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En talentfuld ombygning med 
respekt for historien

Bygningerne har tidligere rummet en søndags-
skole, en teknisk skole og senest maskinmester-
skolen. Kigger man godt efter, fortæller byg-
ningerne deres egen historie. 

Facaden mod Danmarksgade er næn-
somt sandblæst og renoveret. Den 
fremstår som en af byens smukkeste 
og rummer nu yderligere en informa-
tion. Aalborg Kommune præmierede 
ombygningen i 2014, fortæller den.m 
qui voluptas aut reptium quam fu-
giae. Itata pedi



Bygningerne fortæller deres 
egen historie

Men når beboerne bevæger sig ud af deres bolig, 
kan de mærke historiens vingesus. Den gamle 
festsal, hvor eleverne modtog deres svende-
brev, fremstår i sin oprindelige storhed.



Den gamle maskinmester-
skole er blevet ombygget og 
renoveret med respekt for 

dens kulturhistoriske og be-
varingsmæssige værdi. Nu kan 
den mange år frem blive ved 

med at fortælle sin historie til 
nye generationer af unge.



Kulturhistorisk og bevaringsmæssig værdi

De givne rammer i form af den særlige indre rummelighed og den 
store loftshøjde på 3,20 meter blev transformeret til en helt særlig 
kvalitet i de nye ungdomsboliger, hvoraf nogle blev udstyret med 
hems, og andre fik fritliggende bjælker. Den rigt udstyrede facade 
mod Danmarksgade indeholder informationer om de skoler, der har 
boet her siden opførelsen i 1881. Inden døre fortæller en serie histo-
riske vægrelieffer med motiver som hammer, murerske og ambolt 
om de håndværksfag, som eleverne er blevet uddannet til.



GIVNE RAMMER 
TRANSFORMERET 
TIL ENESTÅENDE 

LØSNINGER

Man ville blandt andet bevare de 
brede gangarealer og den impone-
rende festsal. Men det store tillæg 
af fællesarealer var en udfordring, 
da ungdomsboliger ikke må være på 
mere end 50 kvm.



I gårdrummet mellem de tre bygninger 
er der etableret en overdækket cykel-
parkering, og ovenpå denne kan bebo-
erne nyde somrene på en stor terrasse. 
Her kaster det smukke kastanjetræ en 
sval skygge.


