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DREAMS-TOWARDS A

MULTICULTURAL SOCIETY
Den svenske landskabsarkitekt¬

forening, LAR, afholder fredag 10.
september sit årlige OYSTER-arran-
gement, et 1-dags seminar med fire
forelæsere, der diskuterer kulturel
diversitet og taler om design af i dag.
Judy Green (Israel/USA), er arkitekt
med israelsk og amerikansk stats¬
borgerskab, virksom i Israel siden
1979 og fra 1995 med eget kontor i
Jerusalem, GEO Architects, hvor hun
integrerer arkitektur og landskabs¬
arkitektur, baseret på natur, kultur
eller historiske elementer. Under¬
viser tillige i Haifa. Projekter: Peace-
scape - focusing on design of multi¬
cultural sites in Jerusalem; Landscape
Design in the Holy City.
Walter Hood (USA), afro-amerikansk
landskabsarkitekt, professor ved uni¬
versitetet i Berkeley. Forsker i tolkning
og forståelse af det multikulturelle
amerikanske samfund og afsmit¬
ningen heraf i det urbane landskab.

Park for an Anarchist.,
Durant Park, West Oakland

Lynn Kinnear (GB) driver kontoret
Kinnear Landscape Architects i
London, søger at udvikle konceptuelle
angrebsmåder til løsning af sine
projekter, der er multifunktionelle og
fantasifulde samt gerne med bruger-
medvirken. Projekter: HeJling Street
Park og Galaxy, London samt
Whitfield Gardens og White Chapel.

Galaxy. Canonbury Infants and
Junior School, Islington

Per-Markku Ristilammi (S) er etnolog
og tilknyttet inst. for europæisk
etnologi ved Lunds Universitet samt
IMER, internationel migration and
ethnic relations, på Malmo Hogskola
og Swedish Collegium for Advanced
Study in the Social Sciences, Upp¬
sala. 11994 publicerede han med
afhandlingen 'Rosengård och den
svarta poesin - en studie i modern
annorlundahet', som omhandler et
svensk, storskala boligområde med
en majoritet af beboere med ikke-
svensk baggrund.
Fredag 10. september 1999, kl. 9.30
i Horsalen, Arkitekturmuseet/
Moderna Museet, Skeppsholmen,
Stockholm.

Tilmelding ved indbetaling af 1.200
Skr inden 30.8.99 på LARs postgiro
502557-2. Anfør deltagernavn.
Afgift dækker gebyr, frokost og
festbuffet.
Efter 30.8 er afgiften 1.400 Skr.
Studerende og arbejdsløse betaler,
hvis der er plads, 120 kr. for fore¬
læsningerne,ved indgangen.
Information: Per Axelsson eller

Magdalena Franciskovic
tel. +46 8 698 43 00.

www.lar.se/oyster

KONFERENCER, MESSER M M.
8.-10. september. Stads-.og Kommu¬
negartnerforeningens årsmøde
SK holder årsmøde i Aalborg i an¬
ledning af, at kommunens park¬
afdeling fylder 130 år.
Temaet er sikring/bevarelse af byer¬
nes rekreative områder.
Information: SK, tel. 45 81 77 30.
10. september. 1-dags seminar.
Arr. OYSTER/LAR. www.lar.se/oyster
14.-17. september. 3rd Biennal of
Towns and Towns Planners in Europe.
Heme, Tyskland. Sustainable Devel¬
opment-- A challenge for Europe's
Urban Regions. Arr. SRL, Christiane
Klatt. Tel. +49 30 30 86 20 60,
Fax+ 49 30 30 86 20 62.
21 .-22. september. Natursten i byg-
gandet. Seminar i Breanås. 2.900 Skr.
Arr. Stenrikets Kultur- och Kompetens¬
centrum. Box 16, SE-280 63 Sibbult.
Fax+46 476 163 60.
27. september-1. oktober. Landscape
Planning in Europe. International
conference and workshops, in
.memory of Prof, Dr. Hans Kiemstedt.
(1934-1996). Herrenhausen.
Inf: Institut fur Landschaftspflege
und Naturschutz, c/o Dipl.-lng.
Barbara v. Kiigelgen. •

Herrenhauser Str. 2,
D-30419 Hannover
Fax:+49 511 762 3791.

Konferencegebyr: 400 DM.
www.laum.uni-hannover.de/iln/
27.-29. oktober. Areal 1999. Køln.

www.koelnmesse.de/areal.

NORDISK KONGRES FOR
LANDSKABSARKITEKT¬
STUDERENDE 1999

I dagene 22.-25. april afholdtes
Nordisk Kongres for landskabsarkitekt¬
studerende. Antallet af deltagere
var på 70, hvoraf godt 20 var fra
Norge og Sverige.
Finansieringen af kongressen blev
muliggjort gennem midler fra FLS,
Den Grønne Fond, DL, LAF, Frellsen
Kaffe og Toms chokolade.
Kongressen startede torsdag med
en foredragsrække, der skulle give
en introduktion til temaet:

Landskabet som Kunst
- Kunst i Landskabet.
Kunstkritiker Gertrud Købke Sutton
indledte med emnet 'land art', hvor
hun fortalte om land art's historie og
kunstnerne bag og viste talrige ek¬
sempler på, hvad land art kan være.
Derefter fik vi besøg af professor
Carsten Thau, sbm foruden foredrag
viste en film, The Draughtsman's
Contract, omhandlende landskabet i
filmkunsten.

Dagen blev rundet af med et foredrag
af arkitekt Leif Johannesen fra AAA,
som fortalte om bygningers placering
i landskabet.

Fredagen bød på en bustur tværs
over Sjælland og Fyn, hvor vi gjorde
stop ved Brorfelde, Tystrup Bavelse,
Trelleborg og Tranekær Slot.
Ved Tystrup Bavelse fandtes et stort
affaldsbjerg, der var udvalgt til lør¬
dagens workshop-område pga. sin
autonome placering midt i de natur¬
skønne omgivelser.
Workshop'ens opgaveformulering lød:
Find stedets kvaliteter og styrk dem.
Turens højdepunkt var uden tvivl
Tranekær Slot. Dette skyldes både
den megen land art, som vi havde
fået en appetitvækker til i torsdagens
foredrag, men også de mange for¬
skellige typer klassisk dansk natur,
som parken kunne byde på. Da både
eliesump, bøgeskov, overdrev og old¬
gamle egetræer var repræsenteret,
opstod hurtigten diskussion, om land
art overhovedet havde noget at gøre
her, da parken var smuk nok i sig
selv. Det er vanskeligt - og afhæn¬
gigt af hvert enkelt værk - at sige
om land art fremhævede det omgi¬
vende landskab eller nærmere hen¬
ledte opmærksomheden på sig selv.

Mikael Hansen: 'Organic Highway',
1995, fotograferet sidst i april 1999

Som eksempel kan nævnes værket
'Organic Highway', der fremtræder
som noget tydeligt menneskeskabt i
den naturlige skovbund. Oplevelsen
af 'Organic Highway' er dog meget
forskellig, om man ser den forår,
sommer, efterår eller vinter, man

kan så at sige opleve årstidernes
skift gennem værket.
Lørdagens worshop forløb meget
stille, da kun omkring 20 havde valgt
at deltage. Til gengæld udviste de
fremmødte stor kreativitet og op¬
findsomhed i opgavebesvarelserne,
der alle havde valgt, at lægge vægt
på udsigten fra affaldsbjerget.
Om søndagen sluttede kongressen
med brunch og evaluering samt en
gåtur til pladser og parker i
København.
Det er arrangørernes opfattelse, at
der med Nordisk kongres skabes et
forum, hvor der er gode muligheder
for at knytte kontakter til studerende
på de andre nordiske skoler og sam¬
arbejde på tværs af årgange og lande.
Endvidere kan kongressens hjælpe
de studerende til at anskue deres

fag fra en bredere, anderledes vinkel
ved at give dem indsigt i, hvordan
andre kunstnere og faggrupper
arbejder med landskabet.
Vi vil derfor rette en tak til de spon¬
sorer, som har hjulpet os med finan¬
siering af kongressen ved kontante
bidrag og diverse naturalier.
Ditte Poulsen, landskabsarkitekt¬
studerende, Sektion for Landskab, KVL

Affaldsbjerg ved Tystrup Bavelse-
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SAMTALE MED STADSGARTNER BØRGE CLAUSEN
Annemarie Lund

Den grønneforvaltning iAalborg runder i år 130 år, siger 1?
Ja, og Odense Kommunes parkafdeling er endda lidt
ældre. Vi har ikke kunnet finde nøjagtige beviser for,
hvornår det blev kommunalt i Aalborg, altså hvornår
det var skattekroner, der financierede. Men vi har fundet

en byrådsbeslutning, hvor der står, at man bevilger et
antal kroner til 3-4 anlæg. Det var på dagsordenen og

blev besluttet 19. april 1869. Der var allerede i 1820rne
ansat en mand til at passe nogle områder, men vi kan
ikke få dokumentation for, at det var en kommunal
mand. Måske blev han betalt via indsamlede midler.

Vi har fundet ud af, hvornår der først blev plantet
et offentligt sted i Aalborg. Ikke alene i Aalborg, men

også i mange andre provinsbyer, var det fra militært
hold, der blev taget de første initiativer til at få plan¬
tet. Det var en militærmand, Moltke, det begyndte at
indsamle penge og få kilderne uden for byen forskøn¬
net. I 1802 blev der bygget to små pavilloner, to kil¬
dehuse, ved indgangen til vores ældste park i Aalborg,
Kildeparken. Fra de to kildehuse løb vandet ned i en

kilde og derfra så ud i grøften. På det ene hus var en

lille marmorfrise, hvor der stod: 'Til Glæden' og på
det andet en, hvor der stod: 'Til Sundhed'. Den er nu

indmuret på det sted, hvor Kildehus'et oprindelig stod,
nemlig ved Europahallen. Her blev det første plantet
med indsamlede midler. Også i Nørresundby var det
militærfolk, og i Carolinelund, hvor Tivoli i dag ligger.

For nogle år siden bad jeg nogle af vore pensione¬
rede, tro arbejdere fra parkafdelingen om at samlg
materiale med billeder, og det har de gjort. Min op¬

rindelige idé var, at jeg skulle have lavet en faglig bog,
altså fortælle om parkernes udvikling. I stedet er det
mere blevet en kulturhistorisk bog. Det er mest af
interesse for aalborgensere, men den fortæller sjove og

interessante ting om anlæggene og om arbejdsforhold
- det er blevet en bog på 240 sider.

Og dig, har du altid varet ansat i Aalborg?
Stort set. Efter afsluttet uddannelse på Landbohøjskolen
i 1960 var jeg først heroppe i syv år, så var jeg kloster¬
gartner på Gisselfeld i fire år, men fik tilbud om at
komme tilbage til Aalborg. Jeg var dér til 1981, hvor
jeg blev stadsgartner i Randers indtil 1984. Så tre

gange er jeg blevet ansat i Aalborg Kommune.-

Men du er fynbo?
Ja, men jeg kan lide det nordjyske, aalborgensere.

Det, jeg synes er kendetegnende for Aalborg, og som
er anderledes, det er, at de er meget festlige, men de
kan det, som jeg sætter pris på, og som jeg også selv
lever efter. Det er, man skal edder... kunne have det

skægt ind imellem. Men mandag morgen, så er det
altså alvor igen. Jeg kender rigtig mange heroppe, som

er enormt dynamiske og med en masse farver på,
festlige mennesker, men også alvor og seriøsitet. De
kan begge dele. Det er den slags mennesker, jeg søger.

Jeg har haft tre forgængere deroppe, alle tre er blevet
gået.

Er det også noget aalborgensiski
Ja, det er det s'gu. Ham, jeg blev ansat af i 1960, sag¬

de til mig, jeg kan love dig, det er en spændende by.
Hvis ikke der sker noget, så laver vi selv noget, sagde
han. 1 1/2 år efter røg han ud med fynd og klem. Så
det er i hvert fald én af mine målsætninger, at jeg vil
gå selv, og det håber jeg også, jeg får lov til.

Giver den aalborgensiske dynamik, du beskriver, så også
særlige mulighederforparkafdelingen?
Ja, og jeg tror, jeg har været rimelig god til at være

sælger, jeg er god til at snakke med borgere og kom¬
me til borgermøder.

Du har gjort megetfor at synliggere parkafdelingen?
Sælge grønne billetter, kalder jeg det. Ja det at synlig¬
gøre, det synes jeg selv er vigtigt og nødvendigt.

Som nu stadsgartneren i Malmø, Gunnar Ericson.
Han blev jo hurtigt én af dem, jeg satte pris på. Han
var vel var én af de første, for 10-15 år siden, som

virkelig forstod det at finde på nogle utrolige, gedigne
og morsomme ting inde i byen, som folk lægger
mærke til. For ellers lægger man normalt ikke meget
mærke til, hvad parkafdelinger laver. Jeg tror, at
lederne skal kunne den side dg så ansætte de rigtige
folk til projektering og drift.

Det kan i nogles øjne måske virke lidt poppet. Jeg
kan godt ind imellem være lidt træt af det, men jeg
synes i'al .beskedenhed ikke, at jeg markedsfører mig
selv, men derimod faget og produktet.

Vi lavede en lille happening, en park på en nat, på
Nytorv i maj. Det er kun et lille område, hvor Spare¬
kassen skulle have bygget, det har de så udsat, og så
kan vi godt ligge der to-tre år - det ligger meget cen¬

tralt. Jeg har altid syntes, at vi skulle havp et grønt

Dette nummer afLandskab
drejer sig om den landskabspolitik,
landskabsplanlægning og land¬
skabsarkitektur, der udgårfra
ogforvaltesfra 'Park og miljø' i
Aalborg Kommune. Der er en

ganske lang tradition forpark¬
forvaltning, nu med Børge
Clausen som stadsgartner.
Danske stads- og kommunegart¬
nere holder i september deres
årsmøde her, og man mener, at

parkafdelingen i år har eksisteret
i 130 år.

Aalborg by med Nørresundby
liggerpå begge sider afLimfjorden.
Aalborg-Nørresundby har til¬
sammen ca. 115.00 indbyggere
og er derved Danmarks fjerde- i

største by; hele Aalborg Kommune
har ca. 160.000 indbyggere.
Aalborgs ældste bydel ligger lavt,
omkring Østeråens udløb i
Limfjorden. Domkirken, Skt.
Budolfikirke erfra 1300-tallet,
Aalborghus og Helligåndsklosteret
erfra 1400-tallet, mens detfine
Jens Bangs Stenhus erfra 1624.
Byen har været vigtig industriby
med cementproduktion og sprit¬
fabrikker, men er nu overvejende
uddannelsesby efter udbygningen
fra 70erne med universitet mm.
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anlæg på det sted. Det er en meget fin grund og ikke mere end 500 kvm.
Forslaget blev sendt til vores politikere og til Sparekassen. Mit bidrag
var at gå ind og lave det med mine folk.

Gennem sponsorering kan vi få muligheden for at gøre noget mere.

Sponsorer og erhvervsliv hænger sammen. Sparekassen bliver markeds¬
ført i det her, og aalborgenserne får et smukt sted nogle år endnu. Så det
er i virkeligheden en slags markedsføringshjælp.

I har også anvendt sponsorer til skovrejsning
Sponsorering, mener jeg, skal være på den måde, at vi kommer med
projektet. Vores seneste idé var at lave et lille diplom, der skulle sælges
til borgerne for et antal kroner, derved vil de bidrage med et antal ege¬
træer til en skov. Vi skulle dels have befolkningen med, dels sponsorer.

Jeg tog ud til SIFA, de Samlede Idrætsforeninger i Aalborg, som består
af 130-140 foreninger i alt, dvs. ca. 70.000 medlemmer repræsenteret i
De Samvirkende Idrætsforeninger, og så sagde jeg: 'Vi nærmer os årtu¬
sindskiftet, idrættens gave kunne være én skov eller to skove. Så vi fik
lavet en lille folder, den kostede 20 kr. Den tilbød SIFA, som jo er en

paraplyorganisation alle sine foreninger. Det sælges for 20 kr. - de 10
kroner får klubben, og de andre 10 kroner går til to egetræer, som vi
får, og så er der et skrabelod på, hvor sponsorer har givet for 80.000 kr.
præmier.

I al beskedenhed, så er det altså os, der har lavet projektet. Nu har vi
trykt 25.000, og man kan købe det, fordi man spiller, dem er der mange af.
Eller man kan købe, fordi man gerne vil støtte juniorholdet ude i Klarup
med 10 kroner, og endelig kan man købe, fordi man gerne vil være
med til at bidrage med to træer. Det kan blive til 50.000 egetræer, det
er 17-18-20 ha skov, fordi der skal lidt ammetræer ind mellem de her.

Det er gået stærkt med skovrejsning de senere år, men vi har stadig¬
væk mulighed for det dels Nordenfjords, dels Søndenfjords, hvor der
alligevel skulle være plantet skov. Og vi kunne måske også godt have
fået pengene til at plante en skov, men forskellen her er, at nu får vi
altså involveret - forhåbentlig — flere tusinde borgere og laver plante¬
happening i oktober.

Skovplantning med soldater fra Aalborg garnison
• Planting forests with soldiers from the garrison in Aalborg

Der er også andre skovprojekter: børneskov, FN-skov, venskabsbyskov
og 'træneskov'. Vi har to regimenter i vores garnison. I 1990 talte jeg
med garnisonskommandanten. Vi skulle i 1992 have 2 x 650 års by¬
jubilæum, og så siger han: 'Hvad kan vi finde på til byjubilæet?' Jeg
kunne kun sige skov. Hvis han ville komme med alle sine soldater, så
kan de én gang om året gøre én god gerning i Aalborg - nemlig plante
et par træer. Og det har vi gjort siden. Der står en skov derovre nu, 92,
93, 94, 95 osv. Og der kommer ca. 800 soldater. Dem, der indkaldes
til oktober, bliver omkring 1. november under fuld kommando kørt
ud og sat op i fem geledder. De har kun ét våben med sig, det er en felt¬
spade, og så får de udleveret 2-3 træer. I forvejen har vi rillet op, og

militæret har været ude med spraydåser, fordi der for hver to egetræer

også skal plantes et ammetræ, så det har en anden farve.
De får to egetræer og ammetræ. Og så bliver der sagt: 'Giv agt!

