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Fjordbyen rummer både de skæve eksistenser, der ikke passer ind andre steder, og de mere velbærgede, der har råd til at 
skabe et fristed så tæt på fjordfen, som man kan komme.

Byggestandarden er meget forskellig - her finder man alt fra deciderede skure til liebhaveri på 30 kvadratmeter. 

Reglerne fortolkes meget rummeligt og bredt. Her er plads til alle.

kort historie i Fjordbyen 
skulle angiveligt have betalt 
cirka en kvart million for et 
faldefærdigt skur og har nu 
bygget et nyt hus, som andre 
beboere vurderer, må have 
kostet en halv million kro-
ner.

Hvis den virkelighed skul-
le være pejlemærke for, at 
Fjordbyen kunne være på vej 
til at blive en velhaver-enkla-
ve i første parket til fjorden, 
er det heller ikke noget, Aal-
borg Kommune kan eller vil 
gøre noget ved.

Og foreløbigt tager bebo-
erne de markante prisstig-
ninger med sindsro, selv om 
en usikkerhed har slået rod.

- Der er ingen, der køber 
hus her uden at kende stedet 
og vide, hvordan miljøet er 

og har afklaret med sig selv, 
at man vil være en del af det. 
For Fjordbyen har det forelø-
bigt kun haft den positive ef-
fekt, at de nye, der har købt 
dyrt, er ressource-stærke 
personer, der engagerer sig 
og i mange henseender kan 
være et værdifuldt aktiv for 
stedets overlevelse, siger be-
styrelsens kasserer, Jens 
Munk, der har boet i Fjord-
byen i syv år.

Farlig kurs
Hver gang en parcel skal le-
jes ud til en ny, og skuret el-
ler huset sælges med, skal 
interesserede godkendes af 
to bestyrelsesmedlemmer, 
og de skal nok få afdækket, 
hvis interesserede købere ik-
ke er helt med på, hvad 

Fjordbyen er for et sted.
Andre i bestyrelsen er ikke 

helt så fortrøstningsfulde. 
For hvad sker der, hvis 

mange får smag for en klæk-
kelig sum ved at sælge. Der 
kan være dem, for hvem det 
er vejen ud af en elendig 
økonomi. Og alle mulige 
menneskelige ressourcer 
ufortalt, kan fremtiden bli-
ve, at der så kun er den slags 
mennesker i Fjordbyen, og 
så er et meget værdifuldt og 
velfungerende mini-sam-
fund gået tabt, mener besty-
relsesmedlem Niels Skov.

- Vi diskuterer det løbende 
i bestyrelsen, og vi drøfter 
da også, om vi skal gribe ind. 
Det vil kræve en ekstraordi-
nær generalforsamling, hvor 
det kan afklares, om prissæt-

ningen skal forblive fri som 
nu, eller om der skal en ved-
tægtsændring til, så Fore-
ningen Fjordbyen kan styre 
prisudviklingen. Jeg synes, 
sammen med et flertal af be-
boerne, at Fjordbyen skal 
bevares som det, stedet er 
nu, siger Niels Skov. 

Velvidende, at også nye 
regler vil kunne fortolkes 
bredt og frit. Der kan, som 
det også er sket i Fjordbyen, 
være penge under bordet, 
men helt uregulerede priser 
kan i hvert fald komme til at 
betyde, at de skæve eksisten-
ser vil forsvinde herfra, og 
med dem meget af stedets 
karakter, særpræg og kvali-
tet, siger han. 

Af Emil Færch Clausen
emil.faerch.clausen@nordjyske.dk

VALSGAARD: En aften i fe-
bruar kørte en 25-årig 
mand fra Hadsund bag en 
ambulance ad Valsgaard-
vej i Valsgaard ved Hobro. 
Den 25-årige overhalede 
ambulancen, men da han 
var trukket ind foran am-
bulancen, bremsede han 
hårdt op, så ambulancefø-
reren var nødt til også at 
bremse hårdt og trække 
over i den anden vejbane 
for at undvige.

Torsdag sad den 25-årige 
mand tiltalt ved Retten i 
Aalborg.

- I retten forklarede han, 
at han følte sig chikaneret 
af ambulanceføreren, da 
han var trukket ind foran, 
ved at ambulancen blæn-
dede ham med det lange 
lys, så det var han blevet 
meget irriteret over, for-
tæller anklager Thomas 
Mikkelsen.

- Ambulanceføreren for-
klarede, at han ikke kørte 
med langt lys for at genere 
den tiltalte, men at han ik-
ke havde set ham komme, 
siger Thomas Mikkelsen.

Manden var blandt andet 
tiltalt for den meget alvor-
lige paragraf 252, som 
handler om på en hensyns-
løs måde at sætte andres 
liv eller førlighed i fare. Det 

blev han frifundet for.
- Det kom frem i retten, 

at der var en ældre patient 
i ambulancen, men den 
kørte ikke med udrykning, 
og patienten kom ikke no-
get til, så han var ikke i fare 
under opbremsningen, si-
ger Thomas Mikkelsen.

