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Nyt Aarhus-vartegn indviet
I dag blev det nye udsigtstårn på Aarhus Ø overdraget til
byens borgere – fremover vil alle kunne komme op i tårnet
og nyde et panorama-kig over bugten og havnebydelen

Det er Dorte Mandrup Arkitekter, som har tegnet byens nye vartegn. I et skarpt felt med nogle af landets bedste arkitekter vandt
tegnestuen i 2013 arkitektkonkurrencen udskrevet af Aarhus
Kommune om et nyt udsigtstårn til Aarhus Ø.
Borgmester Jacob Bundsgaard er begejstret for byens nye vartegn:
”Udsigtstårnet er en gave til Aarhus og byens borgere. Med tårnet
har byen fået et arkitektonisk landemærke og et socialt samlingssted. Jeg vil gerne rette en stor tak til Salling Fondene for den generøse donation, som har gjort det muligt at rejse et nyt vartegn
for Aarhus til glæde for alle byens borgere”.
Kristian Würtz, rådmand for teknik og Miljø, glæder sig over, at
tårnet lægger fornemt op til de kommende bylivsaktiviteter ved
Bassin 7:
”Vi arbejder på at skabe fremtidens Aarhus med fokus på det gode
liv for byens borgere og gæster. Udsigtstårnet spiller perfekt
sammen med det kommende miljø ved Bassin 7 med havnebad,
strandzone, teater, cafeer, restauranter og maritime badehuse,
som vil stå færdige i 2017, hvor Aarhus bliver europæisk kulturhovedstad”.

Rabih Azad-Ahmad, rådmand for Kultur og Borgerservice, glæder
sig også over det nye udsigtstårn, som vil berige hele byen:
”Med udsigtstårnet har byen fået et nyt folkeligt mødested, som vil
berige og løfte hele byen. Det giver en mulighed for at betragte
Aarhus fra en ny vinkel, og jeg håber, at rigtig mange vil benytte
tårnet til at besøge den nye bydel og nyde synet af byen, skov og
vand ”.
Stephen Willacy, stadsarkitekt i Aarhus Kommune, er begejstret
for, at Aarhus nu får et projekt tegnet af Dorte Mandrup:
”Som med ARoS’ Your Rainbow Panorama af Olafur Eliasson har
kunst og arkitektur formået at mødes på smukkeste vis. Her er der
tale om arkitektur som skulptur og skulptur som arkitektur. Rumligt skabes der nye måder at være sammen på og samtidig nye
måder at opleve byen på igennem de perforerede stålplader. Med
tårnet og de kommende aktiviteter ved Bassin 7 får vi et spændende nyt bymiljø på Aarhus Ø”.
Karin Salling, næstformand i Salling Fondene, er begejstret for
udsigtstårnet, som vil give aarhusianerne panoramaudsigt over
området:
”Det var et stort øjeblik, da tårnet blev rejst på kajkanten på Aarhus Ø. Det er jo resultatet af mange menneskers arbejde gennem
lang tid. Jeg er meget glad for Dorte Mandrup Arkitekters skulpturelle tårn. Nu får alle byens borgere mulighed for at komme op i
tårnet og se ud over Aarhus´ smukke omgivelser og følge den
spændende udvikling på Aarhus Ø”.
Dorte Mandrup, direktør i Dorte Mandrup Arkitekter, er stolt af at
have skabt Aarhus´ nye arkitektoniske landemærke:
”Det er et fantastisk privilegium for tegnestuen at få lov til at udføre et skulpturelt landmark, som vil tilføre oplevelse, udsigt og socialt samlingspunkt for alle, der kommer forbi. Det er en smuk gave
til byen, mentalt som fysisk, der her er muliggjort af Salling Fondene og Aarhus Kommune. Vi håber, at det kommer til at fungere

som startskud for bylivet på Aarhus Ø, og at aarhusianerne vil tage det til sig som fixpunkt, mødested og tribune, hvorfra man kan
betragte livet på havnen”.
Flere spændende projekter på vej på havnefronten
Aarhus Kommune modtog i 2012 kr. 74 mio. af Salling Fondene til
et udsigtstårn, et havnebad, en skulptur af høj, international
kunstnerisk kvalitet og en legeplads.
Det første projekt, der er realiseret, er legepladsen, som er opført
ved byens nye hovedbibliotek og borgerservice ”Dokk1”, og som
åbnede samtidig med huset den 20. juni 2015.
Det næste projekt, der skal opføres, er skulpturen, som skal rejses
på den centrale havneplads ud for domkirke-aksen.
Havnebadet vil stå færdigt i 2017 sammen med de øvrige bylivsaktiviteter ved Bassin 7.
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