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Ilulissat

I Ilulissat by udpeges to bevaringsomrAder: handels-og
administrationsomdi.det samt kirke-og museumsomradet.
De to bevaringsomrAder afspejler den adskillelse af
handelen og missionen, der fandt sted i slutningen af
1700-arene. Missionen flyttede til bugten nord for Pitorqeq, medens handelen forblev i Havnebugten. Den senere bebyggelse er vokset frem omkring stien Qoornunnguaq mellem <le to lokaliteter.

1 . Handels-og administrationsomradet
BevaringsomrAdet omfatter Handelens pakbuse, beboelseshuse og butikker samt posthuset og kommunens administrationskompleks og vuggestue. Bebyggelsen er pan<Er
handelschefboligen placeret pA havnepladsen og omkring
det gamle vejforl¢b fra havnen. Bevaringsomradets afgr<Ensning fremgar af kortbilag 1.
Den

~ldre

bebyggelse illustrerer den bygningshisto-

riske udvikling gennem kolonitiden fra midten af 1700arene og frem til 1940'erne. Den nyere bebyggelse er
opf¢rt indenfor den sidste tyveArsperiode efter en
samlet arkitektonisk plan.
I historisk sammenh<Eng er bevaringsomradet bem~rkel
sesv~rdigt ved,

at denne del af byen - med de tilst¢-

dende arealer mod sydvest - fortsat er Ilulissat's
funktionelle tyngdepunkt. Opbygningen af det moderne
bycenter har dog kr<Evet sanering af en r<Ekke <Eldre
srnahuse.
I arkitektonisk henseende er det i bevaringsomradet
1

Ilulissat

lykkedes at skabe et velordnet og harmonisk bybillede,
hvor den

~ldre

og nyere bebyggelse

ople~es

som en hel-

hed. Dette skyldes blandt ande·t den ny bebyggelses opdelte bygningsformer, beskedne proportioner og traditionelle farveholdning.
De bygningshistorisk og arkitektonisk mest
dende

~ldre

fremtr~

bygninger e ·c de ·tre 1700-talshuse: pro-

viantboden (B-15}, bestyrerboligen (B-7} og assistentboligen B-8} .
Proviantboden (B-15} fra 1741 er opf¢rt i bindingsv<Erk. I forbindelse med en nylig gennemf¢rt istands<Ette1se er bygninngens oprinde1ige tagd<Ekning - br<Edder
lagt pa klink - genskabt.
Bestyrerboligen (B-7} er opf¢rt i 1767 og

for1~nget

i

1934. Denne bygning er ligesom assistentboligen rejst
i en

stokv~rkskonstruktion.

Assistentboligen (B-8} var

oprindeli~

et hva1fanger-

hus, der la pa nordsiden af havnen. I 1788 b1ev det
flyttet til sin

nuv~rende

p1acering. Frem til 1903

fungerede huset som bolig og butik.
Den

~ldre

del af bevaringsomradet er karakteriseret

ved sine mange pakhuse. B-9 fra omkring 1800 blev i
1857 udvidet med B-25. Efter arhundcedskiftet opf¢rtes
pa havnepladsen tre pakhuse i to et~ger efter tegninger af arkitekten Helge Bojsen M¢ller: B-13 i 1919,
B-22 i 1924 og B-20 i 1934. Bygningerne danner en samsammenh<Engende front mod havnebassinet.
Den fineste af Helge Bojsens M¢llers bygninger er
dog hande1schefboligen (B-10} fra 1923. Det store
velproportionerede hus har mange smukke bygningsde2
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tailler. Huset rejser sig markant pa fjeldet ovenfor
havnen.
I slutningen aE l940'erne pabegyndte Handelen opf¢relsen af bebyggelsen omkring Butikstorvet, hvorved
grundlaget blev lagt til det
I

nuv~rende

bycenter.

