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I Qasigiannguit udpeges Den gamle bydel som bevaringsomrade.

1. Den gam1e bydel

Bevaringsomradet omfatter koloniens huse, de store
skraningsarealer med spredt bebyggelse samt randbebyggelsen pa de omgivende fjeldrygge. Omradets

afgr~ns

ning fremgar af kortbilag 1.
Omradets bygningsm~ssige bevaringsv~rdier knytter
sig til milj¢et omkring to af kolonitidens

~ldste

byg-

ninger samt til byens gamle kirke og det tidligere
missionshus. De fugtige skraningsarealer, der ikke
har

v~ret

egnet til bebyggelse, er et karakteristisk

landskabselement i bybilledet.
I historisk og arkitektonisk
bygninger af

s~rlig

sammenh~ng

er f¢lgende

interesse:

Butikken (B-4) var oprindelig et beboelseshus for
handelsbetjenten og mandskabet. Det blev opf¢rt 1734 i
Bryghusbugten, men i 1804 flyttet til sin
placering. Det er lanclets

~ldste

nuv~rende

stokv~rkshus

og det

eneste af denne type huse som f¢lger norsk byggeskik.
Det fremgar af formen pa t¢mmerstokkene, som har afrundet overside og udhulet underside.
hus

11

(B-3) fra 1752 er ligeledes et

11

Poul Egedes

stokv~rkshus.

Det

store hus har fungeret som handelsbestyrerbolig og
kontor indtil lokalmuseet overtog bygningen i 1988.
Pa det bagved liggende fje1d ses tjenesteboligen
(B-8) og

t¢mrerv~rkstedet

(B-18) fra l940'erne. Byg1
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ningerne indgar sammen med bevaringsomradets st¢rste
bygningsm~ssige

bygning, pakhuset (B-21), i den

ramme

omkring de to gamle kolonihuse. Den to-etages fl¢j af
pal<huset, de ligger parallelt med kajen,

(tidligere

B-11), er opf¢rt i begynde1sen af 1930'erne. De ¢vrige
bygningsafsnit er f¢je t til senere.
Den gamle kirke (B-50) er en
v~rksbygning,

br~ddekl~dt

bindings-

hvor en tagrytter rned pyramidetag har

fungeret som klokketarn. Kirken er opf¢rt i 1889. En
st¢rre udvidelse pa nordsiden har i nogen grad forringet kirkebygningens s•11ukke proport.ioner. Kirken og det
lille kapel (B-51) er ikke

l~ngere

i brug. Som

n~rme

ste nabo ligger det tidligere rnenighedshus (B-257) opf¢rt, og senere flyttet,

i perioden 1920-40. Den

dekl~dte bind.ingsv~rksbygning

har h¢j sokkel og

br~d

tv~r

stillet tag, der far huset til at syne st¢rre.
Blandt smahusene pa skraningsarealet

bem~rkes

se1v-

byggerhuset B-181 fra 1917, der i det ydre har bevaret
~1dre

bygningsdetai1ler. Fra tjenestebo1igen (B-2),

opf¢rt 1932, er der 1igesom fra sl<raningens ¢vrige huse et smukt udsyn til fje1dene pa den modstaende side
af fjorden.
Koloniens bebyggelse danner et

selvst~ndigt

arkitel<-

tonisk milj¢ omkring det krogede vejforl¢b og pladsen
ovenfor det egentlige kajarea1. Pladsen

afgr~nses

af

de to gamle bygninger (B-3 og B-4) samt af det vinkelformede pakhus (B-21), der star pa selve kajarealet.
Pakhuset indrammer pladsrummet og er saledes af stor
arkitektonisk betydning for oplevelsen af dette og de
gamle bygninger.
2
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Skraningsarealerne, der med sine smahuse forts~tter op
til den gamle kirke og menighedshuset, udg¢r et andet
arkitektonisk markant bybillede. Det store byrum indrammes af andre srnahuse pa de orngivende fjeldrygge,
hvorfor disse bygninger er medtaget i bevaringsomradet.

Planl~gnings-og

fredningsforhold.