Plant. Træd frem. Plant. Træd frem. Plant. Træd frem. Så planter vi
ikke mere, tak for i dag.'

Vi får plantet en skov, og alle er glade for den. Også militærfolket,
vi kan godt se, at de synes det er så skægt. Det engagerer folk i utrolig
grad, det er det der er finten ved det.

Et andet indsatsområde er naturformidling?
Aalborgenserne betaler én'øre af deres skattekrone til etablering og ved¬
ligeholdelse af det grønne i Aalborg. Vi vil gerne fortælle dem om nogle
af de ting, de har, og hvad de kan få af oplevelser ved at komme ud.
Derfor ansatte vi først én naturvejleder, nu har vi tre. I foldere er be¬
skrevet de faste arrangementer, som interesserede foreninger, skoler,
børnehaver og lign. kan benytte sig af. Yderligere kan man få arrangeret

specialture på snart sagt hvilket som helst tidspunkt af døgnet, uden at
det koster en krone. Hvis man kan booke sig ind, for de er booket
resten af året. Vi går rundt med en 16.-17.000 mennesker hvert år -
i to timer og fortæller om vores virksomheds fortræffelige produkter.
Det er både i naturområder og parker, men mange mennesker vil ger¬
ne have en tur netop i det område, hvor de selv bor og går tur med
hunden. Det er måske ikke et særlig grønt område, men så får man at

vide, hvad er der af naturoplevelser. Og når man går der næste gang, så
har man fået øjnene op for noget, som man aldrig før har lagt mærke til.

Hvordan indgår I i kommuneplanarbejdet?
Vi har lavet et 'grønt katalog', som er ude i offentlig høring. Det vil
komme til at indgå i kommuneplanen. Desudep indgår vi i arbejdet
med en miljø- og trafikhandlingsplan, og så har vi et fjordkatalog, som

omhandler hele fjorden med begge bredder.
Fjordkataloget er udarbejdet i erkendelse af, at Aalborg aldrig har

udnyttet og forstået at udnytte, at vi ligger op til en fjord, og at vi har
vendt ryggen til fjorden - det var jo en industriby. Her er nu et forsøg
på at få en planlægning for fjorden og for arealerne ud til fjorden. Og
der indgår meget grønt.

Dansk Cementfabrik har nogle meget store arealer, som de har
brugt til udvinding og til opfyldning igen. Det er ikke vores, men vi
har et fint samarbejde med dem, og de er godt klar over, at på et eller
andet tidspunkt, om 10-30 år, så skal de overgå til det offentlige, når
de standser deres produktion på det sted. Så de arealer kommer til at

indgå i-den grønne plan.
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Det er besluttet, at de tre kataloger skal køre parallelt i offentligheds¬
fasen. Vi kalder det kataloger, men i virkeligheden er det kommune¬
plan-temaer. Ved næste kommuneplanrevision om et år eller to, skal
der rammer ind for de grønne områder, inden der bygges for meget i
grønne kiler. Rammerne gør, at vi kan administrere det grønne.

Aalborg er begunstiget afganske mange grønne kiler?
Nogle af kilerne er der i dag kun reminiscenser af. Men vil man, og vil
man det nok, så er der endnu muligheder for, at vi kan få genskabt dem.
I kataloget giver vi politikerne nogle eksempler på, hvordan det kan
gøres, bl.a. ude i Fjordkøb. Og der er ikke nogen nu, der har talt imod
grønne kiler.

Nogle steder er de meget smalle. Men vi har sagt, at en grøn kile
kan også godt være en forbindelse imellem to grønne områder, måske
kun en cykel- og en gangsti med et par træer ved. Indimellem må vi
også passere en vej. Der har aldrig været så stor opmærksomhed
omkring kilerne blandt borgere og politikere, som der er nu.

Det er ikke en enkelt lov som tager højde for at frede grønne områder
inde i byen, i hvert fald kun delvis. Det går mere på, at vi skal sikre
natur og fugle osv. Ikke noget med at man skal sikre grønne, rekreative
arealer for borgernes vel. Det blev afprøvet, da vi skulle frede Østerådalen.
Ressourcerne var bevilget til at lave Østerådalen, som er populær og

kendt heroppe. Man må være interesseret i, at der ikke kommer nogen

efterfølgende og ødelægger det, der er skabt. Så derfor ville politikerne
sætte sig minde ved at sikre det for efterkommerne. Jeg var spændt
som en våd paraply, da det kom til byrådet. Alle var oppe at sige noget

og alle gik ind for det. 31 stemmer stemte for, selv om der lægges bin¬
dinger på dispositionsretten.

Drastrupprojektet drejer sig om sikring af drikkevand og skovrejsning.
Det er klart, at der er nogle vældige diskussioner og tvistigheder med
landmændene, og dem der er jordbesiddere, de kan godt forstå det.
En ung landmand, som har satset og har regnet med at skulle være her
resten af sit liv, og så kommer man her og vil købe ham op, eller også
vil man lægge så stærke bindinger på. Men det er flot, at kommunen nu,

alene med den hensigt at sikre drikkevandet, over enjårrække har satset

omkring 30 mio kr.

Jeres aktiviteter ligger ikke alene i det åbne land, men også i midtbyen,
hvor torve ogpladser oggader renoveres?
Ja, og der synes jeg ikke, vi har være gode nok. Vi har ikke kunnet
komme igennem med så meget, som vi nok havde ønsket det. Jeg har
haft nogle nederlag her. Arkitekter kan være dygtige til at lave smukke
pladser, men de har i mange situationer ikke kunnet sælge det til lokal¬
befolkningen. Og det er så spørgsmålet, skal man det? Måske siger de
til sig selv: 'fru Hansen og fru Nielsen her i Aalborg, de har ikke forstand
på det. Vi ved hvad der er smukt, og hvad der er godt, og det får de
igennem.

Der det nok min holdning til det grønne, at vi skal både være dygtige
fagfolk og skabe noget, vi kan stå inde for rent fagligt, men vi er altså
ansat af borgerne, og vi skal have en rimelig forståelse af og opbakning
til vores produkt.

Men vi skal vi passe på, vi skal ikke bare sige 'grønt' for enhver pris.
Vi skal ikke have træer ind, hvis de ikke kan udvikle sig. Vi kan blive

beskyldt for, at vi er for ensporede, at vi absolut vil have træer op overalt.
Andre steder satser vi på krukker med sommerblomster i stærke farver.
Det er en rimelig god idé, de kan fjernes på en time, og så er de væk.

Louise Plads er et af de bedste eksempler, vi har, på det dilemma,
'Paris i Vejle'. Pladsen er smuk, og den er også spændende, men der
sidder få mennesker. Skaterne har overtaget pladsen. De hopper op på
bænkene, de kører på ryglænene. Kanten ved bassinet blev ødelagt,
pladsen er simpelthen ved at blive molestreret af skatere. Og så kommer
der slet ingen. Her synes jeg, man har et problem: pladsen kan den
være lige så fin og storslået, arkitektonisk korrekt og spændende den vil,
men hvis ikke borgerne vil have den, så...

Hvordan I er organiseret, og er der er andringer på vej?
Strukturen har heldigvis været sådan alle årene, at stadsgartneren har
rangeret på lige fod med stadsarkitekt og stadsingeniør, dvs. har haft
en direkte kontakt ti^ det politiske system, hvilket er enormt vigtigt.
I april 99 gik man i gang med et analysearbejde, som primært går på
strukturændringer. Det ender formentlig med, at vi får en entrepre¬

nørafdeling, som bliver fælles med de 'sorte/vej og kloak'. Både i
Odense og Esbjerg er park og vej nu slået sammen. Det spændende er,

hvordan vi bliver placeret som afdeling. Det bliver min sidste fight
heroppe, at vi fortsat skal have de tre søjler og være tæt på den politi¬
ske beslutningsproces. Nogle af de gamle, rigtig dygtige stadsgartnere,
S.A. Hansen i Lyngby-Taarbæk og Axel Thomsen i Odense, deres store
force var den gode kontakt til politikerne.

Det er meget vigtigt. Nogen har det i sig og nogen ikke. Jeg vil ikke
sige noget videre om uddannelsen, men man lærer ikke meget om den
del. Jeg mener, at det er en skavank, noget man burde være lidt mere

opmærksom på, når man uddanner landskabsarkitekter. Mange får på et

tidspunkt mulighed for at blive ledere i grønne forvaltninger. De skal
kunne sælge deres produkt, det er ikke nok at have en flot tegning
eller for den sags skyld et eminent produkt. Man skal også kunne klare
økonomi, tid mm. Jeg synes, at mange, når de kommer ud, ikke er så
gode til det.

Hvad vil du satse på, før du stopper om et år?
Nu hår vi foreløbig vores 130-fødselsdag i år. I juli inviterede vi alle
vores medarbejdere i marken plus pensionister, i alt omkring 300 men¬

nesker til en stor sommerfest. Og så har vi stads- og kommunegartner¬
foreningens årsmøde i september. Temaet er sikring og bevaring af
byens rekreative områder.

Aalborg er ikke en industriby mere, men en undervisnings- og en

service/kontoristby. Vi havde et værft engang, og havnen er flyttet ud i
østhavnen. Så de sidste 10-15 år har det helt klart ændret sig fra en

industriby til en undervisningsby. Da værftet blev nedlagt, da regnede
man jo med, at Aalborg gik i coma. Men det, der har været den største

gevinst for Aalborg, det er Universitetet. Aalborg ligger jo et tosset
sted. Når man ser på hvordan I binder jer sammen med Sverige og

Storebæltsbro osv., så ligger vi jo på en blindtarm heroppe. Men vi har
nogle turistmuligheder, og så har vi noget, som virkelig skyder frem,
der er kommet mange IT-virksomheder osv. Planen med at skifte fra
en industriby til en forhåbentlig smukkere byer i fuld gang.
AL
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GRØNT KATALOG Laurits Fristrup

Med udarbejdelsen af et Grønt Katalog fastlægges en

politik for, hvordan Aalborg kan blive en grønnere
kommune. Kataloget er i offentlig høring og forventes
vedtaget af byrådet i efteråret 1999.

Baggrund
Kommuneplanens hovedstruktur beskriver de over¬
ordnede principper for en grøn struktur i Aalborg
Kommune. Da byrådet vedtog hovedstrukturen i
december 1997, blev det samtidig besluttet, at prin¬
cipperne skulle konkretiseres gennem udarbejdelsen
af en grøn plan. På denne baggrund blev udarbejdel¬
sen af Grønt Katalog igangsat i foråret 1998.

Formål

Det grønne katalog har to hovedformål:
1. Grøn Kommune: at fastlægge en politik for
hvordan Aalborg kan blive en grønnere kommune
— med generelle mål og indsatsområder både for de
grønne områder, bolig- og erhvervsområder, veje,

det åbne land mv.

2. Grøn sammenhæng: at fastlægge en politik for
hvordan vi kan skabe rekreativ og biologisk
sammenhæng mellem de grønne områder — det vil
sige konkrete mål og indsatsområder for de enkelte
grønne kiler og forbindelser.

Sammenhang med den øvrige kommuneplanlægning
Det grønne katalog er en temaplan. Kataloget er en
del af kommuneplanen, men i første omgang inde¬
holder det ikke egentlige byplanrammer. Formelt er
det derfor stadig rammerne i den eksisterende kom¬
muneplan, der gælder for de grønne områder.

For de fjordnære grønne områder udarbejdes der
nye byplanrammer sammen med Fjordkataloget. De
øvrige byplanrammer indgår i kommuneplanlægnin¬
gen for de enkelte bydele og skal være udarbejdet
inden næste kommuneplanrevision.

Målsætningerne i Grønt Katalog skal være en del af
udgangspunktet for den efterfølgende udarbejdelse af
byplanrammer, lokalplaner og for byggesagsbehand¬
lingen.

Processen indtil nu

Første skridt i processen var udarbejdelsen af et debat¬
oplæg til fordebatten. I den forbindelse blev der af¬
holdt møde med udvalgte interesseparter i juni 1998.
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Mødets formål var at afdække de forskellige interes¬
ser, som der er i forhold til de grønne områder i Aal¬
borg Kommune. Områderne er specielle derved, at
de i høj grad er et resultat af fjorden, bakketoppene
og det lave land bestående af ådale og de fjordnære
områder.

Dette har givet et grundlag, som ses af illustratio¬
nen på næste side.

Hovedemnerne fra mødet blev udgangspunktet for
arbejdet med at skabe et grønt debatoplæg. Debat¬
oplægget blev godkendt af byrådet i december 1998.

Resultatet affordebatten
Debatindlæggene rummede følgende hovedsynspunkter:

- Aalborgs landskabelige træk skal bevares og styrkes.
- Der efterspørges en opprioritering af det rekrea¬
tive/grønne i forbindelse med byens pladser og

veje.
- Den grønne struktur, med forbindelse fra den
centrale bydel og ud i det åbne landskab, ønskes
sikret/styrket.
- Vestvejens krydsning af Østerådalen er øde¬
læggende for Østeråkilen.
- Man ørtsker aktivitetsmuligheder i de grønne

områder, og naturoplevelser skal have høj prioritet.
- Adgang til bynære naturoplevelser er vigtige.

Indholdet af 'Grønt Katalog'
Det grønne katalog rummer følgende hovedelementer:

1. Indledning.
2. Den grønne plan - generelle mål og indsats¬
områder!

,

3. Grøn sammenhæng — konkrete mål og indsats¬
områder for kiler og forbindelser.

Den grønne plan tager udgangspunkt i fire hoved¬
principper: synlig grøn profil, grønne aktiviteter,
plads til naturen og grøn sammenhæng.

Synlig grøn profil
Landskabets karakter skal være synlig — det betyder
f.eks., at bakkerne kan forstærkes af bebyggelse og

beplantning, mens lavtliggende områder bør friholdes.
Det grønne skal fylde mere i bybilledet - det vil

f.eks. sige, at beplantning af nye boligområder, er¬

hvervsområder, indfaldsveje, parkeringspladser mv.
skal prioriteres højt.
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Grønne aktiviteter

Alle bydele/byer skal rumme varierede grønne aktivi¬
tetsmuligheder for alle aldersgrupper - det vil sige, at
der både skal være mulighed for leg, sportsudøvelse,
gåture, samvær, afslapning, friluftsarrangementer,
naturoplevelser og for at dyrke sine egne grøntsager.

De grønne områder skal være multifunktionelle -

det vil sige, at de grønne områder skal kunne opfylde
mange behov på en gang og at vi skal undgå speciali¬
sering til fordel for en lille brugergruppe.

Grøn struktur
• Green structure

Plads til naturen

Der skal være gode vilkår for dyre- og plantelivet
både i bolig- og erhvervsområder, langs vejene, i de
rekreative områder og i det åbne land. Det betyder
f.eks., at andelen af befæstede arealer i et nyt bolig¬
område bør begrænses til et minimum og at skovrejs¬
ning bør prioriteres højt.

Gren sammenhang
Det skal være muligt at færdes i et sammenhængende
net af grønne områder og rekreative stier i hele kom¬
munen. Det betyder f.eks., at vi bør bevare de grønne

områder som er en del af en grøn kile eller en grøn

forbindelse og at det bør prioriteres højt at etablere
, stiforbindelser mellem de grønne områder.

De grønne kiler og forbindelser skal også fungere
som spredningskorridorer for planter og dyr - det
betyder f.eks., at sti- og vejforbindelser mellem de
grønne områder bør beplantes.

De grønne kiler tager udgangspunkt i de typiske
landskaber, f.eks. tager Drastrupkilen udgangspunkt i
bakkerne i den sydvestlige del af kommunen, irrens
Østeråkilen tager udgangspunkt i ådalen omkring
Østerå.

Et kileforløb består af områder med rekreative vær¬

dier, som bindes sammen af stier eller mindre trafike¬
rede grønne veje. Et område med rekreativ værdi kan
både være skov, natur, landbrugsområder, kulturhisto¬
riske levn, parker, grønne byrum, grønne byområder,
kolonihaver, lystbådehavne og meget andet.

De grønne forbindelser sammenbinder vigtige re¬

kreative områder og skaber sammenhæng til de grønne

kiler. De grønne forbindelser har ikke sammenhæng
med landskabet. De grønne forbindelser er særligt
vigtige i Nørresundby og Aalborg Øst, fordi der er

stor afstand til de grønne kiler i disse byområder.

Det er den grønne plans generelle princip om grøn

sammenhæng, der konkretiseres i katalogets sidste
del, dvs. i mål og indsatsområder for de grønne kiler
og forbindelser.

Den videre proces består i politisk behandling af
forslaget, og herefter en offentlighedsfase som

udløber i september.
Efter eventuelle justeringer forventes kataloget ved¬

taget i efteråret 1999.
Laurits Fristrup, landskabsarkitekt, afdelingsleder i
Park og Natur, Teknisk Forvaltning, Aalborg Kommune

Naturområder

Skovrejsningsområder

Grønne kiler

Ringforbindelser

Eks. skove
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NATURGENOPRETNING I AALBORG KOMMUNE
Søren Bøgeskov

ordnede målsætning for Østerådalen, foretog arbejds¬
gruppen i sommeren 1997 en interviewundersøgelse
af lodsejerne til de største landbrug i området.

I forbindelse med en renovering af Indkildevej har
det været muligt at etablere en stiunderføring under
Indkildevej og dermed skabe en gang- og cykelstifor¬
bindelse mellem naturområderne.