"Illulissat Dispositionsplan 1970" fremlagde arki-

tekt Henning Larsen et forslag til en samlet bebyggelsesplan for bycentret. Heri skulle en kommunal administrationsbygning og et nyt posthus placeres i tilknytnihg til Bni:.!.kstorvet. Byggeriet blev indledt i begyndelsen af 1970'erne og er afsluttet i
Kommunekontoret (B-963) er en

1987.

arealm~ssigt

stor byg-

ning. Men bygningens placering pa terr~net og bygningens arkitektur far den til at syne mindre. Bygningen
er et godt eksempel pa, hvordan en arki. ·tektonisk ide
kan fastholdes over en lang byggeperiode.
Posthuset (B-964) er udforrnet over samme arkitektoniske skerna, hvorfor denne bygning opfattes som en naturlig del af det samlede bygningskornpleks.
I 1971 opf¢rtes vuggestuen (B-750) ogsa med Henning
Larsen som arkitekt. Bygningsttypen er anvendt til offentligt byggeri andre steder i Gr¢nland.
Det g~lder alle tre bygninger, at de bygger pa et
arkitektursyn, der tillader stor frihed ved l¢sningen
af den enkelte byggeopgave. I Ilulissat er dette ogsa
illustreret i Henning Larsens skole og sportshal. Bygningerne i bevaringsomradet kan betragtes som eksempler pa god moderne arkitektur tilpasset gr¢nlandske
forhold.
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Planl~gnings-og

Det

fredningsforhold.

planl~gningsm~ssige

grundlag er idag "Byplan Ilu-

lissat 1984-1995" samt "Lokalplan C6 for den centrale
del af I lulissat".
I lokalplanen betegnes hygningerne B-7, B-8 og B-11
som

bevaringsv~rdige.

Af lokalplanens kortbilag frem-

o et ,oevar1ngsomra
•
od e,
gar

der

r~kker

ud over lokalplan-

omradet (kortbilag 2).
Den vestlige del af dette kommunale bevaringsomrade
indgar i det forslag til bevaringsomrade, som ¢konomidirektoratet,

planl~gningskontoret,

har skitseret.

Bevaringsomradet "Handels-og administrationsomradet"
er beliggende i dispositionsplanens delomrader Al4 (abent boligomrade), Bl (havneomrade) og C6

(f~lles

for-

mal).
I 1983 er der rejst fredningssag pa bygningerne B-7,
B-8 og B-15.

2. Kirke-og museumsomradet

Bevaringsomradet omfatter det store dalstr¢g, der
str~kker

sig fra Fredericia Aqqutaa til Kirkebugten

og som mod nord og syd er

begr~nset

af stejle fjeld-

skraninger. Omradets afgr~nsning er indtegnet pa kortbilag 3.
Den

gr~sbevoksede

slette er sparsomt bebygget, hvor-

for dalen f¢rst og fremmest opleves som et landskabstr~k
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i det ellers fuldt udbyggede byomrade. Dalens ab-
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ne karakter understreger den arkitektoniske vi_rl<ning
af de to markante bygninger: kirken og museet. Bevarringsomradet udg¢r saledes et sceregent arl<itektonisk
milj¢.
En rcekke bygninger i omradet kan

I

nar de ses i sam-

menhceng, fortcelle vcesentlige trcek af den historiske
udvikling indenfor kirke-, sundheds- og undervisningsvcesenet i kolonitiden.
"Zionskirken" (B-75)-.blev rejst i arene 1779-82 efter en indsamling af midler blandt lokalbefolkningen.
Handelen bidrog med halvdelen af byggesummen under
forudscetning af, at en del af kirkebygningen anvendtes
til sygehus. I 1866 opf¢rtes lcegeboligen

(B-6) ved

kysten, og 1904 byggede man et egentligt sygehus (B-4)
som nabo til kirken. Dette sygehus blev i 1925 afl¢st
af "det gamle sygehus" (B-3), det nuvcerende plejehjem,
der ligger pa fjeldryggen nord for bevaringsomradet.
Det nuvcerende museum (B-78)•bestar af den tidligere
prcestebolig fra 1846-47 sarnt af en rnindre tilbygning,
sorn forrnentlig er opf¢rt i den periode, hvor prcesteboligen tillige husede byens serninariurn. Prcesteboligen
er Knud Rasrnussens f¢dehjern. Efter en restaurering i
1978-79 er bygningsanlcegget blevet indrettet til museum. Overfor museet ligger den tidligere skole (B-79)
opf¢rt i 1905.
I det historiske rnilj¢ indgar stien Qoorunnguaq sorn
et vigtigt led. Den forbandt oprindelig missionen ved
Kirkebugten rned den ¢vrige koloni ved Havnebugten.
s ·tien er endnu bevaret i sit forl¢b over lcengere
str.:ekninger.
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I bygningshistorisk og arkitektonisk henseende er f¢1gende bygninger og

anl~g bem~rkelsesv~rdige:

Kirken (B-75) er en

stokv~rksbygning

med tarnrytter.

