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Borgmestrene i Brønderslev, Hjørring og Frederiks-
havn kommuner har under kampråbet ”Byg frem-
tiden” kaster sig ind i en kampagne for at skaffe 
flere lærepladser i Vendsyssel. Vi siger velkommen, 
for jo flere, der markerer nødvendigheden af at få 
uddannet en faglært arbejdsstyrke, desto tættere 
kan vi komme på en løsning.

!FORMANDEN HAR ORDET

”Da jeg 
 var i lære”

Af NORDJYSKE fremgår, at de tre borg-

mestre – sammen med jobcentre og 

EUC Nord - vil påvirke udviklingen gen-

nem udsendelse af breve. Det ville 

være noget bedre, hvis de i deres 

travle kalendere indføjede besøg hos 

ti virksomhedere, som enten ikke har 

indgået uddannelsesaftaler eller efter 

politikernes mening har for få i forhold 

til kapaciteten. Dialog fremmer for-

ståelsen, og måske kan de tre borg-

mestre få suppleret deres gode vilje 

med en aktuel indsigt i de faktiske for-

hold. Det er f.eks. fortsat de små og 

mellemstore virksomheder, som stil-

ler med 80 % af praktikpladserne. Så 

måske bør borgmestrene fokusere lidt 

mere på ”de store”.

Hjørrings borgmester, Arne Boelt, er 

kendt for at være en seriøs politiker 

med begge ben på jorden og en vilje 

til at skabe sammenhold på tværs af 

aldersklasser. I NORDJYSKE siger han: 

”Det handler om indstilling. Dengang 

jeg selv skulle i lære som tømrer, var 

lærepladser noget, mestrene påtog 

sig”. Borgmesteren er kendt for lun 

humor, og måske har Niels Hausga-

ards ”Da jeg var i lære (1992)” strejfet 

ham. Men jeg tror desværre, at Arne 

Boelts udtalelse er alvorligt ment.

Måske har Arne Boelt bevidst glemt 

den udvikling, der er sket, siden har 

for snart 40 år siden gik i mesterlære 

som tømrer – og efter et par år som 

svend blev Falck-redder. I den tid har 

samfundet som helhed ændret sig 

markant, og det samme har folkesko-

len og erhvervsuddannelserne. Gad 

nok vide om Arne Boelts mester havde 

fundet tilstrækkelig tid til kvalificeret 

lærlingeuddannelse, hvis han havde 

haft nutidens tidsforbrug på admini-

strative opgaver.

Tiden kan kun bruges én gang, og når 

virksomhederne i dag koncentrerer 

sig benhårdt om at overleve på slut-

ningen af en økonomisk nedtur, ned-

justerer de andre opgaver. Det er en 

myte, at lærlinge er billig arbejdskraft. 

Den mester, som indgår en uddannel-

sesaftale, påtager sig et ansvar og en 

forpligtelse til at give eleven en ud-

dannelse, der lever op til normerne.

Jeg er ikke i tvivl om, at de tre borg-

mestre ved personligt fremmøde i 

virksomhederne nok ville have fået 

svaret: ”Så snart vi har fået opgaver 

i ordrebogen, tager vi også lærlinge 

ind. For vi ved ligesom efterhånden 

alle andre, at Danmark om blot få år 

kommer til at lide under en katastro-

fal mangel på faglært arbejdskraft”. 

Der vil nok også være nogle, som  

bemærker, at motivationen har taget 

yderligere skade, efter at den nuvæ-

rende regering har fjernet præmierin-

gen af indgåede uddannelsesaftaler 

og nu tilsyneladende er i gang med at 

afskaffe håndværkerfradraget, som 

har genereret både ordrer og  

arbejdspladser.

Tal fra Vækstforum Nordjylland afslø-

rer, at der alene i Vendsyssel vil være 

et underskud på ca. 2.000 faglærte 

i 2020 – især fordi en uddannet ar-

- fortsættes side 5  
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VVS-installatør Torben Hansen 
Østerbro 103, 9000 Aalborg

Frisørmester Hanne Danielsen 
Østergade 31, 9400 Nørresundby

Malermester Evald Sørensen 
Leandervej 12, 9000 Aalborg

Smedeoldermand Svend Erik Christensen, 
Bellisvej 5, 9240 Nibe

Jes Porsmose, 
Stenmarksvej 57, 9492 Blokhus

Konsulent Per Bang, 
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø

Advokat Jens Rye-Andersen, 
Hæsumvej 108, 9530 Støvring

Afdelingsleder Mogens Kjeldsen 
Karl Johan Stræde 8, 9362 Gandrup

Frede Skrubbeltrang 
Thulevej 14, 4.th., 9210 Aalborg SØ

Henrik Gertsen 
Vestergade 122, 9700 Brønderslev

Leif Jørgensen  
Nysøparken 35, 9400 Nørresundby

Preben Johansen 
Blomsterskrænten 40, 9400 Nørresundby

Poul R. Jensen 
Lyngholmsvej 25, 9200 Aalborg SV

Bent Melholt Andersen 
Kærvangs Allé 14 A, 9000 Aalborg

Henning Raunholt 
Klosterjordet 5, 9000 Aalborg 

Svend-Ove Sørensen 
Pærevangen 12, 9000 Aalborg 

Evald Sørensen 
Kornblomstvej 14 B, 9000 Aalborg

Poul Krabbe 
Under Lien 15, 9000 Aalborg

Henrik Thomas Pedersen, 23 82 55 18 
Regionsformand, Håndværksrådet

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENINGS
REPRÆSENTANTANTSKAB

Billetkontor: 9935 5566 (åbent hverdage kl. 12-17) 
24 timers billetservice: akkc.dk

Hver fredag og lørdag
fra 14. nov. til 13. dec.

Julebu� et, revybillet, musik & dans, 
overnatning i dobbeltværelse inkl. morgenbrunch
Kulturpakke pr. person .................................................................1.062,-

Ekskl. drikkevarer
BESTILLING: First Hotel Europa tlf. 70125151 · � rsthotels.dk
(Tillæg for enkeltvær. kr. 274). Kulturpakker kan købes til � g. spilledatoer 21., 22., 
28., 29. november og 5., 6., 13. december.

Henrik Lykkegaard
Pernille Schrøder · Vicki Berlin 

Niels Ellegaard 
Kapelmester Jens Krøyer

252525252525
Jubilæum 1990-2014

AALBORG VINTERREVY

år252525
AALBORG AALBORG VINTERREVY

årår

Få rørt lattermusklerne 

i Det Glade Aalborg!

