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På to hjul. Kaj Bjerrega-
ard Jensen har ansvaret
for både bad, grønne om-
råder og parkeringsplad-
ser, og han kommer
hurtigt rundt på sin bade-
mestercykel.

Rurer. “Man river sig
noget så gevaldigt på ru-
rerne, så dem skraber jeg
væk,” siger Kaj Bjerregaard
Jensen. Rurer er små
krebsdyr med keglefor-
mede kalkhus, der sætter
sig på sten og træværk. 

Håndholdt. Kaj Bjerre  -
gaard Jensen kratter bas-
sinkanten med spartel og
skuresvamp for at få den
fri for alger og rurer. 
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Fliser er sunket, træværk er rådnet, søm
er rustet væk og sandet grønt af alger.
Klargøringen til friluftssæsonen
kræver en masse manuelt arbejde. 
Bassinet skal renses, træværk repareres
og pumper tilses, vandskodder justeres
og kanaler vedligeholdes. Bademester
Kaj Bjerregaard Jensen sørger for, at alt
når at falde i hak, så badet kan åbne til
tiden den 17. maj.

Af Martin Hammer  H foto: Niels Åge Skovbo
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[Aalborg 
Friluftsbad] 
Aalborg Friluftsbad åbnede
25. maj 1947 og skal nu i
gang med den 65. sæson,
som varer fra den 17. maj
til 26. august. Sidste år
havde badet 65.000 gæ-
ster. Bassinet, som fylder
10.000 m2, kan rumme 20
millioner liter vand.

Limorden tur-retur.
Vandet pumpes ind i
badet fra sejlrenden 80
meter ude i Limorden
på fem meters dybde og
ledes senere tilbage i
orden gennem et kom-
plekst system af sluser,
kanaler og brønde.

Udjævning. Regnvand
laver hurtigt dybe render,
men det går ikke, at små
børn pludselig falder ned
i huller på det lave vand.
Derfor skal bunden ud-
jævnes. Maskiner jævner
de store flader, men kan
ikke komme helt tæt på
træværket, så der må
skovles med håndkraft.  
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Vandstanden tjekkes
ved en ny brønd, som
badet netop har fået i
forbindelse med en kyst -
sikring. Herfra løber van-
det tilbage i Limorden.

1,2 millioner liter. Pum-
pen skal efterses, men
først må Kaj Bjerregaard
Jensen sikre sig, om fø-
lere og flyderen sidder
korrekt ved indslusnin-
gen. Pumpen er en elek-
trisk centrifugalpumpe,
som suger 1,2 millioner
liter vand ind fra orden i
timen. 

Overblik. Mågerne ynder
at hænge ud på timeter-
tårnet, og de skider det
til, så det skal gøres rent.
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[bag om ordet] 
Spunsvæg: En væg op-
bygget af lodretstående
spunselementer. For at
modstå jordtrykket er
væggene i reglen forank-
ret til ankerplader eller
pælebukke med vandrette
stål-ankerstænger. 


