Venskabsbysamarbejdet

Indledning
Siden den første samarbejdsaftale mellem Aalborg og Fredrikstad, Norge, blev indgået i 1951 er antallet af
venskabsbyer stille og roligt vokset til de 33 Aalborg har i dag. Det skyldes uden tvivl, at de internationale
relationer historisk set har spillet en central rolle for Aalborgs udvikling.
Det er målet, at Aalborg også i dette årtusinde er en by præget af fremsyn og udsyn. En by som gæster gerne besøger, og som borgerne gerne lever og arbejder i. En sådan by må nødvendigvis til stadighed styrke sine forbindelser med omverdenen og kan ikke alene basere sin udvikling på de muligheder, der er i det lokale og regionale område. Derfor er det Aalborg Kommunes opgave at medvirke til at sikre, at det internationale samarbejde også i fremtiden indgår som en naturlig del af udviklingen.
Målsætning for venskabsbyområdet
- At synliggøre Aalborg som en interessant og professionel international samarbejdspartner
- At fremme interkulturel forståelse og bygge venskaber på tværs af kulturer
- At tage initiativ til at udvikle projekter, konferencer mv. med fokus på Aalborgs styrkeområder med
deltagelse af de venskabsbyer, som matcher disse.
- At afholde temadage/-uger med fokus på udvalgte venskabsbyer – både i Aalborg og i venskabsbyerne
- At inddrage venskabsbyerne i events i Aalborg
Kontakten til venskabsbyerne
Kontakten til venskabsbyerne er i dag placeret som en del af Aalborg Events. Aalborg Events vil fremadrettet fortsat være venskabsbyernes fælles indgang til Aalborg Kommune. Nedenfor beskrives den fremtidige
håndtering af henvendelser vedr. venskabsbyarbejdet:










Invitationer fra venskabsbyerne med ønske om politisk deltagelse i et arrangement i venskabsbyen:
o Invitationen forelægges borgmester og/eller kommunaldirektør
o Såfremt borgmester og/eller kommunaldirektør vurderer, at der skal sendes en eller flere
repræsentant(er), laves en indstilling til magistraten til endelig godkendelse af dette inden
udpegelse af repræsentant(er)
o Aalborg Events er ansvarlig for det praktiske forbundet med turen
Invitation/henvendelse fra venskabsbyerne om ønsket besøg indenfor et fagområde:
o Henvendelsen videresendes til den enkelte fagforvaltning til videre behandling. Det er op til
fagforvaltning at meddele venskabsbyen om ønsket om samarbejde kan imødekommes og
sørge for den videre korrespondance og praktiske opgaver i forbindelse med besøg.
Specielle henvendelser fra venskabsbyerne f.eks. til deltagelse i sportsarrangementer og events
o Invitationen forelægges borgmester og/eller kommunaldirektør, som vurderer, om der skal
være deltagelse fra Aalborg
o Såfremt det vurderes relevant, at Aalborg deltager kontaktes relevante organisationer/foreninger i Aalborg for den videre planlægning (f.eks. SIFA ifm. Ungdomslegene).
Invitation/henvendelse fra lokale foreninger/udvalg (politiske udvalg, råd, nævn, FMU, LMU mv.)
om ønsket besøg i en venskabsby
o Sekretæren for udvalget får oplyst kontaktoplysningerne på Aalborg Kommunes kontaktperson i den eller de respektive venskabsbyer og kontakter derefter selv byen med henblik
på yderligere aftale omkring besøget.
o Aalborg Events orienterer de respektive byer om at kontaktoplysningerne er videregivet
o De, der ønsker at besøge venskabsbyerne, er selv ansvarlige for al det praktiske i forbindelse med besøget.
Henvendelser vedr. ønske om udstationering i Aalborg eller i venskabsbyerne
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Henvendelser videresendes til HR-afdelingen, som organiserer udstationeringen efter gældende regler.

Ungdomslegene
Siden 1975 har Aalborg hvert 4. år været vært for Ungdomslegene. Aalborgs venskabsbyer Lancaster,
Rendsburg og Almere tog for år tilbage ideen til sig, og de tre byer holder nu, sammen med Aalborg, på skift
Ungdomslege. Lancaster var vært i 2013, i 2014 er det Almeres tur, Aalborg i 2015 og i 2016 er det Rendsburg. Ved de sidste tre Ungdomslege i Aalborg har deltager antallet været 2003: 1.842 (1.292 fra venskabsbyerne og 550 fra Aalborg), 2007: 1.542 (1.162 fra venskabsbyerne og 380 fra Aalborg) og 2011: 1.365
(1.017 fra venskabsbyerne og 348 fra Aalborg). De unge deltagere konkurrer i 20-28 forskellige idrætsgrene.
Ved de seneste to Ungdomslege har der udover det sportslige været indbudt til kulturelle workshops indenfor musik, dansk og kunst.
Ungdomslegene har været et godt arrangement til også at involvere officielle repræsentanter fra venskabsbyerne. Udover at følge deres unge deltagere får de et indblik i Aalborgs udvikling og en god kontakt til deres kolleger i Aalborg og de øvrige officielle repræsentanter. Derfor indbydes 2 officielle repræsentanter fra
hver deltagende by til at overvære en del af Ungdomslegene.
Det totale deltagerantallet er gennem de sidste tre gange Aalborg har været vært Ungdomslegene faldet
med ca. 25 %. Både antallet af deltagere fra venskabsbyerne og fra Aalborg er faldet. I de år hvor Aalborg er
vært bruger Aalborg Kommune ca. 2. millioner kr. på arrangementet.
Aalborg Events og SIFA har haft første indledende møde vedr. Ungdomslegene 2015. Den 28. januar mødes
vi igen til videre drøftelse omkring arrangementet, herunder også en drøftelse af hvad der skal gøres i forhold til det dalende deltagerantal. På baggrund af en fælles indstilling fra Aalborg Events og SIFA, skal der
træffes en politisk beslutning om, at Aalborg fortsat hvert. 4. år skal arrangere Ungdomslege.
Mulighed for økonomisk tilskud ved besøg i venskabsbyerne eller besøg fra venskabsbyerne.
Foreninger og institutioner kan søge om tilskud til rejseomkostninger i forbindelse med rejser til en af Aalborg Kommunes 33 venskabsbyer, eller i forbindelse med besøg fra en af kommunens venskabsbyer.
Ved besøg i en venskabsby, hjælper Aalborg Events gerne med at vejlede om hvilken by, der passer til det
pågældende projekt/idé. Aalborg Events skaber kontakten til en lignende sportsklub, forening, kor mv. i
venskabsbyen(-erne) med hjælp fra kontaktpersonerne i venskabsbyerne. Herefter koordinerer foreningen,
udvalget mv. selv de praktiske ting i forhold til besøget. Der kan søges om tilskud ved Aalborg Events ved
rejser til en af venskabsbyerne.
Præsentation af Aalborg Kommunes Venskabsbyer
I det følgende præsenteres de 33 venskabsbyer kort. Byerne er listet op efter prioritering i forhold til en
vurdering af hvilken gevinst samarbejdet kunne have for Aalborg. Prioriteringen er foretaget på baggrund af
om venskabsbyen har potentiale indenfor fremtidig erhvervssamarbejde, samarbejde med universiteter og
havne og/eller i forbindelse med events/kulturelle tiltag.
Det er dog vigtigt at huske at prioriteringen udelukkende er foretaget på baggrund af Aalborgs ønsker – det
er dermed ikke en garanti for at venskabsbyerne bakker op om tæt samarbejde. Arbejdet på tværs af byerne er meget afhængigt af, at der er god kontakt mellem de personer, der arbejder med udvekslingerne, og
at der fra begge sider er interesse for samarbejdet. Vi oplever jævnligt, at det er problematisk at komme
igennem i nogle af byerne, mens samarbejdet med nogle af de øvrige byer, forløber uden problemer.
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Almere, Holland
Lige fra Almere blev grundlagt i 1976, har det været en af de hurtigst voksende byer i Europa. Almere er en forstadsby til Amsterdam, som ligger
25 km. Væk. På blot 35 år har byen tiltrukket over
190.000 indbyggere og 13.000 firmaer. Almere er
den største by i Flevoland provinsen, og den syvende største by i Holland.