Julebu� et, revy, 
musik og dans
Pr. person ............588,-
Ekskl. drikkevarer

Aalborg Vinterrevy 2014
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bejdsstyrke fra ”gamle dage” er på vej 

på pension.

Om det er dårlig vejledning i folkesko-

len eller forældre-snobberi, der sender 

73 % af en nuværende folkeskoleår-

gang i det almene gymnasium og kun 

19 % i erhvervsuddannelse, behøver vi 

ikke at diskutere endnu en gang. Så-

dan er det bare, og det er for let blot 

at henvise til, at manglen på praktik-

pladser er afgørende for de unges valg 

af fremtid.

Situationen rummer et fastlåst pa-

radoks: Svigtende elevtilgang og et 

frafald på over 40 % er en trussel 

mod fremtidens arbejdsmarked. Men 

trods den begrænsede tilgang af lær-

linge er virksomhederne ikke i stand 

til at levere det nødvendige antal 

praktikpladser. Indførelse af uddan-

nelsesgaranti og etablering af prak-

tikcentre er ikke tilstrækkelige moti-

vationsfaktorer.

Skal der findes en løsning, som ræk-

ker ud over nu og her, ligger opgaven 

på Christiansborg. Det nuværende 

EUD system i Danmark er ikke tids-

svarende. Oplægget til en erhvervs-

skolereform, ”Faglært i fremtiden”, er 

tidligere fyldigt beskrevet på, denne 

plads (marts 2014), og der er brugbare 

ideer imellem. Men færdiggørelsen i 

Folketinget trækker ud. Efter planen 

skal reformen træde i kraft i somme-

ren 2015, og så følger implementerin-

gen på erhvervsskolerne. Jeg tror ikke, 

”Faglært i fremtiden” vil løse ret man-

ge af nutidens grundlæggende pro-

blemer i erhvervsskoleuddannelserne. 

Og det bliver ikke bedre af forsin-

kelsen og et efterfølgende hastværk 

med at få indført reformen. Sporene 

fra folkeskolereformen er allerede nu 

skræmmende.

Svend Aage Suhr

Formand for 

Aalborg Haandværkerforeningen

  fortsat fra side 3...

Ny hjemmeside 
med link til
aktuelle 
licitationer 
i Aalborg

Aalborg Haandværkerforening og Aal-

borg Kommune arbejder tæt sammen om 

at gøre det lettest muligt for de små og 

mellemstore virksomheder at byde på 

de kommunale licitationsopgaver. Efter 

at håndværkerforeningen gennem tre år 

har gentaget ønsket om, at samtlige ud-

bud samles på eet sted i sted for at være 

spredt i magistraterne, er den del af ”le-

verandørvenligheden” på plads.

BusinessAalborg, der er kommunens er-

hvervsafdeling med ca. 40 medarbejdere 

under borgmesterens forvaltning, har 

netop præsenteret sin ny hjemmeside. 

Den fortæller om forudsætningerne for at få del i de kommunale opgaver og 

har en til stadighed opdateret liste over aktuelle licitationer. På siden kan 

også læses om kommunens indsats for iværksættere, og for de læsere, der 

bredt interesserer sig for de kommunale aktiviteter, er der også adgang til 

udsendte pressemeddelelser.

BusinessAalborgs ny hjemmeside gik i luften samtidig med, at Aalborg Ha-

andværkerforening præsenterede sin opgradere og modernisere side. Den 

er blevet til i samarbejde med Huset Venture, som er en af foreningens fast 

samarbejdspartnere. Og naturligvis rummer foreningens side et direkte link til 

BusinessAalborg.

Du er velkommen på www.aalborg-hvf.dk og til at afprøve linket til 

www.aalborg.dk/business/for-leverandoerer
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Virksomheden MTM Byg kan ikke findes 

i telefonbogen, men den har eksisteret 

i fem-seks år på Lindholm Brygge og 

beskæftiger fremtidens Murere, Tøm-

rere og Malere. MTM Byg var ved etab-

leringen på Construction CollegeTech 

College Aalborgs første skridt mod 

etableringen af et samlet praktikcen-

ter. Erfaringerne danner grundlag for 

Praktikcentret, som blev etableret i ef-

teråret 2013 og i dag har et halvt hun-

drede medarbejdere og omkring 400 

elever i skolepraktik inden for 13 ud-

dannelsesindgange. Centret er placeret 

i den bygning, som tidligere rummede 

Aalborg tekniske skoles autouddannel-

ser og videncenter – dengang adressen 

hed Kummerowsvej. ”Praktikcentret” 

er betegnelsen for hele skolepraktik-

ken på Tech College Aalborg.

-Ideen bag Prakticentret er at skabe 

skarpe skillelinier mellem virksom-

hedspraktik og skole. Hvis praktikde-

len er placeret side om side med sko-

leuddannelsen, er der en risiko for, 

at elevernes forløb bliver til én grå 

masse. Den ene dag arbejder de i den 

simulerede virksomhed, den næste 

dag føler de, at de er i skole. Så bliver 

skolepraktikken ikke den selvstændige 

aktivitet, som kan stå i stedet for ele-

vernes oplevelse af at være i praktik 

uden for skolens rammer, siger Per D. 

Kristensen, der tiltrådte som centerle-

der 1. marts efter at have været tov-

holder i arrangementet DM i Skills.

Mestrenes myndighed 
Ligesom MTM Byg er opbygget som en 

virksomheds-arbejdsplads for skole-

praktikanterne på Construction College, 

er der tilsvarende virksomhedstanke in-

den for de øvrige fags skolepraktik.

-Det har været vigtigt for mig at itale-

sætte ordet ”mester”. Vore instruktører 

er mestrene i rækken af virksomheder 

og har som sådan ansvar for både en 

praktikudannelse med relevant og inte-

ressant indhold og for at give eleverne 

en realistisk oplevelse af, hvad det be-

tyder at være i virksomhedspraktik. In-

gen skal være i tvivl om, hvem ”mester” 

er, og hvilke beføjelser der følger med 

titlen, siger Per D. Kristensen.

Hele formålet med skolepraktikken er 

at gøre er at gøre de elever, som ikke 

har kunnet opnå en uddannelsesafta-

le, klar til en fremtid på arbejdsmarke-

det. Derfor kører vi også en hård li-

nie omkring fravær og anden form for 

slinger. Hvis jeg og mestrene/instruk-

tørerne klapper eleverne på skuldrene 

og accepter, at de f.eks. møder to ti-

mer for sent, gør vi dem en bjørnetje-

neste. Selvfølgelig er der nogle, vi un-

der vejs må sige farvel til.

