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Nordkrafts rækkevidde

Med Nordkraft skabes frem til 2010 et gigantisk nordjysk kraft-
center for kulturelle aktiviteter og oplevelser, et dynamisk sted, 
hvor også bevægelse og idrætslig selvudfoldelse løftes til et helt 
nyt niveau. Nordkraft kommer til at omfatte scener for musik og 
teater, faciliteter til idræt og motion, rammer for undervisning, ud-
stillingsfaciliteter til samtidskunst, samt butiksdrivende og cafeer.
 
Nordkraft bliver et centrum for kultur-, fritids- og oplevelsesmiljø-
erne i Aalborg, og et arkimedisk punkt for det kreative liv i byen. 
Med de mange forskellige aktører og fl eksible faciliteter tilegnet 
både kultur og fritid er det et ufravigeligt mål, at Nordkraft skal 
summe af aktiviteter og oplevelsesmuligheder stort set hele 
døgnet - året rundt. Blandt andet for at understøtte dette, vil der, 
med den specielle og diversitive sammensætning af interessen-
ter, blive satset på at skabe helt nye vækstlags- og talentudvik-
lende miljøer.

For at binde hele det enorme bygningskompleks sammen, og for 
at skabe åbne folkeligt tilgængelige rammer, kommer Nordkraft 
til at indeholde en stor indre byfælled i form af de sammenhæn-
gende fællesarealer indrettet til aktivitet. Byfælleden er netop 
tænkt som et udfl ugtsmål for befolkningen, et samlingssted for 
oplevelse og selvudfoldelse. Byfælleden skal være som en syd-
landsk solbeskinnet plads, hvor man kan betragte mennesker og 
næsten altid komme til at opleve eller deltage i et eller andet - et 
sted, hvor familien kan engagere sig i forskellige aktiviteter på 
samme tid, hvor unge kan ”hænge ud”, og hvor ældre kan fi nde 
plads til mere rolige aktiviteter. 

Nordkraft er en unik idé
og et helt unikt sted i
Danmark, som vil summe
af aktiviteter og oplevelses-
muligheder stort set hele
døgnet - året rundt.
Torben Frölich, Lokale- og 
Anlægsfonden
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Visionens mangfoldige indhold

Nordkraftvisionen består i øjeblikket af følgende kulturelle institu-
tioner: Spillestedet Skråen, Teater Nordkraft, Art Cinema Biffen, 
Den rytmiske dag- og aftenskole, Nordjyllands Kunstskole og 
Aalborg Kunstpavillon, som bliver til nyskabelsen KunstVærket, 
den nye Aalborg Kulturskole, som etableres med udgangspunkt 
i Aalborg Musikskole og Den musiske skole, samt Aalborg Ung-
domsskole, som her starter helt nye aktiviteter op i Aalborgs 
midtby. 

Følgende idrætsinteressenter er også en del af Nordkraftvi-
sionen: DGI, som helt ny aktør i Aalborg, etablerer store åbne 
idrætsfaciliteter, SIFA, Jysk Håndboldforbunds lokalkontor, 
Idrætsforeningen for handicappede i Aalborg, Fokus Folkeoplys-
ning og et par kampsportsforeninger, som sammen kommer til at 
udgøre et lille område i Nordkraft, hvor der kan dyrkes oriental-
ske kampsportsgrene og andre orientalsk inspirerede bevægel-
seskulturer. Herudover etableres der rammer for Aalborg Univer-
sitets idrætsuddannelse.

Nordkraft vil aldrig blive færdig og skal altid være i forandring. 
Det er ganske simpelt et ønske og en målsætning! 
Derfor arbejdes der til stadighed på at udvide den interessent-
kreds, som med fordel vil kunne drive virksomhed i Nordkraft. 
Mangfoldighed er essentiel, ikke blot i form af forskellige aktivite-
ter, men også på forskellige tidspunkter, idet intentionerne om liv 
i Nordkraft hele dagen skal underbygges. 

På nuværende tidspunkt har der været interessetilkendegivelser 
fra en række større og mindre investorer, som vi håber vil lægge 
deres energi i Nordkraft.

