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OEOERTARSUAO 

I Qeqertarsuaq by udpeges to bevaringsomdider: den 

gamle bydel og omradet ved kirken. 

1. Den gamle bydel 

Den gamle bydel ligger ved en nordvendt kyst. De ~ldre 

huse sta~ner fra slutningen af 1700-arene og midten af 

1800-arene, medens den nyere bebyggelse overvejende er 

opf¢rt i begyndelsen af dette arhundrede. Det er ka

rakteristisk for bybilledet, at husene er placeret med 

l~ngderetningen ¢st-vest, parallelt med kystlinien. 

Bevaringsomradets udstrcekning fremgar af kortbilag 1. 

De bevarede bygninger fra 17-og 1800-arene pakalder 

sig scerlig historisk interesse. 

Den celdste del af sygehuset (B-9) er et tidligere 

hvalfangerhus opf¢rt i 1778. Det er en stokv~rksbyg

ning som idag star med br~ddekl~dte facader og tagpap

d~kket tag. Huset er ombygget i 1970 og i 1978 forbun

det med to nyere bygninger. Den ny sygehusfl¢j langs 

vejen er i sin udforrnning tilpasset det gamle hus. Den 

bagvedliggende servicebygning (B-386) er opf¢rt i 

1967. 

Den tidligere inspekt¢r-og landsfogedbolig (B-5) 

kaldes i daglig tale "Nordfogedboligen". Det er en 

stokv~rksbygning opf¢rt omkring 1840 og forh¢jet med 

een etage mod syd i 1850. Ved gavlene ses spor efter 

senere tilbygninger, som blev taget bort i forbindelse 

med en ornbygning og restaurering i 1971-72. 

1 



Qeqertarsuaq 

Bygningen sdir pa en naturstenssokkel og har span

kl~dt tag med to skorstene. Nordfacadens vinduer er 

forsynet med skodder1 og over den dobbeltfl¢jede ind

gangsd¢r b~res et profileret overstykkke af konsoller. 

Fra d¢ren er der udgang til en balkan med trappe til 

terr~n. 

Som statens vigtigste repr~sentative bygning i Nord

gr¢nland gennem hundrede ar, knytter der sig v~sentli

ge historiske interesser til dens opretholdelse. Ogsa 

i bygningshistorisk sammenh~ng er det en sp~ndende 

bygning. 

Vest :Eor bygningen ligger to udhuse opf¢rt i br;:ed

dekl~dt bindingsv~rk, og ¢st for, udgar "Kongebroen", 

som ved landf~stet er markeret af en hvalk~beport. 

"Nordfogedboligen" med sine udhuse og "Kongebroen" med 

hvalk~beporten danner en smuk arkitektonisk helhed. 

Det er formentlig den tidligere bestyrerbolig, sorn 

udg¢r den rnidterste del af kontor- og lagerbygningen 

(B-10). Den er opf¢rt i 1840 i stokv~rk. De senere 

tilf¢jelser, fra slutningen af 1800-arene, er udf¢rt i 

bindingsv~rkskonstruktion bekl~dt med br~dder. Den 

lange srnalle bygning har pa vestgavlen et klokkehus. 

Bygningen anvendes idag til butiksforrnal. 

Det tidligere sp~khus, senere lager, (B-33) er et 

br~ddekl~dt bindingsv~rkshus opf¢rt i 1852. Ved ¢st

gavlen f¢rer en udvendig trappe op til tagrurrunet. Hu

set star idag ubenyttet. 

Bade kontor-og lagerbygningen og det tidligere sp~k

hus er bygningshistorisk og arkitektonisk v~rdifulde 

huse. 
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De bem~rkelsesv~rdige huse fra dette arhundredes be

gyndelse er landsradsbygningen (B-4) og handelschefbo

ligen (B-13). 

Landsradsbygningen er opf¢rt i 1913 og fungerede som 

m¢dested for Nordgr¢nlands Landsrad frem til 1947. Den 

har siden v~ret bogtrykkeri og anvendes idag som sko

le. Det er en stor syvfags bygning, som pa nordfacaden 

har karnap med gennemgaende gavlkvist over de midter

ste fag. Denne bygningsudformning - som giver bygnin

gen et stateligt pr~g - er us~dvanlig efter gr¢nland

ske forhold. 

