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AASIAA'l" 

I Aasiaat by udpeges "Kolonien" som et bevaringsomr!

de. 

1. Kolonien 

Bevaringsomradet omfatter den ~ldre kolonibebyggelse 

og de nyere administrationsbygninger. Omradets af

g~sning fremgar af kortbilag 1. 

Den ~ldre bebyggelse udg~r et historisk milj~ om

kring Sissakkooriaq med beboelseshusene pa land-, og 

pakhusene pa vandsiden af vejen. I arkitektonisk hen

seende danner bygningerne et smukt vejbillede. I for

bindelse med opf~relsen af administrationskomplekset 

er der taget hensyn til den ~ldre bebyggelse, idet 

der mellem de ny og de gamle huse er anlagt en plads. 

I bygningshistorisk og arkitektonisk sammenh~ng sam

ler interessen sig i f~rste r~kke om omradets to stok

v~rkshuse: "Hvalfangerkommand~rboligen" {B-26) og be

styrerboligen {B-24). 

"Hvalfangerkommand~rboligen" opf~rtes i 1777 p! 
Kronprinsens Ejlande, men blev i 1828 flyttet til sin 
nu~rende placering i kolonien Egedesminde. Huset er 

tildannet i K~benhavn efter tegninger af bygmester 

J.C.Suhr. Det er eet ud af en snes huse bestemt for de 

gr~nlandske hvalfangerstationer. Husene havde to st~r
relser, 20x14 alen og lOxlO alen, hvor "Hvalfangerkom

mand~rboligen" h~rer til den lllle type. Huset er si
den ombygget flere gange, hvorved det blandt andet har 

faet forh~jet midterparti med selvst~digt tag. Huset 
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danner med sit aammenbyggede udhus og haven, der er 
omkranset af stakitter, en arkitektonisk belbed. 

Bestyrerboligen er opf~rt 1860 som det sidste a£ en 
rakke typehuse, der blev udsendt i arene 1039-60. Ori
ginaltegningen til husene ba!rer navnet Kybn. Bestyrer
boligen er udvidet ved arkitekt Helge Bojsen M~ller i 

slutningen af 1920#erne. Udvidelsen er foretaget i 

stokv.rk magen til det gamle bus. Kviaten stammer ogsl 
fra denne ombygning. I arkitektonisk henseende er byg
ningen bem2rkelsesv~rdiq ved sin st~rrelse og sin a
symmetrisk anbragte gavlkvist med altan. 

De ;vrige 2ldre bygninger er alle rejst i bindings

vzrkskon•truktion bek1iedt med briidder. Butikken (B-32) 
fra 1840 blev i 1953 udvidet med en sidefl,j, hvorved 
det oprinde1ige bus zndredes V2sent1igt. Det tidligere 
postkontor (B-30) er opf~rt i 1895 og senere ombyg
get.. Huset star idag ubenyttet. 

Assistentboligen (B-43) fra 1905 og pakhuaet (8-202) 

fra 1904 er begge tegnet af t-mrermester P.A.Cortzen. 
Assiatentbo1igen stlr pl en h,Sj naturatenssokkel1 og 
har opskalket tag og udsklrne bjelker. Sammen med be
styrerboligen afgr2naer buset en &ben plaas, der ven
der ud mod havnen. Pakbuset 14 oprindelig pl Rzve;en~ 
men blev i 1919 flyttet til sin nuverende placering. 
Det andet havnepa~hua (B-203) er tegnet af Helga Boj
aen M-ller i 1946. De to pakhuae er vigtige elementer 
i det arkitektoniske milj¢ omkring Siasakkooriaq~ 

Pa fjeldskrlningen mod eyd opf;rtea i 1931 og 1935 

to eenfamilieabuse (8-55 og B-25). Sidstnavnte er nyi
standsat. 
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Administrationsbygningerne (B-1022 og B-1013) er teg
net af Tage Nielsen Tegnestue og opf;rt 1976. 

11 Braedtet" (B-1180) fra 1985 bestlr af en enke1 
atolpekonstruktion med fast gavl mod havnekajen. Den 
beskedne bygning indgar pl naturlig made i milj-et med 
de gamle huse. 

P1anl2gningsforhold 

I 1983 bar Landsplanudvalget godkent "Aasiaat byplan 
82". I foraret 1990 bar kommunen fremsendt ••Aaaiaat 
byplan 1989/90, midlertidige par.3-rammer" til Lands
atyrets godkendelse. Dette notate omrade-udpegninger 
refererer til forslaget til midlertidige par.3-ram-
mer. 