Bygningen blev restaureret i 1907 og i 1930 flyttet
cirka 50 meter tilbage fra kystlinien. Den fritliggenus~dvanligt

de, store, m¢rke bygning indgar i et

smukt

bybil1ede med havet og isfje1dene som baggrund.
I forbindelse med kirkens f1ytning opf¢rtes det li11e kapel•(B-76). En gangbro f¢rer frem til kapel1et.
anl~g

Det undseelige
L~gebo1igen

i

(B-6) er en

forbindelse med en

faet

ejer en

br~ddek1~dte

s~rlig

intimitet.

stokv~rksbygning.

istands~ttelse

Denne har

i 1898 eller 1926

facader. Det tid1igere sygehus, den

nuv~rende pr~stebo1ig

(B-4) er opf¢rt i

bindingsv~rk

efter tegninger af t¢mrermester P .A.Cortsen og
ombygget af arkitekt Helge Bojsen

sener~~

M¢ll,~r.

Museets hovedbygning (B-678) er en

stokv~rksbygning

i to etager, som senere har faet tilf¢jet bislag og
karnap. Bygningstypen genfindes i
Nuuk. Det er nog1e af de sidste

pr~steboligen

stokv~rkshuse,

i
der

b1ev bygget - inden man gik over til udelukkende at
bygge i

bindingsv~rk

- men samtidig de f¢rste toetages

huse i Gr¢nland. Tilbygningen er opf¢rt i bindingsv~rk.

Anl~ggets

tv~rs

af den

enkle bygningsformer og placering pa

sn~vre

nu et arkitektonisk

dal tilf¢rer -bevaringsomrade ·t endv~rdifuldt

bybillede.

Pa arealet foran museet har man genrejst et trankogeri samt opf¢rt et nyt t¢rvemurshus.
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Planl<Egnings-og fredningsforhold.
I

"Byplan Ilulissat 1984-95" er omraderne omkring Kir-

kebugten og Qoorunnguaq angivet som omrader med stor
milj¢mCEssig og

historis~

VCErdi, og pa denne baggrund

udpeget som bevaringsomrade.
Bevaringsomradet er beliggende i disposit.ionsplanens
delomrader D6 og D7 (fCElles friareal}. Af dispositionsplanens rammer fremgar, at arealtildelinger til
bygningsCEndringer forudsCEtter, at

d(~

r- fastsCEt tes be-

stemmelser for omradets bevaring i en lokalplan.
Selvom sadanne CEndringer har fundet sted, er der
ikke udarbejdet nogen lokalplan.
Det kommunale bevaringsomrade er identisk med det
forslag til bevaringsomrade:

"Kirke-og museumsomradet"

som ¢konoimidirektoratet, planlCEgningskontoret, har
skitseret.
B-78 er fredet i 1983. Fredningen omfatter bade hovedbygningen og tilbygningen.

3 . Andre omrader.
I

"Byplan Ilulissat 1984-95" er omradet omkring kirken

fra Qullissat udlagt som kommunalt bevaringsomrade,
med henblik pa at sikre, at

kir~en

bevares og at area-

lerne omkring denne friholdes for bebyggelse. Omradet
er beliggende i dispositionsplanens delomrade DlO
(kortbilag 4} .
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Ko1onien b1ev grund1agt i 1741 af

k~bmanden

Jacob Severin og fik sit dan-

ske navn efter denne. Ovenfor Hande1ens garn1e bygninger 1igger butikshuset
og kornrnunekontoret.
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B-8 var oprindelig et
hvalfangerhus, opf~rt

1777 pa nordsi-

den af havnen.

Bestyrerboligen B-7
og bagved B-26 rned
koloniens klokke.

2
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Proviantboden B-15
er byens

~ldste

hus

opf¢rt 1741.

Pakhusene B-9 og
B-25 er opf¢rt i
1800-arene.
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Pakhus 8-20 pa kajen
og hande1schefbo1igen
oppe pa fje1det.