Handelschefboligen er tegnet a£ arkitekt Helge Boj

sen M¢11er i 1923. Bygningen har udskud ved gavlene pa 

begge facader. Udskuddene er fremh~vet ved lisener pa 

hj¢rnerne der1 ligesom de to husbrande og det lille 

udkigsvindue pa sydgavlen,er karakteristiske bygnings

detailler. I den vestvendte tagflade er der senere 

tilf~jet en kvist og pa nordgavlen et vindfang. Den 

arkitektonisk velformede bygning har ved sin fri pla

cering stor betydning i bybilledet. Pa fje1det foran 

bygningen star byens f1agbatteri vendt mod havnen. 

B1andt omradets ¢vrige br~ddekl~dte bindingsv~rksbyg

ninger kan n~vnes f¢1gende: 

T¢mrerv~rkstedet (B-16) er opf¢rt i 1902, men for

ment1ig senere udvidet. Bygningens facader er idag 

bek1~dt med krydsfinerp1ader. Butikken (B-15) er op

f¢rt i 1939 og ombygget og udvidet i 1967. I 1985 fik 

den en se1vst~ndig st¢rre ti1bygning mod ¢st. Ovenfor 

butikken ligger bageriet (B-12) opf¢rt omkring 1935 og 
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udvidet i 1967. Den sidst tilkomne bygning i omradet 

er manufaktur-og skobutikken (B-27) fra 1967. 

Selvom der er tale om meget forskellige huse, danner 

bebyggelsen omkring P.H.Rosenhahlsvej et byarkitekto

nisk interessant bybillede. Det fremkommer ved de lan

ge bygningskroppe, som ligger i forl~ngelse af hinan

den: B-10 og B-27 pa nordsiden, og B-9 og B-15 pa syd

siden af vejen. Set mod vest afsluttes vejbilledet af 

B-4's gavl, set mod ¢st lukkes vejbilledet af B-33 og 

B-13' s facader. 

I omradet findes to bygningshistorisk interessante 

stenhuse: smedien (B-32) og arkivet (B-208). 

Smedien, fra 1909, er opf¢rt med v~gge af groft til

dannede natursten, som senere er stabiliseret med be

ten pa indersiden. Indenfor er essen bevaret. Huset 

star ubenyttet, og det er i fremskredent forfald. En 

tilbygning i tr~ blev taget ned ornkring 1985. 

Arkivet, der idag fungerer som v~rksted, er ligele

des rejst i groft tildannede natursten. Ved nordgavlen 

er tilf¢jet et vindfang og i gavJttrekanten er anbragt 

et rundt vindue. Begge huse er afd~kkede af lave hel

tage belagt med tagpap. Bygningerne illustrerer det 

enkle lokale byggeri med de materialer, som har v~ret 

for handen. 

Planl~gnings-og fredningsforhold 

"Byplan Godhavn" fra januar 1983, revideret september 
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1983, er godkendt af Landsplanudvalget. "Byplantillceg 

no.l" fra 1987 er godkendt af Landsstyret som midler

tidige rammer for indholdet af lokalplanlcegningen. 

Bevaringsomradet er beliggende i dispositionsplanens 

delomrader: B2 (havneomrade) og C2 (fcelles formal) 

jfr. kortbilag 1. 

I byplanen vurderes bygningerne: B-4, B-5, B-9, 

B-10, B-12, B-13, B-15, B-27, B-32, B-33 samt B-208 

som bevaringsvcerdige. 

For dispostionsplanens delomrade C2 foreligger end

videre "Lokalplan C2" fra december 1984, godkendt af 

Landsplanudvalget i 1985 jfr, kortbilag 2. 

Af lokalplanen fremgar, at milj¢et omkring butikken 

skal bevares. Endvidere skal f¢lgende bygninger beva

res i deres nuvCErende skikkelse: B-9 (den celdste del 

af sygehuset), B-12 (bageriet), B-15 (den CEldre del 

af butikken), B-32 (smediens stenhus) samt B-33 (la

gerbygningen) . 