”Det er sjældent, at en by besidder
en mulighed som den, Aalborg står
med i form af Nordkraft. Selv om
den reelle energiforsyning fra
bygningen er slukket, så besidder
den stadig et enormt kraftpotentiale 
- ikke blot som bygning, men også
som den kulturelle dynamo, der kan 
sætte en hel egn i gang. Det er som
om, alle kræfterne bare venter på at 
blive sluppet løs.”
- CUBO Arkitekter
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Interessetilkendegivelserne spænder bredt over caféer, restau-
ranter, sandwichbar, sundhedsforretning, microbryggeri, idræts-
medicinsk klinik, sports- og musikforretninger, reklamebureauer, 
medievirksomheder m.v. 

Indenfor Aalborg Kommunes egen virksomhed arbejder Aalborg 
Bibliotekerne på en virtuel tilstedeværelse i Nordkraft. Nordkraft 
giver Aalborg Bibliotekerne en unik mulighed for at sammen-
koble forskellige indsatsområder og eksperimentere med et 
nyt formidlings-/bibliotekskoncept, der via nye former for digital 
formidling indlejres i et kulturelt byrum, og derved når borgerne, 
hvor de befi nder sig i dagligdagen. Oplægget til samarbejdet 
mellem Aalborg Bibliotekerne og institutionerne i Nordkraft er, at 
biblioteket er en uvildig informations-, videns-, og formidlingsfa-
cilitator, hvis opgave er at knytte huset og dets aktiviteter sam-
men. Biblioteket ønsker med projektet at styrke de besøgendes 
oplevelse og læring ved at formidle og reklamere for Nordkrafts 
aktiviteter sammen med anden relevant kulturel og samfunds-
mæssig information og viden. Konkret skal institutionerne levere 
information om arrangementer og aktiviteter til biblioteket, der 
beriger materialet og formidler det sammenhængende til byens 
borgere, både i og udenfor Nordkraft. 

Udsprunget af Aalborg Kommunes kultur- og erhvervssatsning 
og med opbakning fra Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling fl yt-
tes det allerede eksisterende ”DreamHouse” til Nordkraft. Kon-
ceptet bag ”DreamHouse” er et iværksættermiljø for ca. 25 små 
virksomheder med fokus på oplevelsesindustri/-økonomi, hvilket 
er som skabt til Nordkraftvisionen. En placering sammen med de 
mange kultur- og fritidsudbydere vil understøtte det tværgående 
netværkssamarbejde, der gerne skulle være en integreret del af 
hverdagen i Nordkraft. 
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Arbejdet med den indholdsmæssige vision for Nordkraft har ført 
til, at de kulturelle aktører forsøger at optimere deres kræfter, 
så der kan tilbydes fl ere og større tilbud end i dag. Blandt andet 
fusionerer Aalborg Musikskole og Den musiske skole og bliver til 
Aalborg Kulturskole med tilbud indenfor både musik, drama og 
billedkunst. Samtidig samles Jomfru Ane Teatret og Jako-Bole 
Teatret i ét teater, Teater Nordkraft, der vil skabe sig en ny profi l 
indeholdende børneteater, ungdomsteater og voksenteater. Det 
nye Teater Nordkraft beskriver selv deres vision som et ønske 
om, ”at etablere sig som byens teater, der fanger byens puls og 
er kontinuerligt nærværende i byens liv. Et vigtigt identitetsska-
bende samlingspunkt”.

Nordkraftvisionen har siden projektet blev søsat i 2003 været i 
kontinuerlig udvikling, men har hele tiden haft det samme om-
drejningspunkt: ”Skabelsen af en sammenhængende ramme for 
nye hybride udtryksformer og synergier i mødet mellem kultur 
og idræt”. Det er med store forventninger, at der ses frem til det 
spændende samspil, der skal opstå mellem idrætten og kulturen 
i de rå industrielle omgivelser. Tilsvarende er det også af afgø-
rende betydning, at de private interessenter, som forhåbentlig 
fl ytter med ind i Nordkraft, også kan bidrage til visionens grund-
læggende ”DNA”.

Med Nordkraft skabes et nordjysk 
kraftcenter for kultur og fritid
- et dynamisk hus med sin helt egen 
”DNA”, der danner en sammen-
hængende ramme for nye hybride 
udtryksformer og synergier i mødet 
mellem kultur og idræt.
Søren Møller, DGI
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Nordkraft i sundhedens tegn

Det er også visionen, at Nordkraft, med sine mange tilbud in-
denfor idræt og motion, skal blive en vigtig medspiller indenfor 
den sundhedsfremmende trend. Kommunerne har, som en del 
af kommunalreformen pr. 1. januar 2007, fået overdraget an-
svaret for sundhedsfremme og forebyggelse fra amterne, hvilket 
betyder, at kommunernes tiltag indenfor dette område er blevet 
betydeligt mere bredtfavnende end hidtil. 