også en af fire byer, som hvert fjerde år er vært
for Ungdomslegene.

Indbyggere: ca. 200.000 (2013)
Hjemmeside: www.almere.nl
Venskabsby siden: 1984 (Kontrakt underskrevet:
1985)

Byen er opført med en polycentrisk struktur, som
omfatter det omgivende vand og natur så meget
som muligt. I de kommende årtier, vil Almere løbende forny og forandre sig. Den udvikler sig fra
en teenager by til en moden by. I oktober 2007
indgik Almere Byråd en aftale med Hollands regering om, at byen i 2030 skal have 350.000 indbyggere.
Der har været kontakt mellem Aalborg og Almere
siden 1984. Udvekslingerne har været mange
bl.a. indenfor kultur, musik og sport. Almere er
Edinburgh, Skotland
Edinburgh er hovedstaden i Skotland og landets
næststørste by. Edinburgh har været hovedstad
siden 1437 og kom i 1995 på UNESCOs verdenskulturarvsliste. Byen er beliggende på østkysten i det centrale lavland. Edinburgh er et af Europas største rejsemål, og bliver rejsemål i Storbritannien kun overgået af London.
Blandt de væsentligste beskæftigelsesområder er
uddannelse, sundhed, finans, forlagsvirksomhed,
fødevareforarbejdning og havnen med mange aktiviteter for fartøjer tilknyttet Nordsøens olieindustri.

verden, udbyder den det største MBA-program i
Europa og er en af verdens førende indenfor sit
felt. The Financial Times har i 2010 rangeret denne skole, som den mest populære udbyder af online undervisning i verden.
Indbyggere: ca. 452.000 (2013)
Hjemmeside: www.edinburgh.org
www.edinburgh-inspiringcapital.com
www.edinburghfestivals.co.uk
Venskabsby siden: 1964 (Kontrakt underskrevet:
1990)

Edinburgh er kendt for den årlige Edinburgh Festival, en vifte af officielle og uafhængige festivaler, der bliver holdt over ca. fire uger fra starten
af august. Antallet af besøgende under festivalen
er næsten lig med indbyggertallet i Edinburgh.
Der er også flere tilbagevendende kunst-, film- og
tv-, jazz- og videnskabelige festivaler.
Edinburgh er meget kendt for skolen Edinburgh
Business School MBA. Med over 10.000 studerende og mere end 8.500 kandidater over hele
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Fredrikstad, Norge
Fredrikstad er grundlagt af Frederik II i 1567 og er
beliggende i Østfold fylke ved mundingen af elven
Glomma. Fredrikstad er Østfolds største by, og
Norges 6. største by.
Skærgården bestå af over tusinde små og store
øer. Placeringen har vist sig som strategisk vigtig
både militært og økonomisk, specielt så længe
transportvejene stod under vand.
Siden 1850’erne er Fredrikstad vokset ud af sin
gamle vold og grave. Byen har en bred vifte af
virksomheder indenfor fødevarer, film og medier,
kemiske produkter, økonomi, plast og industriel
vedligeholdelse og design. I dagens Fredrikstad er
det job indenfor handel og serviceerhvervene der
dominere, sammen med et stigende antal hightech virksomheder, især indenfor områderne
elektronik og informationsteknologi.

Galway, Irland
Galway ligger ved den irske vestkyst i County
Galway i provinsen Connacht. Byens indbyggertal
gør den til den tredje største by i den Irske Republik næstefter Dublin og Cork. Galway ligger på
den nordøstlige side af bugten Galway Bay, og
floden (som er udsat for tidevandet) Corrib flyder
gennem byen og munder ud i bugten.
Byen har oplevet fænomenal vækst i de seneste
år, og er Irlands hurtigst voksende. Galway by har
en stærk lokal økonomi med mange virksomhedssektorer. Galway er præget af et rent miljø,
en nænsomt restaureret bymidte, historiske bygninger såsom Lynchs Castle og St. Nicholas-kirken
(1320) og en moderne katedral fra 1965.