Der er i 1983 rejst fredningssag pa B-5, "Nordfoged

boligen". 

2. Omradet ved kirken 

Bevaringsomradet omfatter det abne areal med kirken, 

klokkestablen og kapellet. De frit beliggende bygnin

ger - pa den h¢jeste fjeldtop i denne del af byen -

danner en arkitektonisk helhed. Omradets afgrcensning 

fremgar af kortbilag 1. 

Kirken (B-67) er tegnet af Helge Bojsen M¢ller og 
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bygget af t¢mrer P.Vedsted, K¢benhavn, i 1913. Kirken 

kaldes i daglig tale "Vorherres Bl<Ekhus" rned henvis

ning til bygningens s<Erpr<Egede udseende. 

Bygningens ydre er udformet over rumgeometriske 

principper. Den ottekantede centralbygning er afd<Ekket 

af et stejlt heltag. Pa de to sider, som b<Erer tagets 

fod, er £¢jet to mindre sidebygninger med egen tagkon

struktion. Pa centralbygningens tagryg er pasat et 

klokketarn med selvst<Endigt tag. 

Bygningen star med r¢dmalede bygningssider og hvide 

opsprodsede vinduer. Vindskederne er hvidmalede, de 

synlige sp<Erender og tagudh<Engets underside er gule og 

d¢rene bla. Tagene er spankl<Edte. 

I 1975 blev kirken udvidet ved inds<Etning af tre nye 

fag i den vestlige af sidebygningerne. Udvidelsen blev 

forestaet af arkitekt Ole Nielsen. 

Kirken er i det ydre et originalt bygv<Erk, og den rna 

regnes for et af de bedste eksempler pa arkitektur fra 

arhundredets f¢rste halvdel. Udvidelsen er foretaget 

med respekt for bygningens arkitektoniske idegrundlag. 

I forbindelse med udvidelsen blev klokketarnet taget 

ud af brug og erstattet af en klokkestabel (B-502). 

Denne bestar af en stolpekonstruktion, der har form 

som en pyramidestub, forneden lukket med br~ddebekl<Ed

ning, foroven afsluttet med en taghat. 

Ligkapellet (B-68) er en br<Eddekl<Edt bindingsv<Erks

bygning. Den dateres til 1915, men er f¢rst rejst pa 

stedet i 1975. 

6 

r 



Qeqertarsuaq 

Planl~gningsforhold. 

Bevaringsomradet er identisk med dispositionsplanens 

delomrade D2 (f~lles friareal). Byplanen indeholder 

ikke bestemmelser om bevaring af bygningerne i omra

det. 

¢konomidirektoratet, planl~gningskontoret, finder 

det v~sentligt, at bygningerne og det abne areal om

kring dem sikres gennem bevarende bestemmelser i en 

lokalplan. 

3. Andre bevarings~rdige bygninger 

Umiddelbart syd for den gamle bydel bem~rkes den tid

ligere pr~stebolig (B-69) og lagerbygningen (B-34). 

Pr~steboligen er opf¢rt i 1909 efter tegninger af 

t¢mrermester P.A.Cortzen og senere udvidet med en 

selvst~ndig sidebygning. Hovedbygningen er karakte

ristisk ved sin aftrappede hovedform, sine opskalkede 

tage og dekorative detailler. 

Lagerbygningen er et tidligere opbevaringshus til 

gr¢ntsager. Omkring en simpel tr~konstruktion er op

bygget yderv~gge af fl~kkede brudsten med skiftegang 

af t¢rv. V~ggene afsluttes under det lave heltag af 

stablede t¢rv. Bygningen, som er opf¢rt i 1950, er i 

forfald pa grund af udtilstr~kkelig vedligeholdelse 

med nye t¢rv. 

B-34 er i byplanen vurderet som bevaringsv~rdig. 
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I skoleomradet sam1er opm~rksomheden sig om det store 

eenfamilieshus (B-86) fra 1925. Bygningen har bevaret 

sine hj¢rne1isener og sine vindues-og d¢rindfatninger. 