Ud i virkeligheden
Langt de fleste skolepraktikanter får 

under vejs et eller flere praktikophold 

i virksomheder uden for skolen. Over 

80 % af skolepraktikanterne aflæg-

ger svendeprøve på et tidspunkt, hvor 

de ikke er på Praktikcentret, men i en 

virksomhed udenfor.

-Der eksisterer stadig en myte om, at 

det er de mindst kvalificerede, som 

ender i skolepraktikken. Men det er 

ikke rigtigt. Det er ikke kun talentet, 

som er afgørende for, om den enkelte 

elev får en uddannelsesaftale. Vi kan 

se det til svendeprøverne, hvor elever 

fra skolepraktikken opnår karakterer, 

der er mindst lige så gode som for de 

elever, der har været i ordinær praktik.

Tech College Aalborg har samlet sin skolepraktik i 
”Praktikcentret”, hvor hvert fag har sin simulerede 
virksomhed og en mester, der varetager uddannelse 
og ledelse med virkeligheden som forbillede.

Skolepraktikken samlet i
virkelighedens rammer

  Af Poul Krabbe

Centerleder Per D. Kristensen og tømrernes instruktør/mester Kim Larsen
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”Hvad fremtiden angår, 
er det din opgave at 

skabe den, frem for at 
forudse den. 

Hvis mulighederne ikke 
banker på, så byg en dør”
(Citat fra elevudsmykning på Praktikcentret)

�   13. september, kl. 13.00-16.00 
Frokostjazz

�   25. september, kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

�   19. oktober, kl. 19.00 
Medlemsarrangement

�   30. oktober, kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

�   30. oktober, kl. 18.00 
Repræsentantskabsmøde

�   19. november kl. 19.00 
Andespil

�   27. november kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

AKTIVITETER

Et andet punkt, skolepraktikkens posi-

tive udvikling kan måles på, er antallet 

af henvendelser udefra.

-Der er et skred i virksomhedernes re-

kruttering af lærlinge. Mange vil gerne 

have en lærling fra Praktikcentret i for-

ventning om, at eleven her er blevet 

”rettet af”. Det stoler de på, vi kan, og 

vi tager det naturligvis som en cadeau. 

Men dybest set ser jeg gerne, at me-

strene selv påtager sig den tilretning 

i forbindelse med en ordinær uddan-

nelsesaftale – og også det ansvar at 

fortælle eleven, hvis forløbet ikke kan 

fortsætte, siger Per D. Kristensen.

Jagt på ny centerbygning
Bygningen på Lindholm Brygge skal 

rives ned inden for et kort åremål, 

og Tech College Aalborg er langt med 

sonderingerne af en ny adresse. På 

den skal der være plads til alle indgan-

ges skolepraktikanter. På nuværende 

tidspunkt er skolepraktikanterne fra 

Metal spredt. Smedene befinder sig 

i lejede lokaler hos Alfa Laval, og in-

dustriteknikerne er i skolepraktik på 

Metal College og i lokaler på Aalborg 

Universitet. Også eleverne fra Food 

College er spredt. Kokkene er i sko-

lepraktik i storkøkkenet på Storvorde 

Ældrecenter, som skolen har lejet, og i 

et køkken på Food College. Samlingen 

af al skolepraktik er så langt i forbe-

redelserne, at der allerede er indkøbt 

maskiner for to mio. kr. til industritek-

nikernes praktikvirksomhed.

Frisøruddannelsen har egen praktik-

virksomhed på Rørdalsvej: En salon, 

hvor alle kan bestille tid og få hårbe-

handling af en elev under mesteropsyn.

-Vort hovedformål er at gøre os selv 

arbejdsløse, men det har desværre 

lange udsigter. Der er et markant un-

derskud af regulære praktikpladser. 

Lige nu går det hårdt ud over malerne, 

som var næsten 70 af på Praktikcen-

tret. Også tømrere og automekanikere 

fylder godt, og lidt overraskende har 

vi også EUX elever i skolepraktik. Vore 

12 praktikpladskonsulenter er til sta-

dighed på farten. Både for at skaffe 

uddannelsesaftaler i grundforløbet og 

for at finde virksomheder, som i kor-

tere eller længere tid vil varetage  

uddannelsen af skolepraktikanterne, 

siger centerleder Per D. Kristensen.

Sebastian Kronborg og Simon Jørgensen i Praktikcentrets tømrerværksted
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UCN TEKNOLOGI 
VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
TIL ERHVERVSLIVETS KRAV
 

www.ucn.dk

•	Bygningskonstruktør	(PBA)	-	3½	år
•	Byggetekniker	-	2	år

•	Installatør	EL/VVS	-	2	år
•	Energiteknolog	-	2	år
•	Automationsteknolog	-	2	år

•	Produktionsteknolog	-	2	år
•	Laborant	-	2½	år
•	PBA	i	Produktudvikling	og	teknisk	integration	-	1½	år

•	Datamatiker	-	2½	år
•	IT	teknolog	-	2	år
•	PBA	i	Softwareudvikling	-	1½	år
•	PBA	i	Webudvikling	-1½	år

•	Designteknolog	(grafisk)	-	2	år
•	Multimediedesigner	-	2	år
•	PBA	i	E-konceptudvikling	-	1½	år

PBA står for en Professionsbacheloruddannelse, som man kan tage som 
en 3½ års fuld uddannelse eller som en 1½ års overbygning (top-up) på en 
erhvervsakademiuddannelse. 

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

Malerfirmaet
Henning Sørensens eftf. ApS

Skalhuse 6B · 9240 Nibe
Tlf. 98 35 22 55 - 40 11 52 66

Alt i malerarbejde

Malerfirmaet
Henning Sørensens eftf. ApS

Skalhuse 6B · 9240 Nibe
Tlf. 98 35 22 55 - 40 11 52 66

Alt i malerarbejde
Restaurant

ORKIDEEN
Ølgodvej 1, 9220 Aalborg Øst
Fax 98 15 77 25 · www.orkideen.dk

Tlf. 98 15 89 68

Selskabslokaler og Diner Transportable
Fra 20 til 2000 couverter ud af huset

SAMARBEJDSAFTALE 
MED ADVOKATFIRMAET 
VINGAARDSHUS A/S

”Aalborg Haandværkerforening har 
indgået samarbejdsaftale med Advo-
katfirmaet Vingaardshus A/S, der sik-
rer vores medlemmer juridisk bistand 
lokalt og på højt niveau.

