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Værker på min tur Skrevet af: 

TURENS LÆNGDE: 0 km (0 min til fods uden ophold)

GÅVEJLEDNING FINDES SIDST I DENNE TURBESKRIVELSE
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Værker på turen:

1

Friis Citycenter

Arkitekt: C. F. Møller

Opført: 2010

Funktion: Butikker, hotel, restaurant, kontorer

Adresse: Nytorv

9000 Aalborg

Beskrivelse: Friis er et stort center midt i Aalborg centrum, der skal

give fornyet dynamik og tiltrækningskraft til midtbyen, og samtidig være

samlingspunkt for nye trends og koncepter.

Komplekset består af to bygninger forbundet af to store gangbroer: et

nybyggeri orienteret mod havnen, og en renovering af den gamle

Magasin-bygning orienteret mod gågaden.

2

Musikkens Hus

Arkitekt: Coop Himmelb(l)au

Opført: 2012

Funktion: Musikhus

Adresse: 

Beskrivelse: Her er et markant byggeri på havnefronten på vej, som

skal markere Nordjylland både kulturelt og arkitektonisk.

Musikkens Hus skal indeholde koncertsal samt faciliteter til Aalborg

Symfoniorkester, Nordjyllands Musikkonservatorium og Institut for

Musik under AAU.
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3

Nordkraft

Opført: 2010

Funktion: Kultur, sport, kontorer

Adresse: Østerbro 13

9000 Aalborg

Beskrivelse: Det tidligere elkraftværk Nordkraft er nu omdannet til et

center for kultur og fritid, indeholdende sport, teater, biograf,

koncertsale, kunst, musikskole og meget mere. Etape 1 og 2 står

færdig, og etape 3 forventes at stå færdig ultimo 2010.

De bevarede bygningskomplekser strækker sig fra 1940’ernes

funktionalistiske teglstensarkitektur til 1970’ernes moderne

betonkonstruktioner.

4

Ålborg Medborgerhus og Bibliotek

Arkitekt: Hans Dall

Opført: 1980

Funktion: Bibliotek, medborgerhus

Adresse: Rendsburggade 2

9000 Ålborg

Beskrivelse: Medborgerhuset og biblioteket er opbygget som et billede

på byens gader og karéer. Funktionerne ligger omkring en arkade, der

løber mellem en central plads og gaden udenfor.
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5

Vor Frue Kirke

Opført: 1877

Funktion: Kirke

Adresse: Arkivstræde 2

9000 Ålborg C

Beskrivelse: Kirken er opført i historicistisk stil, men rummer mange

fragmenter fra en middelalderkirke med gotiske tilføjelser, der oprindelig

lå på stedet. F.eks. er stenportalen bevaret og vidner om

angelsaksisk/normannisk byggeskik. Relieffet af Herodes ved siden af

porten, stammer også fra den oprindelige kirke.

6

Hjelmerstald

Opført: 1600

Funktion: Gade, boliger

Adresse: Hjelmerstald 2-37

9000 Ålborg

Beskrivelse: Gaden er anlagt i slutningen af 1600-tallet, og de fleste af

de små empirehuse er omkring 2-300 år gamle. Tilsammen giver

husene et godt billede af en gade fra den tid.



Side 5 á 11

7

Gråbrødre Kloster

Arkitekt: Lars Haastrup (udstilling og udstillingsbygning)

Opført: 1350

Funktion: Klosterruin, underjordisk udstilling

Adresse: Algade ved nr. 20

9000 Ålborg

Beskrivelse: På stedet lå et kloster indtil 1530erne, og i et underjordisk

museum finder man klosterets murede kælder og klosterkirkens

fundamenter. Udstillingens modeller og plancher giver et indblik i

middelalderens Ålborg. Nedstigningen til kælderen foregår via en ny

elevator midt i gågaden.

8

Skt. Budolfi Kirke 

Arkitekt: Ukendt

Opført: 1440

Funktion: Kirke

Adresse: Algade 40

9000 Aalborg

Beskrivelse: På grund af de mange til- og ombygninger er kirken et

komplekst bygningsværk i mange forskellige stilarter, hvoraf den ældste

del er gotisk. Nogle af søjlerne indeholder sten fra en tidligere kirke på

stedet fra 1100-årene. I begyndelsen af det 19. århundrede blev en del

af bebyggelse omkring kirken revet ned, så der i dag er en stor plads

omkring kirken.
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9

Aalborg Historiske Museum

Arkitekt: Conrad Weber

Opført: 1894

Funktion: Bymuseum, historisk museum

Adresse: Algade 46

9000 Ålborg C

Beskrivelse: Museet blev opført i to etaper. Midter-partiet og vestfløjen

i 1878 -79 og resten i 1893-94. Bygningen er i historicistisk stil med

referencer til italiensk renæssance.

