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• Læsertal ifølge Gallup: 37.000

• Målgruppe: De kommunale topchefer

• Oplag: 4.500

• Udgivelsesfrekvens: 36 gange årligt. 

Avisen Kommunen har gennem 53 år været kendetegnet ved, at 
alle, der beskæftiger sig med kommunerne, bare må læse avisen 
på grund af den høje journalistiske standard og store grad af 
troværdighed.
Avisen har fokus på baggrunds- og analysestof til gavn og inspi-
ration for administrative og politiske ledere i det offentlige. 

Avisen udgives som ugeavis 36 gange om året i 4.500 eksem-
plarer og har ifølge Gallup 1. halvår 2011 hele 37.000 læsere 
hver gang.

Læsergruppen er særdeles attraktiv og består primært af de 
kommunale beslutningstagere, som forvaltningschefer, kom-
munalbestyrelses- og byrådsmedlemmer. Ligeledes læser en 
stor del af de øvrige ledende medarbejdere i kommunerne, 
avisen, hver uge.

Den offentlige sektor i Danmark indkøber hvert år vare- og 
tjenesteydelser for 226 mia. kr. og investerer i bygninger og an-
læg for 48 mia. kr. Det øgede fokus på OPP samarbejde igennem 
de seneste år, har gjort B2G markedet særdeles interessant. Både 
overfor de nuværende leverandører til det offentlige, men også 
nye leverandører der har mulighed for at udnytte konjunkturen til 
at få foden inden for på dette milliard marked.
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J ournalistik handler også om 
at udfordre sine læsere. Så 
hvis De er i quizhumør, tag  
da et øjeblik til at overveje 
dette spørgsmål: Hvad er forskellen på de to navne 

’Den sønderjyske amtskommune’ 
og ’Sønderjyllands Amt’?Det er ikke nogen ligegyldig nu-

ance, men derimod noget, man 
talte meget om i 1970. Hæng på en 
gang; svaret kommer lige om lidt.Rosenrødt”Hvad er et navn?” spørger Julie 

sin Romeo og følger op med på-
standen om, at en rose ville dufte 
lige sødt, hvad end man kalder 
den. Og mange år senere, hos Ger-
trude Stein, blev det så til, at ”en 
rose er en rose er en rose”.Jeg er mere skeptisk end Julie.  

Jeg tror, at det sprog, vi klæber på 
forskellige dele af vores omgivel-
ser, lige så vel kan definere som 
beskrive. Og her er stednavne så-
dan set et godt eksempel. Mens vi havde travlt med am-

terne herhjemme, var urolighe-
derne i Nordirland, The Troubles, 

på deres højeste. Der var det nemt 
at komme galt afsted som turist i 
den næststørste nordirske by, for 
kongetro protestanter kaldte den 
Londonderry, mens irske katolik-
ker kun sagde Derry. På samme 
måde er der ingen neutral løsning  
med hensyn til Kosovo eller Koso-
va.  De fleste medier bruger stadig 
det serbiske navn, men Politiken 
bruger konsekvent formen med A. 
Det var to eksempler på forskel-

lige navne for de samme områder. 
Men der er også en modsat type 
navnetvister, der handler om ud-
strækningen af et bestemt navn. 
Den Tidligere Jugoslaviske Repu-

blik Makedonien fik sit bizarre 
navn efter græsk pres for at undgå 
forveksling med det græske Make-
donien. Og til omtalte type tvist 
hører også den sønderjyske, og nu 
må vi hellere komme tilbage til 
1970 og Kommunens arkiver.GrænsetilfældeHer til lands har vi undgået blodige 

opgør som i Nordirland eller i Jugo-
slavien, men det nationale tema er 
stadig følsomt stof i grænselandet.

Sønderjyderne kunne acceptere 
’Den sønderjyske amtskommune’, 
fordi det navn kun antyder en 
amtskommune, der befinder sig i 
Sønderjylland. Derimod antyder 
’Sønderjyllands Amt’, at amtet slet 
og ret udgør Sønderjylland. Det er i 
strid med den klassiske definition, 
der siger, at området går fra Konge-
åen til Ejderen. Men i dag anser mange danskere 

bare Sønderjylland som et område 
inden for Danmarks grænser. Jeg 
tror, det bidrog til dén opfattelse, 
at man overhørte protesten den-
gang og tvang det nye navn igen-
nem. Hvis det er sandt, er det fak-
tisk vigtigt, ved hvilket navn vi 
kalder vores roser. Eller amter.
Tag dén, Julie Capulet.NB!