I 2010 flyttede det tekniske fakultet til Fredrikstad. Dermed blev Fredrikstad til studie by med
ca. 2.500 studerende fra hele landet.
Fredrikstad blev i 1951 Aalborgs første venskabsby. Der har været mange udvekslinger gennem
tiden, og hvert år sender Fredrikstad et juletræ til
Aalborg, som julemanden tænder i november.
Indbyggere: ca. 76.000 (2013)
Hjemmeside: www.fredrikstad.kommune.no
Venskabsby siden: 1951 (Kontrakt underskrevet:
1991)

Der har været kontakt mellem Galway og Aalborg
siden 1997. Udvekslingerne har bl.a. været indenfor sport og kultur, men Galway er også en af de
byer, som tager imod en-to af kommunes kontorelever.
Der findes mange ungdomsuddannelser, et universitet, et teknologisk og et sprogligt institut i
Galway. Der er næsten 30.000 studerende på de
mange skoler, universitetet og de øvrige uddannelser.
Indbyggere: ca. 85.000 (2013)
Hjemmeside: www.galway.net
Venskabsby siden: 1997 (Kontrakt underskrevet:
1997)

Galway er bl.a. kendt for mange tilbagevendende
events, som Arts Festival i juli og Oyster festival i
september m.fl. Galway har gennem de seneste
år investeret meget i havne området for at skabe
en attraktiv havnefront.
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Gdynia, Polen
Gdynia er en havneby i Pommern i Voivodskabet
Pomorskie, og er en relativ moderne by, hvor
man ikke finder mange historiske bygninger. Den
ældste bygning er St. Michael Archangel’s Kirke i
Oksywie – fra det 13. århundrede. I havnen ligger
to museumsskibe fastankeret. Gdynia er også
kendt for dets mange eksempler på arkitektur fra
det 20 århundrede. Det meste af Gdynia kan ses
fra kamienna Góra eller fra det nybyggede observationssted nær Chwaszczyno.
Blandt hovederhvervene i Gdynia er værftsindustrien, fiskeri og fiskeindustri, handel og transport.

Viva Beach Party, som er en stor todages technofest som holdes på Gdynias offentlige strand.
Gdynia Maritime University er den største offentlige skole for de videregående maritime uddannelser i Polen og en af de største i Europa. På nuværende tidspunkt er der 8.000 studerende på
universitet.
Indbyggere: ca. 250.000 (2013)
Hjemmeside: www.gdynia.pl
Venskabsby siden: 1966 (Kontrakt underskrevet:
1987)

Gdynia er også en eventby. Byen har flere gange
været vært ved The Tall Ships Races. Derudover
er byen vært ved Heineken Open’er Festival, en
af de største nutidige musikfestivaler i Polen. Festivalen samler hvert år mange udenlandske hiphop, rock- og elektroniske musikkunstnere. Den
anden vigtigste sommerbegivenhed i Gdynia er

Hefei, Kina
Hefei, hovedstaden i Anhui provinsen, ligger mellem Yangtze-floden og Huaihe floden ved siden af
Chaohu Lake. Størstedelen af befolkningen er
Han-kinesere, men der er også et lille mindretal
af Hui-kinesere bosat i byen.
Hefei er en blomstrende omfattende industi-by
med flere forskellige vigtige brancher bl.a. bilindusti, husholdningsapparater, elektronisk information og software, bio-teknologi og medicinalindustri. Som en vigtig base for videnskab og uddannelse i Kina, er Hefei den første og eneste Science and TEchnologi Innovatoin Pilot City i Kina.

kostninger”, mens den i 2008 rangerede som nr.
12 bland verdens 20 hurtigst byer med voksende
økonomi indenfor de seneste fem år.
Samarbejdet har indtil nu primært omfattet studieophold og erhvervsmæssige forbindelser.
Indbyggere: ca. 2.200.200 (2013)
Hjemmeside: www.hefei.gov.cn
Venskabsby siden: 1986 (Kontrakt underskrevet:
1989)

Med 13 universiteter spiller Hefei en central rolle
indenfor uddannelse og forskning. Der er op i
mod 480.000 universitetsstuderende i Hefei, herunder 10.100 kandidater, som læster en master
eller Ph.D grad på Universiteter eller forskningsinstitutter.
Hefei har opnået mange hædersbevisninger indenfor bl.a. miljø og turisme. I 2007 var Hefei på
listen over ”Top 10 byer med de laveste driftsom6
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Pushkin, Rusland (Sct. Petersborg)
Pushkin, også kendt som Tsarskoye Selo (Zarens
Landsby), er Skt. Petersborgs mest maleriske forstad. Byen er verdenskendt for kunst og kultur,
blandt andet Pushkin Lyceum, det majestætiske
Katarina Palads med det berømte Ravværelse, de
mange parker og flere end 300 historiske monumenter.
Byen rummer udover kunst og kultur også et
stort uddannelsessystem. Ca. 20.000 af Pushkins
indbyggere er studerende byens institutioner.
Pushkin er center for agromoni med enestående
forskning på adskillige forskningsinstitutter. Herunder har bl.a. Naval Engineering Institute og en
afdeling af Military Engineering Space University,
musikskole, kunst-gymnasium, kunstskole m.m.
hjemme i Pushkin.

Samarbejdet mellem Puhskin og Aalborg begyndte i 1971. Udvekslingenre har været mange, specielt indenfor kunst og kultur.
Indbyggere: ca. 109.000 (2013)
Hjemmeside: www.pushkin-town.net
Venskabsby siden: 1971 (Kontrakt underskrevet:
1988/2004)

Mere end 2000 virksomheder er registreret i
Pushkin-regionen. Hovederhvervene er: metal- og
træforarbejdning, maskinteknik, reparation af anlægs- og vejmaskiner og turisme.
Riga, Letland
Riga er hovedstad i Letland, og er den største by i
De Baltiske Stater.
Det er en vigtig havneby og Letlands kulturelle og
industrielle center med blandt andet værfter,
produktion af elektrisk udstyr, fødevarer, tog og
sporvogne, alkohol, konfektion, parfumeartikler
og træprodukter. Riga er ikke blot Letlands, men
hele det baltiske områdes største industrielle, finansielle og transportmæssige knudepunkt.
Næsten alle vigtige finansielle institutioner er beliggende i Riga, bl.a. Bank of Latvia, som er Letlands centralbank. Udenlandsk handel gennem
Riga har været stigende de senere år og mødte et
nyt opsving i maj 2004, da Letland blev medlem
af EU.

