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Museumsinspektør Erik Kjersgaard erklærede sig for godt et år siden interesseret i at flytte »Fiskehuset til Den gamle By 
- bygningen var for forsømt, og man nøjedes med at hente inventaret. Nu nedrives det gamle hus, og på tomten og nabo-
grunden bygges forretningsejendom i gammel stil

Fiskehuset nedrives
Den gamle By var kun interesseret i inventaret - nu bygges der i stedet for 
ny forretningsejendom i gammel stil

Fiskehuset på Aboule-
varden kommer ikke til at 
tilbringe de kommende år-
hundreder i Den gamle By 
i Århus. Ejendommen er 
sammen med den kommu-
nale nabogrund erhvervet 
af arkitekterne Amby og 
Kristensen, Allégade 45, til 
nedr i vn ing .  På  de  to  
grunde skal derefter opfø-
res en butiks- og kontor-
bygning i en stil, som 
stemmer med omgivel-
serne.

Arkitektfirmaet har købt 
Fiskehuset af Egnsspare

kassen, som for et par år si-
den overtog bygningen med 
henblik på indretning af en 
ny filial. Siden har Egnsspa-
rekassen skaffet sig bedre 
muligheder i det nye byg-
geri, som i de kommende 
måneder skyder op langs 
den nye vej vest for det nye 
rådhus.

Arkitektfirmaet var inter-
esseret i at medvirke til, at 
der på Aboulevardens syd-
side skete en videreførelse 
af den smukke husrække, 
som skabes i de kommende 
måneder. Det var baggrun-
den for, at man meldte sig 
som liebhaver til den kom-
munale nabogrund, som i 
øjeblikket anvendes til par

kering.
Byrådet vedtog i sit luk-

kede møde forleden at af-
hænde det 626 m' store om-
råde for 300 kr. pr. m2 kon-
tant og med overtagelse 1. 
marts.

Arkitekt Kurt Kristensen 
oplyser, at det i overens-
stemmelse med lokalplanen 
for området er hensigten at 
opføre en bygning påå 21/2 
etage i en »gammel« stil, så 
den falder helt ind i omgivel-
serne.

- I stueetagen bliver der 
udstilling/butik på 260 m2 
og første etage indrettes til 
kontorer  for  l ibera le  er-
hverv, siger han. - Den øver

ste etage vil vi selv anvende 
som tegnestue. Vi har længe 
lidt af pladsmangel, og får 
nu muligheden for at ind-
rette os på en passende 
måde og på et centralt sted. 
Overslaget lyder på 5-6 mill. 
kr., og det er hensigten at 
indlede arbejdet straks efter 
1. marts.

Kurt Kristensen tilføjer, 
at Fiskehusets tilstand viste 
sig at være så elendig, at hu-
set næppe ville egne sig til at 
blive flyttet til Den gamle 
By. Huset har stået tomt og 
er blevet stærkt medtaget, 
siden fiskehandler Sørensen 
på grund af svigtende hel-
bred opgav at videreføre for-
retningen. (j ef fer)
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