Er læseren endnu ikke overbevist 
om stednavnets magt, henholder 
jeg mig til Rumperup, hvis navn 
medførte en lind strøm af vittighe-
der til stor irritation for de lokale. 
Eller som Gertrude Stein ville 

have sagt det: ”En rumpe er en 
rumpe er en rumpe.” 

i  b a k S p e j l e t

Stednavne. Romeo og Julie var åbenbart ikke sønderjyder 

Morten Okkels skriver Kommunen i Bakspejlet baseret 
på sine fund i avisens arkiver.  
Klummen er defineret som skribentens  
egne holdninger. mok@kommunen.dk

N ordjyllands ho-vedstad Aalborg er en af landets største byer, og det forpligter vel 
egentlig også lidt i forhold til 
byens udseende. Ikke at det 
altid har kunnet ses på byen 
og dens skiltnings- og facade-
kultur, men i dag er det hel-
digvis blevet anderledes. Aal-
borg har virkelig taget sig 
sammen og har gennem det 
sidste årti eller halvandet 
mange steder fået ryddet ge-
valdigt op i facadekulturen, 
dog stadig ikke i den vigtige 
og meget fine gennemfarts-
gade, funkisgaden, 30’er-ga-
den Vesterbro. Her trænger i 
den grad. Men ellers er der 
meget at glæde sig over, ikke 
mindst i ankomstgaden, hvis 
man kommer med tog, Bou-
levarden.

Tilbage til det oprindelige
Boulevarden er den, der løber 
fra stationsbygningen til lige 
før Jens Bangs Stenhus. Her 
er der de seneste år blevet 
ryddet op, så gaden næsten 
ikke er til at kende igen. Det 

er til 100 procent de samme 
gamle huse, men deres un-
derstel eller stueetagen har 
gennemgået en gevaldig for-
vandling eller rettere tilbage-
føring til det oprindelige, 
forestået af kommunens af-
delingsarkitekt Thina Wallin 
og hendes medarbejdere. 
Hvilket betyder, at det at an-
komme til Aalborg per tog er 
blevet en fornøjelse. Så snart 
man stiger ud af toget og for-
lader banegårdsbygningen, 
møder man god bygningskul-
tur og pæn og diskret skilt-
ning. Husene er med andre 

ord kommet ned at stå på jor-
den igen. Al grimheden og 
påklistringen er skællet af, og 
husenes oprindelige er blevet 
synligt igen. Ikke kun hos 
sportsbutikken og farve-
handleren, men også hos ur-
mageren og tøjbutikken Li-
berty. Granit og mursten er 
kommet frem igen, vinduer-
ne har fået den oprindelige 
højde tilbage. Imellem tiden 
var mange af dem blevet for-
mindsket til små fladskærms-
lignende vinduer i en tredje-
del af den oprindelige stør-
relse. Det er nu forandret til 

ren fornøjelse og samtidig 
klædelig udvist respekt for 
husene arkitektur. Man sæl-
ger ikke mere, fordi man er 
grim, tværtimod. Det har de 
endelig indset i Aalborg.Væk med tilklistringMen også andre af Aalborgs 

midtbygader har fået en om-
gang. Det gælder bl. a Algade, 
Bredgade, Østerågade, Bi-
spensgade, Vesterå og Gra-
vensgade. Alene i Algade var 
det en kæmpe forbedring at 
se tøjhuset Vagn Larsen skrue 
ned for blusset. Hele tre eta-

ger var pakket ind i utidig 
skiltning, men efter renove-
ringen blottede der sig et helt 
og ordentligt hus, med kun 
diskret skiltning i form af en-
keltsiddende bogstaver i ste-
det for store plamageskilte. I 
Bispensgade er det samme 
melodi: at skrue ned for den 
æstetiske larm og finde tilba-
ge til husene, ikke mindst hos 
Matas og flere af tøjbutikker-
ne. Og det samme igen i Gra-
vensgade, hvor flere af huse-
ne er ganske rigt udstyret fra 
starten og ikke har godt af 
stor ligegyldig tilklistring. 

Når først man har taget fat et 
par steder, begynder den go-
de trend ofte at brede sig. Den 
med, at det gode eksempel 
smitter af, gælder virkelig 
her.
Aalborg har en smuk dom-

kirke, et smukt slot ud til fjor-
den, et pragtfuldt gammelt 
posthus tegnet af Hack 
Kampmann, et tilsvarende 
fint toldkammer tegnet af 
samme arkitekt, et fint gam-
melt teater, en fin stations-
bygning og frem for alt det 
smukke gamle og meget store 
Jens Bangs Stenhus fra 1624 
– med apotek i stueetagen. 
Tæt ved ligger det gamle, gu-
le rådhus. Men også nyt er 
føjet til, ikke mindst langs 
havnefronten. Her lægger 
man især mærke til det nye 
Utzon-hus, der er et monu-
ment over arkitekten Jørn Ut-
zons livsværk.Men tilbage til hovedfærd-

selsåren gennem byen, Ve-
sterbro. Den gade trænger i 
den grad til en gennemgri-
bende facade- og skiltnings-
renovering. Det er synd og 
skam, at de smukke funkis-
huse de fleste steder er smurt 
ind i ligegyldigt skidt og møg. 
Det kan gøres meget bedre, 
som for eksempel ved gadens 
apotek. Så kom bare i gang ... 
det er indkørslen til byen fra 
både nord og syd … og den fås 
ikke magen til noget andet 
sted i landet. 

:

Aalborg forpæner sig gevaldigt
: kommentar

Boulevarden – smukt renoveret – på initiativ af kommunen – og til glæde for alle, både de handlende og de forretningsdrivende. Foto: Peter Olesen

Af Peter Olesen, journalist og  forfatter
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Af Peter Olesen,journalist og forfatter
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