10

 Aalborg Rådhus  

Arkitekt: Daniel Hopp

Opført: 1762

Funktion: Vielseskontor, repræsentationslokaler, udstillinger

Adresse: Gammeltorv 2

9000 Ålborg

Beskrivelse: Rådhuset er et muret hus opført i barok stil med

frontispicer og pilastre. Facaderne er gulkalkede, pilastrene er hvide og

mansardtaget har sortglaserede teglsten. Mod pladsen er frontispicen

dekoreret med rigsvåbnet og en buste af Frederik V. Den velbevarede

hoveddør er et lokalt eksempel på rokokostil.
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11

Studenterhuset

Arkitekt: J. D. Herholdt

Opført: 1875

Funktion: Kulturhus, studenterhus

Adresse: Gammeltorv 10

9000 Ålborg

Beskrivelse: Studenterhuset er en skarptskåren bygning i røde

teglsten. Den er opført i historicistisk stil inspireret af italiensk

renæssance med mange detaljer, bl.a. de karakteristiske markerede

hjørner, rustik-hjørner.

12

Aalborg Kloster (Helligåndsklosteret)

Arkitekt: Ukendt

Opført: 1450

Funktion: Boliger, ældreboliger

Adresse: Klosterjordet 10

9000 Ålborg

Beskrivelse: Komplekset er et velbevaret middelalder- byggeri i gotisk

stil med spidsbuede vinduer og kamtak-kede gavle. Under klosterkirken

findes Danmarks stør-ste klosterkælder fra middelalderen.
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13

Jomfru Ane Park

Arkitekt: C. F. Møller

Opført: 2010

Funktion: Park

Adresse: Strandvejen

9000 Ålborg

Beskrivelse: Jomfru Ane Parken er beliggende på den centrale del af

Aalborgs havnefront, og tilgodeser primært de bløde trafikkanter. Her

har hvert område sin egen stemning, hvor materialerne spænder fra det

rå udtryk i asfalt, stål, beton og træ, til forfinede bølgende mønstre i

belægningen og grønne græsklædte haver. Det gør Jomfru Ane Parken

alsidig i både brug og udtryk.

14

Det Kongelige Toldkammer

Arkitekt: Hack Kampmann

Opført: 1902

Funktion: Pt. tomt

Adresse: Toldbodpladsen

9000 Ålborg

Beskrivelse: Komplekset består af tre fløje i nationalromantisk stil med

motiver fra renæssancen, som for eksempel den symmetriske facade

med den monumentale trappe. Det røde murværk hviler på en tung

sokkel af groft tilhuggede granitkvadre. Øverst afsluttes bygningen af et

tag med udhæng og mange detaljer samt små kviste i kobber.
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15

Toldbod Plads

Arkitekt: Birk Nielsens Tegnestue

Opført: 2006

Funktion: Plads

Adresse: Toldbod Plads

9000 Aalborg

Beskrivelse: Toldbod Plads udgør afslutningen af den samlede

nyrenoverede strækning fra John F. Kennedys Plads til havnefronten, og

skal skabe en sammenhæng mellem havnepromenaden og Østerågade/

midtbyen. Det er blandt andet gjort ved at videreføre synliggørelsen af

det gamle å-forløb, der fra Nytorv er markeret med blot lys, og som på

Toldbod Plads har bestemt springvandets placering.

16

Jørgen Olufsens Gård og Hamborggården

Opført: 1616

Funktion: Butikker

Adresse: Østerågade 25

9000 Ålborg

Beskrivelse: Bygningen er opført af flammede munkesten på en høj

kælder med lemme til vareindlevering. Facaden har profilerede

sandstensbånd, murede stik over vinduerne og smedede murankre. Den

høje stentrappe fører op til en rigt udhugget portal i sandsten med

ornamentik, der er typisk for renæssancen. Over portalen er der en

niche med en bemalet kvindefigur af træ.
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17

Jens Bangs Stenhus

Arkitekt: Ukendt

Opført: 1624

Funktion: Kontorer, butikker, boliger

Adresse: Østerågade 9

9000 Ålborg

Beskrivelse: Jens Bangs Stenhus anses for at være et af de fineste og

bedst bevarede eksempler på et borgerhus fra Christian IV´s tid. Huset

er inspireret af hollandsk renæssance og opført af flammede munkesten.

Huset er meget karakteristisk med de vandrette sandstensbånd på

facaden og de 4 sandstens-udsmykkede gavle.

18

Aalborghus Slot

Arkitekt: Martin Bussert

Opført: 1550

Funktion: Amtsrådssal, kontorer m.m.

Adresse: Slotspladsen 1

9000 Ålborg

Beskrivelse: En uhensigtsmæssig placering af slottet i forhold til

ferskvandsforsyningerne betød, at slottets funktion allerede i 1555 blev

ændret til lensmandsbolig. I dag er det en af landets mest typiske og

velbevarede lensmandsresidenser fra renæssancen.
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19

Utzon Center

Arkitekt: Jørn Utzon

Opført: 2008

Funktion: Formidlingscenter

Adresse: Slotspladsen 4

9000 Aalborg

Beskrivelse: Utzon Centeret er en del af den nye Ålborg havnefront, og

er et formidlingscenter for kunst, arkitektur og design med Jørn Utzon

som forbillede og inspiration. Hertil hører også et Utzon-arkiv, et

bibliotek og et Auditorium til Ålborg Universitet.

Byggeriet fremstår som en række bygningsvolumener af tegl og beton,

der er placeret omkring et udendørs gårdrum.

Gåvejledning:

Friis Citycenter
1

Dansk Arkitekturguide er finansieret af Realdania og drevet af Dansk Arkitektur Center