Bevaringsomradet, Kolonien, er beliggende indenfor by
planens omrade C4 (falles formAl), omrlde B4b (havne
omrade) samt del af omr&de B4a (bavneomrade) • 

Af byplanens rammer for omrlde C4 fremglr, at ny be

byggelse med hensyn til placering, udformning, materi
ale-og farvevalg ska1 afstemmes mad den ekaiaterende 
frednings/bevaringsv2rdige bebyggelse: bygningerne 
B-24, B-25, B-26, B-30, B-43 og B-55. 

I rammerne for omrade B4a er bygningerne B-202 og 
B-203 angivet aom bevaringsvardige. 
~konomidirektoratet, planl2gningskontoret, finder at 

ogsl B-32 (den 2ldate del langs Sissakkooriaq) ml be
tragtes som bevaringsvardig i forbold til helheden. 
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2. Andre omrAder med bevaringsinteresser 

a. Kirkefjeldet 

Omradet omfatter fjeldet med kirken og sm!husbebyggel
sen omkring Pottersvej. 

De historiske interesser i omradet knytter sig til 

det bebyggelsesmilj~, smahusene danner. De er opf~rt i 

arene 1932-54 og har i vid udst~kning bibeholdt deres 

oprindelige karakter. I en lavning pa fjeldets sydli

ge del formodes den f~rste kristne kirkegard at have 
ligget. 

I arkitektonisk henseende er omradet karakteristisk 

ved, at bebyggelsen er placeret pa et plateau ovenfor 

de stejle fjeld~gge, der vender mod syd-og nordvest. 

Kirken er ved sin st~rrelse og sit udseende den domi

nerende bygning. Med sit store helvalmede, spankl~dte 

tag, ser det ud, sam om bygningen "vokser 11 frem af 
fjeldet. Kirken er den meat markante enkeltbygning i 

bybilledet. Den er tegnet af arkitekt Ole Nielsen og 

opf~rt i 1964. 
De beskedne smahuse danner med deres malede facader 

arkitektonisk kontrast til kirken. Blandt smahusene 
be~rkes lagerbygningen (B-405), det tidligere forsam

lingshus, fra 1934 og det nuv~rende museum (B-404), 

som er et tidligere eenfamilieshus fra 1932. 

Flere store byggearbejder i de omgivende byomrader 

har sv~kket kirkens fjernvirkning i bybilledet. Blandt 

andet har pakhusbyggeriet pa havnen frataget kirken 

dens funktion sam s~~rke. 
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Det udpegede omrlde med bevaringsinteresser om£atter 
den centrale del af byplanens omrlde C5 (fzlles for
mal) samt omr&de B8 (felles friareal). 

Byplanens rammer for omrade CS angiver, at den eksi
sterende boligbebyggelse kan restaureres og genopf-
res. Ny bebyggelse skal med hensyn til placering, ud
formning, materiale-og farvevalg afstemmea med den ek
sisterende ~ldre bebyggelse. 

Efter ~konomidirektoratet, planl~gningskontoret's 
opfattelae ma omradet betragtes som fuldt udbygget. Ny 
bebyggelse b-r derfor alene tillades til erstatning 
af eksisterende huse, som ikke med rimelighed kan i
stands2ttes. Nye huse b-r ogsl med hensyn til dares 
st-rrelse respektere omrldets sm4hus-karakter. 

Rammerne for omrade CS indeholder desuden bestemmel
ser om, at arealet med den tidligere gravplada samt 
fjeldskr~nten akal bevares. 

For omrlde EB er der i rammerne optaget bestemmelser 
om, at omrldet skal bevares, som det forefindes med 
fjeldflader, vegetation m.v. 

b. Den ~ldre del af skoleomrldet. 

omradet omfatter skole-og kollegiebygningerne lange 
kysten, fra sygehuaet til slugten ved Tipitup tasia. 

Bebyggelsen afspejler Aasiaat'a rolle som undervis
ningsby. Skolehistorisk markerer "Pigeskolen for hele 
landet" en skolepolitisk nyorientering, som skete i 
begyndelsen af 1930'erne. Man fandt da, at ogsl den 
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kvindelige del af befolkningen skul1e gives forudset
ninger for at tage del i samfundsudvik1ingen. 