Styre- og arbejdsgruppen har udarbejdet et skitse¬
forslag,'som i foråret 1999 blev godkendt af kommunens
tekniske udvalg som grundlag for detailprojektering.

Skitseforslag
Skitsen omfatter et forslag til hovedstruktur og en

kort beskrivelse af forslagets hovedelementer, men
ikke en detailplanlægning af områdets fremtidige
rekreative anlæg. Styre-og arbejdsgruppen finder det
vigtigt, at området har en fleksibilitet og rummelig¬
hed, så forskellige natur,- miljø og friluftsinteresse¬
grupper til enhver tid kan indpasses i området.

Adgang til området
Langs områdets grænse mod øst og vest forekommer
der regelmæssigt adgange til området i form af over¬

eller underkørsler. Det er således muligt at komme til
Ådalen fra de omkringliggende byer og boligområder
uden større omvejskørsel. I forbindelse med den
enkelte adgang til området etajbleres en mindre parke¬
ringsplads med plads til 4-8 biler.

Hovedstisystem
Ved placering af hovedstinettet har arbejdsgruppen
lagt vægt på at udlægge et oplevelsesrigt og nuanceret
stitracé, og så vidt det har været muligt, anvendes eksi¬
sterende grus- og markveje. Det er en forudsætning,
at hovedstisystemet har en fast grusbelægning og der¬
med kan anvendes hele året som gang- og cykelsti.

Hovedstien sluttes mod nord til stiunderføringen
under Indkildevej til sammenkobling med stisystemet
i Østerådalen Nord. Det er en forudsætning, at ad¬
gangene til området fra øst og vest kobles til sammen¬

hæng med skovrejsningsprojekterne.
I området etableres der, ud over de nord-sydgående

hovedstier, også et antal øst-vestgående stiforbindelser,
så det er muligt at bevæge sig rundt i området på
kortere eller længere ture. Hovedstinettet vil endvidere
kunne fungere som en alternativ rute mellem bolig
og arbejdsplads i byens centrum.

Målsætning
Styregruppen valgte at fastholde den overordnede
målsætning fra Østerådalen Nord:

— at fremhæve og understrege de overordnede
landskabstræk
— at etablere og genoprette forskellige naturtyper
— at øge tilgængeligheden til området
— at sikre, at den fremtidige pleje sker i overens¬

stemmelse med naturens betingelser
— at sikre sammenhæng mellem natur-, miljø- og

landbrugsinteresser
— samt at området kan anvendes i forbindelse med

kultur- og naturformidling.

Friluftsområdet Østerådalen Nord blev etableret i pe¬

rioden 1992-1994. Publikum har modtaget området
med stor interesse og anvender det i dag til mange

forskellige rekreative formål. Daginstitutioner og sko¬
ler benytter området som udflugts- og undervisnings¬
område. Gymnasier, højere læreranstalter og forskellige
naturinteresseorganisationer anvender området til
pædagogisk naturformidling. Men området benyttes
også til mere uorganiserede udflugtsmål af mange aal-
borgensere året rundt.

Rådmanden for Teknisk Forvaltning anmodede i
efteråret 1995 Styre- og arbejdsgruppen, som havde
forestået etableringen af Østerådalen Nord, om at gen¬

optage og fortsætte arbejdet mod syd. Østerådalen Syd
blev fastlagt til at omfatte strækningen fra Indkildevej
mod nord til Bonderup Bro mod syd. Mod vest afgræn¬
ses området af jernbanen og mod øst af bakkeøens fod.

Forudsætninger
Det er en forudsætning, såfremt der er behov for en

tilpasning af landbrugsdriften i forhold til den over¬
ordnede målsætning, at man kan nå til enighed med
de private lodsejere. Herudover blev der stillet en

række konkrete krav til projektet bl.a. en rimelig for¬
bindelse til området mod nord og stiforbindelse til de
to skovrejsningsprojekter beliggende henholdsvis.øst
og vest for ådalen.

Nordjyllands Amts, landskabskontor foretog i
eftersommeren 1996 en botanisk registrering i områ¬
det. Undersøgelsen viste bl.a., at området indeholder
flere delområder med spændende botaniske arter.

For at undersøge hvordan mulighederne er for at

tilpasse den eksisterende landbrugsdrift til den over¬
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Signatur
.••••• Etapegrænse

Hovedsti

(23l2) Skovplantning
Jernbane

llllllllll Dall Villaby

60.000

Mod sydøst videreføres hovedstien uden for området
til Skråvej, så det her er muligt at komme videre til
Ferslev, Voldsted og Lindenborg ådal.

Hovedstinettet anlægges på eksisterende grus- og

markveje, men det vil sandsynligvis være nødvendigt
for at opnå et sammenhængende stisystem at opkøbe
delstrækninger. Endvidere vil der være behov for at

etablere et par broer over Guldbækken og Østerå.
Hovedstinettet suppleres efter behov med en række

sekundære stier. På disse mere enkle stier kan man

ikke påregne at kunne færdes på cykel hele året. En
åbning af området for offentligheden ved at etablere
hovedstisystemet prioriteres som den vigtigste opgave.

Med udgangspunkt i ridecentret ved Finstrupgård
etableres et ridestisystem, som med tiden kan udbyg¬
ges til hele naturområdet og på lang sigt til naboom¬
råderne mod øst og vest.

Natur- og miljøgenopretning '
Udover en tilstrækkelig god vandkvalitet er fysisk
variation i vandløbet en betingelse for udviklingen af
et rigt dyre- og planteliv. Den bedste måde at skabe
denne variation på vil være at gengive vandløbet dets
oprindelige slyngede forløb og bredde. I Østerå vil en

slyngning og indsnævring af bredden selv på delstræk¬
ninger have en væsentlig indflydelse længere oppe i
vandløbet i form af vandstandsstigninger og periodiske
oversvømmelser. De enkelte delstrækninger af Østerå

kan derfor ikke vurderes isoleret. Vandstandsstigninger
i Østerå vil være i konflikt med eksisterende landbrugs¬
interesser. På den nederste del af Guldbækken vil der

være mulighed for at etablere slyngninger og en større

vandhastighed, idet faldet på denne strækning er større.

Slyngninger og våde enge

Udover de umiddelbare forbedringer af miljøforhol¬
dene i vandløbene vil genskabelse af nye engområder
med hævet vandstand og periodiske oversvømmelser
kunne medvirke til en' reduktion af kvælstofudvask¬

ningen til Limfjorden. Da Østerådalen har lav dyrk-
ningsgrad, må bidraget primært forventes at stamme
fra grundvandstilstrømning og fra drænvand fra dyr¬
kede arealer og gødskede kulturenge i selve ådalen.

Landbrugsdrift
Den landbrugsmæssige udvikling i de nærmeste år er

ganske svær at forudsige, da de lokale landmænds
forventninger til fremtiden er meget usikker. Det fore¬
slås under hensyn til denne usikkerhed, at de koordi¬
neringer, reguleringer og omlægninger, der skal fore¬
tages af arealanvendelsen for at nå de opstillede mål,
sker etapevis og i nært samarbejde med lodsejerne.

I områdets nordlige del ejer Aalborg Kommune
stort set samtlige arealer beliggende øst for Østerå.
Den nordligste del anvendes til kolonihaver, og de
mest regulære restarealer er forpagtet til en lokal land¬
mand, som dyrker korn. Det foreslås, at forpagtningen
af de lavtliggende arealer opsiges, og at arealerne igen
udlægges som engområder og holdes afgræsset. End¬
videre foreslås det, at der for arealerne mellem Dall

Villaby og Østerå og arealerne omkring Guldbækken
beliggende mellem jernbanen og Svenstrup Holm i
samarbejde med lodsejerne udarbejdes plejeplaner.

Plantninger
I området forekommer der en del plantninger som

ud fra en landskabelig vurdering virker forkerte og

fremmede. Skitseforslaget indeholder derfor forslag til
fjernelse og udtynding af disse. Skitsen indeholder
endvidere forslag til en række supplerende plantninger
i form af kant-, ramme- og skovplantninger, som alle
hver på sin måde skal understrege og fremhæve ådalens
landskabelige sammenhæng.
Søren Bøgeskov, landskabsarkitekt mdl, Teknik ogAnlæg,
Teknisk Forvaltning Aalborg Kommune
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LINDHOLM HØJE Søren Bøgeskov

Kridtøerne omkring Aalborg hæver
sig ca. 60 m over Limfjorden.
Fotos: Søren Bøgeskov
• • Chalk deposits around Aalborg
rise c. 60 m over Limfjorden.

Limfjorden har de seneste 2000 år haft nogenlunde
den udformning, vi kender i dag. Færdsel og transport
over land var besværlig og langsom og kunne kun fore¬
gå over de højere liggende morænelandskaber. Store
omveje var ofte nødvendige for at undgå de lavtlig¬
gende og fugtige områder. Limfjorden har derfor
været foretrukket til lokal varetransport og samfærdsel.

I yngre jernalder og i vikingetiden var fjorden en

vigtig forbindelse til England og Norge. Dengang var
det muligt at sejle direkte ud i Vesterhavet ved Agger¬
tangen og vest om Fjerritslev-moræneøen til Skagerrak,
I den tidlige middelalder sandede begge disse forbin¬
delser til, og tilbage var kun forbindelsen til Kattegat
ved Hals.

I den østlige del af Limfjorden er der to naturlige
overgangssteder mellem Himmerland og Vendsyssel,
en vestlig ved Aggersborg/Løgstør og en østlig ved
Aalborg/Nørresundby.

Lindholm Høje ved Nørresundby har været bosat
fra omkring 400 e.kr. til engang i 1100-årene. Lind¬
holm Høje har sandsynligvis haft en særlig betydning
i forbindelse med overgangsstedet og virket som en

slags centrallandsby for oplandet.
I den sene vikingetid ønskede kongemagten at over¬

tage kontrollen med overgangsstedet, og Aalborg blev
grundlagt. Hermed fjernes grundlaget for landsbyens
eksistens, og byen stagnerer i gennem den følgende
periode. Området blev i samme periode ramt af en

naturkatastrofe, idet det blev dækket af flyvesand.
I årene 1952-58 blev området udgravet af National¬

museet, og man frilagde gravpladsen og store dele af
de bebyggelser, som hørte sammen med gravpladsen.
Både gravplads og bebyggelse lå skjult under et op til

fire meter tykt lag flyvesand. Efter udgravningens af¬
slutning blev hele området tilsået med græs og plejes
i dag på nænsom måde af kommunale får.

Området fremstår i dag som et af Danmarks mest
markante monumenter fra oldtiden. Hundredevis af

sten er opstillet på bakkens top, placeret i enkle former:
trekanter, kredse og skibssætninger. Hver stensætning
markerer en gravplads, og mere end 600 gravpladser
er markeret.

I 1989 havde cementfabrikken Aalborg Portland A/S
100 års jubilæum. I den forbindelse skænkede virksom¬
heden en museumsbygning på Lindholm Høje til
Aalborg Kommune. I 1992 indviede Aalborg Historiske
Museum bygningskomplekset med en omfattende ud¬
stilling om Lindholm Højes historie.
Søren Bøgeskov, landskabsarkitekt mdl, Teknik ogAnlag,
Teknisk Forvaltning, Aalborg Kommune

Lindholm Høje Museumsbygning, 1989, friarealer 1990
Arkitekt: Dam og Bengaard, Aalborg
Landskabsarkitekt: Park og Natur, Teknisk Forvaltning,
Aalborg



GULDBÆKKEN OG HAMMERVÆRKET
— et natur- og kulturprojekt

Gitte Ramhøj

Projektet indeholder anvisninger på, hvorledes området
ved Guldbækken og Hammerværket kan restaureres,

synliggøres og sikres som et af Nordjyllands bedst be¬
varede eksempler på et gammelt, fritbeliggende indu¬
strianlæg med velbevarede næromgivelser. Projektet er

udarbejdet i et samarbejde mellem Aalborg Kommune
og Nordjyllands Amt. Hammerværket og Historisk
Museum i Aalborg har bistået med det historiske afsnit.

Hammerværket åbnede for syv år siden som et

arbejdende besøgsmuseum. Det var lykkedes en lokal
gruppe af interesserede at genskabe Hammerværket,
der havde produktion i de ældste bygninger helt frem
til 1970erne. Vandvejene i den omlagte Guldbæk
sikrede energi til Hammerværket, tidligere dl produktion
af Zincks spader m.m. og nu til driften af museet.
Interessen for at bevare museet er gennem de senere

år vokset. Fra at have været et lokalt anliggende har
Hammerværket fået regional betydning. Det er et

enestående, velbevaret eksempel på et tidligt industrielt
anlæg med en stor fortælleværdi.

Restaurering og sikringforfremtiden
De ældste dele af fabriksbygningerne og vandvejene
trænger til en renovering. Den ældste del af fabrikken
med Godthåb Møllesø er opført i 1797. I 1898 for¬
øgedes faldhøjden fra to meter til otte meter ved hjælp
af en syv hundrede meter lang bygget kanal med flise¬
belagte kanter og dæmning. Vandkraften blev omsat
i et turbinetårn for enden af kanalen. Kanalen trænger
til at blive tætnet, og gennembrud skal forebygges.
To stemmeværker skal tætnes, og den fremtidige pleje
skal forenkles. Imidlertid er store dele afomgivelserne
med vandvejene, der er nødvendige for driften af museet,
i privat eje. Byrådet har i princippet vedtaget at søge

rejst en fredningssag i et samarbejde med Nordjyllands
Amt og Danmarks Naturfredningsforening for at sik¬
re den velbevarede.helhed for fremtiden. Fredningen
rejses dels som en landskabsfredning og dels som en

bygningsfredning. Ejeren og Historisk Museum i Aal¬
borg støtter ideen med en sikring gennem fredninger.

Synliggørelse
Formidlingen af sammenhængen mellem Guldbækken
og Hammerværket er en vigtig del af projektet.

I dag er kanalen skjult i en skovagtig beplantning.
Fældning og tynding skal sammen med en stiadgang
langs kanalen sikre en synliggørelse af den historiske
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Tv. Den 700 m lange kanal
• Left. The 700 meter-long canal

Guldbæk Ådal
1. Ridemandsmølle. 2. Møllesø.
3. Mølleløb. 4. Kanal. 5. Guldbækken
6. Zincks fabrikker og Hammerværk.
7. Turbinetårn. 8. Plantninger med ask.
9. Fisketrappe. •

Fotos: Gitte Ramhøj
• Guldbæk River Valley
1. Mill. 2. Mill pond. 3. Mill stream.
4. Canal. 5. Guldbækken.
6. Zinck's factories and the Forge.
7. Turbine tower. 8. Plantings of ash
9. Fish ladder.

udvikling i udnyttelsen af Guldbækken som kraftkilde
til produktion. Kanalen med turbinetårnet skal være

offendig tilgængelig, for at sammenhængen mellem
vandkraft og produktion kan opfattes. Skiltning og

informationstavler skal styrke formidlingen.

Naturpleje
En omlægning fra en stor privat frugthave til offent¬
ligt tilgængeligt græsareal med naturpleje, med får
skal forenkle driften. Stifteren Christian Zinck og de
efterfølgende ejere har plantet ask for at fremtidssikre
produktionen. Asketræ bruges den dag i dag til skafter.
En nødvendig naturpleje skal sikre og fremhæve asken
som karaktertræ i områclet. En løbende oprensning
af sø, kanal og riste skal sikres for at give tilstrække¬
lig vandkraft til museets drift, og der skal findes en

varig løsning på tilsyn og pleje af de øvrige vandveje,
dæmning, riste, broer, stemmeværker og omløb.

Sommeren 1997 blev Godthåb Møllesø med karpedam
renset op, og træplantningen langs søbredden blev
tyndet. Det store vandspejl foran Hammerværket
fremhæver nu stedets særlige karakter. »

Gitte Ramhøj, landskabsarkitekt, Park og Natur,
Teknisk Forvaltning, Aalborg Kommune

105



DRASTRUP PROJEKTET
— rent drikkevand og grønne skove

Gitte Ramhøj

Dispositionsplan for Drastrup
• Master plan for Drastrup

Idéen med Drastrup pilotprojekt er at sikre rent drikke¬
vand til Aalborgs borgere og at øge skovarealet i det by¬
nære landskab. Drastrup-området vil i fremtiden blive
et fristed for rekreation og naturoplevelser for mange

mennesker. Pilotprojektområdet er overvejende et land¬
brugsområde, der omlægges til miljøfølsom anvendelse
med ny skov, enge, overdrev og efterbehandlede grus¬

grave. Med et udbygget stisystem, hjulpet på vej af infor¬
mationstavler, skilte og en folder, vil Drastrupområdet
blive et attraktivt, bynært landskab med gode mulig¬
heder for friluftsliv og nem adgang til varieret natur.

Baggrund
I begyndelsen af firserne blev de første drikkevands¬
boringer i midtbyen lukket på grund af forurening.
I midten af firserne indledte Nordjyllands Amt og Aal¬
borg Kommune Drastrup pilotprojekt, der gik ud på at
finde metoder til at 'dyrke rent grundvand' i et frem¬
tidigt indvindingsområde ved Drastrup. Undergrun¬
den består af sand, grus og kridt uden rensende
effekt. Hvis vi ikke vil have sprøjtemidler i grundvan¬
det, skal brugen af sprøjtemidler standses. Aalborg
Kommune vedtog at stoppe brugen af sprøjtemidler på
egne arealer.

Nordjyllands Amt koordinerede udlægget af højt
prioriterede indvindingsområder og skovrejsning i
regionplanen. Det fremtidige indvindingsområde til
Drastrup kildeplads blev afgrænset, og der blev etab¬
leret overvågningsboringer overalt i området til at følge
udviklingen af grundvandskvaliteten i flere dybder.

