
 INSPIRATIONSMØDE I AALBORG
BYENS UDVIKLING OG KULTURARV



BYENS UDVIKLING og KULTURARV

De danske byer er opstået på hver deres grundlag og har udviklet sig forskel-
ligt gennem tiden. Alle byer bærer deres egen historie som kan aflæses i 
gadestrukturen, stednavne og bygningernes udtryk.  
Aalborg er opstået i middelalderen, men i dag består byen også af forstæder 
og industriens kulturarv på havnen.  
 
Sammen med Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg holder 
Landsforeningen inspirationsmøde om ‘Byens udvikling og kulturarv’ i det 
tidligere kraftværk Nordkraft. Nordkraft er et flagskib inden for den moderne 
måde at videreføre den eksisterende bygningsmasse til nye funktioner, og vi 
glæder os til at se jer i huset. 

På inspirationsmødet kan du lære mere om, hvilken betydning kulturarv har 
for udvikling af byerne. Hvordan man arbejder systematisk med kulturarven 
og registreringen af den. Ligeledes vil det blive belyst, hvilken økonomisk 
værdi, der findes i den byggede kulturarv.

Vi har sammensat et program med nogle af landets førende eksperter, der 
kommer og fortæller om projekter, de selv har været med til at udvikle.

PROGRAM

09:00: Indskrivning og rundstykker + kaffe

09:30 Velkomst v/Peter Hee 

09:35 Hans Henrik Henriksen/Rådmand By- og Landskabsforvaltningen i Aal-
borg Kommune - Kulturmiljø planlægning i Aalborg
09:50 spørgsmål

10:00 Lene Dokkedal og Ulla Kristensen/Aalborg Kommune - SAVE  
registrering og stilblade i Hasseris
10:35 Spørgsmål

10:45 Anja Olsen/Forstadsmuseet - SAVE registrering i den moderne forstad
11:10 Spørgsmål

11:20 Mads Christian Bundgaard/Dans Bygningsarv - Værdien af kulturarven
12:00 Spørgsmål

12:15 Frokost

13:15 Lars Thiis/Cubo  - Nordkrafts transformation fra industri til kulturhus
15:55 Spørgsmål

14:10 Kaffe + kage

14:40 Erik Brandt Dam/EBD arkitekter - Kulturarven og de historiske lag i Fre-
deriksværk og projekt Stålsat by
15:15 Spørgsmål

15:30 Farvel og tak for i dag

Hvor: DGI Huset, Nordkraft, Teglgårds Plads 1, 9000 Aalborg
Hvornår: Lørdag den 21. november, kl. 09:00-15:30
Hvordan: Tilmelding sker via www.byogland.dk inden den 11. nov.
Pris: 350 kr. for medlemmer af Landsforeningen og medlems-
foreningerne. 450 kr for alle andre. Forplejning er inkluderet i prisen.

Ekstra: Søndag den 22. november, kl 10:00-11:00 er der en gratis byvandring 
med arkitekt Erik Iversen. Byvandringen fokuserer mødet mellem den  
historiske by og de moderne vejgennembrud.
Vi mødes ved Gåsepigen, Vesterbro 65, 9000 Aalborg (tilmelding påkrævet).


