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Af Inger Hørmann 
og Grete Dahl (foto)
aalborg@nordjyske.dk

AALBORG: Beliggenheden er 
en klar 5'er, som ejendoms-
mæglerne ville have udtrykt 
det.

Prisen for at bygge måske 
200.000 kr. og nok mindre.

Udgiften pr. år for leje af 
kommunal grund plus reno-
vation 2600 kr.  -  eller godt 
et par hundrede om måne-
den.

Adressen er Fjordbyen 
9000 Aalborg - eller slet og 
ret skurbyen.

Det er blevet mondænt at 
bo i det, man kunne kalde 
Aalborgs Christiania, hvor 
enhver passer sit, men hvor 
fællesskabet er der, når det 
gælder. 

Fjordbyen er et lille mari-
timt område ved Limfjorden 
i Aalborgs Vestby.

Her boede folk engang i 
skure, flikket sammen af sil-
dekasser og det, man havde 
ved hånden, når man for 
små penge skulle have tag 
over hovedet.

Selv om aftalen med kom-
munen er, at der ikke må 
bygges huse på over 30 kvm., 
er trenden nu de 100 kvm og 
lidt til for dem, der bor lige 
ud til fjorden.

Solnedgang 
Her er der direkte udsigt til 
vand og solnedgang i vest.

I almindelig fri handel ville 
grundene være i millionklas-
sen.

Der ses både Mercedes og 
firehjulstrækkere i området.

Fjordbyens bestyrelse ser 
stiltiende til.

- Man kan ikke bremse ud-
viklingen, siger formanden 
Tage Simonsen.

På Fjordbyens hjemmeside 
er der kommentarer til tin-
genes tilstand.

Men ingen slår bremserne 
i. Kun når der bygges for 
højt. Man skal ikke sidde og 
kigge ned til naboen.

Tommi Jørgensen, tekni-
ker på Aalborg Universitet, 
mener, den er helt gal.

Aalborg er på vej til at mi-
ste et stykke unik historie.

Tommi Jørgensen, 50 år, 

opvokset i vestbyen, nu bo-
sat i Godthaab, er altid kom-
met i Fjordbyen.

Alternativ kolonihave
- Området var tiltænkt den 
lille mand som en slags kolo-
nihave. Nu bliver det penge-
pungen, der bestemmer, si-
ger han.

- For 10 år siden kunne 
man købe et hus for få tusin-
de kroner. Nu er priserne 
oppe i 70.000 og 100.000 kr. 
og måske mere. Der opkøbes 
nabogrunde, så man kan 
bygge over to grunde ved 
hjælp af stråmænd.

Stråmænd er i de kredse 
personer, som hjælper til 
med adresse. Man skal have 
adresse i Aalborg for at kun-
ne leje en grund.

Tommi Jørgensen mener, 
at der må værnes om områ-
det, så det fortsat er for den 
lille mand, og han så helst, at 
man bevarer det bestående 
ved at bygge om og renove-
re.

Han så gerne en mere ak-
tiv bestyrelse, og at kommu-
nen blev mere opmærksom 
på, hvad der sker, og slog i 
bordet over for bestyrelsen.

- Det her er en kultur, som 

skal blive ved med at være 
her. Nok kalder man det Aal-
borgs Christiania, men i 
modsætning til Christiania 
er her ingen ballade.

Tommi Jørgensen frygter, 
at de skæve eksistenser bli-
ver presset ud.

Formanden for Fjordbyen 
er imidlertid ikke så bekym-
ret.

- Så længe, jeg er med, 
kommer det ikke til at ske, 
garanterer Tage Simonsen.

Ikke flere originaler
Når han er nogenlunde for-
trøstningsfuld over for ud-

viklingen, forklarer han det 
med, at de rigtige originaler 
kommer der ikke flere af.

- Nu går folk til kommu-
nen, når de er i nød.

- I tidligere tider måtte 
man ud på marken og skyde 
en hare eller ud i vildmosen 
og grave kartofler op, når 
der skulle mad på bordet.

Til originalerne hørte 
gamle søfolk, der var gået på 
land, og jordomsejlere, som 
levede bohemelivet.