Som medlem af Aalborg Haandværker-
forening får du et gratis formøde, og 
klar besked på din juridiske udfordring.

Advokatfirmaet Vingaardshus A/S  
beskæftiger 22 advokater, der bl.a. 
har følgende arbejdsområder:
•	 Byggeriets	retsforhold
•	 Entrepriseret
•	 Indgåelse	af	kontrakter
•	 Ansættelsesret
•	 Inkasso
•	 Lejeret
•	 Køb	og	salg	af	fast	ejendom
•	 Retssager	og	voldgiftssager
•	 Erstatningsret
•	 Udarbejdelse	af	testamenter
•	 Generationsskifte
•	 Køb	og	salg	af	virksomheder

Se mere på  www.vingaardshus.dk.

Kontakt advokat Peter Lau Lauritzen 
eller advokat Henrik Søndergaard,  
telefon nr. 46929200 for et uforbin-
dende møde med oplysning om, at du 
er medlem af Aalborg Haandværker-
for- ening.”

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI
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Non-profit 
 ud af huset

MEDLEMSARRANGEMENT

Venlig hilsen BESTYRELSEN

ANDE-
SPIL
Velkommen til det årlige andespil

Onsdag 
den 19. november 2014, 
kl. 19.00
I foreningens lokaler Kattesundet 20.

Der spilles om 20 ænder og to andre gevinster.

Hvis alt, hvad der fremstiles i Praktik-

centrets værksteder, ender som nyt-

teløst containerfyld, er det svært at 

opretholde forestillingen om fagenes 

leverandør-/kunde relationer. Derfor 

har de lokale uddannelsesudvalg givet 

Praktikcentret lov til at udføre opga-

ver ”ud af huset”, så længe aftagerne 

er non-profit virksomheder.

Nogle af disse opgaver vejer med de-

res relevans og omfang godt i praktik-

forløbene.

Pr. 1. september har centret og Aalborg 

Kommune indgået en aftale til gavn for 

de af kommunens ældre, der føler sig 

på Herrens mark i digitaliseringsstra-

tegien. It-supportere og datateknikere 

i skolepraktik stiller deres kunnen til 

rådighed ved installation og betjening 

af computere og ser det som en opga-

ve at gøre de ældre fortrolige med de 

nettjenester, som de ikke længere kan 

slippe for at anvende.

Centralt i Praktikcentret er opbygget 

et ”help-desk område”, hvor de ældre 

i hyggelige rammer – og med en kop 

kaffe – kan blive gjort køreklare til 

den fagre ny verden. For praktikanter-

ne har opgaven også en pædagogisk 

vinkel: At formulere sig på en måde, 

så også it-ukyndige forstår, hvad der 

bliver talt om.

Med Himmerland Boligforening er indgå-

et en aftale om, at praktikanter fra Food 

College – primært kokke – foreløbig to 

dage om ugen skal stå for driften af en 

café i aktivitetshuset på Sallingsundvej. 

Det er en opgave, som også skoleprakti-

kanter fra slagteruddannelsen kan kob-

les ind over. Samtidig har Praktikcentret 

fået til opgave at drive kantine U (Con-

struction College) på Øster Uttrup Vej.

Når Praktikcentret til sin tid flytter ind 

i en bygning, som kan rumme alle ind-

ganges skolepraktik, bliver der brug 

for en kantine, som kan servicere de 

mange elever og centrets medarbej-

dere. Tanken/håbet er, at kantinedrif-

ten overlades til praktikanter fra de 

relevante fag.

Malerlærling Cecilie Hundborg, der mangler halv-

andet år af sin læretid, er tilknyttet Praktikcentret, 

men arbejder i øjeblikket i Håndværkerhuset med 

istandsættelse af trappen
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GRATIS
RÅDGIVNING 
Har du brug for tips til, hvordan du kan 
fastholde dine medarbejdere eller tackle 
et lidt for højt sygefravær? Eller ønsker 
du at vide mere om fx virksomhedsprak-
tik, mentorordninger for unge eller den 
nye fleksjoblovgivning? Kontakt Cabi.

Vi er et landsdækkende videns- og net-
værkshus, og vi tilbyder blandt andet: 
•		Gratis telefonisk rådgivning om fleks-

job, sygefravær, mentor- eller senior-
ordninger og meget andet. Vi bliver 
ugentligt kontaktet af 15-20 virksom-
heder på vores hotline, som vi hjæl-
per med konkrete problemstillinger i 
virksomheden.
•		Gratis medlemskab af et landsdæk-

kende virksomhedsnetværk. Over 
3.440 er medlemmer af Virksomheds-
netværkCabi, som afholder cirka 30 
gratis arrangementer om året fordelt 
over landets fem regioner.
•	 Gratis viden, tips og nyheder. Cirka 

5.000 medarbejdere abonnerer på 
vores nyhedsbrev til virksomheder. 
Læs blandt andet om arbejdsmiljø, 
unge, jobrotation, sygefravær, senio-
rer, integration og fleksjob.

Du kan læse mere og tilmelde dig vores 
nyhedsbrev og netværk på www.cabi-
web.dk . Du er også velkommen til at 
ringe til os på telefon 8612 8855.
Cabi // Åboulevarden 70, 3 // 8000 Aar-
hus C // cabi@cabiweb.dk // 8612 8855 

Målrettede kurser 
og erhvervsuddannelser

Sofievej 61  |  9000 Aalborg  | Tlf. 9633 2211  |  www.amunordjylland.dk
1

Uddannelses

katalog 2014AMU
EUD

Arbejdsmiljø og energiforbedringer 

Byggeri

Det grønne område

Ejendomsservice

Elektronik og teknologi

Flygtninge/indvandrere

IT

Proces og automatik

Organisationsudvikling

Servicefagene

Transport og logistik

Kursuskatalog2014.indd   1

11/22/2013   3:43:08 PM

Inden for: Byggeri l Transport og logistik l Elektronik og teknologi 

l Servicefagene l Det grønne område l Flygtninge/indvandrere 

l Arbejdsmiljø og energiforbedringer l Proces og automatik 

l Organisationsudvikling l IT l Ejendomsservice

Se vores uddannelseskatalog på www.amunordjylland.dk

Kystens Perle

Bådehavnsvej 10 · 9000 Aalborg · Tlf. 9811 4187

Velkommen i en helt ny - gammel
Restaurant Strandpavillonen
- kom og se vores nye fl otte lokaler
samt et nyt og udvidet menukort.

