygningens historiske identitet er derfor ikke kun den, der blev dem givet ved fødslen af de arkitekter, kunstnere og
håndværkere, der skabte dem, men dannes også af det efterfølgende livs påvirkninger, af forandringer og tilføjelser.”
(Johannes Exner: Den historiske bygnings væren på liv og død(Aarhus: Arkitekskolens Forlag, 2007, s. 57))
Da der tidligere har været en trappeopgang, som nu er slettet, kan facaden ikke tilbageføres, så der
foreslås en stilrestaurering, der tager udgangspunkt i facadetegningen fra 1905.
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INVENTAR FØR SOMMERGÅGADE (juli 2014 ved middagstid - varmt og solrigt)

Siddemuligheder

Blomsterkummer

AKTIVITET FØR SOMMERGÅGADE (juli 2014 ved middagstid - varmt og solrigt)

Bil

Parkeret bil

Cyklist

Gående

Stående

Siddende

INVENTAR EFTER SOMMERGÅGADE (august 2020 middagstid - varmt og solrigt)

Siddemuligheder

Blomsterkummer

AKTIVITET EFTER SOMMERGÅGADE (august 2020 ved middagstid - varmt og solrigt)

Bil

Parkeret bil

Cyklist

Gående
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Stående

Siddende

GADEN - Ves terg ad e

På forrige side ses diagrammer over siddemulighederne og blomsterkummer, samt aktiviteten i
Vestergade i henholdsvis juli 2014 og august 2020. Diagrammerne er lavet ud fra data fra google
streetview, og de konkrete dage kendes derfor ikke, men det kan ses at det er varmt og solrigt på begge
tidspunkter, og på skyggerne ses det, at det i begge tilfælde er omkring middagstid. Forhold bedømmes
derfor til at være sammenlignelige. Diagrammerne er et øjebliksbillede, så datamængden er begrænset.
Der er dog tydelige tendenser, som også stemmer overens med mine egne observationer fra mine
sitebesøg, der strækker sig over flere måneder, og derfor både har foregået før og efter sommergågaden
er etableret i 2021.

Efter sommergågaden er etableret, er der lavet flere siddemuligheder og zoneinddelinger skabt af
blomsterkummer end før. Det ses, at aktiviteten er stigende, efter sommergågaden blev etableret.
Der er dobbelt så mange siddende og lidt færre gående. Til gengæld ses stående personer kun i
sommergågaden, hvor flere er i snak med en siddende.
De gående ses i sommergågaden også på vejen, hvor de før gik på fortovet. Der er med andre ord et
ønske om at indtage vejbanen som fodgænger, hvis det er muligt.
Der er det samme antal kørende biler i begge situationer, men de parkerede biler er reduceret fra seks
inden sommergågaden til en efter den er etableret.
Undersøgelsen er medtaget for at vise bylivet i Vestergades potentiale, hvis den etableres som en
gågade med ærindekørsel tilladt.
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PRO GRAM FO R VEST ERGA D E

På forrige side ses diagrammer, der viser henholdsvis Vestergades nuværende trafikale forhold og hierarki, samt de ønskede trafikale forhold og hierarki efter projektforslaget.

”At kunne færdes sikkert og bekvemt, at kunne gøre ophold i byer og bebyggelser, at kunne glæde sig over rum, bygninger og
byliv og at kunne mødes og samles – uformelt eller mere organiseret – det er beskedne, men væsentlige fordringer til gode
byer og bebyggelser – nu som før”
Jan Gehl, Livet mellem husene, Arkitektens Forlag, 7. udgave, s. 47

Projektet ønsker at styrke gadelivet ved at ændre de trafikale forhold og hierarki ved at gøre Vestergade til en permanent gågade, hvor ærindekørsel er tilladt. Forsøget, hvor Vestergade er lavet om til en
sommergågade, har i følge den tidligere undersøgelse haft en positiv effekt på gadelivet. Effekten vil
nok være lidt mindre om vinteren på grund af det danske klima, men da jeg på sitebesøg i februar så
et levende byliv, er det min formodning at en permanent gågadeløsning vil gavne Vestergadekvarteret.
Der arbejdes endvidere med belægningen og en zoneopdeling, der giver beværtningerne endnu bedre
betingelser for at tilbyde udeservering, så livet i stueetagerne får mulighed for at flyde ud i gaderummet. En diskussion vedrørende etablering af gadetræer findes på de følgende sider.
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Vestergade - 1954