Hande1schefbo1igen
8-10 fra 1923 er tegnet af arkitekt He1ge
8ojsen M!ll11er.
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Kommunekontoret B-963
og posthuset B-969 er
tegnet af arkitekt
Henning Larsen.

Kommunekontorets nye
afsnit og

sm~gen

bag-

ved posthuset. Kommunekontoret er

opf~rt

1971-1987.
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f~l

I bygningshistorisk og arkitektonisk henseende er
gende bygninger og

anl~g bem~rkelsesv~rdige:

Kirken (B-75) er en stokv~rksbygning med tarnrytter.
Bygningen blev restaureret i 190? og i 1930 flyttet
cirka 50 meter tilbage fra kystlinien. Den fritliggende, store,

m~rke

us~dvanligt

bygning indgar i et

smukt

bybillede med havet og isfjeldene som baggrund.
I forbindelse med kirkens flytning
le kapel•(B-76). En gangbro
anl~g

Det undseelige
L~geboligen

i

(B-6) er en

forbindelse med en

faet

ejer en

br~ddekl~dte

f~rer

opf~rtes

det lil-

frem til kapellet.

s~rlig

intimitet.

stokv~rksbygning.

istands~ttelse

Denne har

i 1898 eller 1926

facader. Det tidligere sygehus, den

nuv~rende pr~stebolig

efter tegninger af

(B-4) er

opf~rt

i

bindingsv~rk

P.A.Cortsen og senere

t~mrermester

ombygget af arkitekt Helge Bojsen

M~ll,:!r.

Museets hovedbygning (B-678) er en

tilf~jet

i to etager, som senere har faet
karnap. Bygningstypen genfindes i
Nuuk. De·t er nogle af de sidste

stokv~rksbygning

bislag og

pr~steboligen

stokv~rkshuse,

i
der

blev bygget - inden man gik over til udelukkende at
bygge i bindingsv<erk - men samtidig de
huse i

Gr~nland.

Tilbygningen er

opf~rt

f~rste

toetages

i bindings-

v~rk.

Anl~ggets

tv~rs

af den sn<evre dal tilf~rer bevaringsomradet end-

enkle bygningsformer og placering pa

nu et arkitektonisk

v~rdifuldt

bybillede.

Pa arealet foran museet har man genrejst et trankogeri samt

6

opf~rt

et nyt

t~rvemurshus.
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Bebyggelsen i kirke-og rnuseurnsornradet afspejler den historiske udvikling
indenfor kirke- , sundheds og undervisningsv~senet i kolonitiden. Kirken og
rnuseet er arkitektonisk markante bygninger i dalen.

7

Ilulissat

Den tid1igere

pr~ste

bo1ig B-78 er

opf~rt

1846. Huset er Knud
Rasrnussens f¢dehjern.

Museet b1ev indrettet
efter en restaurering
af bygningerne i 1978
-79.
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Zionskirken og det
f~rste

sygehus B-4,

der idag er

pr~ste

bolig.

~geboligen

B-6 og

8-5.

9

Ilulissat

Den tidligere skole
B-79 fungerer idag
som

m~delokale

og

museumsmagasin.

Kapellet B-76 og
gangbroen, der forbinder dette med
kirken.
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Kirken fra Qullissat genrejstes i 1973 i

forbindelse med opf¢relsen af det
boligkvarter, der skulle huse tilflytterne fra den nedlagte kulmine pa Disko-¢en.
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Kortbilag 1: Handels-og administrationsomradet
Byplanens ornrader Bl, C6 og Al4
Forslag til bevaringsornrade
Bygninger registreret af Gr~nlands Landsrnuseurn
Bygninger ornfattet af fredningsforslag
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Kortbilag 2: Lokalplanomrade og kommunalt bevaringsomrade
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Lokalplan C6 for den centrale del af Ilulissat

f......

Kommunalt bevaringsomrade

===
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Bevaringsv~rdige

bygninger i henhold til lokalplanen
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Kortbilag 3: Kirke-og museumsomradet
Byplanens omrader A 10, C4, D6
og D7
,.--

Forslag til bevaringsomrade
(Omradet er identisk med det
kommunale bevaringsomrade)
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Bygninger registreret af GrszSnlands Landsmuseum
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Fredet bygning
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