De såkaldte KRAM-faktorer, Kost, Rygning, Alkohol og Mo-
tion, er centrale i forebyggelsen af folkesygdomme for både 
børn og voksne og dermed også centrale i Aalborg Kommunes 
sundhedspolitik. Det kommende DGI-hus i Nordkraft er med sit 
gennemprøvede koncept, som det allerede ses i DGI-husene i 
København og Århus, tiltænkt en central rolle i forhold til sund-
hedsfremme og forebyggelse af en række livsstils- og folkesyg-
domme. 

Som noget nyt og meget inspirerende har DGI påbegyndt et 
samarbejde med Aalborg Universitet om at huse universitetets 
idrætsuddannelser. Konkret betyder det, at de første to år i ud-
dannelsesforløbet gennemføres i DGIs faciliteter i Nordkraft, 
hvor der samtidig etableres gruppelokaler, laboratorier og et stort 
auditorium.

Det er med store forventninger,
vi ser frem til resultaterne af Aal-
borgs store satsning på kunst og 
kultur i de rå industrielle omgivel-
ser.
Elisabeth Toubro, Statens 
Kunstråds Billedkunstudvalg
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Den arkitektoniske vision

På samme måde, som Aalborg Kommune har forsøgt at skabe 
en unik og kraftfuld indholdsmæssig vision, forsøger vi at gøre 
det samme for hele den enorme bygningskrop. Aalborgs trans-
formationshistorie fra arbejder- og industriby til videns- og ople-
velsescentrum skrives både indholdsmæssigt og arkitektonisk i 
Nordkrafts forvandling.

Den arkitektoniske idé med Nordkraft er at bevare de forskellige 
sammenhængende bygningskomplekser således, at de udgør 
en helhed, der med sit volumen sikrer et samspil til Musikkens 
Hus og kan fungere som bindeled mellem Øgadekvarteret, midt-
byen og havnefronten. Således kan Nordkraft blive et arkitekto-
nisk element med regional betydning.

Nordkraft ligger i overgangen mellem midtbyen og Østerbrokvar-
teret – det, der i mange år har været et utilgængeligt område i 
byen, skal nu tværtimod sammenknytte Østerbrokvarteret med 
midtbyen. Det gælder også i forhold til Musikkens Hus. Nordkraft 
og Musikkens Hus er på hver sin måde med til at løfte hele dette 
område op til at blive internationalt interessant. Musikkens Hus 
med sin banebrydende nye arkitektur og Nordkraft på grund af 
sin kulturarv og sine mange industrielle ar. 

Det er vurderet, at bevaringen af det samlede Nordkraft-
bygningskompleks er meget vigtig for, at det store bygnings-
volumen kan indgå i et visuelt og byplanmæssigt samspil med 
Musikkens Hus på havnefronten. Nordkrafts volumen matcher 
Musikkens Hus og kan herved styrke det samlede arkitektoni-
ske billede på havnefronten. Funktionelt vil kulturelle og andre 
almene funktioner i Nordkraft kunne medvirke til at styrke hele 
området som et folkeligt kraftcenter.

Havnefrontens nye identitet vil stå i et nyt lys. Nordkraft kom-
mer i denne sammenhæng til at markere sig som et lysende 
ikon, som en port til havnefronten og som en delvis transparent 
bygning, fyldt med liv både dag og aften. Bygningskompleksets 
funktionelle transparens, hvor borgeren kan promenere igen-
nem det åbne hus, understøttes af en visuel, der også markeres 
tydeligt i de øverste nye etagers åbne karakter. 
Aalborg Kommune ønsker således at understrege samspillet 
mellem rækken af betydningsfulde bygninger langs havnefron-
ten, blandt andet med belysning udefra og indefra: Nybyggeriet 
Jomfru Ane Parken, Toldbygningen, Aalborghus Slot, Utzon 
Center og selvfølgelig Musikkens Hus og Nordkraft.