I et samarbejde med landbrugskonsulenter blev de
eksisterende tilskudsmuligheder til omlægning af land¬
brugsdriften tilbudf hver enkelt landmand i perioden
1987 til 1996. Kun en jJrocent af området blev omlagt.

Analyseresultaterne fra overvågningsboringerne viste i
1996, at grundvand, der var ældre end 50 år, dvs. fra
før landbruget blev industrialiseret, havde et kvælstof¬
indhold, der holdt sig under den vejledende grænseværdi.
Det nydannede grundvand havde et kvælstofindhold
på over 120 mg/l, dvs. mere end det tredobbelte, samt

spor af pesticider og nedbrydningsprodukter heraf.

Helhedsplan
Den eksisterende arealanvendelse blev registreret og

analyseret inden for et ca. 700 ha stort område. På
grundlag af en landskabsanalyse og kommuneplanens
retningslinier for en grøn struktur med kiler og ring-*

forbindelser blev der udarbejdet en helhedsplan. Udover
at sikre rent drikkevand er målsætningen at forøge
skovarealet og at forbedre tilgængeligheden til det by¬
nære landskab. Helhedsplanen er offentliggjort og

sikret som et tillæg til kommuneplanen. Efterfølgende
blev der udarbejdet en skovrejsningsplan for en stor
del af området i et samarbejde med Buderupholm Stats¬
skovdistrikt. Helhedsplanen indeholder flere temaer:

- Skoven tæt ved byen. Målet er, at skovarealet skal
forøges. Aalborg Kommune er underforsynet med skov,
idet der kun er 6% skov mod et landsgennemsnit på
12%. De eksisterende naturområder ved Poulstrup Sø
og Lundby Krat trænger til en aflastning. Der plantes
på de højt beliggende moræneflader. Den gamle kyst¬
skrænt og,engene friholdes for skovplantning. Kon¬
trasterne i landskabet forstærkes og egnskarakteristiske
landskabstræk bevares. Indtil nu er der i alt plantet ca.

120 ha ny skov, som ligger i cykelafstand fra Aalborg
Centrum. Fra Aalborg føres de besøgende fra Letvad-
vej gennem en ny grøn byport over engene til Drastrup.
Herfra er der let adgang til Drastrup-skoven. De nye

skoves tilvækst kan følges, og der skabes gode mulig¬
heder for friluftliv og for naturoplevelser. I skoven
anlægges stierne, efterhånden som skoven udbygges.

- Enge og overdrev. Her omlægges driften fra kon¬
ventionelt landbrug til naturpleje med ekstensiv
græsning. Kvæget og hestene græsser på engene og de
tørre bakker. Der sættes ikke flere dyr ud på markerne,
end dyrenes klatter kan omsættes, og udvaskning af
kvælstof til grundvandet kan nedbringes. Efterhånden
som landmandens gødning og sprøjtning holder op,

vil blomsterne klare konkurrencen fra græsserne, og

vi kan forvente at se flere sommerfugle og fugle i om¬

rådet. Stierne går mellem indhegningerne.
- Fritidslandskab i grusgravene. Grusgraven omdan¬

nes til ef fritidslandskab med naturpræg. Efterhånden
som udgravningstilladelserne udløber, efterbehandles
grusgravene til fritidslandskaber. Tilkørsel af fyld udefra
er ophørt. Ved 'Klitgaards' grusgrav ved Nibevej an¬

lægges en parkeringsplads med informationstavle, og
de (nærkede stier'skal udgå herfra. 'Thorns' grusgrav
efterbehandles til fritidsaktiviteter for større grupper og

for fritidsaktiviteter, der slider hårdt på naturgrundlaget.
- Kulturspor. Let adgang til drikkevand fra kilderne

og ernæring ved landbrug, jagt og fiskeri har skabt
grundlaget for, at menneskene siden oldtiden har sat

spor i landskabet. Ørnhøj fra Stenalderen, Oddershøj

Overdrev og vandreservoir
• Common and water reservoir
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fra Bronzealderen, spor af bopladser fra jernalderen,
middelalderkirken i Frejlev og udflytterlandsbyen
Drastrup er synlige spor. Kultursporene har en stor

fortælleværdi, og stiernes linieføring fastlægges også
under hensyntagen hertil.

- Udflugtsmål. I de kommende år vil der blive sat
informationstavler op og indrettet primitive rastepladser
på attraktive steder. Fra festpladsen i Drastrupskoven
og fra Oddershøj er der en storslået udsigt.

Aktiv indsats

På grundlag af analyseresultaterne satte byrådet i 1996
3 mio kr./år på budgettet til en aktiv grundvandsbe¬
skyttelse og skovrejsning. Dette beløb går til jordopkøb.
Derudover indeholder projektet 12.6 mio kr. til om¬

lægning af landbrugsdrift, efterbehandling af råstof¬
grave, formidling, analyser, m.m. Siden 1997 har EUs
Lifemiljøprogram støttet denne del af projektet med
50 % medfinanciering.

Jordfordeling
Ved hjælp af en jordfordeling har Aalborg kommune
købt og omlagt ca. 350 ha landbrugsjord. På det mest
følsomme område nærmest vandværket er der på de
erhvervede ejendomme tinglyst deklaration om forbud
mod sprøjtning og gødning. På de arealer, der ligger
lidt længere væk fra vandværket, er der forbud mod
sprøjtning, medens det er tilladt at gøde med op til
80 kg kvælstof. Statsskovvæsenet har købt ca. 260 ha
landbrugsjord. Heraf er ca. 100 ha overtaget i jord¬
fordelingen fra Aalborg Kommune. Jordfordelingen er

gennemført ved frivillige forhandlinger med lodsejerne.
Omkring en fjerdedel af området mangler endnu at

blive omlagt. I foråret er der sat geofysiske undersøgelser
i gang for at skabe det nødvendige grundlag for, at

Aalborg Kommune kan udarbejde en indsatsplan. Aalborg
byråd har udfoldet store bestræbelser for at sikre om¬

lægningen gennem frivillige aftaler. Såfremt der til sidst
mangler omlægning af en enkelt ejendom eller to, er

byrådet indstillet på at gennemføre omlægningen ved
hjælp af en ekspropriation på grundlag af en indsatsplan.

I

Ny metoder
Aalborg Kommune har sammen med Forskningscentret
for Skov &C Landskab overvejet flere forskellige metoder
til at omlægge landbrugsjord til ny skov og vedvarende
græsarealer på miljøfølsomme områder. Skov er en

varig løsning, når der skal dyrkes rent grundvand.
Skovbrug uden sprøjtning og gødning giver en stabil
og lav udvaskning. Nitratudvaskningen fra naturarea¬
ler (skov, enge og overdrev) er 8-10 gange lavere end
på landbrugsarealer. Offentligt ejede skovarealer sikrer
offentligheden adgang til naturområder.

Samarbejdet mellem Aalborg Kommune og Forsknings¬
centret for Skov & Landskab har resulteret i en rapport

om etablering og drift af skov og arealer med vedvarende
græs på drikkevandsområder. I nogle af de områder,
der er omlagt, har Aalborg Kommune etableret jord-
vandsstationer, der i de kommende år skal give et

grundlag for at følge kvaliteten af det vand, der forlader
rodzonen efter omlægningen til skov og vedvarende
græsarealer. Det nydannede grundvand indeholder
pesticider og nedbrydningsprodukter heraf. Projektet
indeholder udvikling af metoder til afværgepumpning,
hvor det øverste, forurenede grundvandslag pumpes

op og ledes bort fra indvindingsområdet.

Formidling
Drastrup og Frejlev by ligger oven på grundvandsmagasiner.
Frejlev har for et par år siden erklæret sig som giftfri by.
Aalborg Kommune har stillet rådgivning (besøg af
naturvejleder, husstandsomdelt avis m.m.) og forskellige
former for praktisk hjælp (Tagetes, gasbrænder, conta¬
iner til indsamling af sprøjterester m.m.) til rådighed.

Drastrupområdet bliver tilgængeligt for offentlig¬
heden ved hjælp af et netværk af stier. Der skabes for¬
bedrede adgangsbetingelser fra Aalborg, Frejlev, Dra¬
strup, Svenstrup og Godthåb til Drastrup-området.
Hovedstierne forbindes med naturgenopretningsom¬
rådet i Østerådalen og med Limfjorden.

I 1998 blev der nedsat en følgegruppe med repræsen¬

tanter for lodsejerne i landområdet, borgerforeningerne
i Drastrup og Frejlev, de private vandværker, Danmarks
Naturfredningsforening, Friluftrådet, Buderupholm
Statsskovvæsen og Nordjyllands Amt. Ved hjælp af
lokale, interesserede borgere gennemføres regelmæssigt
en naturovervågning, der følger forandringerne i floraen
og fuglelivet. Udviklingen i Drastrupprojektet for¬
midles til borgerne i indvindingsområdet gennem

'Vandposten', der er et husstandsomdelt blad og en

hjemmeside. Tre skoler i området har haft besøg af en

vandreudstilling og har faet en undervisningsmappe
stillet til rådighed. I september måned tilbyder skole¬
forvaltningen ét introduktionskursus om Drastrup¬
projektet til alle lærere i kommunen.

Resultat

Dyrkningen af rent grundvand og en aktiv omlægning
til ny skov har haft en meget positiv signalværdi. Resulta¬
terne er opnået på grundlag af en vedvarende og aktiv
indsats gennem mere end ti år. Det er et enigt byråd,
der har vist politisk vilje til at gennemføre projektet
og ikke mindst stillet de nødvendige økonomiske
midler til rådighed.
Gitte Ramhøj, landskabsarkitekt, Park og Natur,
Teknisk Forvaltning, Aalborg Kommune

Ny skov i Drastrup og blomstrende
læhegn med Sargents Æble
• New forest in Drastrup and flower¬
ing windbreak with Malus sargentii

Råstofgrav • Gravel pit
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UNIVERSITETSOMRÅDET I SØNDER TRANDERS
Per Jacobi

Aalborg Universitet - hovedstruktur
• Aalborg University — main structure
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Den første byenhed.
Dall & Lindhartdsen
• The first urban unit.
Dall & Lindhartdsen

1:60.000

Den overordnede plan.
Dall & Lindhartdsen
Th. Universitetsområdet,
søen i midten af den første byenhed
• The overall plari Dall & Lindhartdsen
Right. University quarter, the lake in the
middle of the first urban unit

Aalborg Universitetscenter - nu Aalborg Universitet
- har siden 1975 været under udbygning inden for et
område sydøst for Aalborgs centrale bydele omkring
landsbyen Sønder Tranders.

Opbygningen af universitet er sket som et led i en
samlet byudvikling med boligbebyggelse, lokale insti¬
tutioner, forskningsinstitutter (NOVI), visse former
for udviklingsbaserede erhvervsvirksomheder, offent¬
lig og privat administration, butikscenter m.m.
Denne integration mellem universitetscenter og andre
byfunktioner afspejler ønsket om at opnå god kontakt
mellem universitets verden og det omgivende by¬
samfund.

Den overordnede udviklingsplan
Byudviklingsområdet omkring Sønder Tranders om¬
fatter et areal på ca. 500 ha inklusive selve landsbyen.
I den oprindelige hovedstrukturskitse fra 1973-74
blev det foreslået, at den nordlige del af området
skulle opdeles i fire byenheder, hver på 40-50 ha. Til¬
sammen skulle byenhederne kunne give plads til op

mod 200.000 kvm etageareal til universitetsformål,
1.200-1.500 boliger samt regionale centerfunktioner
overvejende inden for offentlig og privat administra¬
tion, kulturelle formål m.m.

Formålet med opdelingen i byenheder var at skabe
grundlag for, at områdets udbygning kunne ske i
form af overskuelige, afgrænsede enheder af bebyggel¬
se, og således at en enhed kunne færdiggøres, inden
udbygningen af den næste blev sat i gang.

For hele Sønder Tranders-området blev der foreslået

en trafikstruktur med en klar opgavefordeling mellem
bilveje, busvejen og stierne. Biltrafikken har adgang
fra veje, der orrjkranser byenhederne. Hovedparten af
byenhedens parkeringspladser findes i randzonen tæt

op ad vejene. Der er ikke mulighed for at køre i bil
igennem byenheden. Et udstrakt net af stier inden for
den enkelte byenheder og mellem de enkelte byenheder
sikrer cyklisternes og fodgængernes færden. Den kollek¬
tive trafikbetjening varetages af bybusser, der kører på
en særskilt busvej centralt gennem de enkelte byenheder.

En byenhed dækker et areal på 40-50 ha. Halvdeler!
anvendes til universitetsanlæg og den anden halvdel
til boliger og lokale institutioner og andre fællesanlæg.
Universitetsanlæggene placeres inden for et korsformet
område i midten af byenhederl. Boligerne placeres
mellem korsets arme.

Den første byenbed
Med udgangspunkt i denne skematiske plan blev der
udskrevet en konkurrence om udformningen af den
første byenhed og den første universitetsbebyggelse.
Den blev afgjort i 1975, og vinderne blev Hans Dall
& Torben Lindhardtsen, arkitekter maa i samarbejde
med ingeniørfirmaet Carl Bro A/S og landskabsarki¬
tekt Ole Klaaborg. Vinderprojektet lagde vægt på, at

udbygningen skulle ske med respekt for de eksiste¬
rende landskabs- og terrænformer. Bebyggelsen skulle
indpasses i landskabet, så dets fremtrædende træk
blev bevaret og understreget.

Bebyggelsen blev derfor placeret i en række klart
afgrænsede og overskuelige byenheder, som sammen
med landsbyen Sønder Tranders skulle indgå i et sam¬

spil' med landskabet. Hele Sønder Tranders-området
skulle afgrænses mod nord, øst og vest af en samlende
skovbeplantning.

Det interne trafiksystem med bilveje, parkerings¬
pladser, busvej og stier skulle knytte de enkelte by¬
enheder sammen indbyrdes og give hele området for¬
bindelse til det øvrige bysamfund.

Bebyggelsesplanen for den første byenhed blev
udformet helt i overensstemmelse med de hovedideer,

som var skitseret i grundlaget for konkurrencen.
Bebyggelsen, opdelt i karréer, blev formet som en kom¬
pakt by, klart afgrænset med de omgivende friarealer
og parkeringsområder. Der skulle kunne bygges i en

og to etager som hovedregel, men med mulighed for i
midten af byen at gå op i tre etager. Større fælles friarealer
blev placeret uden for bebyggelsen i byens udkant,
mens mindre lokale rekreative arealer er placeret inden
for eller mellem de bebyggede karréer. Et sø- og kanal¬
system blev foreslået anlagt som led i byens afvandings-
system. Overfladevandet fra området vest for byen
skulle således stemmes op og danne en sø i midten af
byen. Herfra skulle et system af kanaler lede vandet
gennem byen mod nord til det offentlige afløbsnet.

Det er denne plan, der har styret udbygningen af
den første byenhed siden 1976. Byen er nu, 1999,
stort set udbygget og i store træk i den form, som
den var planlagt.
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Det regionale centerområde
Den anden byenhed - øst for den første — var fra be¬
gyndelsen udpeget som det område, hvor der ud over

universitetsbebyggelse og boliger skulle kunne placeres
regionale funktioner inden for administration og kul¬
turelle formål. Desuden skulle der her være plads til
et mindre lokalt orienteret butikscenter. Planen for

byenheden — det regionale centerområde — blev fast¬
lagt i en lokalplan i 1987. Integrationen mellem uni¬
versitetsbebyggelse og øvrig bebyggelse herunder
boliger er fastholdt som princip. Universitetets bebyg¬
gelse er placeret centralt omkring busvejen, der løber
i øst-vestgående retning gennem området. Mod nord¬
øst er der fastlagt et centerområde for butikker m.m.

Mod sydvest og sydøst er der sikret arealer til erhverv,
som ikke er miljøbelastende. Boliger kan bygges nord
og syd for busvejen. Og der er sikret en stor grøn

kile, der åbner sig mod syd fra den centrale del af
byenheden.

Den største del af det regionale centerområde er nu

udbygget. Udover universitetsbebyggelse har NOVI —

Nordjyllands Videnpark — etableret sig i nær tilknyt¬
ning til universitetets teknisk-naturvidenskabelige
institutter. Der er opført bebyggelse til erhverv, der
arbejder tæt sammen med NOVI. I den nordlige del
af området ligger amtsgården med Nordjyllands Amts
administration. Kommunedatas udviklingscenter har
sin bebyggelse mod sydøst, og i den nordlige centrale
del er der opført boligbebyggelse for blandt andet et
stort antal ungdomsboliger. Et lokalt butikscenter er

for tiden under opførelse øst for amtsgården.

Den fremtidige udvikling
Mellem motorvejen, E45 og den første byenhed -

Kanalkvarteret - er der i 1998 opført et idræts- og

kulturcenter, som åbner for flere former for inden¬
dørs sportsarrangementer — blandt andet fodbold - •

og for kulturelle arrangementer. I 1997/98 blev åer
afholdt en idékonkurrence om en struktur- og bebyg¬
gelsesplan for hele området mellem den nuværende
universitetsby og motorvejen. Idékonkurrencen blev
vundet af Steen A.B. Høyer, landskabsarkitekt maa,

mdl. Næste skridt bliver i de kommende år at udforme

konkrete planer for udvikling af dette område med nye

boligbebyggelser, skole, lokalt butikscenter, kontor- og

serviceerhverv og universitet. Halvdelen afdet ca 185
ha store område skal sikres som grøn landskabskile.