Glæder os til at se dig på 

GØRTLERVEJ 15 · 9000 AALBORG
TLF. 98 11 75 22 · BIL 30 99 05 05

AALBORG
GULVSERVICE APS

Skorstensfejermester

Allan 
Østergaard

Vesterled 14  .  9000 Aalborg
Tlf. 98 16 80 23  .   Fax 98 12 30 41
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Som Nordjyllands største erhvervs- 

politiske forening taler Aalborg  

Haandværkerforening på godt 1700 

medlemmers vegne. Til gavn for små 

og mellemstore virksomheder gør vi 

vores indflydelse gældende i de fora, 

hvor beslutningerne træffes. Jo fle-

re medlemmer, vi har, desto højere 

stemme kan vi tale med.

Derfor vil vi gerne have endnu flere 

medlemmer.

Hvis du skaffer et nyt medlem, deltager 

du i lodtrækningen om:

•  2 billetter til en forestilling i Aalborg 

Kongres & Kultur Center (værdi: 

1.000 kr.)

•  2 billetter til et kulinarisk arrange-

ment på Food College Aalborg (værdi: 

1.000 kr.)

Hvis du kender nogen, som har in-

teresse i at blive medlem af Aalborg 

Haandværkerforening, skal du blot 

bede dem klikke ind på www. aal-

borg-hvf.dk/bliv medlem senest den 

15. oktober. Når dit navn er anført i 

rubrikken ”indmeldt af”, deltager du 

automatisk i lodtrækningen om de 

fine præmier. Jo flere ny medlemmer, 

du skaffer, desto flere lodder har du 

med i kapløbet.

Det kommende medlem kan læse  

om foreningen og dens medlems- 

fordele på vores ny hjemmeside  

www.aalborg-hvf.dk

Vær med til at 
gøre din forening 
til et endnu 
stærkere talerør

Aalborg Haandværkerforening har indgået samarbejdsaftale med revisions-

firmaet Beierholm. Aftalen giver vores medlemmer adgang til Beierholms 

ydelser – de klassiske som revision, regnskab og bogføring, og også fordel-

agtig adgang til rådgivning omkring skat, moms og afgifter samt IT-ydelser 

på økonomiområdet. Beierholm har fokus på de mindre virksomheder og 

har b.la. specialister i en branchegruppe for netop håndværksvirksomheder, 

hvor der i disse år er særligt fokus på tilrettelæggelse af finansiering og lik-

viditet samt vækstpotentiale.

Som medlem af Aalborg Haandværkerforening får du et gratis formøde, og 

kan efterfølgende drage fordel af Beierholms revisorer og skatte-/moms 

specialister.

Beierholm er blandt landets førende revisionsvirksomheder med 650 med-

arbejdere. I Aalborg er der ansat 130 medarbejdere. Du kan også få hjælp til 

andre ydelser, f.eks.

Læs mere på beierholm.dk – eller ring på tlf. 98 18 72 00 til en af de tre 

kontaktpersoner:

Statsaut. revisor Niels Jørgen Kristensen
Statsaut. revisor Thomas Nic. Nielsen
Statsaut. revisor Jesper M. Møller

RÅDGIVNING OM

REVISION / REGNSKAB
SKAT / BOGFØRING

• Revision

• Regnskab

• Bogføring

• Skat, moms og afgifter

• Etableringsvejledning

• Potentialevurdering af ny idé

• Budget

• Vurdering af finansiering

• Likviditetsvurdering

• Ledelsesstøtte

• Køb-og-salg af virksomhed

• Generationsskifte
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  Af Poul Krabbe

”Når vi i Business Aalborg diskuterer 

erhvervsplaner og strategier, skal jeg 

prøve at holde mine ”kasketter” adskilt. 

Det er måske ikke så svært endda, for 

allerede nu er jeg som erhvervskonsu-

lent fortaler for håndværkerne og de 

små og mellemstore virksomheder i 

Aalborg Kommune. Det er rigtig fint, at 

der er fokus på energiteknologi, sund-

hedsteknologi og udvikling af app’er 

som erhvervsgrundlag, men vi må ikke 

glemme den solide basis, der ligger i 

håndværkerfirmaerne og den traditio-

nelle fremstillingsvirksomhed”.

Manden med kasketterne er Finn Lan-

ge, erhvervskonsulent i Business Aal-

borg og siden 26. marts i år medlem af 

Aalborg Haandværkerforenings besty-

relse – indvalgt som repræsentant for 

Nibe Erhvervsråd, en organisation, der 

repræsenterer 100 virksomheder lokalt. 

-Jeg er valgt ind uden noget større, 

forudgående kendskab til aktivite-

terne i håndværkerforeningen, men i 

mit virke som erhvervskonsulent i Aal-

borg Kommune – med Nibe som det 

primære ansvarsområde – er jeg stødt 

på foreningen mange steder. Desuden 

er Nibe Erhvervsforening jo kollektivt 

medlem af håndværkerforeningen, så 

der er mange berøringsflader.

Respekt for håndværket
-Som uddannet journalist ser jeg mig 

selv som håndværker, og jeg mener, 

at alle håndværk fortjener respekt for 

det speciale, de repræsenterer. Hånd-

værk er et godt grundlag for iværk-

sætteri, og i mit rådgivningsarbejde 

Mediemanden, der blev
iværksætternes forkæmper
Som nyt bestyrelsesmedlem møder journalist Finn Lange med erfaringerne 
fra ni år som erhvervskonsulent, og han vil gerne være med til at gøre hånd-
værkerforeningens medlemmer bedre til at udnytte de sociale medier.

lægger jeg vægt på at fortælle de un-

ge, at selvstændighed er en god ople-

velse, og at den kun bliver bedre med 

en god uddannelse. 

Min holdning er, at virksomhederne 

ikke blot skal have en ordre, men en 

kunde – en der vender tilbage, næ-

ste gang, han skal have noget udført. 

Mange håndværkere siger, når de bli-

ver spurgt, at de vil levere den bedste 

kvalitet og service til den laveste pris 

– især billigere end konkurrenterne. 

Det med prisen kan være urealistisk, 

og med hensyn til kvalitet og service 

er det vigtigt at se begreberne fra 

kundens synspunkt. Hvad er det, kun-

den synes er god service og kvalitet? 

Når det er på plads, er prisen en se-

kundær parameter.