Vestergade - 2021

Guldsmedgade - 1904

Guldsmedgade - 1936

Guldsmedgade - 1945

Guldsmedgade - 1973

Guldsmedgade - 1982

Guldsmedgade - 2021
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DISKUSSIO N VEDRØ RENDE BYT RÆ E R

Aarhus Kommune har siden 2017 haft et mål om, at der skal plantes 10.000 nye bytræer inden
2025. (Kilde: https://www.aarhus.dk/nyt/teknik-og-miljoe/2020/september-2020/tusinder-af-bytra-er-mangler-oekonomisk-goedning/) Projektet ønsker derfor at undersøge, om der kan plantes bytræer i Vestergade, og hvad det vil betyde for kulturmiljøet.
At etablere bytræer i Vestergade vil uden tvivl medføre en atmosfæreændring. Om denne ændring
bidrager positivt til Vestergadekvarteret, eller om det vil kompromittere kulturmiljøets værdier
undersøges gennem tegninger og illustrationer.
Som led i denne diskussion er medtaget et eksempel fra Guldsmedgade i Aarhus, der er udvalgt, fordi
det ligger tæt på Vestergadekvarteret og er bygget på omkring samme tidspunkt og har fået etableret
bytræer, der ikke oprindeligt var der, i nyere tid. Orienteringen er ikke den samme, men da det her
primært er atmosfæren og bygningernes værdier, der er i fokus, er det valgt alligevel.
På billederne ses det, at træerne medvirker til en mere intim atmosfære, men det må også medtages,
at facaderne fra visse vinkler bliver en anelse dækket. Dette er dog kun punktvist og ikke noget, man
bemærker på stedet, da træernes kroner er over synsvinklen. Træerne er endvidere med til at skabe en
zoneinddeling af gaden.
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KILDELIST E

+ Historiske fotos
- kilde: https://aarhusbilleder.dk/welcome.jspx
- https://www.lundskov.dk/menu/find.htm

+ Facaden - Vestergade 49
- Vestergade 49 1905
https://minejendom.aarhus.dk/ByggesagErhverv/Vis/325643
- Vestergade 49 1908
https://www.aarhusbilleder.dk/catalog/Aarhus/r/27084/viewmode=infoview
- Vestergade 49 1920’erne
https://www.lundskov.dk/menu/find.htm

+ Diskussion vedrørende bytræer
- Vestergade 1954
https://www.aarhusbilleder.dk/catalog/Aarhus/r/27046/viewmode=infoview/qsr=vestergade
- Guldsmedgade 1904
https://www.aarhusbilleder.dk/catalog/Aarhus/r/25863/viewmode=infoview/qsr=guldsmedgade
– Guldsmedgade 1936
https://www.aarhusbilleder.dk/catalog/Aarhus/r/17582/viewmode=infoview/qsr=guldsmedgade
– Guldsmedgade 1945
https://www.aarhusbilleder.dk/catalog/Aarhus/r/17590/viewmode=infoview/qsr=guldsmedgade
- Guldsmedgade1973
https://www.aarhusbilleder.dk/catalog/Aarhus/r/46100/viewmode=infoview/qsr=guldsmedgade
– Guldsmedgade 1982
https://www.aarhusbilleder.dk/catalog/Aarhus/r/46101/viewmode=infoview/qsr=guldsmedgade

Side 39

GENERELLE KILD E R

https://aarch.dk/wp-content/uploads/2018/10/201102_Rapport_Aarhus-Kommune_AA_lille.pdf
https://www.kulturarv.dk/fbb/index.htm
https://minejendom.aarhus.dk/
https://webkort.aarhuskommune.dk/spatialmap
https://skraafoto.kortforsyningen.dk/

Danske Bygningsudtryk, Gorm Benzon
Illustreret Byggeordbog, Ulrik A. Hovmand
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KO RT O G LUFT FOTO S
- Undersøgelsens fulde omfang vist i miniature.

Bilag nr. 1

Bilag nr. 2

HISTO RISKE FOTO S
- Foto af undersøgelsen.

Bilag nr. 3

FOTO REGIST RERING O G VÆRDISÆT NIN G
- Undersøgelsens fulde omfang vist i miniature.

Bilag nr. 4

Bilag nr. 5

Bilag nr. 6

Bilag nr. 7

Bilag nr. 8

Bilag nr. 9

Bilag nr. 10