På længere sigt er der mulighed for at byudvikle
området øst for det regionale centerområde. Her er

der også en betydelig rummelighed for fremtidig
bebyggelse af boliger, universitet og erhverv.
PerJacobi, civilingeniør, By og Miljø,
Teknisk Forvaltning, Aalborg Kommune

Øverst. Universitetsområdet, kanaler
i den første byenhed
Midte 1. Universitetsområdet,
ungdomsboliger i det regionale cen¬
terområde
Midte 2. Universitetsområdet., det
regionale centerområde med NOVI.
Midte 3. Universitetsområdet,
idræts- og kulturcenter, 'Giganteum'
Fotos: Per Jacobi
Nederst. Universitetsområdet,
hovedstrukturskitse, 1984.
• Top. University quarter, canals in
the first urban unit
Left 1. University quarter, student
housing in the regional center
Left 2. University quarter, regional
center with NOVI
Left 3. University quarter, Giganteum
sports and cultural center
Bottom: University quarter, main
structural sketch, 1984

ca. 1: 40.000

Landskab 5/99 109



SORTHØJ - EN NY BYDEL I HASSERIS
Per Jacobi

Sorthøjområdet ligger i den syd-vesdige del af Aal¬
borgs byområde kun ca. 3 km fra centrum. Det har
indtil i år været helt ubebygget, især fordi det frem til
1974 var ejet afAalborg Portland Cementfabrik som
en potentielt kridtindvindingsområde. Siden 1974
har Aalborg Kommune ejet arealet. Anvendelsen af
området har været drøftet af skiftende byråd indtil i år,
hvor der blev en lokalplan for området.

Sorthøjområdet er et markant bakkedrag, der fra
sit højest beliggende punkt knap 60 m over havets
overflade falder ca. 30 m mod vest og syd. Fra den
høje del af området er der en vidtstrakt udsigt over

byen, det åbne land og Limfjorden.

Planen

Den nye plan for Sorthøj giver mulighed for at bygge
boliger inden for afgrænsede boligområder placeret
som øer i et åbent landskab. Boligområderne dækker
omkring en femtedel af hele Sorthøjs område på ca.
66 ha. Det betyder, at fire femtedele fastholdes som

ubebygget, grønt rekreativt område.
Vejadgangen til de nye boligområder sker ad nye

adgangsveje fra Hasserisvej/Nordtoft, fra Skelagervej
og fra Bejsebakkevej. Nye stier forbinder boligerne
med mål som skoler, butikker og busstoppesteder.
Desuden sikrer overordnede stier, forbindelsen mel¬
lem Sorthøjs rekreative område og andre rekreative
områder både nord og syd for Sorthøj.

Planen, der er udarbejdet af Boje Lundgaard &
Lene Tranberg, arkitekter rr^a, er grundlaget for den
lokalplan, som blev vedtaget den 8. februar 1999 af
byrådet.

Boligerne
Boligområderne er placeret forholdsvis højt for at
kunne give de enkelte boliger gode muligheder for
udsigt mod det grønne område, mod Limfjorden og
mod den øvrige by. De enkelte bebyggelser er indpas¬
set i terrænet, så de følger de eksisterende terrænbe¬
vægelser. Der kan opføres boliger i forskellige former
for bebyggelse: fritliggende parcelhuse, helt eller delvis
sammenbyggede række-, kæde-, gårdhuse og etagehuse.
Den overvejende del af bebyggelsen kan opføres i
højst 2 etager. Kun en del af bebyggelsen i de østlige
boligområder kan opføres i 3 etager. Der er plads til
at bygge mellem 350 og 400 boliger i alt inden for
området.

Det grønne område
Hovedparten af Sorthøjområdet indrettes som rekrea¬
tivt grønt område til brug for alle, herunder naturlig¬
vis for de kommende beboere på Sorthøj. Det skal
fremtræde som et åbent, sammenhængende land-
skabsstrøg med græs og vilde blomster og med træ¬

grupper af ask, eg og pil.
Og det bevares som et led i det grønne strøg: Skov¬

bakken, Mølleparken, Aalborglund, Søndre Kirke¬
gård, Sorthøj, Sofiendal. Stier gennem området sikrer
denne overordnede forbindelse.

i

Veje
Der anlægges tre nye adgangsveje til de nye bolig¬
områder. En vej mellem Skelagervej ved Sofiendalsvej
og Bejsebakkevej giver vejadgang til de østligste seks
boligområder. En vej fra Skelagervej mod nord midt
gennem Sorthøjområdet giver vejadgang til fire vestlige
boligområder. En vej fra Hasserisvej via Nordtoft
mod øst og syd giver vejadgang til et område mod
vest og to områder mod nord.

Vejene indpasses .i terrænet med mindst mulige æn¬

dringer af de nuværende terrænformer. Den østlige
vej - Nesagervej — mellem Skelagervej og Bejsebakke¬
vej anlægges som en allé med tre rækker poppeltræer.

Stier

Der anlægges et net af hovedstier og sekundære stier
gennem området. Stierne anlægges, så de følger ter¬

rænbevægelserne bedst muligt. Hovedstierne udstyres
med belysning, mens de sekundære stier ikke belyses.

Bebyggelsens placering og udseende
Der er fastlagt byggefelter, byggeniveau og byggehøj¬
der for alle områder bortset fra områderne for fritlig¬
gende parcelhuse.

I fire af områderne kan der bygges i 1, 2 og 3 etager

med en'største bygningshøjde på 10 m. I alle øvrige
områder kan der bygges i 1 og 2 etager med en største

bygningshøjde på 8,5 m.

Det nye byggeri på Sorthøj skal opføres efter nøje
fastlagte bestemmelser, der giver muligheder for et
varieret, men sammenhængende arkitektonisk udtryk.
Når bebyggelserne står færdige, vil de fremtræde som

en harmonisk helhed.

Per Jacobi, civilingeniør, By og Miljø,
Teknisk Forvaltning, Aalborg Kommune
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Øverst, Sorthøj - med udsigt mod vest
over Limfjorden.
Midte. Sorthøj - bebyggelsesplan.
Nederst. Sorthøj - læhegn set fra syd.
Fotos: Per Jacobi
• Top. Sorthøj - with a view west
across Limfjorden
Middle. Sorthøj - site plan
Bottom. Sorthøj - windbreak seen
from the south



KILDEPARKEN Søren Bøgeskov

Kildeparken • Kildeparken
Fotos: Søren Bøgeskov

Park- og Naturforvaltningen udarbejdede i slutningen
af 1980erne en renoverings- og dispositionsplan for
byens ældste og mest centralt beliggende park, beskrevet
kort i Landskab 4-1994.

De seneste år har Kildeparken gennemgået store

forandringer, idet den omtalte plan er under etablering.
Det overordnede stisystem er nu, stort set, renoveret

og anlagt. Vil der med tiden vise sig behov for supple¬
rende sekundære s^ier, vil vi etablere disse. Hovedparten
af parkens fine skulpturer anskaffet i 1930rne er nu

samlet og placeret i parken hovedakse - Lindealléen.
Der er foretaget en væsentlig udtynding i den eksi¬

sterende træbevoksning, så parken i dag generelt frem¬
træder lysere og mere publikumsvenlig.

Der er anlagt en naturlegeplads i parkens nordøstlige
del, som er meget velbesøgt året rundt af områdets
børnehaver, dagplejemødre og børn i øvrigt.

Fra en patriciervilla i Hasseris fik vi i midten af
1980erne mulighed for at nedtage og overtage et fint
lille tehus. Bygningen blev i første omgang lagt i depot,
men senere er det lykkedes at opstille den i parken
bl.a. med hjælp fra Teknisk Skole. Tchuset kan be¬

nyttes som udeserveringssted i forbindelse med større

arrangementer i parken. Det er tegnet af arkitekt Ejnar
Packness, i øvrigt samme arkitekt, der har tegnet de to

toiletbygninger beliggende ved indgangen fra Gammel
Kærvej.

I parkens sydøstlige del er opstillet en permanent

scene, nærmest en slags arvestykke overtaget fra en

anden kommunal forvaltning.
Der mangler fortsat en række renoverings- og for-

skønnelsesopgaver, før parken indeholder de elementer,
som en historisk park som Kildeparken bør indeholde.
Nogle af disse er økonomisk ganske tunge, f.eks. mang¬
ler vi endnu en renovering af parkens centrale del og

afslutning på hovedaksen, området omkring det store

bassin. Det er planen i forbindelse med en renovering
af bassinet åt supplere området med en pergola- og

staudehave. Endvidere mangler vi at supplere parken
med blomstrende rum med forskellige temaer.

Kildeparken har 200 års jubilæum i år 2002.
Søren Bøgeskov, landskabsarkitekt mdl, Teknik ogAnlag,
Teknisk Forvaltning Aalborg Kommune
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URTEHAVEN I LINDHOLM Søren Bøgeskov

Urtehaven, der blev åbnet for offentligheden i 1977,
er anlagt i forbindelse med en gammel bondehave og

omfatter ca. 1,1 ha. Stuehuset er indrettet med min¬

der, der belyser Sundby-Hvorup sogns historie.
Haven er senere suppleret med et gammelt bindings¬

værkshus — et pibemagerhus — som tidligere var belig¬
gende i Nørresundby, hvor det blev anvendt som

kridtpibefabrik.
Urtehaven er et offentligt grønt område og inde¬

holder mere end 300 forskellige læge- og krydderurter,
ordnet i bede efter familie, samt et større antal buske

og træer.
Desuden er der i havens sydlige del anlagt en

blindehave med urter, der er karakteristiske ved deres
duft eller specielle at føle på. Urterne er placeret i
hævede bede.

Haven anvendes som et af forvaltningens mange

grønne udflugtsmål, men også som formidlings- og
informationshave med mange rundvisninger i løbet af
en sæson.

Søren Bøgeskov, landskabsarkitekt mdl, Teknik og Anlæg,
Teknisk Forvaltning, Aalborg Kommune
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Urtehave i Lindholm. Øverst. Læge- og krydderurtehave,
nederst. GI. bondehave. Fotos: Søren Bøgeskov. '
• The herb garden in Lindholm. Top. Medicinal and
kitchen herbs. Bottom. Old farm garden



SKANSEPARKEN I NØRRESUNDBY
Søren Bøgeskov

Udsigt fra skanseanlægget.
• The view from the redoubt

'

-9

Skanseparken er Nørresundbys ældste bypark og ligger
umiddelbart nord for bykernen omkring byens højeste
punkt Sundby Bjerg. I Skanseparken kan man fortsat
se et stjerneformet skanseanlæg, som blev etableret af
de tyske tropper i 1628, da de var på straffeekspedi¬
tion i det nordjyske i forbindelse med 30-års krigen.
Anlægget har siden været anvendt flere gange til mili¬
tære formål, senest i perioden 1940-45, hvor tyskerne
rykkede ind, byggede og regerede i det naturskønne
område.

Skansen har i mere end 125 år været et grønt ud¬
flugtsmål for Nørresundbys borgere. I 1890 fik kom¬
munalbestyrelsen en henvendelse fra en selvbestaltet
komité om køb af en naboplantage og et antal tilstø¬
dende parceller med henblik på tilplantning til lyst¬
anlæg. Handlen blev godkendt, og komiteen fortsatte
arbejdet med at tilplajite arealerne. Arbejdet blev
støttet med årlige kommunale tilskud.

Nørresundby var ved århundredeskiftet blevet op¬

højet til købstad og kunne nu fejre sin nye status med
et lystanlæg. Efter en arkitektkonkurrence i 1901 blev
der opført en pavillon, Skansehuset, med servering i
sommerhalvåret. Udsigten mod øst, syd og vest var så
fantastisk, at anlægget hurtigt blev en stor attraktion.

Vest for pavillonen blev anlagt en festplads, hvor
alle offentlige fester, politiske sammenkomster m.m.

blev afholdt. Festpladsen blev endvidere Nørresundbys
første fodboldbane, ganske vist uofficielt.

Pavillonen og anlægget var så medtaget og ødelagt efter
besættelsestiden, at kommunen, da denne i 1946 fik

rådighed over de sørgelige rester, besluttede at nedrive
pavillonen og anlægge en rosenhave i stedet.

Skansen og parkanlægget har gennem længere tid
trængt til renovering og modernisering. Forvaltnin¬
gen opfordrede derfor i midten af 90erne borgerne i
området til at deltage i en offentlig debat og komme
med forslag og ideer til, hvordan parken i fremtiden
kunne anvendes.

På baggrund af Skanseparkens historiske og kultur¬
historiske sammenhæng, den bymæssige og nære be¬
liggenhed til Nørresundbys bykerne samt de forslag,
vi modtog i forbindelse med den offentlige debat, har
vi udarbejdet følgende hovedmål for en renovering og

forskønnelse af parken:
Parkens landskabelige og visuelle udtryk fastholdes.

Det samlede parkområde renoveres og suppleres med
en række rekreative aktiviteter og anlæg. Parken skal
efter en gennemgribende renovering fortsat have en

specifik Nørresundby-sjæl, hvor lokale borgere såvel
som byens turister i løbet af året, sommer som vinter,
kan få en række forskelligartede oplevelser af natur¬

mæssig, rekreativ og kulturel art. Det tidligere for¬
svarsanlæg fastholdes, renoveres og synliggøres. Lokale
foreninger, interesseorganisationer m.fl. tilbydes og

tilskyndes til mere bevidst at benytte området til for¬
skellige udendørs aktiviteter året igennem.
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På baggrund af denne målsætning har vi udarbejdet
en principskitse, som siden er godkendt og nu dan¬
ner grundlag for den efterfølgende detailprojektering:

Skanseparkens synlige og karakteristiske beliggen¬
hed sikres. Adgangen til parken markeres tydeligere
og gøres smukkere. I parken begrænses den kørende
trafik. Den eksisterende indkørsel fra Skansevej fast¬
holdes, og der etableres en mindre parkeringsplads i
tilknytning til denne.

Det karakteristiske fæstningsanlæg med den stor¬
slåede udsigt restaureres og synliggøres. Der etableres
3-5 udkigspunkter med udsigt over Limfjorden 'mod
øst, syd og vest. '

Parkens stisystem renoveres og forenkles. Den eksi¬
sterende rammeplantning renoveres og suppleres med
nyplantninger. Det store græsklædte areal bevares i det
nuværende udtryk til større og mindre arrangementer.

I områdets centrale del bevares den eksisterende

rosenhave og den grusbelagte plads med de klippede
lindetræer. Området suppleres med en egentlig staude¬
have med hovedvægt på duft, farve, lys og'vand.
I dette område foreslås etableret en nord-syd gående
vandrende, som fortsætter gennem rosenhaven og

videre over den grusbelagte plads for til sidst at slutte
i et bassin i parkens sydlige del.

Det eksisterende bunkersanlæg fra Anden Verdens¬
krig bør på fjernes, men indtil dette kan ske, kan der
på betonruinens nordside etableres en klatrevæg.

Klippede lindetræer
• Trimmed lindens

Renovering af parken er påbegyndt med begrænsning
af den kørende trafik i parken. Der er etableret en ny Skanseparken • Skanseparken
naturlegeplads til børnene i parkens nordlige del.
Endvidere'er udtynding af den eksisterende plantning
samt supplering med underplantninger påbegyndt.
Søren Bøgeskov, landskabsarkitekt mdl, Teknik ogAnlæg,
Teknisk Forvaltning, Aalborg Kommune

V Skanse
anl®9

Lars Dyrskots Vej
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BYENS GÅGADER, TORVE OG PLADSER
Søren Bøgeskov

Bredegade Torv, renoveret 1997
Landskabsarkitekt: Frode Birk

Nielsen, Århus,
Teknisk Forvaltning, Aalborg

Th. Bredegade Torv
Herunder. Algade og Vestergade
Fotos: Søren Bøgeskov
• Right. Bredegade Square.
Below. Algade and Vestergade

Aalborg Kommune har gennem de seneste 6-8 år fore¬
taget en række større renovering- og forskønnelses-
arbejder af byens gågader, torve og pladser i Aalborg
og Nørresundby.

Aalborg Kommune påbegyndte i 1992 en renovering
og forskønnelse af byens gågader. En renovering var

da dybt tiltrængt, idet de første gågader i Aalborg
blev etableret i perioden 1964-65 og udført i beton.

Gågader
En gågade skal'som forretningsstrøg opfylde mange

forskellige formål og funktioner. Gaden skal om for¬
middagen fungere som adgangsvej for vareleverancer
og afhentning af renovation. Den skal fungere som

brandvej hele døgnet, virke indbydende og tiltalende
for gadens handlende og besøgende, og sammen med
gadens øvrige elementer skal den danne en værdig
ramme om gadens liv.

De anvendte materialer skal kunne tåle væsentlige
belastninger, være robuste, enkle i form, skridsikre,
og fremtræde med en varm og afdæmpet farve.

Belægningen skal være behagelig at gå på i al slags
vejr og hele året, både for handlende og besøgende,
for dem rried barnevogn og de dårligt gående. Belæg¬
ningen skal endvidere være let at rengøre og kunne
tåle en kraftig slitage.

Vi har i Aalborg valgt et enkelt og fleksibelt profil som

grundelement. Det kan under forskellige forhold varieres
og tilpasses de til enhver tid givne rammer. Symme¬
trisk i gaderummet placeres en køre- og gangzone på

POulEsMiOHB!

116 Landskab 5/99



mindst 3,60 meters bredde. Arealet etableres som en

flisebelægning i granit. Denne belægning afgrænses på
begge sider af en 0,50 m bred vandrende i chaussésten.
Arealet fra vandrenden og ind til facader udfyldes med
chaussésten. Arealet mellem vandrenden og den en¬

kelte butiks facade kan anvendes som udstillingsareal,
serveringsareal og lignende. Såfremt arealet har en
større bredde end 2,00 m, er der endvidere mulighed
for opstilling af bænke og eller plantning af træer.

Ved krydsning med anden gågade, udvidelse af j

gaderummet eller en mindre torvedannelse, har vi af
hensyn til publikums orientering i bykernen valgt at

bearbejde denne afvigelse, således at den fremtræder
enkel og let genkendelig.

Hvor mindre betydende smågader, stræder eller
gyder støder til gågaden, etableres disse i chausséstens-
belægning eventuelt suppleret med en ganglinie af
bordursten i granit.

