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Screening af kulturmiljøer

Andersens
Stålvarefabrik
Godthåb

Kulturmiljøscreening
Her beskrives Andersens Stålvarefabrik, som er et kulturmiljø i Aalborg Kommune. Kultur
miljøets værdier og egenskaber er kortlagt med vægt på områdets bærende fortælling, og
der gives anbefalinger i forhold til hvilke elementer, der er vigtige at bevare.

Hvad er et kulturmiljø

Et kulturmiljø er ”et geografisk afgrænset område, der i sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling”.
Et kulturmiljø består af bebyggede helheder, eksempelvis landsbyer, boligområder, fa
brikker og lignende. Pointen er, at der er en historisk sammenhæng mellem bebyggelse
og stedets fortælling. Kulturmiljøer vil ofte være hverdagsagtige områder med en stærk
identitet.
Kulturmiljøets værdi afhænger dels af miljøets alder og fysiske tilstand, og dels af den for
tælling om det levede liv, som kulturmiljøet rummer. Det er afgørende, at fortællingen er
synlig og kan opleves i dag.
Formålet med at arbejde med kulturmiljøer i planlægningen er at sikre, at det enkelte om
rådes identitet og fortælling viderebringes til nutiden.

Metode

Udpegning af kulturmiljøer i Aalborg Kommune sker med udgangspunkt i SAK-metoden
(Screening af Kulturmiljøer). Metoden er udarbejdet af Arkitektskolen Aarhus sammen
med flere kommuner og med støtte fra RealDania.
Via metoden
• identificeres kulturmiljøets bærende fortælling,
• beskrives kulturmiljøets elementer, strukturer og tilstand,
• vurderes kulturmiljøets værdier inden for kulturhistorie, arkitektur og integritet, og
• vurderes kulturmiljøets egenskaber i forhold til turisme, bosætning, erhverv og kultur
formidling.
Det nyskabende ved denne metode i forhold til tidligere tiders metoder til kortlægning af
kulturmiljøer er, at der lægges vægt på miljøets udviklingspotentiale. Grundtanken er, at
kulturmiljøer skal have værdi for mennesker i dag og at de skal kunne styrke bosætning,
erhvervslokalisering, turisme eller kulturformidling.
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Oversigtskort

Historiske kort

Historisk målebordsblade kort:
Andersens Stålvarefabrik
Godthåb 1948

GODTHÅB

Luftfoto: Andersens Stålvarefabrik i Godthåb 2016

Historisk kort: Andersens Stålvarefabrik
Godthåb 1953-1976

Den bærende
fortælling

Beskrivelse

Kig ind mod kulturmiljøet fra Tostrupvej

Kulturmiljøet, Andersens Stålvarefabrik, er afgrænset til arealet,
hvor fabrikken har haft sit virke. Området ligger ud til Tostrupvej
i den nordvestlige del af Godthåb i Aalborg Kommune.
Andersens Stålvarefabrik blev grundlagt af smed og værkfører
Anders Andersen i 1920. Virksomhedens grundlag var produk
tion af landbrugsmaskiner, og såvel værksted som beboelse blev
etableret tæt ved jernbanen. De første år beskæftigede fabrik
ken sig med reparationsarbejde, indtil man i 1933 fik kontrakt
med hovedforhandleren af tyske landbrugsredskaber i Danmark
og blandt andet specialiserede sig i produktion af harvetænder.
I årenes løb blev fabrikken udvidet både fysisk og i forhold til an
tal af arbejdspladser. I 1934 foregik den første, større tilbygning
til fabrikken, efterfulgt af yderligere byggeri i 1945 og op gen
nem 1950’erne, indtil 1964. På grund af udviklingen i landbruget
lukkede virksomheden i 1986.
I dag præges området af bebyggelse opført i takt med fabrikkens
behov og funktion. Området rummer forskellige bygningstyper:
administrations-, fabriks- og lagerbebyggelse. Bebyggelsen op
træder med forskellig skala med fokus på funktionalitet.
Kulturmiljøet rummer sammen med Hammerværket på østsiden
af Tostrupvej fortællingen om Godthåb som fabriksby, med to
fabrikker og beskæftigede arbejdere bosat i byen. Andersens
Stålvarefabrik har haft en væsentlig betydning for udviklingen af
bysamfundet samt Godthåbs identitet som industrilandsby.
Kulturmiljøet bærer præg af industrien, men området er sam
tidig præget af flere rekreative værdier i form af vandløbet
Døsebæk, større træer, beplantning, et varieret terræn og Bjerg
banestien, der går, hvor den gamle jernbane lå.

Andersens Stålvarefabriks første bebyggelse fra 1920.
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Kulturmiljøafgrænsning

Overordnede strukturer

Vandløb
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Vandløbets åbning
Rumskabende elementer
Væsentlige rum
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strukturer, som har haft stor betydning
for fabrikkens lokalisering. En yderligere
vigtig struktur er det smalle, veldefinerede gaderum vinkelret på Tostrupvej. Det
rummer en fortættet intimitet mellem
bebyggelsen, som er lav mod syd og har
varieret højde mod nord. Et fortættet
gårdrum, som åbner sig mod bækken
mod nord, er ligeledes dannet ved omkransning af bebyggelse øst for portmotivet. Her er intens stemning af industri.
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Kulturmiljøafgrænsning

Karakteristiske elementer
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Vurdering
Kulturmiljønavn:		
Andersens Stålvarefabrik
Kommune: 			
Aalborg Kommune
Kategori:			
Industrimiljø - Fabriksanlæg
Geografisk område:
Sydvest-området - Godthåb
ID nummer:			...
Adgangsforhold:		
Privat adgang

Kulturhististorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi vurderes ud fra kulturmiljøets historiske betydning og kulturhistoriske fortælleværdi, og hvorvidt de
historiske spor kan ses og opleves på stedet.
Kulturmiljøet har høj kulturhistorisk værdi, da det et klart ek
sempel på et tidligt industrimiljø.