En række akademiske institutioner hører hjemme
i byen, blandt andet Letlands Universitet, som
både er det ældste, stiftet i 1918, og det største
med ca. 28.000 studerende. Derudover findes også Rigas Tekniske Universitet, Riga Stradins Universitet og Stockholm School of Economic in Riga.
Indbyggere: ca. 720.000 (2013)
Hjemmeside: www.riga.com
Venskabsby siden: 1989 (Kontrakt underskrevet:
1991)

Venskabet mellem Riga og Aalborg begyndte i
1989. Udvekslingerne har primært været indenfor sport og kultur. Derudover har Riga, ligesom
Aalborg, flere gange været vært ved The Tall
Ships Races.
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Sermersooq, Grønland (Nuuk og Scoresbysund)
Sermersooq Kommune dækker fem tidligere
kommuner, heriblandt Nuuk og Ittoqqortoormiit,
som har været Aalborgs venskabsbyer siden henholdsvis 1963 og 2002. Kommunen dækker et
areal på 635.600 km2.
Nuuk er hovedstaden i Grønland. Nuuk ligger ved
mundingen af Godthåbsfjorden på Grønlands
vestkyst ca. 240 km. syd for den nordlige polarkreds. Byen blev grundlagt i 1728 af den dansknorske missionær Hans Egede.
Hovederhvervet i Nuuk er administration, hvilket
hænger sammen med at byen er hjemsted for
Inatsisartut – den lovgivende forsamling i Grønland, svarende til det danske folketing, og for
Naalakkersuisut, den grønlandske regering. Placeret i Nuuk er desuden en del uddannelsessteder,
blandt andet Grønlands Seminarium – Ilinniarfissuaq og Grønlands Universitet – Ilisimatusarfik.

tagelse i Ungdomslegene i Aalborg og kommunale/erhvervsmæssige erfaringsudvekslinger. Derudover arrangeres der skiftevis Grønlandske Dage
i Aalborg, eller Aalborg Dage i Nuuk hvert andet
år.
Forbindelserne mellem Aalborg og Grønland er
tætte – ikke mindst på baggrund af at skibstrafikken fra Danmark afgår fra Aalborg Havn.
Indbyggere: ca. 21.000 (2013)
Hjemmeside: www.sermersooq.gl
Venskabsby siden: 1963 (Scoresbysund)/2002
(Nuuk) (Kontrakt underskrevet: 2002(Nuuk)/2011
(Sermersooq))

Ittoqqortoormiit, tidligere også på dansk kaldet
Scoresbysund, er beliggende i Østgrønland. Ittoqqortoormiit er en af Grønlands mest geografisk
isolerede byer.
Udvekslinger mellem Aalborg, Nuuk og Ittoqqortoormiit har primært været i forbindelse med delTulcea, Rumænien
Byen Tulcea er hovedstad i regionen Tulcea, som
er beliggende i det østlige Rumænien med Sortehavet som nabo. På grund af størrelsen, den centrale beliggenhed og nærhed til Donaudeltaet er
Tulcea ofte første stop for turister til området.
Navnet Tulcea er over 2,600 år gammel.
Før kommunisternes regime havde Tulcea en periode med svingende økonomisk udvikling, og
indbyggerne kom fra mange forskellige lande.

for sport, kunst og kultur. Bl.a. har to af Tulceas
fotografer udstillet deres fotografier over flere
gange i Aalborg.
Indbyggere: ca. 92.000 (2013)
Hjemmeside: www.primaria-tulcea.ro
Venskabsby siden: 1970 (Kontrakt underskrevet:
1973)

Nu er Tulceas økonomi præget af metalindustrien
(her findes den største aluminiumfabrik i Rumænien), et stort værft, fremstilling af byggematerialer, beklædning og fødevarer.
Venskabet mellem Tulcea og Aalborg begyndte i
1970. Udvekslingerne har primært været inden8
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Haifa, Israel
Haifa er Israels tredjestørste by. Ca. 10 % af indbyggerne er arabere. Indbyggerne repræsenterer
fem religioner. Der er en udbredt tolerance mellem de forskellige religiøse samfund.
Israels vigtigste havn ligger i Haifa. Det er en
dybtvandshavn og landets største containerhavn.
Betydningen af havnen har varieret gennem tiden, men det var først i den britiske mandatperiode og efter staten Israels grundlæggelse i 1948,
at Haifa udviklede sig til en storby med en ny moderne havn, jernbane, lufthavn, industri mm.

Der har været kontakt mellem Haifa og Aalborg
siden 1972. Udvekslinger har hovedsageligt været
indenfor sport og kultur.
Indbyggere: ca. 270.000 (2013)
Hjemmeside:www.haifa-israel.info
Venskabsby siden:1972 (Kontrakt underskrevet:
1973)

Byen har et olieraffinaderi, stålindustri, petrokemisk industri, cementfabrikker og anden sværindustri. Endvidere findes her det førende maritime
center i Israel, shippingvirksomheder samt mange
højteknologiske virksomheder og små produktionsvirksomheder. Haifa er et moderne industriog handelscenter med to universiteter, grønne
parker, mange museer, gode strande, mange muligheder for sport og et levende natteliv på diskoteker, natklubber og barer.
Innsbruck, Østrig
Innsbruck er beliggende i mellem en tyske og den
italienske grænse på den vestlige side af Østrig.
Innsbruck er hovedstad i Tyrol-provinsen. Byen er
et vigtigt center for handel og et populært skisportssted. Byen har mange ældre bygninger,
herunder den franciskanske kirke og fyrstebolig
fra det 15. århundrede med sin berømte balkon
og sit gyldne tag.