Flere a£ de st~rre bygninger og bygningsan1zg er be
m2rke1sesvzrdige i arkitektonisk benseende. 

Den tidligere efterskoleforstanderbolig (B-145), nu 
skoleinspekt¢rbo1ig, er opf~rt i 1927. Bygningsdetai1-
1erne kunne dog tyde pl, at huset er eldre og f1yttet 
til stedet tillige med udhuset. Vest herfor ligger ef
terskolens gymnastiksal (B-146). Det er en enke1t ud
formet bygning !ra 1939. 

Den tidligere pigesko1e (B-156} fra 1932 er idag 
indrettet til personaleboliger. Bygningen er tegnet af 
Helge Bojsen M¢ller og i 1950 udvidet med en bestyrer
bolig tegnet af Gr¢n1andsstyrelsens arkitektkontor. 
Den store skolebygning er et velproportioneret hua med 
selvstendig tagopbygning. Bygningen bar en markant be

litgenhed pl fjeldet ovenfor Tipitup tasia. 
Nedenfor pigeskolen ligger elevhjemmets fire ko11e

gief1¢je (B-678, B-679, B-680 og B-681). Deer place
ret pi rakke i en halvcirkel lange kystlinien, bvor de 
danner en aammenhzngende front mod havet. Bygningsty
pen, der er karakteristisk ved sine skivefundamenter 
af beton, er udviklet af arkitekterne Henning Jensen 
og Torben Valeur. Kollegiebygningerne er, tillige med 
kantinebygningen (B-688), opf¢rt i 1966. 

Den aldre del af sko1eamrldet udg¢r den nordlige del 
af byplanens amrlde C8 (fzlles formAl) og kystlinien 
beliggende i a.rlde BlO (fzlles friareal). Af rammebe
atemmelserne for ce fremg!r, at ny bebyggelse med hen
syn til p1acering, udformning, materiale-og farvevalg 
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skal afatemmes med den eksisterende bebyggelse. Der 

skal videst muligt tages hensyn til bygningerne B-145, 
B-146 og B-156, som pi kortbilaqet er betegnet som be
varinqsvi:erdiqe. 

c. TransitpSen 

Pakhusene rep~senterer - aammen med det tidligere fi
skerianlatg - et kulturbistoriak interessant bebyggel

aesmilj-. Under verdenskrigen var bavnen i Aasiaat 

transithavn for hele Nordgr~nland. 

Pakhusene er: B-201 fra 1931, ll-200 fra 1936, B-207 

fra 1941, B-208 fra 1944 og B-205 fra 1947. De tre 

sidste er arkitektonisk bemarkelsesvardige ved derea 

gennemglende lysindtag langa tagryggen. Kontorbygnin
gen (B-44) er opf~t i 1941. 

Transit-en udgpSr omrlde B5 (s~~Sv•rts formAl) i bypla
nen. Bygningerne B-200, B-201, B-207 og B-208 er be
tegnet som bevaringav~rdige. 

d. aldre typehusbebyggelser. 

Endvidere knytter der sig bevaringainteresaer t.il to 

nyere typehuabebyggelaar fra 19S0-6o•erne opf-rt ved 

Gr-nlanas Tekniake Organisation. 

Boligcmrlderne• a.rlde AlO og a.rlae A17 fremtrader 

planmaussigt og arkitekt.obialt velordnede. omrlde A17 er 

forbundet mad akoleomrldet ved en gangbro over slugten 

7 



Aaaiaat 

mellem havet og Tipitup taaia. 
I byplanens rammer er der for begge omrlder optaget 

beatemmelser om, at de mA bebygges med fritliggende 
boliger i op til 1 1/2 etage. Nye byqninger skal med 
hensyn til placering, udformning, materiale-og farve
valg afstemmes med den omgivende bebyggelse. I omrlde 
AlO skal der videst muligt tages benayn til ensartet
heden og de sml variationer i bebyggelsen. 

~konomidirektoratet, planl2gningskontoret finder, 
at omrlderne ml betragtes som fuldt udbyggede. 

e. Den gamle kirkeglrd. 

Pa den gamle kirkeglrd er endnu nogle fl gravminder 
bevaret. 

Kirkeglrden er beliggende i omrlde BS, som i bypla
nen er bategnet som et bevaringavardigt omrlde. 