Finn Lange, 57 år, er vækstguide under 

Væksthus Nordjylland og koordinator 

af iværksætteraktiviteterne i Aalborg 

Samarbejdets tre kommuner: Aalborg, 

Jammerbugt og Rebild. Oven i journa-

listuddannelsen har han en bachelor-

grad i økonomi og en HD i afsætning. 

1989-98 var han journalist på TV2 

Nord, senere souschef på Nordjyllands 

MedieCenter og i to år selvstændig 

kommunikationsrådgiver, inden han 

i 2005 blev erhvervskonsulent i Nibe 

Kommune og siden kommunesam-

menlægningen i Aalborg Kommune.

Brug de sociale medier
I håndværkerforeningens bestyrelse 

vil Finn Lange i særlig grad beskæftige 

sig med iværksætternes muligheder 

og rammer. Men med sin mediebag-

grund vi l Finn Lange også arbejde for, 

at håndværkerne i højere grad udytter 

deres mediemuligheder.

-De sociale medier kan virksomhederne 

selv dyrke. De skal bare lære at bruge 

dem rigtigt: Til gavn for forretningen. 

Jeg vil gerne være med til at arrangere 

kurser for håndværkerforeningens med-

lemmer, så de i højere grad får øjnene 

op for mulighederne på f.eks. Internet 

og Facebook i stedet for blot at frem-

stille en folder til lokal omdeling. Kom-

munikation er en løbende proces. De 

fleste kommer i avisen, når de starter. 

Det kan virke de næste 14 dage, men så 

skal der gøres noget igen for at holde 

liv i interessen, mener Finn Lange.
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”Jeg er håndværker, og jeg er aktiv, så 

jeg håber i bestyrelsen at kunne bidra-

ge med ting fra håndværksmesterens 

virkelige verden”.

Sådan lyder udmeldingen fra tøm-

rermester Henrik Thomas Pedersen, 

som den 26. marts i år blev valgt ind 

i bestyrelsen for Aalborg Haandvær-

kerforening og umiddelbart efter ud-

peget som næstformand. Siden er 

det gået stærkt. Som følge af Hånd-

værksrådets aldersgrænse for til-

lidsrepræsentanter blev det nyvalg-

te bestyrelsesmedlem formand for 

Håndværksrådets Region Nord, da 

Aalborg Haandværkerforenings for-

mand, Svend Aage Suhr fyldte 68 år. 

En talsmand fra den
virkelige verden
I marts blev tømrermester Henrik Thomas Pedersen bestyrelsesmedlem  
i Aalborg Haandværkerforening. Siden er det gået stærkt. Nu er han  
næst formand, regionsformand og medlem af Håndværksrådets HIS-udvalg.

Samtidig efterfulgte han Suhr i Hånd-

værker- og Industriforeningernes 

Samarbejdsudvalg, HIS-udvalget. I 

juni var Henrik sammen med forman-

den to dage i København for at hilse 

på i Håndværksrådet, og her i sep-

tember deltager han for første gang i 

Håndværksrådets formands møde – i 

Silkeborg.

-Ja, det er gået lidt hurtigt, men det 

har også været utroligt spændende. 

Der er mange ny ting, jeg skal sætte 

mig ind i, men i Suhr har jeg en god 

læremester. Da jeg var i København, 

fandt jeg hurtigt ud af, at Svend Aage 

er en af dem, de lytter til, og at Aal-

borg Haandværkerforening på en ræk-

ke områder bliver fremhævet af Hånd-

værksrådet som et forbillede, fortæller 

Henrik Thomas Pedersen.

Netværket og glæden
I 2013 blev den 54-årige tømrerme-

ster valgt ind i bestyrelsen for Aal-

borg Tømrer- og Murerlaug, og da han 

som en af repræsentanterne for sit 

firma, Nowell, for tredje gang deltog 

i forårets forbrugermesse i Aalborg 

Kongres- og Kultur Center, blev han 

”shanghaiet” af Svend Aage Suhr til 

en af de to pladser, der blev ledige i 

bestyrelsen på generalforsamlingen.

-Jeg har aldrig været glødende inte-

resseret i organisationsarbejde, men 

jeg har været med, hvor tingene ske-

te. I Dansk Byggeri og i tømrer- mu-

rerlauget. Min hovedinteresse er at 

være med i netværk, så jeg lærer kol-

leger at kende. Det har jeg stor glæde 

af, og springet til bestyrelsen i hånd-

værkerforeningen er i virkeligheden 

ikke så stort. I tømrer-murerlauget 

ønsker vi at arbejde tæt sammen med 

Aalborg Haandværkerforening, og vi 

har lejet os ind hos den i Håndværker-

huset. Nu får jeg så muligheden for at 

fungere som en slags forbindelsesof-

ficer mellem de to institutioner, som 

på det overordnede plan har mange 

fælles interesser, siger Henrik Thomas 

Pedersen.

Henrik var den sidste lærling hos tøm-

rermester Aksel Frederiksen i Nøvling, 

og hans bror, Frank, blev udlært hos 

Aksel Frederiksens søn, Villads. Om 

kort tid er de to ”gamle” lærlinge med, 

når Nowell sætter ny døre og vinduer i 

Villads Frederiksens hus.

Den fælles forpligtelse
I dag beskæftiger tømrer- og snedker-

firmaet Nowell seks medarbejdere, og 

lige nu kan det med rette bære beteg-

nelsen ”familiefirma”. Frank har været 

ansat i 20 år i Nowell, Henriks søn Ul-

rik er udlært i firmaet for tre år siden 

og arbejder stadig i det. Hans to yngre 

brødre er i øjeblikket ”hjemme” i prak-

tik i deres EUX forløb, som på Aalborg 

Tech College fører til en kombination 

af studentereksamen og svendebrev 

som tømrere.