Torve og pladser
Ud over renovering af en række af byens gågader har
Aalborg Kommune de seneste år renoveret og omlagt
flere af byens større torve og pladser til mere trafik- og

opholdsvenlige områder. Det gælder f.eks. Banegårds¬
pladsen, Nørresundby Torv, Louise Plads, Bredegade
Torv og senest Øste'rågade.

Louise Plads, renoveret 1996
Arkitekt: Box 25 Arkitekter,

København

Ingeniør: Studstrup og Østgaard
A/S, Cowi A/S, Aalborg

irrrrrrrrrrrr.rrrrrrrrrrrrrrrn

Landskab 5/99 117



KWmå

Østerågade
Østerågade er byens mest centrale plads, en historisk
plads og en plads, som forbinder byens to gågadenet.
Pladsen blev renoveret og omlagt i 1998.

Vandløbet Østerå har op igennem tiden haft en

væsentlig betydning for Aalborgs lokalisering og ud¬
vikling. Her opstod byen, og åen tjente som handels¬
vej og havn for skibsfart. Gaden, der følger åens for¬
løb, blev en livlig og trafikeret handelsgade, og dette
er fortsat frem til i dag.

Planens overordnede mål har været at skabe en

sammenhæng mellem gågaderne Algade og Bispens-
gade, beliggende henholdsvis øst og vest for Øster¬
ågade. I projektet har vi lagt vægt på at understrege
stedet, hvor Nytorv møder Østerågade, og give dette
en særlig arkitektonisk bearbejdning, at skabe bedre
forhold for fodgængerne mellem de to gågader, Algade
og Bispensgade, at bevare en god kollektiv trafikbe¬
tjening af midtbyen, at styrke og respektere det histo¬
riske bygningsmiljø samt at udforme et sammenhæn¬
gende byrum med en belægning i god kvalitet.

Første etape blev påbegyndt i januar 1998 og om¬
fattede den del af Østerågade, som er beliggende mel¬
lem Lille Kongensgade og Algade. Arbejdet blev af¬
sluttet i begyndelsen af november måned 1998 og

omfattede renovering af samtlige forsyningsledninger
i området samt etablering af ny belægning.

Østerågade har fået brede gang- og opholdsarealer
på begge sider af et smalt kørespor. Det smalle køre¬
spor til busser og cyklister ligger en smule lavere i
forhold til de brede gangafealer.

Både fortovsarealer og kørespor er etableret i granit
med variation i farve, mønster, behugning og be-
lægningsstørrelse. Ved udformningen af belægningen
er der endvidere taget hensyn til cyklister og handi¬
cappede.

Gadens langstrakte forløb understreges af en række
lindetræer og belysningsarmaturer. Et stort lindetræ
afgrænset af en granitbænk giver pladsen et særligt
udtryk. Stedet, hvor Nytorv møder Østerågade, er

udformet som pladsens centrum med et stjerneformet
belægningsmønster understreget af tre vandtrapper i
granit.

Pladsens centrale del understreges yderligere ved en

særlig udformning af den kunstige belysning, idet
denne er placeret i belægningen på tre høje armaturer
i tilknytning til de tre vandtrapper.
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Østerågade, renoveret 1998
Landskabsarkitekt Frode Birk Nieben, Aarhus

Ingeniørfirma: Cowi AJS, Aalborg,
Teknisk Forvaltning, Aalborg
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Banegårdspladsen, renoveret 1994-95
Arkitekt: Dall & Lindhardtsen AIS, Skørping
Ingeniør: Cowi AIS,
Aalborg; Teknisk Forvaltning, Aalborg

Banegårdspladsen - J.F. Kennedys Plads
Banegårdspladsen er en anden af byens vigtige pladser.
Pladsen er byens ankomstplads, her bydes man velkom¬
men, når man ankommer til byen med tog eller bus.
Pladsen er således et knudepunkt for omstigning mel¬
lem den kollektive fjerntrafik og den lokale kollektive
bybustrafik, med mulighed for ophold. Banegårds¬
pladsen blev omlagt i 1994-95 bl.a. med støtte fra EU.

Det overordnede mål for ombygningen af Banegårds¬
pladsen var at etablere en direkte vejforbindelse mel¬
lem Jyllandsgade og Prinsensgade og dermed gøre det
mindre attraktivt for bilisterne at benytte Boulevarden,
at forbedre omstigningsforholdene og fodgængerfor¬
bindelserne jnellem tog, rutebil, bybus og taxi, at skabe
gode muligheder for ophold, at styrke pladsens be¬
tydning som et vigtigt arkitektonisk knudepunkt, at

understrege pladsens vigtige rolle som bindeled til
byens grønne struktur samt at markere Boulevarden
som port til byens hovedstrøg.

I dag fem år efter etableringen fungerer pladsen i
store træk i overensstemmelse med de opstillede mål.
Trafikken holdes på det overordnede vejnet og ledes
uden om centrum. Trafikken på Boulevarden til cen¬

trum er halveret.
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Omstigningsforholdene mellem de forskellige kollek¬
tive trafikarter er blevet overskuelige og rimelige korte.
Og pladsen har fået et regulært opholds- og venteareal.

Renovering af Jyllandsgade -Prinsensgade i Aalborg
Siden foråret 1997 har Jyllandsgade-Prinsensgade
gennemgået en radikal renovering. Strækningen virker
som en slags indre ringgade og forbinder øst/sydøst-
byen med Banegårdspladsen og Vesterbro. Jyllandsgade/
Prinsensgade fungerer endvidere som hovedstirute for
cyklende til eller fra tætbyen.

Jyllandsgade blev renoveret og omlagt i perioden
1997-98 og omfattede en strækning på ca. 650 m.

Prinsensgade renoveres i år og omfatter en strækning
på ca. 400 m. Banegårdspladsen, som er beliggende
centralt i forhold til de to strækninger, blev omlagt
og forbedret i 1994.

Jyllandsgade har et relativt bredt profil og et retlinet
øst-vestligt forløb med mange vejtilslutninger til det
nordlige bycenter og mange overkørsler til erhvervs¬
områderne beliggende syd for gaden. Vejforbindelsen
fortsætter efter at have passeret Banegårdspladsen
videre over i Prinsensgade, vejprofilet er her smallere
og stiger mod Vesterbro.

Byrumsmæssigt fremtræder Jyllandsgade meget for¬
skellig. Den nordlige side omfatter mod øst en række
mindre sammenhængende lave bebyggelser. Den vest¬

lige strækning, nærmest Banegårdspladsen, afsluttes af
en stram, ensartet og fin 4-5 etages boligbebyggelse
fra perioden 1900-1920. Mpd syd består bebyggelsen
af en række forskellige uhomogene erhvervs- og industri-
bebyggelser opført over en længere periode.

Prinsensgade afsluttes mod øst, som den vestlige
del af Jyllandsgade, af en stram, ensartet og fin etage¬

husbebyggelse. Mod vest nærmest stationsbygningen
ligger en række mindre bygninger, som anvendes i
forbindelse med med stationen. Mod Vesterbro af¬

sluttes med etagehusbebyggelse.
Da de to gaders profil er meget forskellige, har det

ikke været muligt at etablerer et ensartet vejprofil på
de to strækninger.

Jyllandsgade er i princippet 'symmetrisk' opbygget
med to gennemgående kørespor adskilt af en gennem¬

gående midterrabat i granit, chaussésten anlagt i en
kørebanes bredde. Midterrabatten medfører, dels at -

bilisterne sætter hastigheden ned, dels at krydsende
fodgængere har et holdepunkt på vej over gaden.

Endvidere fungerer midterrabatten som venstresvings-
bane for de mange tilslutninger, som er beliggende
både nord og syd for Jyllandsgade.

Nord for køresporet er anlagt en 2,50 m bred rabat
i granit (chaussésten). Rabatten anvendes til parkering
og busstoppested, og nord for denne er en cykelsti i
asfalt. Nærmest bebyggelsen er etableret et relativt
bredt fortov i beton. I fortovet er plantet en række
gennemgående træer. Syd for køresporet er etableret
en 2,50 m bred rabat i granit (chaussésten). Rabatten
anvendes til en række træer og busstoppested. Syd for
rabatten er anlagt en cykelsti i asfalt, og nærmest be-
byggelsen et relativt bredt fortov i beton. I fortovet er
som mod nord plantet en række gennemgående træer.

Jyllandsgade er som tidligere omtalt relativ bred og

retliniet og uden egentlig visuel afslutning mod syd.
For at stramme op på dette og samtidig give tætbyen
en markant afgrænsning mod syd har vi etableret en

egentlig alléplantning på hele strækningen, dvs. en

Kjellerups-
gade
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enkelt række træer nord for køresporet og en dobbelt
række træer syd for køresporet. Træplantningen vil med
tiden give Jyllandsgade en enkel og smuk boulevard¬
agtig karakter. Plantningen vil indsnævre vejen visuelt
og dermed virke hastighedsdæmpende. Til plantning
af strækningen har vi valgt småbladet lind, en art som

er relativt hurtigvoksende, som far en rimelig ensartet
vækstform, og som samtidig er velegnet som bytræ.

Prinsensgade er som tidligere omtalt smallere, det
har derfor ikke været muligt at videreføre profilet fra
Jyllandsgader I Prinsensgade har vi derfor undladt mid¬
terrabatten, og det har kun været muligt at etablere
parkering langs vejens sydlige østside. Øst og vest for
vejbanen er der i begge sider etableret cykelsti og fortov.
Det har med det smalle profil ikke været muligt at

plante træer. De to vejstrækninger er oplyst med Køben¬
havner-armatur, som er ophængt over kørebanerne.

Den nu gennemførte renovering og forskønnelse af
Jyllandsgade og Prinsensgade har omfattet en forenk¬
ling og opstramning af gaderummet samt en bearbejd¬
ning af gaderummets enkelte elementer og detaljer.
Hele strækningen vil i løbet af efteråret 1999 fremstå
som et enkelt, sammenhængende og grønt byrum.
Søren Bøgeskov, landskabsarkitekt mdl, Teknik ogAnlag,
Teknisk Forvaltning, Aalborg Kommune

Jyllandsgade/Prinsensgade, renoveret 1997-99
Arkitekt: Teknisk Forvaltning, Aalborg Kommune
Ingeniør: Rambøll, Nørresundby

Fortov,
Cykelsti
Kørebane
Chaussesten

Den renoverede Jyllandsgade • Jyllandsgade after renovation
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KVARTERLØFT I AALBORG ØST Birthe Bertelsen

Aalborg Øst er en ung bydel planlagt fra midten af
1960erne. Afstanden til centrum er 5-7 km, og by¬
delens grænser er motorvejen, Limfjorden og to ådale
mod øst og syd. Aalborg Øst er et af syv kvarterløft¬
områder, hvor der over en femårig periode prøves nye

veje i byfornyelsen.
Bydelen rummer fire landsbyer, men er opbygget

uden hensyn til bestående strukturer. Veje, boliger,
erhverv, servicetilbud, institutioner og grønne områder
er udlagt efter principperne for en funktionsopdelt,
åben og grøn bydel. Dette giver en række fordele:
god plads til bl.a. rekreation, få miljøgener, effektiv
trafik osv. Ulemperne er lige så klare: indfaldsveje som

barrierer, store afstande, identitetsløse boligområder,
ringe indre sammenhæng i kvarteret.

Aalborg Øst kom hurtigt ind i en negativ udvikling,
hvor de almennyttige boliger ikke var attraktive, de
offentlige og private investeringer blev beskåret, han¬
delslivet ikke fik fodfæste mv. Trods bestræbelser på
at modvirke denne udvikling har effekten været, at

bydelen stadig skiller sig ud på en række punkter.
Der er store interne forskelle, men billedet af beboer¬
nes økonomi, beskæftigelse, sundhed osv. er negativt
sammenholdt med kommunens gennemsnit.

Kvarterløft
Udgangspunktet for kvarterløftprojektet har bl.a. været,
'at bydelen har ressourcer, som samlet set kan vende
udviklingen. Med kvarterløft satses, der på en helheds¬
orienteret tilgang. I samarbejde med interesserede
borgere er der defineret en række projekter, og bydeleris
friarealer spiller en vigtig rolle. De ses i sammenhæng
med bl.a. kulturtilbud, indsats for unge og ny identitet
i kvarteret. De grønne områder danner i dag skel •

mellem boligområderne, og de bruges for lidt.*Oer
sættes ind med forbedringer, som dækker bredt geo¬

grafisk og indholdsmæssigt. Projekterne planlægges
sammen med bydelens borgere i arbejdsgrupper. Her
skal blot nævnes nogle få.

Hesteskoen

Det lille skov- og græsklædte område Hesteskoen har
en lang historie som udflugtsmål ved fjorden. På grund
af råstof- og erhvervsinteresser har borgerne her kun
adgang til den østlige fjordkyst. Området rummede
tidligere et traktørsted og blev flittigt brugt. Siden for¬
værredes vandkvaliteten, men i dag kan man atter bade.
Med kvarterløft skal der skabes bedre betingelser for
badning, ophold, sejlads mv. Samtidig må det sær¬

præg bevares, som bedst kan beskrives som robust,
selvgroet og rummeligt.

Bundgårdsparken
Da bydelen nærmede sig fuld udbygning, anlagde
Parkforvaltningen en central bypark, Bundgårdsparken.
Udformningen skete med bistand fra Landskabskon-
sulenterne A/S og sigtede især mod at skabe rumdan-
nende træplantninger og anlægge stier. I dag er disse
rammer på glads, og et projekt med fokus på aktivite¬
ter inden for rammerne er sat i gang.

Udgangspunktet er et flot terræn, storslåede udsig¬
ter, rigt naturindhold og et par prægende elementer:
søen og gravhøjen. Dette har vist sig meget inspireren¬
de, således at arbejdsgruppen allerede har en mængde
ideer på bordet.

Bolignære friarealer
De almennyttige boliger råder over store friarealer.
Derfor sætter kvarterløft også ind med projekter på
disse halvoffentlige og private arealer. Dette sker bl.a.
gennem et 'eksempelprojekt' i en boligforening, hvor
beboerne med landskabsfaglig bistand får chancen for
at ændre friarealerne efter egne ønsker. Hvor behovet
for forandringer ikke er så stort, arbejdes der på en
mere miljøvenlig og fagligt kvalificeret drift, bl.a. med
hjælp fra kvarterløftprojektets grønne guide.
Birthe Bertelsen, landskabsarkitekt, mdl, By og Miljø
Teknisk Forvaltning, Aalborg Kommune

Når de nære friarealer ikke er indby¬
dende, kan det hæmme lysten til at
bruge de grønne områder i byen.
Fotos: Birthe Bertelsen.
• Unappealing common areas can
keep people from wanting to use
green areas in town.
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Bundgårdsparken rummer naturvær¬
dier, som må bevares og formidles i
det igangsatte arbejde med at for¬
bedre parkens tilgængelighed og
brugsværdi.
• Bundgårdsparken has natural fea¬
tures that must be preserved and
made better known as part of the
efforts to improve the park's acces¬
sibility and utilitarian value.

Naboskabet til Nordjyllandsværket
giver fjordlandskabet ved Hesteskoen
en særlig dramatik. Dertil kommer
militære bygværker fra 2. verdenskrig.
• The North Jutland power plant
adds drama to the fjord landscape
at Hesteskoen. Fortifications from
World War II also play a part.
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KOMMUNALE KIRKEGARDE
Thyge Lauritsen og Søren Bøgeskov

Almenkirkegård
• Non-sectarian cemetery
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Gravmonument, fundet i forbindelse
med registreringsarbejde. Tegnet af
arkitekt Thorvald Bindesbøll
• Monument designed by Thorvald
Bindesbøll discovered during regis¬
tration work

Almenkirkegård, 1806-1937
Hasserisgade, Aalborg
Arkitekt: H.A.Boss

(kapel, opført 1891)
Landskabsarkitekt: Park- og

Naturforvaltningen, Aalborg

Aalborg Kommune har ansvaret for driften af 3 af
kommunens 32 kirkegårde. Det drejer sig om de tre

bykirkegårde, Almenkirkegård (indviet 1806), Søndre
Kirkegård (indviet 1940) og Østre Kirkegård (indviet
1959).

Almenkirkegård
Almenkirkegården blev anlagt uden for byens mure,

da der ikke længere var plads indenfor. Aalborg Kloster,
eller Hospitalet, havde allerede 11 år forinden i 1795
anlagt en kirkegård herude. Denne er nu en del af
Almenkirkegården. Mellem 1806 og 1920 er kirke¬
gården udvidet 5-6 gange.

I 1940rne var arealet udnyttet til det yderste, og

først i slutningen af 60erne begyndte stigningen i
brændingsprocenten at kunne mærkes i et mindre areal¬
behov. Brændingsprocenten ér steget langsomt til
omkring 67, men synes nu at være stagnerende. Siden
1970 er stadig flere gravsteder frilagt. Med henblik på
en fremtidig regulering er for tiden ca. halvdelen af
det disponible areal lukket for begravelse.

Der har naturligvis på Almenkirkegården som på
andre kirkegårde været et stort ønske blandt brugerne
om at få etableret alternative begravelsestyper, primært
plænebegravelse. Vi etablerede derfor i 1990 en urne¬

plæne i et af de lukkede kvarterer og har i 1995 og 1997
åbnet for plænebegravelser i yderligere to kvarterer.

I 1986 anmodede forvaltningen Nationalmuseet
om bistand til registrering af kirkegårdens bevarings¬
værdige monumenter. Registreringen har, siden den
forelå i slutningen af 80erne, været til stor hjælp i
den daglige drift.

På kirkegården har vi indtil for nyligt haft et kolum-
barium. Det er nu nedlagt og indrettes til 'kirkegårds-
museum', hvor de mest sårbare marmor- og sandstens¬
monumenter kan Spbevares.