Den ~ldste af sko1ebygningerne (B-70) fra 1928 og na

bobygningen med tandklinikken (B-287) fra 1963 er beg

ge ombygget og istandsat indenfor de seneste ar. 

I byplanen og i "Lokalplan C4" er a1le tre bygninger 

betegnet som bevaringsv~rdige. 

I forskningsomradet, i byens nord¢stlige udkant, be

m~rkes Geofysisk Laboratorium (B-6) fra 1927. Bygnin

gen, som adski1ler sig fra den ¢vrige bebyggelse ved 

sin store gavlkvist, indgar pa en smuk made i bybille

det. Pa en 1ille fjeldknude ¢st for laboratoriet star 

Kosmisk Observatorium (B-276), opf¢rt i 1938. 

L~ngere ude ved Angakugssarfiup tasia ligger Gammel 

Arktisk Station (B-1) fra 1906. Som den ~ldste af 

forskningsomradets bygninger, har den historisk inter

esse. Arktisk Station (B-348) er bem~rkelsesv~rdig ved 

sin arkitektoniske udformning. Pa en h¢j k~lderetage, 

der fremtr~der som et naturstensfundament, er rejst en 

udkraget br~ddekl~dt overbygning med halvtag. Bygnin

gen er tegnet af arkitekterne Eva og Niels Koppel og 

opf¢rt i 1965. 

I byplanen er B-6 (Geofysisk Laboratorium) samt B-3 

(assistenstbolig fra 1948) vurderet som bevaringsv~r

dige. 

I den nordlige del af byen, ved kysten ligger to sten

bygninger: krudthuset ·(B-23) fra 1873 og pakhuset 
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(B-183) fra 1880. Krudthuset er l¢bende blevet vedli

geholdt, medens pakhuset idag er i forfald. Bygninger

ne har pa baggrund af deres alder historisk interes-

se. 

Sammenfattende skal ~konomidirketoratet, planl~gnings

kontoret, forsla, at bygningerne : B-69 (den tidligere 

pr~stebolig), B-276 (Kosmisk Observatorium), B-1 (Gam

mel Arktisk Station), B-348 (Arktisk Station) samt 

B-23 (krudthuset) tilf¢jes pa listen over byens beva

ringsv~rdige huse i den ny kommuneplan. 
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"Handels- og hvalfangerlogen Godhavn" blev grundlagt i 1773. 

Den ~ldste bebyggelse ligger ved den nordvendte kyst ned til det smalle 

sund, sam ved byens udbygning er blevet omdannet til en bugt. 
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"Handels- og hvalfangerlogen Godhavn" blev grundlagt i 1773. 

Den ~ldste bebyggelse ligger ved den nordvendte kyst ned til det smalle 

sund, som ved byens udbygning er blevet omdannet til en bugt. 
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l2 

"Nordfogedboligen" 

B-5 rned "Kongebroen" 

og hvalk~beporten. 

B-5 har, sorn inspek

t¢r- og landsfogedbo

lig, v~ret statens 

vigtigste repr~senta

tive bygning i Nord

gr¢nland. 



B-5 er opf¢rt omkring 

1840 og forh¢jet med 

een etage mod syd i 

1850. 

Udhusene indgar som 

en naturlig del af 

den bebyggelses~ssi

ge helhed. 

Qeqertarsuaq 
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14 

Det er formentlig den 

tidligere bestyrerbo

lig som udg~r den 

midterste del af B-10 

Bestyrerboligen er 

opf¢rt i stokv~rk. 

Tilbygningerne i en

derne er i bindings

v~rk bekl~dt med 

br~dder. 



Den ~ldste del af 

hospitalet B-9 er et 

tidligere hvalfanger

hus fra 1778. 

Udvidelsen af B-9 i 

1978 er gennemf¢rt 

ved en selvst~ndig 

bygning tilpasset det 

gamle hus. 

Qeqertarsuaq 
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Gadebilledet omkring 

P.H. Rosendahlsvej 

dannes ved de lange 

bygningskroppe sam 

ligger i for l~ngelse 

af hinanden. 