Manden blev dog kendt 
skyldig i overtrædelse af 
færdselsloven for at brem-
se hårdt op. Det kostede 
ham en ubetinget fraken-
delse af førerretten i seks 
måneder og en bøde på 
3000 kroner.

- Han erkendte i vidt om-
fang det, han blev dømt 
for. Han var dog ikke enig 
i, at det havde været så 
voldsomt, at det var til en 
ubetinget frakendelse, si-
ger Thomas Mikkelsen.   

Den dømte udbad sig be-
tænkningstid i forhold til, 
om han vil anke dommen 
til landsretten.

Overhalede  
ambulance og 
bremsede hårdt op

Af Peter Witten
peter.witten@nordjyske.dk

AALBORG: Flere bilister på 
motorvej E45 ved Aalborg 
måtte onsdag aften foreta-
ge hårde opbremsninger, 
fordi et stærkt beruset par 
gik rundt ved kørebanen 
og skændtes.

Ifølge vagtchef Per Jør-
gensen fra Nordjyllands 
Politi var manden og kvin-
den nær blevet påkørt, og 
politiet havde mere end 
svært ved at få fat på det 
berusede par, der havde 
bevæget sig ud på køreba-
nen.

Dramaet på E45 skete 

kort før kl. 21.30, og til 
sidst lykkedes det ordens-
magten at pågribe og an-
holde den 29-årige mand 
og den 25-årige kvinde.

De blev begge taget med 
til detentionen på politi-
gården, hvor de har over-
nattet og nu skal afhøres 
om episoden på motorve-
jen. 

Politiet sigter dem for at 
overtræde ordensbekendt-
gørelsen.

Parret havde tidligere på 
aftenen skabt uro i en op-
gang på Sebbersundvej i 
det østlige Aalborg, hvor 
politiet også blev tilkaldt.  

Beruset par på 
motorvej i vildt 
skænderi

» Der var en ældre 
patient i ambu-

lancen, men den  
kørte ikke med  
udrykning, og  
patienten kom ikke 
noget til.
THOMAS MIKKELSEN, anklager, 
Nordjyllands Politi
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Af Suzanne Tram
og Jesper Thomasen (foto)
suzanne.tram@nordjyske.dk

AALBORG: Enhver storby bur-
de have en Fjordby. Det er 
beboerne i Fjordbyen i Aal-
borg og teknisk rådmand 
Hans Henrik Henriksen (S) 
enige om. 

For begge parter er histori-
en om Fjordbyen i Aalborg 
en eventyrlig beretning om, 
hvad et lille samfund kan 
rumme og løfte, når meget 
forskellige mennesker lever 
side om side og målrettet bi-
drager med det lidt eller me-
get, de har at give. Fordi de 
vil et sted og hinanden trods 
forskelligheder, og et fælles-
skab, der nok har mange 
støtter, men også modstan-
dere, der synes, stedet bør 
jævnes med jorden.

Fjordbyen i Aalborg er et 
fristed for de mennesker, der 
ejer de 120 huse, hvoraf 
mange nok mere er skure. 
Men over årene er Fjordbyen 
også blevet til en fristad, for-
di det er fællesskabets hold-
ning, at regler og krav ikke 
må være så rigide, at det er 
for vanskeligt for nogen at 
efterleve dem.

Fjordbyen kan ikke sam-
menlignes med en koloniha-
veforening, bare beliggende 
ved fjorden. I kolonihaverne 
er der mange steder bøder 
for ukrudt i hækken og faste 
tidspunkter for, hvornår al-
ting i de enkelte haver skal 
være snorlige og skarpt i 
kanterne.

Livsvigtigt for nogle
Der er ikke meget i Fjord-
byen, der er snorlige. Tvært-
om. Der er rigtigt meget, der 
er ret skævt. Men det er med 
til at give stedet dets sær-
prægede karakter, mener til-
hængere af stedet og bebo-
erne. 

Blandt dem er der ikke 
tvivl om, at flere beboere i 
Fjordbyen ville ligge syv alen 

under jorden, hvis det ikke 
var for det særprægede sam-
fund, fordi de er mennesker, 
der passer så lidt ind i faste 
rammer og regler, at de ikke 
vil kunne trives andre ste-
der. 

Føjelige regler
Rådmand Hans Henrik Hen-
riksen er da også af den op-
fattelse, at der er beboere på 
stedet, der ville blive meget 
tungere og dyrere sociale 
klienter, hvis de ikke kunne 
bo i Fjordbyen. Den hold-
ning er ikke udtryk for be-
kvemmelighed eller ligegyl-
dighed. Men for en respekt, 
han mener, Fjordbyen fortje-
ner for i årevis at have funge-
ret og været selvregulerende 
uden noget bøvl eller balla-
de, beboerne ikke selv har 
kunnet løse.