Værdisætning
Potentialevurdering

Arkitektonisk værdi

Arkitektoniske værdi vurderes ud fra den arkitektoniske kvalitet i
helhed, rumlig organisering, udformning, materialitet og landskabelig bearbejdning. Kulturmiljøets arkitektur er et udtryk for
kulturen eller funktionen, der gav anledning til opførelsen.

Turisme

Kulturhistorisk

Bosætning
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Integritetsværdi

1

Integritetsværdien vurderes ud fra intaktheden i kulturmiljøets
bevarede elementer, helheder og sammenhænge. Her vægtes
også sammenhængen med kulturmiljøets omgivelser.
Erhverv

Integritet

Kulturmiljøets arkitektoniske værdi vurderes til at være under
middel. Formålet med byggeriet var funktionelt, at rumme produktion og der er derfor tale om billigt byggeri.

Kulturformidling

Integritetsværdien for kulturmiljøet vurderes som middel, da
den oprindelige struktur i området samt de indbyrdes relation
er stadig er intakte og aflæselige, men der er samtidig tale om
beskedent byggeri uden bestemt signalværdi.

Turismepotentiale

Har kulturmiljøet særlig egenskaber, der kan fremme turisme og/
eller turismerelateret virksomhed?
Kulturmiljøet vurderes ikke at have potentiale for turisme.

Bosætningspotentiale

Har kulturmiljøet særlige egenskaber, der kan fremme bosætning og/eller motivere egnstilflytning?
Området vurderes at have højt potentiale til bosætning, da områ
det og bebyggelsen er egnet til omdannelse til boliger. Samtidig
har området betydelige rekreative kvaliteter.

ErHvervspotentiale

Grøn beplantning nord for administrationsbebyggelsen, der også ses på billedet, hegn afgrænser mod vandløbet Døsebæk

Har kulturmiljøet særlige egenskaber, der kan huse og/eller tiltrække virksomheder og erhverv?
Områdets potentiale ift. tungt erhverv er begrænset pga. be
liggenheden og størrelse, men det har potentiale til en mindre
mængde liberalt erhverv så som kontorer, klinikker osv.

Kulturformidlingspotentiale
Har kulturmiljøet særlige egenskaber inden for formidling af kulturoplevelser og/eller aktivering af stedets fortælling?
Kulturmiljøet vurderes ikke at have særligt potentiale for kultur
formidling. I forhold til Hammerværket er Andersens Stålvare
fabrik ikke tilstrækkelig unik til at rumme selvstændig kulturfor
midling, men den kan være med til at understrege den samlede
fortælling om industri i Godthåb.

Historisk billede af Andersens Stålvarefabrik

Konklusion
Bærende bevaringsværdier

Intimt, veldefineret vejforløb gennem kulturmiljøet.

Kulturmiljøet opleves autentisk som et (tidligere) fabriksområde,
med de forskellige typer af bygninger: fabriks-, administrationog lagerbebyggelse.
Særligt bebyggelsesstrukturen i området er et af de bærende
elementer, da bygningernes placering langs indkørslen fra To
strupvej samt rundt om gårdrummet danner intime gaderum
og torvelignende rumligheder. Bebyggelsens identitet ses også
i materialerne og i detaljerne eksempelvis de høje industrielle
støbejernsvinduer. Samtidig bidrager de kuriøse og industrielle
elementer: rist, skilt, transformator og porte m.m. til oplevelsen
og er med til at give kulturmiljøet en unik identitet.
Hovedparten af bygningerne har i sig selv ikke stor bevar
ingsværdi, men sammen udgør de et hele med stor betydning
for områdets identitet, især ved bygningerne mod indkørselsve
jen. Den oprindelige administrationsbebyggelse er med sin
karakteristiske gavlprofil med til at synliggøre områdets karakter
som gammelt erhvervsområde.

Den oprindelige administrationsbygning med
mansardtag

anbefaling

De overordnede strukturer anbefales bevaret og forstærket. Det
gælder fx synligheden og adgangen til Døsebækken samt intim
iteten ved indkørselsvejen af de tætliggende bygninger med de
lave bygninger mod syd, og den varierende skala mod nord.
Bebyggelsen nord for indkørselsvejen anbefales bevaret eller
genfortolket sammen med brugen af de beskedne og robuste
materialer. Nogle af detaljerne er med til at give området
identitet, derfor anbefales det at bibeholde elementer som
transformatoren, riste, skilte m.m.
Yderligere anbefales det at bibeholde det naturlige terræn i
området, den omkransende beplantning og især lade vandløbet
Døsebæk komme mere til sin ret.

Transformatortårn i den nordlige del af kulturmiljøet

Kuriøse elementer i form af platform og skilt,
samt forskellige skala i bebyggelsen

Bebyggelse i forskellig skala men ensartede materialer

Gårdrum dannet af det omkringliggende fabriksbebyggelse