- Vi har drøftet udviklingen 
på generalforsamlingen, og 
stemningen er, at vi ikke vil 
gå imod udviklingen.

Spotleje for milliongrunde
MONDÆNT: Mercedes og firehjulstrækker har gjort sit indtog i Fjordbyen, som skulle være for småkårsfolk

FLeRe hAR fået øjnene op for 
den ideelle beliggenhed.  
Tommi Jørgensen mener, at en 
kultur går tabt. Folk lader sig 
skrive op til ledige grunde, hvis 
det da ikke går fra mund til 
mund.

SkuRByeN BeSTOD oprindelig af boliger, der var flikket sammen af 
det, der var ved hånden. kOLONihAvehyGGe. DekORATiON FRA skokassen.

» For 10 år siden 
kunne man købe 

et hus for få tusinde 
kroner. Nu er priserne 
oppe i 70.000 og 
100.000 kr. 
TommI JørGenSen, Fjordbyfan
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Af Inger Hørmann
inger.hoermann@nordjyske.dk

AALBORG: Det er ophævelsen 
af reservationen af arealer 
til en 3. limfjordsforbindelse 
over Lindholm for tre års tid 
siden, der har gjort Fjordby-
en interessant.

Hvor man tidligere måtte 
indgå en lejeaftale med Aal-
borg Kommune hvert femte 
år, er perioden nu øget til 15 
år.

Risikoen for at skulle rive 
det ned, man har bygget, er 
reduceret.

Fjordbyens historie går 
helt tilbage til slutningen af 
1930'erne og begyndelsen af 
40'erne. 

Det, der nu hedder Fjord-
byen, lå under den gamle 
jernbanebro i nærheden af 
Aalborgs centrum.

Det var en fiskeklynge be-
stående af små selvbyggede 
redskabsskure, hvor fritids-

fiskerne opbevarede deres 
grej.

Fiskeklyngen blev flere 
gange flyttet længere og 
længere væk fra byen i takt 
med, at byen udvidede sig.

Det var herfra småkårsfolk 
supplerede deres hushold-
ning ved at være fritidsfiske-
re. Helt tilbage i 30'erne fun-
gerede nogle af de små huse 
også som boliger for fisker-
ne.

I forbindelse med sidste 

flytning i 1980, da noget af 
arealet måtte ryddes til for-
del det nye marinemuseum, 
fik Fjordbyen sit nuværende 
navn. Området overgik fra 
havnevæsenet til kommu-
nen.

Ved samme lejlighed stif-
tedes foreningen, som nu 
driver Fjordbyen, efter kom-
munalt krav.

Man skal have bopæl an-
detsteds i kommunen for at 
kunne leje en grund i Fjord-

byen.
Den årlige udgift pr. grund 

er 2600 kr. Det er betaling 
for leje og renovation.

El er for egen regning. Det 
samme er vand, hvis man da 
ikke benytter de fælles vand-
poster, der fortsat eksisterer. 
Nogle benytter tørkloset. 
Men der findes også en op-
samlingstank, som andre er 
tilsluttet.

Attraktivt at bygge
SkuRBy: Reservation til 3. limfjordsforbindelse ophævet. Lejeaftale for 15 år

DRivhuSet hAR fået karakter af et orangeri.

NOGet Af det oprindelige. Båden, der er lavet om til beboelse, er stadig i brug af aktiv fritidsfisker.

SpæNDeNDe ARkitektuR med panoramaudsigt.

DeR eR tradition for, at man le-
ver på egne præmisser, uden at 
nogen blander sig.

æGte SkuRBy.

BåDe mikROOvN og vaskemaskine har gjort sit indtog i Fjordbyen.

fiSkeRiDyL.

- Vi har et helvedes godt 
sammenhold.

- Fra de 120 huse møder 
80-90 til generalforsamlin-
gen. Nogle gange 100.

- Det taler da for sig selv, er 
formandens ord.

Området hører under 
stadsarkitekten i Forvaltnin-
gen for Teknik og Miljø.

Her er der ingen, der i øje-
blikket ser sig i stand til at 
kommentere Fjordbyens ud-
vikling samt oplyse antallet 
af byggetilladelser, der er 
udstedt.