Venskabet mellem Innsbruck og Aalborg begyndte i 1967. Siden har udvekslingerne været mange,
men primært indenfor sport og kultur med udvekslinger blandt kor og bands.
Indbyggere: ca. 120.000 (2013)
Hjemmeside: www.innsbruck.com
Venskabsby siden: 1967 (Kontrakt underskrevet:
1982)

Innsbruck ligger i en snepudret dalgryde omgivet
af alpetoppe. De olympiske vinterlege i 1964 og
1976 satte skub i byens og skiområdets infrastruktur, så Innsbruck holder i dag stadig fanen
højt som en af Europas store vintersportsbyer.
Under EM i fodbold i 2008, blev nogle af de indledende kampe spillet i Innsbruck.
Derudover har Innsbruck med sine historiske kirker, monumenter, museer, gallerier og naturskønne atmosfære, ry for at være et imponerende østrigsk feriemål.
10/22

Lancaster, England
Lancaster er beliggende i det nordvestlige England og tilbyder et varieret udbud af kulturel underholdning. I Lancaster er der bevaret mange fine eksempler på georgisk arkitektur, f.eks. Lancaster Castle, The Piory Church of St. Mary og Edwardian Ashton Memorial.

ne. Udvekslingerne har primært bestået af sport-,
kultur- og klasseudvekslinger.
Indbyggere: ca. 134.000 (2013)
Hjemmeside: www.lancaster.gov.uk
Venskabsby siden:1977 (Kontrakt underskrevet:
1982)

Lancaster huser Lancaster Universitet på Bailrigg,
et af de bedste forskningsuniversiteter i England
og en ud af kun to handelsskoler i landet, som har
opnået en 6-stjernet forskningsvurdering.
Lancaster har igennem det sidste årti udviklet sig
til en meget besøgt turistdestination. Kun omkring 6 km. fra Lancaster ligger Morecambe, et
feriested med voksende popularitet godt hjulpet
på vej af miljørigtige og attraktive investeringer.
Samarbejdet mellem Lancaster og Aalborg begyndte i 1977. Lancaster er i dag en af de fire byer, som hvert fjerde år er vært for UngdomslegeRendsburg, Tyskland
Rendsburg ligger midt i Slesvig-Holsten ved Kieler
kanalen og Ejderen. Byen knytter sig både til Sydslesvig og Holsten.
Rendsburg er et trafikalt knudepunkt med Kielerkanalen og jernbanebroen. Broens lange sløjfe
omkring Rendsburg, som får togene op i en højde
på 42 meter, inden de passerer kanalen, er iøjnefaldende. Under jernbanebroen hænger svævefærgen, som transportere biler over Kielerkanalen. Rendsburg den eneste by ved Kielerkanalen,
hvor man kan passere kanalen under vandet.
Blandt erhvervene i Rendsburg finder man
værftsindustri, finmekanik, elektronik, kunststof,
trykkerivirksomhed mv. Rendsburg har været en
vigtig garnisonsby, hvilket har præget byens udvikling og gjort den til en betydelig indlandshavn.
Rendsburg er en af de venskabsbyer, som hvert
fjerde år invitere til Ungdomslegene.
Venskabet mellem Rendsburg og Aalborg begyndte i 1967. Den korte afstand mellem vore

byer har medvirket til, at udvekslingerne har været mange. Primært har der været tale om besøg
indenfor sportsverdenen, men der har også været en del kultur- og korudvekslinger.
Indbyggere: ca. 28.000 (2013)
Hjemmeside: www.rendsburg.de
Venskabsby siden: 1967 (Kontrakt underskrevet:
1984)

Venskabsbysamarbejdet

Varna, Bulgarien
Varna, havneby ved Sortehavet, er Bulgariens
tredje største by efter Sofia og Plovdiv. Byen er
opstået oven på den gamle græske miletiske
handelskoloni Odessos, som blev grundlagt omkring 580 f. Kr.
Varna er et vigtigt og voksende økonomisk centrum for Bulgarien og Sortehavsregionen. Varna
byder hvert år millioner af turister velkommen,
og turisme er den vigtigste indtægtskilde med
strandressorterne ved Golden Sands, Holiday
Club Riviera, Sunny Day, Constantine and Helena
og andre med en total kapacitet på over 60.000
senge. Af andre erhverv kan skibsbyggeri og – reparation samt produktion af fødevarer, elektronik
og dieselmotorer nævnes.

Vilnius, Litauen
Vilnius er Litauens hovedstad. I 2009 var Vilnius
udnævnt til at være Europæisk hovedstad. Det er
en anderledes og charmerende by med mange
ansigter. Den labyrintiske bydel har være noteret
på UNESCO World Heritage siden 1994 med et
fortryllende udvalg af arkitektur, fra muntre barok til gotisk herlighed, det slanke businessdistrikt, elegante centrum, mange åbne pladser
og parker og dens historiske forstæder. Alt blandes sammen til en flot helhed.
Det historiske Vilnius er stadig levende og pulserende med liv, handel og samfund. Der er altid
lækkerier og overraskelser lige rundt om det næste hjørne. Vilnius er en af de smukkeste byer i
verden. Den gamle by er omgivet af skovklædte
bakker og ligger lige ved sammenløbet af to floder.

Bulgariens næstældste universitet ligger i Varna.
Det er The University of Economics, som blev
grundlangt i 1920.
Indbyggere: ca. 370.000 (2013)
Hjemmeside: www.varna.com
Venskabsby siden: 1976 (Kontrakt underskrevet:
1997)

Går du rundt i Vilnius, vil du blive forbløffet over
den overflod af fremragende restauranter, barer
og caféer. Du vil se, at litauerne arbejder hårdt,
men også ved, hvordan man kan have en god til.
Vilnius er en by, der passer til enhver smag. Det
er en yderst åben, offentlig og humoristisk by,
hvor du vil blive glædeligt overrasket over hver
tur.
Indbyggere: ca. 555.000 (2013)
Hjemmeside: www.vilnius-tourism.lt
www.vilnius-events.lt
www.vilnius.eu
Venskabsby siden: 1979 (Kontrakt underskrevet:
1997)

Vilnius har altid været en by af modernitet – åben
for dialog mellem forskellige kulturer. Gennemgribende traditioner og erfaringer med etnisk kultur er kreativt indarbejdet i moderne kunstformer
– teater, musik, billedkunst og dans.
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Fuglefjord, Færøerne
Fuglefjord er en stor smuk bygd på østkysten af
Eusturov på Færøerne ved fjorden af samme
navn. Byen
breder sig rundt i bunden af bugten, og afstanden
til er lang fra centrum og havneområdet til de
øverste huse.
Der er mange servicefaciliteter og firmaer i Fuglefjod. På havnen findes både fiskefabrikker, frysehal, fiskemelsfabrik, trawlernetfabrik og olie depot.

men der har ikke været vulkanske aktiviteter på
Færøerne i millioner af år.
Der har været kontakt mellem fuglefjord og Aalborg siden 1987. Udvekslinger består bl.a. deltagelse i Ungdomslegene og indenfor kultur f.eks.
korsamarbejde.
Indbyggere: ca. 1.500 (2013)
Hjemmeside: www.fuglafjordur.com
Venskabsby siden: 1987 (Kontrakt underskrevet:
1987)