Sondre Kirkegård
Søndre Kirkegård blev anlagt i perioden 1928-1930,
og kapellet blev opført i 1933 i nationalromantisk stil.
Begravelsespladsen blev indviet i 1940 efter krav fra
den tyske besættelsesmagt. Efter krigen blev tyske
flygtninge begravet på kirkegården i en særlig afdeling.

Kirkegården blev som begravelsesplads i en længere
periode kun benyttet i begrænset omfang. Forvaltningen
besluttede i begyndelsen af 80erne, da man manglede
alternative gravpladsmuligheder bl.4. på Almenkirke¬

gården, at etablere en ny afdeling på Søndre Kirkegård.
I efteråret 1984 blev der i en eksisterende fyrretræs-
plantning etableret en skovkirkegård. Den eksisterende
plantning, som på lang sigt ikke havde megen værdi,
blev suppleret med eg, tjørn og en underplantning af
buske. I plantningen blev der ryddet lysninger, og

arealerne blev tilsået med græs. Samtlige lysninger blev
disponeret til kiste- og urnegravsteder. Alle gravsteder
er orienteret i øst-vestlig retning og kan markeres med
en navneplade i niveau med terræn eller et enkelt kors.
Af hensyn til gravpladsens karakter er der stramme

retningslinier for gravstedernes benyttelse.
Den enkelte lysning henligger græsklædt og klippes

afhængig af funktion. Hovedstien klippes jævnligt,
sekundære stier og adskillelsen mellem det enkelte
gravsted lidt færre gange og gravstederne 1-3 gange i
løbet af ^n sæson.

Daværende Statsministeren Poul Schliiter opfordre¬
de i 1984-85 landets kommuner til at markere den

forestående 40-års dag for Anden Verdenskrigs afslut¬
ning på en særlig måde. I Aalborg havde man ikke i
forbindelse med krigens afslutning fået opført et fælles
mindesmærke over de frihedskæmpere fra Aalborg,
der faldet under krigen. Byrådet og Foreningen af
tidligere Modstandsfolk besluttede derfor, at denne
anledning skulle bruges til at etablere en mindepark
over de frihedskæmpere, som faldt i forbindelse med
Anden Verdenskrig.

5. maj Mindeparken blev placeret i tilknytning til
Søndre Kirkegård. Edgar Funch udarbejdede en mar¬

kant granitskulptur, som blev placeret centralt i rum¬
met. Omkring denne blev granitplader med navnene

på de faldne frihedskæmpere placeret.

Generelt

Kirkegårdsudvalget har netop godkendt, at der udar¬
bejdes en perspektivplan for de kommunale kirkegårde.
Planen skal redegøre for den overordnede målsætning
for kirkegårdenes udvikling og sikre, at kirkegårdene
indgår i kommunens grønne plan. Planen skal endvi¬
dere indeholde forslag til, hvordan den enkelte kirke¬
gård kan rumme og opfylde fremtidens forventede
begravelsesbehov.
Thyge Lauritsen, landskabsarkitekt mdl, Park og Natur
Teknisk Forvaltning, Aalborg Kommune
Søren Bøgeskov, landskabsarkitekt mdl, Teknik ogAnlag,
Teknisk Forvaltning, Aalborg Kommune
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Søndre kirkegård. 1928-30, 1984
Bejsebakken, Aalborg
Arkitekt: K. W. Orlands (kapel)
Landskabsarkitekt: Park og Natur; Aalborg Kommune
Kunstner: Edgar Funch (skulptur i 5■ maj Parken)
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Herover. Parti med skovkirkegård
Midte og nederst. 5 maj Mindeparken
med skulptur af Edgar Funch
Fotos: Søren Bøgeskov
•Top. Section of the forest cemetery.
Center and bottom. Fifth of May memorial
park with a sculpture by Edgar Funch
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Søndre Kirkegård • Søndre (South) Cemetery



FRA SIDELINIEN
Nogle ord med arkitekten Jacob Blegvad

Under forberedelserne til dette temanummer om grøn

planlægning og grønne områder i og omkring Aalborg,
hørte jeg tit og ofte om Jacob Blegvad, at han gennem

gennem så at sige en menneskealder i høj grad har in¬
teresseret sig for landskabsarkitekternes fagområde, har
ytret sig om, blandet sig i, kritiseret og såmænd under¬
tiden også fået gennemført sine forslag. Derfor afslut¬
tes dette nummer med nedenstående korte passiar.

Summarisk fortalt er Jacob Blegvad bygningsarkitekt,
født og opvokset i København, udlært murersvend og

uddannet bygningskonstruktør, derefter arkitekt fra
Kunstakademiets Arkitektskole i 1946. Efter nogle år
at have været ansat på forskellige tegnestuer bosatte han
sig i Aalborg først i 50erne og startede tegnestuevirk¬
somhed: 1952-63 med Torben Poulsen, fra 1963-90

som Jacob Blegvads Tegnestue, derefter fusioneredes
med C.F. møllers Tegnestue under betegnelsen Jacob
Blegvad A/S. Tegnestuen har ikke alene haft en stor

produktion i Nordjylland, men er også kendt for
arbejder andre steder i landet, ikke mindst plan for

Klyngehuse i Hasseris. 1955 70ernes nye bydel i Høje Taastrup centerområde med
Hasserisvej, Aalborg Høje Taastrup Station og omkringliggende boliger,Arkitekt: Jacob Blegvad

erhvervsbyggeri samt bibliotek.

Sideløbende har Jacob Blegvad haft en hel del vigtige
prominente hverv i og omkring, arkitektur: Kgl. byg^
ningsinspektør 1982-91, formand for DAL 1969-73,
formand for PAR 1973-87, formand for Dansk Arki¬
tekturcenter 1984-87, formand for bestyrelsen for
Statens Kunstfond og formand for Arkitekturudvalget
der 1987-90, formand for Naturfredningsforeningens
lokale afdeling i Aalborg.

Annemarie Lund

Hvorfor slog du dig ned i Aalborg, og hvorfra stammer
interessen for planlægning afbyers grønne områder?
Jeg flyttede til Aalborg efter at have arbejdet udenlands,
i England, Irland og Schweiz nogle år sidst i 40rne.
Valget af Aalborg kom af, at jeg ikke ville bo i en stor

by, og så havde jeg været i murerlære i Aalborg, samt
kommet der en del på tilsyn, mens jeg arbejdede hos
Preben Hansen. Jeg startede med deciderede bygnings¬
opgaver, men havde allerede i nogle af mine tidlige
arbejder, f.eks. et kollektiv af feriehus i Blåvandshuk
fra 1?52 interesseret mig samspillet mellem bygnin¬
ger og landskab, og i et konkurrenceprojekt fra 1950,
ved Skt Jørgens Sø i København, valgt at interessere
mig for at arbejde tæt sammen med andre arkitekter
eller kunstnere.

Hvilke havearkitekter kom du til at arbejde sammen med?
Jeg kendte Eywin Langkilde fra Preben Hansen og
kom også til at arbejde med ham i Aalborg. I Hasseris
tegnede jeg i 1964 rådhuset. Vejen lå højt i forhold til
bygningen, og Langkildes staudehave foran blev ud¬
formet som én stor og bred, nærmest kvadratisk,
trappe med udsparinger til de mange blomsterbede.
Jeg arbejdede også sammen med Langkilde, mens han
var hos Troels Erstad, bl.a skabte han en fin, stadig
eksisterende hækhave til en villa, i Hasseris.

Et af mine første boligområder var et klyngehusene
langs Hasserisvej fra 1955, hvor boligerne er samlet i
små klynger hver på tre stykker med fælles indkørsel
og parkering. Mod vejen opnås længere ubrudte styk¬
ker af grønsvær, fordi der bliver meget få overkørsler
og hele områdets grønne udtryk struktureres med de
samlede smågrupper af huse, hvor gavle og facader
som på en gård er drejet i forhold til hinanden. Hver
klynge fik plantet sin egen træart. I alt var der plan¬
lagt en ca. 30 grupper, hvoraf ikke alle blev bygget.

I det hele taget blev der lagt megen umage i at op¬
nå fine, velordnede vejbilleder, hvor skiltene var lavt¬
siddende, stier og veje så smalle som muligt, kantsten
skrånende og næsten i niveau med græsrabatter samt
en spartansk belysning.

I Holbergkvarteret fra 1960erne ligger parcelhusene
langs boligveje, der enten er radialer eller bueslag til et
stort, cirkulært fællesareal med en diameter på ca. 150 m.

Langkilde arbejdede med vejene i boligområdet, mens

det var Myginds idé med den store grønning, der inde¬
holder tre ringe af træer, hvilket giver en usædvanlig
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storslået rumvirkning. De inderste to cirkler fik balsam¬
popler som ammetræer, den yderste ring består af
brede egetræer. Grønningen afgrænses af havernes
klippede hække, og bagstierne mellem brede græsbånd
flankeres af mindre træer, på billedet stynede pil.
Nogle af boligvejene er følgelig også buede. De er ud¬
formet, så havernes hække i den ene side ligger helt
ud til den smalle asfaltvej, mens havearealet ved den
anden vejside er mere åbent, idet boligen ligger på et
bredt græsbælte bag træer, røn eller pil.

Byens grønne planlægning
I Aalborg er jeg kendt som et brokkehovede, men mit
udgangspunkt har hele tiden været at skabe noget der
er bedre, end det der var. Og når man har de åbne kiler,
skal der kæmpes for at bevare dem åbne. Aalborgs
grønne kiler er fremkommet ved det meget specielle
forhold, at cementindustrien ejede jord helt ind til
centrum. De dybe kiler helt ind i byen er i løbet af
80erne og 90erne delvis overtaget af kommunen, og

jeg er nu involveret i at bevare disse grønne kiler, her¬
under også at undgå bebyggelse af Sorthøj-kilen.

Jeg er opsøgende og blander mig ustandselig. Det
er væsentligt, at man hele tiden siger noget om byens
kvalitet og fastholder det. Det gælder i diskussioner
omkring kommuneplan, havnefront, lokalplaner og
kommende boligområder. AL

Holbergkvarterets grønning. 1962
Ridefogedvej, Antoniusvej,
Erasmusvej, Montanusvej, Aalborg
Arkitekt: Jacob Blegvad
Landskabsarkitekt: Eywin Langkilde
(veje og kvarterets beplantning),
Erik Mygind (rotunde)



A discussion with Børge Clausen,
park director, p. 97
Aalborgs municipal parks department turns
130 this year, but as far back as the 1820s, a
man was hired to tend certain green areas.

Børge Clausen describes Aalborg as an exciting
place to work and himself as a "good salesman"
who can get things done.

"My most recent idea was to make a little
diploma to sell to residents for a number of
kroner to pay for a number of oaks to plant a
forest... Forests have been planted at a fast pace
in recent years, but there is still more potential...
a children's forest, a UN forest..." Since Aal¬
borgs jubilee in 1992, new recruits at the gar¬
rison have lined up with spades once a year to

plant trees.
Another important job is to inform residents.

The Green Catalogue is now being debated
before becoming part of the municipal plan.
Aalborgs many green wedges will be preserved
and perhaps former wedges recreated. But
Børge Clausen does not think enough has been
done in the inner city. He criticizes architects
for creating lovely squares but not winning
local backing. He also warns against creating
green areas at any cost. There is no sense in
planting trees that cannot grow properly.

A Green Catalogue, p. 100
Aalborgs Green Catalogue, showing how the
municipality can be made greener, is expected
to be approved in autumn 1999. The first stage
in the process of drawing up the catalogue was
to encourage debate on how to use this special
area consisting of fjord, hill tops, and low-
lying river valleys. Public opinion called for
preserving Aalborgs landscape features, ensur¬

ing green links between town and country and
access to activities in green areas near the town.

Recreating a natural landscape in
Aalborg Municipality, p. 102
Østerådalen Nord was created between 1992
and 1994 and is used today for recreational
and educational purposes. A decision was made
a few years ago to expand the area to the south
along the same principles: emphasizing the
landscape, creating different types of flora,
increasing access to the area, ensuring that it
be used on natures own terms, and harmonizing
different types of use. Access roads and a system
of paths will be created. Some current plantings
that seem out of place will be removed or
thinned out and supplemented with plants
that emphasize the river valley's landscape.

Lindholm Høje, p. 104
Lindholm Høje was inhabited from c. 400
B.C. to the 12th century, but lost its impor¬
tance when Aalbotg was founded and was
deserted when it was covered by shifting sand.
The National Museum excavated area in the
1950s. Now it is one of Denmark's most impor¬
tant monuments, with more than 600 stone

formations marking the^graves. Municipal ,

sheep keep the grass trimmed.

Guldbækken and the Forge, p. 105
The article describes a project for restoring
and maintaining one of Northern Jutland's

finest examples of an old industrial complex
with well-preserved environs, including a
pond and canal to feed the museum's mill and
other machinery.

The Drastrup Project, p. 106
In the early eighties, wells in the center of Aal¬
borg were closed because of pollution. Aalborg
stopped using pesticides and initiated a pilot
project intended to ensure its citizens clean
drinking water and larger forested areas close
to town. (Aalborg has only 6% forest, while
the national average is 12%.) The Drastrup
Project will create extensive meadows grazed
by sheep, gravel pits will be transformed into
recreational areas, and archeological sites will
be made more accessible. Agricultural land has
been bought up to be reforested. The town coun¬
cil has shown an admirable willingness to make
funds available for carrying out the project.

The university quarter in Sønder Tranders, p. 108
Aalborg University has been expanded south of
the city in the village of Sønder Tranders since
1975. The expansion has been carried out as

part of a comprehensive urban-development
project, with housing, local institutions,
research institutes, certain forms of businesses,
public and private offices, shopping centers,
etc. This integration of urban facilities is
intended to promote good contact between
the university and society as a whole. The
article describes developments over the years
and plans for the future.

Sorthøj — a new suburb in Hasseris, p. 110
Sorthøj, just 3 km from the center of Aalborg,
remained unused until 1974, when it was

bought by the municipality. Not until this
year was a local plan drawn up. Housing will
be placed like islands in the open landscape,
carefully stipulating building heights and suit¬
ing roads and paths to the terrain. The goal is
a varied yet cohesive architectural expression.

Kildeparken, p. 112
A plan was made at the end of the 1980s for
the town's oldest and most central park, Kilde¬
parken, which has undergone major transfor¬
mations in recent year's as this plan has been
implemented. The article describes what has
been done so far and what work remains.

The Herb Garden in Lindholm, p. 113
The Herb Garden was laid out in an old farm

garden as a public park with a local-history
museum. It has more than 300 different kinds
of medicinal and kitchen herbs organized by
family. A garden for the blind, with fragrant '
plants in raised beds, was laid out in the
southern part.

Skanseparken in Nørresundby, p. 114
Skanseparken is Nørresundbys oldest urban
park, serving as a green recreational area for
residents, for more than 125 years. Since the
park and its facilities have needed renovation
and modernization for some time, the town

council called for a public debate in the mid-
1990s on the park's future. The park will pre¬
serve its specific "Nørresundby soul," the for¬

mer military redoubt will be renovated and
given a more prominent role, and local orga¬
nizations and others will be urged to use the
park for activities throughout the year. Renova¬
tion has already begun and a new nature play¬
ground has been opened on the north.

The city's malls, squares, and plazas, p. 116
Aalborg Municipality has carried out a large-
scale and much-needed renovation and beauti-
fication of its pedestrian malls, squares, and
plazas in the past eight years. The first malls
were laid out in the mid-60s, using concrete.
New materials have been chosen to suit each

specific need and benches and trees added.
Several squares have also been made safer for
traffic and more pleasant as recreational areas.
The plaza in frpnt of the railway station was
renovated in the mid-90s; Østerågade, which
links the city's two pedestrian malls, was reno¬
vated in 1998; and in autumn 1999, the
radical renovation ofJyllandsgade and Prinsens¬
gade will be finished, creating a simple, uni¬
form, and green urban space.

Revitalizing Aalborg Øst, p. 123
Aalborg Øst dates to the mid-1960s and con¬
sists of four "villages," which because of a
number of social and economic problems have
quickly declined. Several projects are now
iAtended to revitalize the suburb, among other
things using a "green guide" to make best use
of recreational areas.

Municipal cemeteries, p. 124
Aalborg Municipality is responsible for main¬
taining three of the municipality's 32 cemeteries.
The non-denominational cemetery (Almen¬
kirkegård) was founded in 1806 and expanded
5-6 times. The National Museum registered
the cemetery's valuable monuments in the
1980s. Recently, the columbarium was trans¬
formed into a "cemetery museum" for the
nwst fragile marble and sandstone monuments.
Søndre (South) Cemetery was inaugurated in
1940 and various measures have been taken
since to replant and clear the area.

A monument to World War II freedom-

fighters from Aalborg was erected in the 1980s.
Aalborg Municipality is now preparing plans
for the future use of its cemeteries.

A few words with Jacob Blegvad,
architect, p. 126
Jacob Blegvad's name came up repeatedly
when this issue of Landscape was being com¬
piled. The Copenhagen-born architect moved
to Aalborg in the early fifties after working
abroad and has left his mark many places in
northern Jutland. He has always been interest¬
ed in landscape architecture and worked
among others with Eywin Langkilde. Blegvad
notes, "In Aalborg I am known as a complain-
er, but my point of departure the whole while
has Leen to create something that is better
than what existed before.... It is essential that
we constantly say something about the town's
quality and maintain it. This holds true in
discussions of the municipal plan, the water¬
front, local plans, and future housing areas."
Martha Gaber Abrahamsen

Landskab 5/99



LAND DE VE LO E S KTO P

Arbejder du med Anlægsopgaver, Terrænmodellering eller Landskabsplanlægning,
er dette programmet for dig. AutoCAD Land Development Desktop indeholder alle funktionerne fra
både AutoCAD 2000 og AutoCAD Map 2000, samt en lang række yderligere funktioner, specifikt
rettet mod netop dit arbejdsområde.