3. Andre bevaringavaerdige bygninger 

I det -vrige byomrlde findes yderligere en rakke huse, 
som af historiake og arkitektoniske grunde plkalder 
sig opmerkaomhed. 

Aasiatentboligen (B-36) er et tidligere mandskabhus. 
Det er en atokvarksbygning opf-rt i 1863. Oprindelig 
ll huset i nerheden af beatyrerboligen, men i alutnin
gen af 1800-Arene blev det flyttet til sin nuvarende 

placering b-jere oppe pl fjeldet. Senere tilbygninger 
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bar ikke endret huaet karakter. Fra den fint udformede 
terrasse bar man et vidt udsyn over bavnebugten. 

Fjeldskraningen mellem kolonien og bAdev~rftet rum
mer stadig et betydeligt antal aelVbyggerhuse fra f-r
ste halvdel af dette lrhundrede. Det er br~ddekl2dte 
bindinqsv~rkshuse, overvejende af beskeden st~rrelse. 
Flere af husene har igennem de senere lr vzret under 
omdannelae, bvorved de i nogen grad bar miatet deres 
oprindelige karakter. 

Blandt de bedst be'Varede buse er B-396 og B-399 fra 
1949, som i deres arkitektur adskiller sig fra andet 
samtidigt byggeri: 

B-396 bar halvvalmet tag, sam pA facaderne er truk
ket ud over flare tilbygninger. P! vestgavlen er f-jet 
en selvstandig verandastue. Den amgivende have, sam 
delvia er skabt ved op~ldning baq en atenmur, er beg
net af stakitter. B-396 er et eksempel pl, hvordan et 

mindre boa l~ende er blevet tilpasaet andrede brugs
krav. uden at dette er gAet ud over busets arKitekto
niske helbedskarakter. 

B-399 er at toetages bus med halvvalmet tag med lav 
tagrejaning. De braddekladte bygningasider stlr umale
de, bvorfor de fremtrzder grltonede af sol og vind. 
Blde ved ain beliggenhed pi fjeldryggen og ved sin 
ati!Jrrelse og form plkalder buset sig opmaerkaomhed i 

bybi lledet. 
Blandt de traditionelt udformede huse kan nevnes to

familieahuset B-414 opf-rt i 1928. Nordgavlen stlr med 
sine oprlndelige bygningadetailler. 

I historiak sammenha!ng plkalder to offentlige byg-
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ninger fra begyndelsen af dette &rhundrede sig inter
esse: distriktslageboligen (B-18) og den tidligere 
b~rneskole (B-144), det nuvarende elevhjem. Distrikts
legeboligen blev overflyttet til Aasiaat fra Siaimiut 
i 1916. Huset er senere bygget sammen med det ~vrige 
sygehuskompleks. B~rneskolen er opf;rt 1 1914 efter 
tegninger af Helge Bojsen M;ller. Bygningen har aym
metriak opbyggede facader, der afspejler huaets indre 
disponering. 

Vest for sygehuset ligger tre mindre eenfamilieshu
se: J~rgen sr;ndlunds Mindehus (B-442) er et GTO-type
hus fra 1957. Pl facaden er opsat en mindetavle. De to 

nabohuse (B-315 og B-400) fastholder sammen med Minde
huset det fri udsyn fra Niels Egedes vej til havet. 

Planlagningsfothold 

Byqningerne B-36, B-396, B-399, B-414 samt B-18 er pl 
byplanens kortbilag betegnet som bevaringsvardige. 
Endvidere er B-474 (nabo til B-399) betegnet beva
ringsvardigt. 
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Kolonien Egedesminde blev g~undlagt i 1759, men flyttet til sin nu~rende 
plads i 1763. Foran bestyrerboligen B-24 stAr byens flagbatteri. 
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Kortbi lag 1: KolODien 

r- Byplanene omrlder B4a, B4b og C4 i foralaget til 
par.3-rammer 

r-- Poralag til bevaringsomrlde 
111111111 Bygninger registreret af ,Skonomidirektoratet, 

planLEgningskontoret 
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Bestyrerboligen B-24 

er opf-rt i 1860 og 

udvidet i 1920'erne. 

Udvidelsen er udf~rt 

i atok~rk magen til 

det gamle hue. 

8-24 oq aaaiatentbo

ligen B-43. 

B-43 er et bradde

kladt bindingav.erka

hue fra i 1905. 



Den ~ldre bebyggelee 
omkring Sissakkooriaq 

danner et smukt vej

bill13de. 