Ifølge arkæologiske udgravninger har Fuglefjord
været beboet siden midten af 900-tallet. I 1985
blev der anlagt en ny bydel Kampsdalur 3 km. syd
for hovedbyen på grund af manglende nye byggemuligheder i selve Fuglefjord. Kampsdalur har
udviklet sig til et vigtigt servicecentrum med
sportshal, tømmerhandel, håndværksvirksomheder og værksteder.
Syd for Fuglefjord findes Færøernes eneste varmekilde Varmakelda. Den er ca. 18 grader året
rundt, og er den eneste rest af de vulkanske tider.
Færøerne er opstået som følge af vulkanudbrud,
Rapperswil-Jona, Schweiz
Rapperswil-Jona er beliggende på den østlige side
af søen Zürich. Rapperswil-Jonas største seværdigheder er koncentreret i Altstadt, og kan opleves, mens du slentrer gennem de middelalderlige
stræder. Blandt de vigtigste er Rosenhaver, Rapperswil Slot og resterne af middelalderens fæstningsværker placeret på Lake Zürich.
Rapperswil omtales ofte som rosenbyen (Rosenstadt) på grund af sin omfattende udstilling af
roser i tre udpegede parker. Ikke mindre end
15.000 planter af 600 forskellige arter kan ses
mellem juni og oktober. Der er også en rosenhave
i centrum, som er tilgængelig for blinde og handicappede.
Rapperswil Slot kan dateres tilbage til begyndelsen af det 13. århundrede, men blev ødelagt af
Rudolf Braun, borgmester i Zürich, i 1350. Siden

1870 har slottet været hjemsted for det polske
Nationalmuseum.
Venskabet mellem Rapperswil-Jona og Aalborg
begyndte i 1968. Udvekslingerne har specielt været indenfor sport, musik og skoleudvekslinger.
Indbyggere: ca. 26.500 (2013)
Hjemmeside: www.jona.ch
Venskabsby siden: 1968
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Riihimäki, Finland
Riihimäki er en by i dynamisk udvikling i det sydlige Finland. En god infrastruktur med mange jernbane- og vejforbindelser gør, at man hurtigt kan
komme til den ønskede destination.

Indbyggere: ca. 20.000 (2013)
Hjemmeside: www.riihimaki.fi
Venskabsby siden: 1961

Riihimäki har effektive basale tjenester og en aktiv erhvervspolitik. Der er gode uddannelsestilbud
for folk i alle aldre. En bred vifte af kulturelle,
sportslige og andre fritidsaktiviteter er indenfor
alles rækkevidde. Tilfredshed og trivsel hos både
borgere og nytilflyttere er vigtig for byen.
Byen har investeret kraftigt i nye virksomheder
og i udviklingen af eksisterende virksomheder.
Hjørnestene i byens aktiviteter er af god kvalitet,
omkostningseffektivitet og fleksibilitet.
Venskabet mellem Riihimäki og Aalborg begyndte
i 1961. Udvekslingerne har primært været indenfor sport og kor.
Solvang, USA
Solvang er en smuk lille by beliggende i Santa
Ynez Valley i Californien. Den blev grundlagt af en
lille gruppe danske lærer tilbage i 1911. Nu er
Solvang en forskelligartet, moderne by, med fine
restauranter, dejlige butikker og udestående aktiviteter til at fortrylle unge og ældre. Der er festivaler, hestevogne, H. C. Andersen parken,
vindmøller, danske kager og snesevis af kunsthåndværks butikker.
Byen er opbygget med Danmarks om forbillede
med bindingsværkshuse, skole, landsbykirke og
kopier af Dybbøl Mølle og Rundtårn. Byens museum Elverhøj Museum ligner en dansk bondegård fra 1700-tallet og er indrettet med gamle
danske møbler.

Solvangs store erhverv er turisme. Niels Brock opførte et gymnasium i Solvang i 2011. Visionen var
at genopbygge Atterdag College, hvor danske –
og på sigt amerikanske elever – uddannes og får
en dansk gymnasial uddannelse, som giver adgang til videreuddannelse i Danmark og USA.
Indbyggere: ca. 5.300 (2013)
Hjemmeside: www.solvangusa.com
Venskabsby siden: 1971 (Kontrakt underskrevet:
1976)

Venskabet mellem Solvang og Aalborg begyndte i
1971. Udvekslingerne har primært været indenfor sport og musik. I 2011 kunne Solvang fejre
100 års byjubilæum, hvilket blev fejret med festligheder gennem hele året.
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Wismar, Tyskland
Wismar er en tysk havneby, som ligger ved Østersøen i delstaten Mecklenburgh-Vorpommern i
det nordlige Tyskland. Fra 1648 til 1803 var
Wismar og egnen omkring byen under svensk styre. Det blev pantsat til hertugen af MecklenburgScwherin i 1803. Da pantet skulle indløses i 1903
opgav den svenske stat at betale og derefter
overgik området til det Tyske-Kejserrige.

konstrueret kogge, fundet ved øen Poel og det
sidste endnu fungerede bryggeri fra 1452.

Indbyggere: ca. 50.000 (2013)
Hjemmeside: www.wismar.de
Venskabsby siden: 1961 (Kontrakt underskrevet:
1977)

Fra 2002 har Wismars middelalderlige bykerne
været anerkendt som en UNESCO-verdensarv. De
vigtigste seværdigheder ligger i den ældste del af
byen. Her findes markedstorvet, som er det største i Nordtyskland. Her findes også rådhuset i
klassisk stil, som blev bygget mellem 1817 og
1819. Ved pladsen findes også Wismars ældste
bygning – Alter Schwede og museet Schabbelhaus, samt bygningen Wismarer Wasserkunst,
der oprindeligt var en cisterne med pumpeværk
og fordelingsledninger til byens mange bryggerier.
Den historiske, gamle havn er også seværdig på
grund af resterne af havnebefæstningen, en re-
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Karlskoga, Sverige
Karlskoga er center for high-tech og kultur, og
vandt i 2009 prisen som Kultur Kommune. Dette
var et bevis på en langsigtet indsats, som har
medført at borgerne i Karlskoga har adgang til et
levende kulturliv med musik, teater, dans og
sang. I Karlskoga er du tæt på alt og alle. Friluftsliv med vandreture i skoven og fantastiske badeområder er lige rundt om hjørnet. Der er ikke mere end fem minutters gang til søen Möckeln fra
byens centrum.