HØJDEKURVER LÆNGDEPROFILER

VOLUMENBEREGNING

ANALYSER

PUNKTDATA

TRANSFORMATIONER

PROJEKTSTYRING

JORDBEREGNINGER

AUTOMATISK- ELLER FORSKUDT STATIONERING

ALLE FUNKTIONER TIL KORTHANDTERING
For yderligere oplysninger, samt brochuremateriale og seminardatoer

kontakt nedenstående autoriserede forhandler eller den danske

distributør Betech Data A/S på telefon 39 57 72 74
Du kan også læse mere på adressen www.autodesk.dk

R A M BOLL
U Autodesk

o
c



HjrfunE
GRÆSFRØ & RULLEGRÆS

::
^-vTfcPRODANA-
@Ruixe

Planteopformeringsstationen

AtsGtl •• THI CtOMCT«C GAROtNS!!
jP

I ' Professionelle græsblandinger
IP^ og Rullegræs til sport, erhverv og privat brug.

Dækafgroder
(lærdigblandinger og rene arter) ■<

■■ / , ,1 samt vilde blomster. ppp»"

at

din bedste sikkerhed for
et godt plantevalg

Dafo planter er kvalitetsplanter til danske haver, parker
og i landskabet

• de er udvalgte ved danske forsøg
• har beskrevne egenskaber
• er sortsægte og sortsrene
• hårdføre og sunde

Mød os på HAVE OG LANDSKAB på stand 69 og hør
nærmere om Dafo planter eller ring efter katalog.

PLANTEOPFORMERINGSSTATIONEN
NAGBØL KIRKEVEJ 12
6640 LUNDERSKOV 1
TLF. 75.586026 • FAX 75.586305
E-mail: opform@station.dk

www.planteopformeringsstationen.dk

UDSTILLINGEN
DANSK LANDSKABSARKITEKTUR
I HERNING KUNSTMUSEUM
Til 26. september vises udstillingen
Dansk Landskabsarkitektur i Herning
Kunstmuseum, Birk i Herning.
Foreningen af Danske Landskabs¬
arkitekter var i juni 1999 vært for en
verdenskongres: The 36th Internatio¬
nal Federation of Landscape Archi¬
tects World Congress, der afholdtes
på Holmen i København. I den an¬
ledning har Foreningen af Danske
Landskabsarkitekter etableret udstil¬

lingen 'Dansk Landskabsarkitektur'.
Udstillingen blev i juli måned vist i
Orangeriet i Fredensborg Slotshave.
Slots- og Ejendomsstyrelsen og flere
fonde, firmaer og privatpersoner har
gjort det økonomisk muligt at virke¬
liggøre udstillingen.
På ca. 70 plancher og i et tilhørende
katalog vises forskellige kategorier
af landskabsarkitektur: slots- og

herregårdshaver, private haver,
parker og pladser, kolonihaveområder,
kirkegårde, friarealer ved bolig¬
bebyggelser museer m.m.
Sammenhængen mellem malerkunst
og landskabsarkitektur er inspirerende.
I malerkunst afbilledes motiver fra
forskellige årstider. I have- og land¬
skabsarkitektur planlægges, så netop
årstidernes forskellige højdepunkter
bliver en oplevelse, man husker,
glædes over og længes efter.
Det siges ofte, at dansk landskabs¬
arkitektur har sin særlige karakter
og kvalitet i den rumlige komposition,
som er inspireret af det åbne land¬
skab med marker, hegn, hække og
vandflader.
De udvalgte projekter søger at be¬
tone et sådant slægtskab.
Udstillingens er tilrettelagt af et ud¬
valg bestående af landskabsarkitek¬
terne Charlotte Skibsted, Jens Hende-
liowitz, Karin Nygaard Corfitzen og
Solveig Stenholm samt Steen Gel-
sing som udstillingens arkitekt.

Dansk landskabsarkitektur
Herning Kunstmuseum.
Birk Centervej 3. 7400 Herning.
20. august-26. september.
Udstillingen er åben tirsdag til søndag
kl. 12-17.

Mandag lukket.

Katalog til udstillingen:
Danish Landscape Architecture.
84 s., ill. 65 kr. kan købes på
Herning Kunstmuseum eller fra DLs
sekretariat.

HSKfCK

Udstillingen er en vandreudstilling.
Nærmere information om'muligheder
for udlån samt køb af katalog:
Torben Gleesborg, DL.
Hauser Plads 32,3.1127 Kbh. K.
Tel. 33 33 82 10. Fax 33 91 36 26.
dl@landskabsarkitekter.dk

DANSK BYPLANLABORATORIUM
14.-17. september. Den tredie euro¬
pæiske byplanbiennale afholdes i ,

Herne, Tyskland med temaet: Bære¬
dygtig udvikling - en udfordring for
Europas byregioner. Byplanbienna¬
len afholdtes i 1995 i Lyon og i 1997
i Rom.
7.-8. oktober. By og trafik.
Det 49. danske byplanmøde. Esbjerg.
1.-10. november. Studierejse til USA:
The Sunbelt Cities.
Dansk Byplanlaboratorium.
Ny adresse:
Nørregade 36,1,1165 Kbh. K

.Tel. 33 13 72 81, fax 33 14 34 35.
db@byplanlab.dk
www.byplanlab.dk

ARKITEKTURUDFLUGTER FRA
GAMMEL DOK
DANSK ARKITEKTUR CENTER
5. september kl. 13-17:
Bustur til økologisk byfornyelse på
Vesterbro
Guide: Arkitekt MAA Tove Lading.
Billetter til turene kan købes eller
bestilles i Gammel Doks Boghandel.
Yderligere information: Esben Larsen.
Tel. 32 57 19 30, fax 32 54 50 10.
dac@gammeldok.dk

A30



UDSTILINGER I GAMMEL DOK
DANSK ARKITEKTUR CENTER
Til 10. oktober: Lars Autrup, Peter
Bertram, Niels Grønbæk og Claus
Mandal Hansen,
16. oktober-21. november: Marianne
Levinsen og Anette Dyring Naalgnd,
27. november-9. januar 2000: Chris
Thurlbourne og Barnabas Wetton.

Dansk Arkitektur Center
Gammel Dok. 1401 Strandgade 27B
Tel. 32 57 19 30

www.kulturnet.dk/gldok
Åben alle dage 10-17.

FORSKNINGSCENTRET FOR
SKOV & LANDSKAB
7. oktober. Landskabspleje.
Med udgangspunkt i engelske
eksempler belyses, hvorledes de
stadigt større krav til naturområders
flersidighed kan tilgodeses.
26. oktober. Bytræseminar.
Temaer på årets bytræseminar er:
Beskyttelse, bevaring og værdisæt¬
ning. Nødebo.
22. november. GIS og kommunikation.
Tekniske, organisatoriske og kom¬
munikative aspekter gennemgås på
dette seminar. Gentofte.
Forskningscentret for
Skov & Landskab.
Tel. 75 88 22 11. Fax 75 88 20 85.
krg@fsl.dk

LANDSKABSARKITEKTER
VINDER PRÆMIE I TYSKLAND

Udformningen af friarealerne og
byparken i bydelen Engelsby, Flens¬
borg har netop modtaget den tyske
Spielraum-pris (legeområde-pris)
1998/99.
I konkurrencen, som i år blev afholdt
for tredje gang, modtog projektet
2. præmien.
Projektet er udformet af Gruppen
for by- og landskabsplanlægning aps.,
Kolding.
I juryens bedømmelse af projektet
fremhæves følgende:

Ny udformning af udearealerne ved nogle af etagebygningerne

'Her præmieres et projekt, der på
fremragende vis demonstrerer, hvor¬
dan større boligbebyggelser fra
50erne og 60erne konsekvent kan
videreudvikles.
En forbilledlig, differentieret plan¬
lægnings- og handlingsindsats for
udviklingen af de nære og overord¬
nede friarealer, med vide sociale
hensyn. Både de fælles arealer ved
bygningerne og de halvoffentlige og
offentlige friarealer i bebyggelsen
bliver konsekvent videreudviklet.
Beboernes deltagelse i planlæg¬
ningsprocessen er forbilledlig.'
Konkurrencen, som gennemføres på
initiativ af det tyske Kinderhilfswerk,
havde i 1998/99 mottoet
'At bo i store bebyggelser'.
Bedømmelsen af de 31 indleverede
projekter og koncepter fra hele Tysk¬
land skete ud fra følgende kriterier:
- Bæredygtighed
- Friarealer egnede til leg fremfor

legepladser
- Udformning og brugsværdi
- Samarbejde og brugerdeltagelse
- Helhedsorienteret indsats

Hermed bliver projektet i Flensburg-
Engelsby med dets koncept og
udførelse et generelt forbillede.

En del af legeområdet

Planlægning og projektering foretages
af Gruppen for by- og landskabs¬
planlægning aps., hvor de sags¬
ansvarlige er landskabsarkitekterne
Martin Kessler og Christine Kramer.
Flensburg Kommune (byplanlægning
og ungdomsarbejde) tog initiativet
til projektet.
Boligselskabet BIG-Heimbau har del¬
taget gennem finansiering, materiel
og arbejdsmæssig indsats.
Størstedelen af finansieringen stam¬
mer fra offentlige byfornyelsesmidler.
Bymiljøet omkring Franz-Schubert-
Hof og Mozartstrasse i bydelen
Engelsby får gennem projektet et
samlet løft med et stort spektrum af
aktivitetsmuligheder for unge og
gamle. Et centralt led i denne proces
er samarbejdet med områdets be¬
rørte og brugere: ejere og lejere.
Området, der er opført i 60erne og
70erne, har ca. 3000 beboere og
rummer ca. 1100 boliger, skole,
institutioner, butikker m.m.
Præmien på 10.000 DM er øremær¬
ket til projektet. Børn og unge fra
bydelen opfordres til at deltage i
diskussionen om, hvad pengene skal
bruges til.
Prisuddelingen fandt sted under en
2-dages fagkonference i Magdeburg
med temaet 'At bo i store bebyggel¬
ser'. Konferencen var et led i Bundes-
garténschau Magdeburg.
Prisen blev overrakt under protek¬
tion af den tyske trafik-, bygge- og
boligminister Franz Muntefering.
Torben Gade, Gruppen for-by- og
landskabsplanlægning aps.

Yderligere information:
Martin Kessler eller Christine
Kramer, Gruppen for by- og land¬
skabsplanlægning aps.,
Pakhustorvet 4, 6000 Kolding.
Tel. 75 52 64 44.
Fax 75 53 14 33.
E-mail gbl@gbl.dk

Sven Bech %
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LILLE BEBYGGELSE I NÆSTVED
Næstved byråd har udskrevet en åben
idékonkurrence om en bebyggelses¬
plan for et mindre byområde, der
ligger mellem bykernen og havnen.
■Der ønskes forslag til, hvordan en
mindre boligbebyggelse kan indpla¬
ceres og udformes samt, hvordan
en offentlig parkeringsplads kan
indgå i områdets disponering.
Der er også tale om en landskabelig
behandling af konkurrenceområdet,
idet forslagene skal tage hensyn til,
at den i dag rørlagte Suså vil blive
frilagt og dermed danne den sydlige
landskabelige ramme om området.
Fagdommere udpeget af DAL er arki¬
tekter maa Claus Smed Søndergård,
Torben Bregenhøj og Kristine Jensen.
Samlet præmiesum er 400.000 kr.
Afleveringsfrist 15. september 1999.

LIVREDDERSTATION

Tryg-Baltica har i samarbejde med
DAL udskrevet en åben projektkon¬
kurrence om udformning og indpas¬
ning af en livredderstation ved de
danske strande. Formålet med kon¬
kurrencen er at finde frem til en

smuk og hensigtsmæssig udform¬
ning af en livredderstation, som kan
medvirke til at skabe større tryghed
og sikkerhed ved de danske strande.
Den arkitektoniske udformning skal
tilgodese dels den signalgivende
effekt, som en livredderstation bør
udsende, dels en respektfuld indpas¬
ning i de særlige, og meget forskellige
landskaber, som badestrande udgør.
Samlet præmiesum er 300.000 kr.
Afleveringsfrist 28. september 1999.

SYDHAVNS STATION OG
SYDHAVNS PLADS

Kongens Enghave Bydel og Køben¬
havns Kommune har i samarbejde
med DAL udskrevet en åben idékon¬
kurrence om udformningen af områ¬
det omkring Sydhavns Station og
Sydhavns Plads i Kongens Enghave.
Konkurrencens formål er at tilveje¬
bringe ideer til, hvordan Teglværks-
havnen, Sydhavns Station og bolig¬
kvartererne i området i højere grad
kan sammenknyttes, og hvorledes
der muligvis kan indpasses nye funk¬
tioner i området, der i dag er præget
af en voldsom trafik. Hvorledes kan
området tilføres en ny identitet, der
vil kunne medvirke til at markere

bydelen Kongens Enghave udadtil?
Forslagene vil blive bedømt af en
dommerkomite bestående af med¬
lemmer fra Kongens Enghave Bydel,
Københavns Kommune og tre fag¬
dommere udpeget af DAL: arkitekter
maa Erik Bystrup og Jimmy Richter
Lassen samt landskabsarkitekt,
maa, mdl Steen Høyer.
Samlet præmiesum er 750.000 kr.
Afleveringsfrist 22. oktober 1999.

Konkurrenceprogrammer kan ses og
hentes på DAL/AAs hjemmeside på
www.dal-aa.dk og rekvireres skriftligt
eller afhentes hos DAL, Strandgade
27 A, 1401 Kbh. Ekspeditionstid for
bilagsmateriale er ca. 6 dage.

SKULPTUR I EVENTYRHAVEN
1999

'Skulptur i Eventyrhaven' er et væ¬
sentligt omdrejningspunkt for skulp¬
turpolitik i Odense Kommune.
Hvert tredje år kan her ses et udvalg
af det bedste i dansk billedhugger¬
kunst, og Odense Bys Kunstfond har
siden 1961, hvor 'Skulptur i Eventyr¬
haven' startede, købt skulpturer fra
udstillingerne og placeret dem på
byens pladser og torve, så Odense i
dag har en flot repræsentation af.
dansk skulptur.
Vicestadsdirektør Leif Hansen, park¬
og vejchef Per Glad samt direktør for
Kunsthallen Brandts Klædefabrik
Karsten Ohrt er arbejdsgruppen bag
udstillingen, og i år er billedhugge¬
ren, professor Mogens Møller kunst¬
nerisk konsulent.

Mogens Møller har ikke valgt et
tema, men fundet billedkunstnere
frem, som han har været optaget af
gennem årene, og han har kaldt
udstillingen 'Strejflys over dansk
skulptur'.

Udstillingen giver et interessant ind¬
blik i dansk skulptur i sidste halvdel
af dette århundrede, -fra det klassi¬
ske, figurative i hestemotivet hos
Helen Schou, over den modernisti¬
ske abstraktion hos Sigrid Lutken,
det postmoderne hos Hein Heinsen

til det helt nutidige, hvor skulpturen
som stof forsvinder for i Lars T. Mik¬
kelsens bidrag at blive til ugleskrig i
et bøgetræ eller to blændende lam¬
per i et træ hos
I.N. Kjær. Øvrige udstillere er Eric
Andersen, Henrik B. Andersen,
Claus Carstensen, Jakob Jakobsen,
Søren Jensen, Per Kirkeby, Øyvind
Nygård, Bjørn Nørgaard og Richard
Winther.
Den 30.000 kvm store Eventyrhave
var oprindelig Læseforeningens
Have, men blev i 1940rne omformet
efter idé af havearkitekt, professor
C.Th. Sørensen, der tegnede havens
smukke cirkulære pergolastruktur.
Indgangspartiet mod nord er ændret i
år, og havens broer er fornyet.
•Haven er i det hele taget sat i stand
for at kunne danne den bedste bag¬
grund for udstillingen.
Kataloget til 'Skulptur i Eventyrhaven
1999' er en bog på 112 sider og
indeholder Anette Østerbys artikel
om skulpturparken som udstillings¬
form, et righoldigt tekst- og billed¬
materiale om de enkelte værker og
en liste over kunstnerne og de ud¬
stillede værker.

Bogen kan købes på Odense Rådhus
og i Boghandelen Brandts Klæde¬
fabrik for 100 kr.

Skulptur i Eventyrhaven 1999. Odense.
15. juni-15. september 1999.

SKULPTUR I DYSSEGÅRDS-
PARKEN 1999

Fra 27. august til 29. oktober 1999
vises udstillingen 'Friluftsskulptur 2'
i Dyssegårdsparken, Gentofte Kom¬
mune. 'Friluftsskulptur 1' vistes i
1997 og var som 'Friluftsskulptur 2'
arrangeret af frivillige i lokalområdet.
Udstillingen tilrettelægges af billed¬
huggeren Niels Guttormsen.
De udstillende billedhuggere er: Erik
Varming, Bjørn Poulsen, Kirsten
Lockenwitz, Jan Leth, Niels Gut¬
tormsen, Ib Geertsen, Egon Fischer,
Erik Brandt samt Peter Bonnen.

Dyssegårdsparken, Gentofte,
indgang fra Knud Rasmussens Vej.
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Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

Industrivangen 2-4
2635 Ishøj
Telefon 43 73 22 33
Telefax 43 73 22 82

ISHØJ A
S

Den Danske Tradvarefabrik

Pictoform er et system af ledelinjer
udviklet til hjælp for blinde og
svagsynede.

Belægningselementerne produceres i
støbejern, beton og som soloelement i
bronze.

Elementerne kan med deres lidenhed være

et arkitektonisk tilskud til gaderummet.
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A nlægsgartnermestre
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Træ-autoværn
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Trækonstruktion forstærket
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Bestil uddybende materiale eller
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