- fortsættes side 15  

Finn Lange (til venstre) og Henrik Thomas 

Pedersen har taget fat på arbejdet i Aalborg 

Haandværkerforenings bestyrelse
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SUNDE ARBEJDSPLADSER 
– GRATIS RÅDGIVNING

Vi tilbringer en stor del af tiden på vo-
res arbejdsplads. Sundhed er ikke kun 
noget, der drejer sig om det derhjem-
me – de sunde valg skal træffes hele 
dagen – også i arbejdstiden.
Spiser vi mad, der giver den rigtige 
energi til at arbejde? Kan vi holde til vo-
res arbejde – også på længere sigt? Det 
handler om at se mulighederne i hver-
dagen – små skridt giver ofte bedre re-
sultater på langt sigt end store forkro-
mede projekter.
Aalborg Kommunes sundhedsrådgiver 
tilbyder gratis rådgivning om, hvordan 
du kan sætte sundhed på dagsordenen 
i din virksomhed.
Kontakt sundhedsrådgiver Inger Kjel-
gaard, tlf. 99311918 eller send en mail 
til ik-sbu@aalborg.dk

HJEMMESIDE

Foreningens medlemmer og interessen-
ter kan læse om foreningens aktiviteter 
samt artikler fra medlemsbladet på 
hjemmesiden. Der findes også informa-
tioner om foreningens historie, besty-
relsessammensætning og tilbud om 
rabatordninger. Der er endvidere links 
til Håndværksrådet, Pension for Selv-
stændige og Varelotteriet. Adressen er:

www.aalborg-hvf.dk

Ring til Finn Pedersen på 7224 6167 eller Kjeld Pedersen på 7224 6161 
og hør mere om Bygge og anlæg PLUS på HåndværkerAkademiet.

FÅ NYE SKILLS

EUC Nord · M.P. Koefoeds Vej 10 · 9800 Hjørring · Tlf. 7224 6000 · eucnord.dk

Er du håndværker med mod på lidt fl ere skills til hverdagen, så skulle 
du ta’ at kigge nærmere på HåndværkerAkademiets Bygge og anlæg 
PLUS. Det er en række kurser for den moderne håndværker med 
fokus på energirenovering, teknologi og kreativ håndværk.

VARELOTTERIETS 
KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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-Spredt over året tager vi også imod 

4-7 skolepraktikelever i kortere perio-

der. Det siger jeg aldrig nej til. Vi er 

alle sammen forpligtiget til at medvir-

ke til, at de unge får noget ud af den 

uddannelse, de har indledt og måske 

ikke kan få en uddannelsesaftale på. 

Vi kan ikke klage over tilslutningen til 

tømreruddannelsen. Den er der til-

syneladende – i modsætning til så 

mange andre håndværkeuddannelser 

– stadig prestige i.

Fagligheden trænger til et løft
-Der er tilsyneladende for mange for-

ældre, der rådgiver deres børn i ret-

ningen af det almene gymnasium i 

stedet for den tekniske skole. Vi skal 

nok være bedre til at fortælle om, hvil-

ke muligheder, der ligger i håndvær-

ket. Aalborg Haandværkerforening er 

aktiv på det overordnede plan, og så 

skal vi i laug og mesterforeninger tage 

os af resten. Men selvfølgelig har sko-

len også et stort ansvar for at trække 

unge til. Det er sikkert ikke nemt at 

være faglærer med de jævnlige æn-

dringer af erhvervsskolernes rammer 

og med den manglende motivation, 

som det store frafald blandt eleverne 

er et bevis på. Når det er sagt ,må jeg 

indrømme, at den faglige ekspertise 

efter min vurdering trænger til et løft. 

Selve håndværkets kvalifikationer gæl-

der vel stadig. Lige nu følger jeg tæt 

den ny EUX uddannelse. Det ser ud til, 

at den kan uddanne dygtige folk med 

både teoretisk og praktisk ballast. Lad 

os håbe, at de fleste af dem bliver i 

håndværkerfagene.

Lige siden folkeskolen har Henrik 

Thomas Pedersen beskæftiget sig 

med træ. Efter at have arbejdet som 

svend blev han ansat som projekt-

sælger ved Trip-Trap, og i 1989 etab-

lerede han Nowell, der de følgende år 

importerede 1.000 læs opskåret træ 

fra Sverige med den danske møbel-

industri som primær aftager. I 1999 

overgik Nowell til at være Nowell 

Tømrer og Snedker.

  fortsat fra side 13...

Efter indstilling fra University College Tek-

nologi og Aalborg Haandværkerforening 

er en nordjyde igen i år valgt som en af de 

tre modtagere af 15.000 kr. fra Thora og 

Harald Olesens Legat. Modtageren er den 

27-årige Max Rind Kristensen, der er i gang 

med det afsluttende, syvende, semester 

på bygningskonstruktøruddannelsen på 

UCN Aalborg med specialet ”byggeledelse”.

Da Max Rind Kristensen i 2006 tog høje-

re handelseksamen fra Erhvervsskolerne 

i Aars, var det med drømmen om at blive 

bygningskonstruktør. Men først ville han være tømrer for at få et bedre grund-

lag og en faglig forståelse for det at være bygningskonstruktør. Det førte til en 

tømreruddannelse på Tech College Aalborg med Fjordsidens Tømrerforretning i 

Løgstør som praktiksted og efterfølgende ansættelse som tømrersvend. I hele 

perioden 2003-2011 var han desuden køkkenmedhjælper – på Kulgaarden i Løg-

stør og Bryggen Nibe.

Uddannelsen på UCN indledte Max Rind Kristensen i 2011, og på det afsluttende 

semester har hans bacheloropgave været projektering og udførelse af nybyggeri 

for den sikrede institution Grenen med fokus på tagkonstruktion og tagterrasse.

-Jeg synes, at tiden som tømrer har været med til at give mig personlige 

egenskaber i form af ansvarsbevidsthed, beslutsomhed og handlekraft i selv-

stændige episoder. Heldigvis fik jeg læreplads i en mindre virksomhed, som 

satte en ære i arbejdet og vidste, at kvalitet i udførelsen er alfa og omega 

i kunderelationerne. Det har givet mig en rigtig god indsigt i, hvordan man 

som firma kan skabe sig god omtale ved at have fokus på balancen mellem 

kunder, kvalitet og økonomi i stedet for blot økonomi.

Max Rind Kristensen drømmer om at blive selvstændig. Enten som tømrerme-

ster eller som rådgiver inden for IKT eller BIM ydelser til entrepriser.

-Jeg forventer, at drømmen kan opfyldes, når jeg har høstet en vis erfaring, 

inden jeg opsøger mulighederne for at etablere egen forretning, siger legat-

modtageren.

Pr. 7. juli er Max Rind Kristensen blevet ansat som byggeleder i entreprise-

afdelingen hos Raunstrup. Han første opgave er at være byggeleder på SOSU 

skolen i Vejle, der skal afleveres medio 2015.