De største virksomheder i byen er Transcom,
Saab Bofors Dynamics, BEA System Bofors, Bharat
Forge Kilstra og Cambrex Karlskoga
Indbyggere: ca. 29.500 (2013)
Hjemmeside: www.karlskoga.se
Venskabsby siden: 1963 (Kontrakt underskrevet:
1963)

Karlskoga er beliggende i Värmland og tilhører
Örebro Amt. Det er en grøn by hvor også miljøet
står højt på dagsordnen.
Det at have en solid ramme med gode skoler og
god social omsorg fra både kommune og amt er
vigtige elementer i dagens Karlskoga.

Racine, USA
Racine er beliggende på den smukke bred af Lake
Michgan, kun ca. 32 km syd for Milwaukee og ca.
100 km. Nord for Chicago.
Racine ligger v ed mundingen af Root River, og
blev første gang opdaget af franske opdagelsesrejsende i slutningen af 1600-tallet, hvorefter den
blev en vigtig handel station. Dagens besøgende
vil blive tiltrukket af downtown Racine med mange gallerier, specialbutikker, museer og restauranter. Musik, dans og mad sammen med kunstdisplays og demonstrationer gør Racines midt by
til en pulserende destination.

Venskabet mellem Racine og Aalborg begyndte i
1965. Udvekslingerne har primært været indenfor sport og musik.
Indbyggere: ca. 80.000 (2013)
Hjemmeside: www.cityofracine.org
Venskabsby siden: 1965 (Kontrakt underskrevet
1969)

Den naturlige skønhed af Lake Michigan har været byens hoveddør i mere end 200 år, og den
smukke solopgang over søen er med til at forynge
byens gæster.
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Antibes, Frankrig
Antibes er den tredjestørste by på den franske riviera. Der er mange gode ture gennem byen, både en forfriskende tur langs vandet eller en tur
gennem den gamle bydel. Eller hvad med en tur i
lystbådehavnen med alt fra total luksusyachts til
små joller?

Indbyggere: ca. 77.000 (2013)
Hjemmeside: www.antibes-juanlespins.com
Venskabsby siden: 1967 (Kontrakt underskrevet:
1969)

Fra havnen er der også en flot udsigt til borgen
Fort Carré fra 1600 tallet, som bl.a. er kendt fra
James Bond filmen ”Never say never again”, hvor
den dannede kulissen. Dertil har Napoleon siddet
fanget i Fort Carré’s fangekælder.
Der er masser af muligheder for at oplevelser i
Antibes. Den verdensberømte maler Picasso kom
til byen i 1946 og værkerne kan i dag ses på Picasso museet, som du finder på Grimaldi slottet i
den gamle bydel. Hverdag året rundt er der også
mulighed for at besøge det lokale marked, som er
en skøn oplevelse for alle sanser.
Büdelsdorf, Tyskland
Büdelsdorf er en by i den tyske delstat SlesvigHolsten ved Nordsø-Østersø-Kanalen. Byen ligger
ved floden Ejderen og Kielerkanalen, omkring 2
km nord for Rendsburg og 30 km vest for Kiel.
Arbejdet med at forbinde Nordsøen og Østersøen
med en kanal begyndte i 1777. I 1827 åbnede
Hartwig Marcus Holler Carlshütte det første industrialiserede jern- og stålværk. Herudover etablerede han også et skibsværft og skabte således arbejde til arbejdernes familier. I 1841 beskæftigede han mere end 250 arbejdere.

centeret og flere blokke med boliger og forretninger.
Venskabet mellem Aalborg og Büdelsdorf begyndte i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007. Büdelsdorf var tidligere venskabsby med Sejlflod.
Indbyggere: ca. 10.000 (2013)
Hjemmeside: www.buedelsdorf.de
Venskabsby siden: 2007

I 1895 var Kielerkanalen bygget færdig og Büdelsdorf blomstrede. I 1909 beskæftigede Carlshütte
mere end 1.100 arbejdere.
Udviklingen gik lidt tilbage efter første verdenskrig med alligevel voksede Büdelsdorf til et samfund med omkring 10.000 indbyggere i løbet af
det 20. århundrede. I 1984 blev Büdelsdorfs nye
bycenter indviet, her ligger rådhuset, kommune-
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Lerum, Sverige
Lerum ligger ca. 22 km øst for Göteborg ved enden af den 130 km lange flod Säveån, som munder ud i søen Aspen. Lerum er en forstad til Göteborg.
Lerum er en kommune, der er præget af smuk
natur med mange søer, en aktiv kulturpolitik, et
livligt centrum for handel og service. Der er gode
transportforbindelser til og fra byen og byen er
tæt på Landvetter International Airport.

Samarbejdet mellem Aalborg og Lerum begyndte
i forbindelse med kommunesammenlægningen i
2007. Lerum var tidligere venskabsby med Nibe.,
Sverige
Indbyggere: ca. 16.000 (2013)
Hjemmeside: www.lerum.no
Venskabsby siden: 2007

Säveån løber gennem kommunen og 5 km fra den
er den omgivet af naturreservatet Säveåns Naturreservat, hvor der er et stort udvalg af dyreliv og
planteliv.
Lerum kommune arbejder på at blive den førende
miljøkommune i Sverige. Målet vil blive nået i
2025 hvis ikke tidligere. Denne vision betyder, at
kommunen vil føre et aktivt miljø-program, der
bidrager til en økologisk og bæredygtig udvikling i
hele samfundet.
Liperi, Finland
Kommunen Liperi ligger i provinsen i det østlige
Finland og er en del af den nordlige region Karelen. Byen er populær på grund af dens rene miljø,
varierede landskab, mange søer og den gode beliggenhed.
Takket være sine store markområder er den 130
år gamle kommune kendt som brød-sognet i det
nordlige Karelen. En masse korn, kartofler, fisk og
kød bliver produceret i Liperi. Derfor er det også
meget vigtigt for byens borgere at produkterne er
selvforsynende, rene og af en god kvalitet.