Bevaringsornradet er beliggende i dispositionsplanens
delomrader: A9 (boligornrade), Bl (havneomrade) samt DS
og D6 (f~lles friomrade).
Af byplanens rammer for lokalplanl~gningen fremgar
f¢lgende:
Ornrade A9: Omradet omkring den gamle kir.ke B-50 skal
bevares som et ubebygget "gr¢nt" ornrade.
Ornrade Bl: Bygningerne B-3 og B-4 skal bevares for eftertiden. Ny bebyggelse skal tilpasses den
den eksisterende bebyggelse med hensyn til
hus-og tagformer, udvendige farver og materialer.
Omrade DS: Bygningen B-69 skal s¢ges bevaret. Omradet
bevares i¢vrigt som "gr¢nt" omrade og rna
ikke yderligere bebygges.
Omrade D6: Bygningerne B-8 og B-18 samt B-181 skal
s¢ges bevaret. Omradet i¢vrigt skal bibeholdes som rekreativt "gr¢nt" omrade.
Generelt:

Under indtryk af de

sn~vre

vejforhold mel3
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lem B-3 og B-4 tillades det, at B-4 flyttes med henblik pa at abne mulighed for en
vejudvidelse.
Der er i 1983 rejst fredningssag pa bygningerne B-3 og
B-4.

2. Andre

bevarings~rdige

I Qasigiannguit

pr~ges

den by pa Ves·tkysten

tr~k

bybilledet - mere end nogen an- af byggeri fores taet af Gr¢n-

lands Tekniske Organisation / Nuna Tek. Byen
der

synsm~ssigt

Opm~rksomheden

fremtr~

som en harmonisk og velordnet helhed.
henledes pa de

~ldre

og nyere smahus-

bebyggelser, der er opf¢rt over et stramt byplanskema,
hvor alle husene er sikret friarealer og udsyn over
fjorden (dispositionsplanens omrader Al og AlO, boligbebyggelse). Disse omrader b¢r bevares i deres

nuv~

rende karakter. Eventuelle ny huse, til erstatning af
~ldre

og udslidte, og eventuel supplerende ny bebyg-

gelse i disse omrader, b¢r f¢lge byplanskemaet og besta af Organisationens typehuse.
Endvidere

rep~senterer

den to-etages boligbebyggel-

se, der blev opf¢rt til "rejepigerne", og sygehuset
arkitektoniske v~rdier (dispositionsplanens omrade A2,
boligomrade og C2,

f~lles

formal). De enkle og velpro-

portionerede bygninger fra l960'erne danner en karakterfuld
4

bygr~nse

mod vest.
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Planl~gningsforhold.

I byplanens rammer for

lokalplanl~gningen

for omraderne Al, A2, AlO og C2 en

r~kke

fasts~ttes

supplerende

bestemmelser for ny bebyggelse med henblik pa sikring
af omradernes arkitektoniske helhedskarakter.

5
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Qasigiannguit blev anlagt sorn koloni i 1734. Kolonien ~a oprindelig ved
Bryghusbugten, men flyttedes af klirnatiske hensyn til sin nuv~rende placering i 1763.
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De gamle huse B-3 og
B-4 og pakhuset B-21
pa kajen indrammer
en plads.

Paul Egedes hus B-3
og butikken B-4.
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Butikken B-4 er 1andets

~1dste

v~rkshus.Det

stokb1ev op-

f¢rt i 1734.

Pakhuset B-21 pa kajen bestar af f1ere
bygninger.
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T¢mrerv~rkstedet

B-18

og den tidligere tjenestebolig B-8.

Lagerskuret B-7 og
randbebyggelsen ovenfor skraningsarealet.
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Den garnle kirke B-50
er opf¢rt 1889. Tilbygningen pa bagsiden
er virker

sk~rnrnende.

kaldes pa

~ldre

B-257
kart

"Forsarnlingshus".
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Smahusene pa skraningsarea1et. B-181
har bevaret

~1dre

bygningsdetai11er.

Tjenestebo1igen B-32.
Haven er omgivet af
stakitter og har en
f1agmast.
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De to-etages bo1igb1okke i omrade A2
er opf¢rt 1964-65.

Bo1igbebygge1sen (1)
og hospita1et (3)
danner en karakterfu1d
vest.
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Byplanens omrade Al.
Omradet er udbygget
omkring 1960
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Smahusbebyggelsen i
byplanens omrade Al.

I de abne str¢g mellem husene er der
plads til t¢rrestativer og mindre skure til opbevaring
af grej.

9

Qasigiannguit

Byplanens omrade AlO.
Bebyggelsen er smukt
beliggende ovenfor
den store fjeldskraning.
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Smahuse i byplanens
omrade AlO. Bebyggelsen blev pabegyndt
omkring 1970.

De

~ldre

pehuse

og nyere ty-

kl~der

hinan-

den.
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Kortbilag 1: Den gam1e bydel
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Byplanens ornrader A9, Bl, C3, Dl, D5 og D6
Forslag til bevaringsornrade
Bygninger registreret af Gr9\nlands Landsrnuseum
Bygninger ornfattet af bevarende bestemrnelser i
byplanen fra 1980, ornradebeskrivelser
If9\lge byplanen skal ornradet ornkring den garnle
kirke (B-50) bevares som ubebygget omrade
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