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Vellykket møde om arkitektur 
 

 
Der var fulde huse ved Skagen Bytings offentlige møde om arkitektur i fortid, nutid og 

fremtid, den 20. februar på Kappelborg. Ja, der blev endda brug for ekstra stole! 

 

I Skagen Byting er vi meget glade for den store interesse for dialogen om visioner, 

udfordringer, dilemmaer og potentialer for vores bys udvikling. 

 

Aftenen blev indledt med fællessang og introduktion ved foreningens næstformand Erik 

Hatt. 

 

Første oplæg gav den mangeårige leder af Skagen Lokalhistoriske Samling, Hans Nielsen, 

med en humoristisk tour de force gennem Skagen bys udvikling fra de første bosættelser, 

over de tidligste brandtaksationer, sandflugt, “Guldalderen”, banens- og havnens tilblivelse 

og frem til i dag. 

Hans afsluttede sit indlæg med opfordringen til “vild uenighed” og “spark i bolledejen”, 

fremfor den omsiggribende “konsensustænkning”. 

 

Næste oplæg stod Flemming Borreskov for. Han er deltidsskagbo og har været direktør for 

Realdania i en årrække og derudover bestridt  en række bestyrelses- og formandsposter 

indenfor byudvikling og byplanlægning. 

En af de større udfordringer vi får i fremtiden er, at flere og flere vil bo i byerne. Inden for 

de næste tiår vil 80% af befolkningen i verden, bo i byer. Det stiller meget store krav til 

planlægningen og udførelsen af byggerier og infrastruktur i både de nuværende og de 

kommende storbyer. Særligt vil de stigende vandstande, som vi allerede ser, stille store krav 

til byernes modstandsdygtighed overfor naturkræfterne. 

Helt afgørende for at nå frem til gode løsninger er, ifølge Flemming Borreskov, samarbejdet 

mellem “de gode tænkere”, politikerne, praktikerne og de passionerede mennesker 

(græsrødderne). 

De byer/lande der bedst vil lykkes i den proces, vil være dem, der kan etablere samarbejde 

mellem byledelserne, civilsamfundet og erhvervslivet. 

De bedste resultater nåes ved inddragelse af alle aktører, hvilket betyder at tilblivelsen 

bliver langsommelig - men altså nødvendig for det gode resultat. 

 

Stadsarkitekt i Aalborg, Peder Baltzer, gav i sit oplæg et indblik i Aalborgs transformation 

fra tung industriby med ghettolignende beboelsesområder, til moderne universitetsby - en 

proces der ikke er fuldt tilendebragt, men er godt på vej. Forudsætningen for forvandlingen 

var, at bystyret turde være visionære og satse økonomisk, bl.a. på opførelse af 7000 

ungdomsboliger (heraf 1000 på havnefronten). 

Én af udfordringerne ved moderniseringen af byer er, at vi ikke længere har en døgnrytme 

med otte timers arbejde, otte timers hvile og otte timers søvn, men alle mulige varianter af 
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arbejde og fritid henover døgnet/ugen/året. Det betyder at byens infrastruktur og service 

skal være tilgængelig altid. 

Peder Baltzer betonede nødvendigheden af “People first”, dvs. dialogen med 

beslutningstagerne og borgerne/brugerne og planlæggerne/arkitekterne/entreprenørerne - 

en langsommelig, men helt nødvendig proces for at nå det gode resultat. Her fremdrog 

Peder Baltzer Aalborgs nye havnefront som det gode eksempel. 

 

Efter pausen var det igen Flemming Borreskov, der begav sig ind i det lidt minerede 

område, som i programmet hed “Bymæssige potentialer og dilemmaer”. 

Her var hovedpointen, at havnen er byens helt enestående omdrejningspunkt og puls - vi 

må aldrig glemme, at fiskeriet er hjørnestenen og at havnens liv er trækplastret for 

turisterne, der danner basis for det store udbud af detailhandel, restauranter og kulturliv 

året rundt. 

Af aktuelle dilemmaer berørte Flemming Borreskov bl.a. den planlagte nye hal på 

Karstensens skibsværft, som burde placeres længere væk fra byen, hvor højden ikke ville 

blive så massiv i bybilledet.  

Fjordlines planlagte hotelbyggeri ved Rolighedsvej er heller ikke heldigt placeret midt i et 

beboelsesområde, mente Flemming Borreskov. 

Skolemarken, der nu ligger gold og øde, fortjener også en bedre skæbne, ifølge Flemming 

Borreskov. 

 

I den afsluttende runde med spørgsmål og kommentarer blev bl.a. følgende omtalt: 

 

Planerne for etablering af museum for nutidskunst på havnen 

Flemming Borreskov har været med i initiativgruppens arbejde, men er nu udtrådt. Direkte 

adspurgt gav han udtryk for, at det er meget vanskeligt at skaffe tilstrækkelig interesse og 

kapital til et sådant projekt. 

 

Planerne for ny byggehal ved Karstensens skibsværft 

Forud for et eventuelt byggeri skal der gennemføres en såkaldt VVM undersøgelse 

(redegørelse for, hvordan et bygge- eller anlægsprojekt vil påvirke det omgivende miljø), 

men muligvis er planerne sat på vågeblus. 

Vi blev bekendt med, at der lokalt er arbejdet for en alternativ placering ved det nuværende 

jollehavnsbassin, hvorved der opnås bedre besejlingsmulighed og større vanddybde. 

Når/hvis byggeplanerne igen kommer i gang, vil den lokale initiativtager søge denne 

alternative placeringsmulighed inddraget. 

 

Støj fra restauranter og spillesteder  

Der blev givet udtryk for, at byen er splittet i forhold til det emne og at særlig de beboere 

der ligger tættest på musikken, er meget generet at støjen. Og undren over, at der i 

restaurationsforskriften er givet tilladelser til langt højere musik og langt oftere end i resten 

af kommunen og tilmed vide rammer for yderligere dispensationer til at spille helt uden 

øvre grænser. 
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Skagboerne skal åbenbart stilles ringere end aberne i Aalborg, hvor man flyttede 

koncerterne væk fra området, for at undgå at aberne blev syge og stressede af musikken, - 

var kommentarens ophavsmands konklusion. 

Stadsarkitekt Peder Baltzer oplyste at restauranterne i Aalborg ikke må spille høj musik i 

det fri. 

 

Planerne for byggeri af hotel ved Rolighedsvej 

Nej, vi skal ikke lave Rolighedsvej til Urolighedsvej, blev der meldt ud. 

 

Afslutning 

Erik Hatt rundede aftenen af med spørgsmålet “Hvordan kommer vi videre?” 

Da der ikke umiddelbart var nogen der tog stafetten, konkluderede Erik, at vi i Bytinget 

fortsat vil arbejde efter vores formål om at sætte fokus på - og åbent diskutere visioner for 

Skagen.  

Han opfordrede alle interesserede til at melde sig ind i Skagen Byting og oplyste, at vi har 

brug for engagerede folk til at besætte ledige bestyrelsesposter ved foreningens 

generalforsamling den 30. marts. 

 

Med tak til oplægsholderne og alle fremmødte, sluttede vi en vellykket aften med 

fællessang. 

 

 

 
 

 

Jens Vadet Poulsen 

22. februar 2020 