Manufakturbutikken 

B-27 passer ind i ga

debilledet. 

I det fjerne "lukkes" 

det af handelschefbo

ligen B-13. 



Det tidligere sp~khus 

B-33 er et br~dde

kl~dt bindingsv~rks

hus fra 1832. 

Landsradsbygningen 

B-4 har karnapudbyg

ning med gennemgaende 

gavlkvist. 

Qeqertarsuaq 
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18 

Hande1schefbo1igen 

B-13 er opf~rt i 1923 

efter tegning af ar

kitekt He1ge Bojsen 

M~11er. 

Bygningen har udskud 

ved gavlene, som er 

fremh~vet af hj~rne

lisener. 



Arkivet B-208 er en 

stenbygning opf~rt af 

lokale materialer. 

Af smedien B-32 er 

blot stenhuset beva

ret. 

Qeqertarsuaq 
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20 

Den tid1igere pr~ste

bo1ig B-69 er karak

teristisk ved sin af

trappede hovedform. 

Huset er opf~rt i 

1909. 

Det tid1igere gr¢nt

sagshus fra 1950 er i 

forfa1d. 
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Kirken B-67 kaldes i daglig tale "Vorherres Bla!khus" med henvisning til 

bygningens sa!rpra!gede udseende. Den er tegnet af arkitekt Helge Bojsen 

M~1ler i 1913 og i det ydre udformet over rumgeometriske principper. 
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22 

Kirken var oprinde

lig frit beliggende. 

Ligkapellet B-68 er 

opstillet i 1975. 

I 1975 er kirken ud

videt ved inds~tning 

af tre nye fag i den 

vestlige sidebygning. 



Bygningen er rig pa 
detailler. 

Over indgangsd~ren 

ses et Golgatha-bil

lede. 

Klokkestablen er li

gesom kirkeudvidelsen 

tegnet af arkitekt 

Ole Nielsen. 

Qeqertarsuaq 
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24 

Stenpakhuset B-183 

fra 1880 er idag i 

forfa1d. 

Krudthuset B-23 fra 

1873 er 1¢bende b1e

vet ved1igeho1dt. 

i 
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Qeqertarsuaq er hjemsted for flere videnskabelige institutioner. I bybil

ledet be~rkes Geofysisk Laboratorium B-6 og Kosmisk Laboratorium B-276, 

medens Arktisk Stations bygninger ligger ved Angakugssarfiup tasia. 

25 



Qeqertarsuaq 

26 

Geofysisk Laboratori

urn B-6 er opf¢rt i 

1927. 

Kosrnisk Laboratoriurn 

B-276 er en beskeden 

bygning fra 1938. 

l. 
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Ny Arktisk Station er 

opf¢rt i 1965 med Eva 

og Niels Koppel som 

arkitekter. 

Gammel Arktisk Stati

on B-1 er smukt be

liggende pa de lave 

arealer 

Qeqertarsuaq 
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Kortbi1ag 1: Den gam1e bydel og omradet ved kirken 

r,..... 
111111111 

= 
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Byp1anens omrader AS, B2, C2 samt D2 

Fors1ag til bevaringsomrader 

Bygninger registreret af Gr¢n1ands Landsmuseum 

Bygninger omfattet af bevarende bestemmelser i 

byp1anen fra 1983, omradebeskrive1ser 

Bygninger registreret af ~konomidirektoratet, 

plan1~gningskontoret. 
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Kortbilag 2: Lokalplanomrlder 

...... _ 
' 
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Lokalplan C2 (butiksomradet) 

Lokalplan D2 (skoleomradet) 

Delomrade, hvor milj~et skal bevares 

Bevaringsv<!!rdige bygninge-r 
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Kortbilag 3: Forskningsomradet 

Byplanens ornrader Al og A3 

T'T Gr~nse for fredning 

1111111111 Bygninger registreret af Gr¢nlands Landsrnuseurn 

== Bygninger ornfattet af bevarende besternrnelser i 

byplanen fra 1983, ornradebeskrivelser 

Bygninger registreret af ~konornidirektoratet, 

planl~gningskontoret 
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