
Store visioner for boliger i Adelgade 

 

Indenfor de næste år vil der være smukke, moderne bygninger ved siden af 

Jyske Bank og Bloms, midt på Skanderborgs hovedstrøg. Damgaard 

Ejendomme og Laban Arkikter vil skabe Munkegården: et unikt byggeri 

med både lejeboliger og butikker. 

 

Skanderborg er i udvikling 

Munkegården vil, ifølge Henrik Kamp Ditlev fra Laban arkitekter, blive et attraktivt sted at bo midt i 
byen: ” Skanderborg er inde i en rivende udvikling. Der er mange ny-tilflyttere, og midtbyen bliver 

mere fortættet. Nogen af bygningerne i området omkring Bloms står i kontrast til indkøbscenterets 
markante silhuet. Det får dem til at se nedslidte ud, og det er ærgerligt,” siger han: ” Vi vil 

reetablere gadebilledet i den sydlige ende af Adelgade, i forhold til både boliger og butikker, for 
målet er at skabe mere liv i bymidten.” Lejlighederne vil, ifølge planen, kunne være klar til 

indflytning i sommeren 2021. 

Hvordan kommer Munkegården til at se ud? 

Bygningen bliver en kombination af boliger og butikker, og området bag Bloms parkeringsplads 

bliver udnyttet til gårdhuse med altaner. ” I stedet for at ’ignorere’ de betonvægge, som lige nu 
udgør bagsiden af Bloms, vil vi bruge dem aktivt og omdanne dem til smukke boliger med masser 

af liv,” siger Finn Damgaard, ejer af Damgaard Ejendomme. Byggeriet er fordelt på to 

baggårdshuse, et forhus og to gadehuse med butikker i gadeplan. Facaderne bliver meget 
forskelligartede, så de kommer til at fremstå som flere selvstændige byhuse, og ikke en samlet, 

massiv facade, som ikke vil passe til resten af området,” siger Henrik Kamp Ditlev.  

 

Mere liv i butikkerne 

Munkegården bliver en del af et samlet plan for bybilledet omkring Adelgade, som giver området 
mere liv. Idéen er at skabe et byggeri, som bliver en del af aksen Kulturtorvet – Munkegården – 



Polititorvet. ” Det skaber en sammenhængskraft i området, at de tre poler er spredt ud over 

Adelgade. Det kan give hele området et tiltrængt løft, især når der også kommer liv i boligerne. Vi 
har tegnet meget åbne facader, som nærmest udvisker linjerne mellem fortov og byggeri,” fortæller 

Henrik Kamp Ditlev, og fortsætter: ”Ingen vil have boliger i gadeplan, men for butiksejerne bliver 

det et plus at ligge i et smukt byggeri. Det vil trække folk til, ikke bare indenfor åbningstiden.” 

 

Et ægte Skanderborgbyggeri 

Det er vigtigt for både Finn Damgaard og Henrik Kamp Ditlev at understrege, at selvom 
Munkegården optager mange kvadratmeter, passer det stadig godt ind i det øvrige Skanderborg, 

som ikke er en storby eller metropol. ”Det er byfortætning på en lav måde. Vi har designet 
Munkegården, så det passer til byen, og til bygninger som Bloms, Jyske Bank og Løvbjerg, som 

allerede fylder i bybilledet. Samtidig skal det også kunne ses og mærkes, at der bor folk i 
bygningerne. Adelgade skal opleves som levende og aktiv,” siger Henrik Kamp Ditlev. 

 

Kvalitetsboliger til alle 

Laban Arkitekter har tegnet boliger som er gennemlyste og med store glaspartier. De øverste 

boliger vil have sø-kig, og alle er med store altaner – enten mod Adelgade eller gårdmiljøet. 
Munkegården er designet til det moderne byliv, hvor indkøb og bolig ligger tæt, og hvor gårdmiljøet 

og de udendørs arealer er mange og varierede. ” Denne ende af Adelgade har potentialet til at 
blive et sjældent syn i en by på størrelse med Skanderborg:” Vi har sat os for at skabe et byrum i 

byrummet, for at aktivere en masse uudnyttede kvadratmetre, og for at omdanne nogle meget høje 

betonflader til et smukt og attraktivt område,” siger Henrik Kamp Ditlev. 

 

Præsentation af projektet for alle borgere 

”Dette byggeri er sat i værk for at revitalisere byen. Vi er stolte af planerne, og vil gerne vise 
hvordan det kommer til at se ud,” siger Finn Damgaard, og inviterer alle til at komme og se mere 

den 21.marts kl 15 i Skanderborg Kulturhus. ”Skanderborg er en dejlig by, omgivet af smuk natur. 
Vores hovedgade skal designes, så den skaber størst mulig værdi for vores borgere og gæster. 

Tænk på alle dem, som går forbi hvert år i august måned til Smukfest. Vi vil da gerne vise dem 
smukke, tidssvarende bygninger med spændende facader og masser af liv, ikke?”, afslutter han. 



 

Munkegården i tal: 

  

Baggårdshus 1 

Samlet areal: 1400 m2 

  

Baggårdshus 2 og forhus 

Samlet areal: 2000 m2 

   

Gadehus 1 

Samlet areal: 1500 m2 

  

Gadehus 2 

Samlet areal: 1300 m2 

  

Samlet areal 

Antal lejligheder: 43 stk. 

Antal butikker: 6 stk. 

Samlet areal: 6200 m2 

Heraf depot og kælderareal: 750 m2 

 

 