Gavlen af B-43 og 

hvalfangerkommand~r

boligen B-26 pa land

sidon af vejen. 

Pa yandaiden ligqer 
pakhusene 8·202 og 

B-203, der opf-rt i 

1904 og i 1946. 

"B~dtet" B-1180 er 

kommet til i 1985. 

Aaaiaat 
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Hvalfangerkoamand-r
boligen B-26 er op
rindelig opf-rt 1777 
pl Runde Ejlanda, men 

blev flyttet til Ega
dealllinde i 1828. 

B-26 er en stokverks
bygning. Tagopby9fliD

gen og •ammenbygning
med udhuaet er •enere 
tilfiljelaer. 

Billederne pl denne 
aide er fra 1985. 
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Kirken er opf-rt 1 1964 efter tegning af arkitekt Ole Nielsen. Ve4 •in be

liggenbed h-jt pA fjeldet og sin et-rrelee, er kirken en markant ~gning i 

bybilledet. Det fritataende klokketlrn kan opfattes •om en kaapanile. 
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r--
Oiu'lde naed 

bavaringaintereaaer 

1110111111 

Regiat.rerede 
bygninger 

Med sit store belve.l

mede. splntakte tag, 
••r det .ud, eaa om 
kirken "vakaer~ fram 
af fjelc!et.. 



De omliggende smlhuee 

danner ~d derea ma

lede facader arkitek
~onisk kontraat til 

kirkebygningan. 

B-405 er det tidli
gere forsamlingshus 
fra 1935. 

Idag anvendes det som 

pakhus. 

Aasiaat 
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r--
oarade med 

bevaring•intere••er 

IIHIIIUfU 
ReCJiatrere4e 
bygninger 

~ 
Bevaring•verdige 
bygninger if-lge 
par. 3-riUIIIDir 

Gavlen af efter•kole
forstander~ligen 

B-145 og gy.Daetikaa
len B-U6. 



Den tidligere pige
skole 8-156 ligger 
hllljt pa fjeldet. 
Den er tegnet af ar
kitekt Helge Bojsen 

M~ller og opf~rt i 

1932. 

De fire kollegiebyq
ninger B-678, B-679, 

B-680 og B-681, dan

ner en sammennehan

gende front mod ba

vet. 
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Omrldet er bebyggat 

mad GTO-typahuae i 
1950-6o·erne. 

Bebyggeleen pl fjel

det ovenfor Tipitup 
Taeia. 

Aasiaat 
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Olldde AlO 

"l'ypebuabebyggelae 

Omrldeta bebyggelae 
beedr af OTO-typebu-

••• 



PA,den 9~a kirke
go\rd er endnu noqla 

tl gravminder beva
ret. 

Aasiaat 
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Pakhusene reprzsenterer et ~ultur
hiatorisk intereaeant bebygqelaes
miljfiJ. 
Under vardenakriqen var Aasiaat 
transithavn for hele NordqrfiJnland. 
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bygnlnger 
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Aaaiatantboligen B-36 
14 oprindelig i nar
heden af B-24, men 
blev i alutningen af 
1800-lrene flyttet 

h-jere op pA fjelaat. 

B-36 er en atokvarka
bygning fra 1863. 

Fra den .mukt udfor
~da terraaae er der 

et viat udayn over 
havnebugten 



Blandt byens selvbyg

gerhuse ptkalder een

familieshuset B-399 

sig opmerkaomhed ved 

sin st-rrelae 09 sin 
s~rprzgede form. 

B-~96 er et eksempel 

p!, hvordan et mindre 

bus l~ende er blevet 
tilpaaaet andrede 

brugakrav. uden at 
dette er gaet ud over 
bygningena arkitekto

niake helhedskarak
ter. 

Aasiaat 
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Tofamilieahuaet B-414 
er opftfrt i 1928. 
Nordgavlen har beva
ret sine oprindelige 
bygningadetailler. 

Den ti4ligere b-rne
akole B-144 er apftfrt 
i 1914. 



Oiatriktslzgeboligen 

blev overflyttet fra 

Sisimiut i 1916. 

Id~g er den sammen
bygget med det ~vrige 

sygehuskomple~s. 

Mellem J~rgen Br~n

lunds Mindehus B-442 
og nabobusene er der 

frit udsyn til bavet. 

---

Aasiaat 

--------------
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