Samarbejdet mellem Aalborg og Liperi begyndte i
forbindelse med kommunesammenlægningen i
2007. Liperi var tidligere venskabsby med Sejlflod.
Indbyggere: ca. 12.300 (2013)
Hjemmeside: www.liperi.fi
Venskabsby siden: 2007

Mange søer og smuk natur giver en god mulighed
for at bo og tilbringe fritiden i Liperi. Der er omkring 3.000 sommerhuse i og omkring byen.
Fødevare- og maskinbyggesektoren har udviklet
sig gevaldig i Liperi. Størstedelen af arbejdspladserne er hos virksomheden Mantsinen Group Ltd
Oy.
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Nordurthing, Island
Nordurthing er kendt for naturlig skønhed og
nogle af de mest spektakulære perler af islandsk
natur. Blandt andet vandfaldet Dettifoss, Europas
mest kraftfulde vandfald og de spektakulære
klippeformaitoner i Ásbyrgi. Nordurthing byder
på mange muligheder for besøgende såvel som
beboerne i fritid og rejser. Nogle af de bedste
steder for at se på fugle i Island er i Nordurthing
og de omkringliggende områder.

Indbyggere: ca. 3.000 (2013)
Hjemmeside: www.nordurthing.is
Venskabsby siden: 1966 (Kontrakt underskrevet:
1969)

Húsavik er det største samfund i Nordurthing. De
primære industrier er fiskeri, forskellige offentlige
tjenester, forskellige service-erhverv, landbrug og
tjenester til turister.
Hvalsafari fra Husávik har længe trukket både islandske og udenlandske turister til byen. Populariteten af udflugten har været med til at Husavik
nu kaldes ”Whale Capital of the World”.
Orsa, Sverige
Orsa Kommune er beliggende Dalarna-området i
det centrale Sverige. Byen Orsa er placeret på
den nordøstlige bred af den 53km2 store Orsasjön. Gennem en sydlig vandpassage er Orsasjön forbundet til en af Sveriges største søer;
Siljan.
Den største arbejdsgiver er Orsa Kommune, med
omkring 650 ansatte.
Overgangen mellem det åbne landskab ved Orsasjön, og de store skove har givet Orsa en mangfoldighed, der er uden sidestykke.
Nogle af naturseværdighederne er bjerget
Grönklitt. Her ligger en bemærkelsesværdig bjørnepark. Parken er et lukket område, hvor der også bor ulve, losser og sibiriske tigre. Bjørneparken
er den største i det nordlige Europa.
Samarbejdet mellem Aalborg og Orsa begyndte i
forbindelse med kommunesammenlægningen i
2007. Orsa var tidligere venskabsby med Sejlflod.

Indbyggere: ca. 6.800 (2013)
Hjemmeside: www.orsa.se
Venskabsby siden: 2007
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Orust, Sverige
Orust Kommune består af øerne Orust, Käringön,
Härmanö, Gullholmen, Flatön, Malö og Lyrön.
Øen Orust er Sveriges tredje største ø på knap
364 km2.

Indbyggere: ca. 15.000 (2013)
Hjemmeside: www.orust.se
Venskabsby siden: 2007 (Kontrakt underskrevet:
2008)

Orust har længe været centrum for båd fremstilling, og øen er internationalt kendt for at producere lystbåde af meget høj kvalitet.
Ourst forbindes med både, skibe og havet. Turistbureauerne modtager tusindvis af både pr.
sæson og der er mange fine naturlige havne. Man
kan svømme i de smukke naturlige bugter, enten
fra de solvarme klipper, eller fra de forberedte
badepladser.
Ourst er ligeledes en ø med mange begivenheder,
her kommer hvert år mange berømte kunstnere
for at optræde. Man kan opleve musik på de
udendørs scener eller lytte til sange, jazz og rock
på spillestederne.
Osno Lubuskie, Polen
Ośno Lubuskie er en polsk by i provinsen Powiat
Slubicki. Landsbyen ligger ca. 25 km nordøst for
Frankfurt (Oder). Landsbyen er placeret hvor vejene fra Bischofsstadt Göritz og Frankfurt (Oder)
mødes.

Indbyggere: ca. 3.800 (2013)
Hjemmeside: www.osno.pl
Venskabsby siden: 2007

Ośno Lubuskie er en af de ældste byer i den
nordvestlige del af Lubuskie. Byen ligger kun 28
km fra den Polsk/Tyske grænse. Kommunen er
sammensat af Ośno Lubuskie og 11 andre byer;
Grabno, Gronów, Lipienica, Lubień, Podośno,
Połęcko, Radachów, Świniary, Smogóry, Sienno,
Trześniów, Kochan og Rosławice. Selve kommunen dækker et område på ca. 198 km2 og er beboet af ca. 6.500 indbyggere.
Næsten 50 % af kommunen er dækket af skov og
dette betyder at der er et rigt dyreliv, rene skovsøer og vekslende terræn.
Samarbejdet mellem Aalborg og Osno Lubuskie
begyndte i forbindelse med kommunesammenlægnignen i 2007. Osno Lubuskie var tidligere
venskabsby med Nibe.
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Rendalen, Norge
Rendalen er en kommune i Hedmark fylke i Norge. Kommunen er 3.174 km2 og er dermed Sydnorges største udstrækning. Hovederhvervet i
kommunen er landbrug og skovbrug, men også
turisterhvervet er ved at få en betydning. På Renåfjeldet er der hurtigt vokset hytteområder og
alpinanlæg op. Nogle af seværdighederne er Jutulhogget, Bull-museet, Fiskevollen og Sølen.
Rendalen kommune omfatter det meste af Rendalen, der er en sidedal til Østerdalen. Kommunen omfatter desuden den nordlige del af
Storsjøen, store fjeldområder øst for Rendalen og
en mindre del af Østdalen.
Rendalen kommune blev etableret den 1. januar
1838. Rendalen var opdelt i to separate kommuner (Ytre Rendal og Øvre Rendal) i 1880. 1. januar
1965 blev de to kommuner genforenet og tog det
fælles navn Rendalen.

Samarbejdet mellem Aalborg og Rendalen begyndte i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007. Rendalen var tidligere venskabsby
med Sejlflod.
Indbyggere: ca. 2.000 (2013)
Hjemmeside: www.rendalen.kommune.no
Venskabsby siden: 2007