Stedet er oprindeligt op-
stået som et fristed for gamle 
fiskere, der kunne have de-
res grej i skure på arealet 
helt tæt på fjorden. Siden 
blev fiskerne hængende, da 
fjordfiskeriet gik i stå. 

Nu er Fjordbyen et mang-
foldigt sted med velbeslåede 
og ressourcestærke menne-
sker som ejere af nogle af 

skurene, børnefamilier, der 
bor på stedet året rundt, de 
meget skæve eksistenser, og 
alle mulige andre typer, der 
synes, at det meget uhomo-
gene, farverige, rodede og 
sine steder helt kaotiske sted 
er ideelt for dem.

Der er et klart og letforstå-
eligt regelsæt i Fjordbyen, 
der nok ligger med byens 
bedste udsigt og letteste ad-
gang til fjorden, men også 
på et forurenet sted, der er 
gammel fyldplads for as-
bestholdigt affald og meget 
andet skrammel. 

Men reglerne fortolkes 
meget rummeligt. F.eks. si-
ger reglerne, at grundene i 
Fjordbyen skal være ryddeli-
ge, og det er svært at finde 
ryddelighed i gængs for-
stand. Husene skal være 
bygget af træ, i én etage og 
må højst være på 30 kvadrat-
meter, inklusive terrasser.

Men det tages ikke særligt 
bogstaveligt. Ejerne af huse-
ne og skurene skal også have 
en anden bopæl i kommu-
nen, fordi helårsbeboelse er 
forbudt. Også den regel er 
genstand for en meget bred 
tolkning. Mange af beboer-
ne bor der hele året, og det 
ved man godt hos Aalborg 
Kommune, der dog ikke sen-
der folk afsted om vinteren 
for at skridte fronten af og 
konfrontere de skyldige, der 
uden for enhver tvivl er hel-
årsbeboere.

Stoffer strengt forbudt
- Vi lejer arealet ud til Fjord-
byen, der er en forening med 
egne regler, de selv skal føre 
justits med. Det er min ople-
velse, at man på stedet kla-
rer det godt, og at der ikke er 
brug for kommunal indblan-
ding. Den seneste fornyelse 
af lejekontrakten på arealet 
går til 2021. På sigt kan der 
måske blive tale om længere 
løbende aftaler mellem 
Fjordbyen og kommunen, 
fordi den tredje Limfjords-

Fristed for 
skæve og   
velbjærgede
ANDERLEDES: Fjordbyen i Aalborg oplever  
skur-priser på vild himmelflugt

Fjordbyens Kulturcenter er der, hvor man mødes - bydelens forsamlingshus.

Reglerne fortolkes meget rummeligt og bredt. Her er plads til alle.

forbindelse nu er lagt fast og 
ikke kommer til at berøre 
stedet, siger rådmand Hans 
Henrik Henriksen. 

Han antastes flere gange 
af beboere, da han er i Fjord-
byen med NORDJYSKE. Be-
boerne vil lige vide noget om 
en eventuel ny hundeskov i 
Aalborgs vestlige del eller vil 
bare tale med ham og sikre 
sig, at han ikke er på besøg 
med onde hensigter. 

Skåret ind til benet er der 
plads til personlige fortolk-
ninger af stort set samtlige 
foreningens regler. Men der 
er en enkelt ting, der ikke to-
lereres. Overhovedet. Salg 
af stoffer, uanset art. Der 
holder enhver sammenlig-
ning med Christiania op. Og 
dér er den ultimative grænse 

for rummelighed og toleran-
ce.

Alle husker, hvordan den 
tidligere mangeårige for-
mand, Tage Simonsen, greb 
korporligt ind, da en enkelt 
person med tilknytning til 
rockermiljøet lod hånt om 
den uskrevne regel i Fjord-
byen og kørte en traktor gen-
nem og henover det hus, 
hvor der angiveligt blev op-
bevaret og solgt stoffer. Så 
var det problem løst.

Alle de skæve eksistenser 

og frie fortolkninger af reg-
ler og retningslinjer til trods 
er der en ny udvikling på vej 
i Fjordbyen.

Dyre skure 
Priserne på de skure eller 
huse, der er på de små jord-
lodder, stiger i pris. 

Lige nu er tre huse til salg. 
Et til 495.000 kroner. Et an-
det til cirka 500.000 kroner 
og en tredje beboer har tak-
ket nej til et bud på 520.000 
kroner. En beboer med en 

» For Fjordbyen har 
det foreløbigt kun 

haft den positive  
effekt, at de nye, der 
har købt dyrt, er  
ressource-stærke  
personer, der  
engagerer sig og i 
mange henseender 
kan være et værdifuldt 
aktiv for stedets  
overlevelse.
JENS MUNK,  
kasserer i Fjordbyens bestyrelse

» Det er min oplevelse, at man på stedet klarer 
det godt, og at der ikke er brug for  

kommunal indblanding. 
HANS HENRIK HENRIKSEN (S), rådmand