Prestigefyldt legat
til nordjysk tømrer og 
bygningskonstruktør
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Huset Venture Nord-
jylland er en ander-
ledes virksomhed. Vi 
skaber arbejdspladser 
til mennesker med en 
nedsat erhvervsevne – og et even-
tuelt overskud geninvesteres i virk-
somheden.
Mangler du en let læselig, brugervenlig 
og overskuelig hjemmeside, som kan 
hjælpe dig med at markedsføre dit pro-
dukt?
I så fald er du meget velkommen til at 
kontakte os for et uforpligtende tilbud.
Vi kan oprette en visitkorthjemmeside 
for under kr. 4000, + moms. Vi er også 
eksperter i at sørge for, at netop din 
hjemmeside kommer frem, når dine 
kommende kunder søger på google el-
ler en anden søgemaskine.
Se evt. mere om huset og vores ydel-
ser på www.hv-nord.dk

Øster Uttrup Vej 1 · 9000 Aalborg
Tlf. 7250 1000 · www.techcollege.dk

SVENDEBREV ELLER STUDENTERHUE? 
Du behøver ikke vælge

Med en EUX får du både gymnasiefag og lærer et håndværk. Så kan du søge job med 
det samme eller læse videre. Du bestemmer. En ting er sikkert: EUX åbner mange døre.

Start med at åbne døren til Tech College Aalborg. Så får du en skole, der går op i EUX. 
En skole, hvor du kan møde andre EUX-elever, der er længere i deres uddannelse. En 
skole, hvor du bliver en del af et fedt studiemiljø for EUX-elever, på tværs af håndværksfag.  

Så er du allerede godt på vej.

 EUX
– en hue, to uddannelser

HVAD VIL DU VÆRE?
På Tech College Aalborg kan du tage en EUX og blive

• Murer 
• Tømrer 
• Vvs-energispecialist 
• Lastvognsmekaniker 
• Personvognsmekaniker 

• Smed 
• Industritekniker 
• Elektriker 
• Datatekniker
• Automatiktekniker

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

Skæremanden.dk
v/ Tommy Funke
Tofthøjparken 10
9280 Storvorde
Tlf.: 60 91 43 79
www.skaeremanden.dk
info@skaeremanden.dk

Alt i 
diamantskæring 
og -boring i beton
Vi kan levere diamantskæring i beton 
og boring i beton i hele landet. 
Hos os finder du udelukkende kvalitetsarbejde, 
som er udført effektivt og med stor omhu.

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI
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De malere, som for 3.500 år siden ud-

smykkede gravkamrene i Luxor med 

deres skrivepensler, kunne sagtens 

have begået sig på et skilteværksted i 

det 20. århundrede, og deres kolleger 

i Rom og Pompeji i årene efter Kristi 

fødsel kunne i nutiden have samarbej-

det med de grafikere, der udvikler ny 

skrifter. Med skrivepensler udformede 

de bogstavernes snit på marmorfri-

serne, hvorefter stenhuggerne tog 

over med facethugning af antikvabog-

staverne.

Alt efter definition kan skiltemagerfa-

get også føres tilbage til de stenalder-

jægere, som for 15.000 år siden ud-

smykkede Altamirahulen i Spanien med 

mangefarvede malerier af byttedyr. Så 

det er svært at afgøre, hvornår skilte-

fagets historie begynder. En afgræns-

ning af både fag og historie ligger i 

definitionen ”Visuel formidling af bud-

skaber i offentlige rum”. Den definition 

anvender en af skiltemalerfagets dan-

ske nestorer, Bent Grølsted, i sin bog 

”Fra penselstrøg til print” – en smuk og 

fyldig skildring af skiltefagets historie; 

udgivet med støtte fra bl.a. Varelotteri-

et. Ingen kan være i tvivl om, at skilte-

produktion som fag har haft betydning 

for civilisationens udvikling.

I Middelalderen var malere, billedskæ-

rere og glarmestre i samme laug og 

var fælles om den omfattende ud-

smykning af kirkerum. I 1600-1700 tal-

let dukkede udhængsskilte og husnav-

ne op i de danske købstæder; udført 

i samarbejde mellem malere og sme-

de, og da de første lysskilte-fabrikker 

dukkede op efter Anden Verdenskrig, 

var skiltemalerne afhængige af samar-

bejdet med elektrikere.

Fra skrivepensel
til plotter og print
Den aktuelle teknologi har gennem 

historien været afgørende for skilte-

magernes produktionsmetoder og for 

fagets udvikling, men æstetisk sans, 

materialekendskab og kreativitet har 

til enhver tid været afgørende for 

den grafiske udformning og for de-

korationsværdien. Enhver skiltemaler 

med respekt for sig selv og håndvær-

ket kunne fra hukommelsen overføre 

mindst fem vidt forskellige skrifter til 

penslen. Siden kom ark med masser 

af bogstavtyper, som kunne overføres 

direkte til rentegningen.

Skrivepenslen har altid været skilte-

magerens værktøj, og anvendelsen 

af den er den ultimative kvalifikation 

i håndværket. Men i dag er det stort 

set kun de ældste af fagets udøvere, 

som stadig kan bruge penslen. Den 

teknologiske udvikling har erstattet 

mange af de oprindelige, håndværks-

mæssige kvaliteter. I 1930’erne duk-

kede serigrafien (silketrykket) op. Så 

fulgte de computerstyrede skæreplot-

tere og de selvklæbende PVC folier. 

Derefter var der stort set ikke brug 

for skiltemalere til udsmykning af va-

rebiler. I 1990’erne blev det muligt at 

printe på store kunststofbaner til de 

bannere, der i vid udstrækning har af-

løst skiltemalernes ”håndgjorte” gavl-

reklamer.

Årtusindgammelt
håndværk og ny 
teknologi

Fra skiltemaler til skiltetekniker
Skønt samfundets behov for formid-

ling af budskaber i det offentlige rum 

(fra vejskilte til f.eks. retningsskilte i 

hospitaler og offentlige bygninger) er 

vokset eksplosivt, er det samlede an-

tal af skiltefagets udøvere ikke steget 

tilsvarende. I dag består skiltemager-

branchen af omkring 800 større og 

mindre virksomheder, og en betyde-

lig del af produktionen er flyttet ud af 

landet; bl.a. til Polen.

Indtil slutningen af 1800-tallet var der 

ikke noget selvstændigt skiltefag. Ar-

bejdet lå hos malerne, men omkring 

1870 etablerede nogle af dem afde-

linger, der udelukkende beskæftigede 

sig med skiltearbejde. I 1910 var der 55 

skiltemagerfirmaer i København og 12 i 

provinsen – hvoraf det ene i Aalborg.

Som det fremgår af interviewet med 

de tre skiltemalere, har de gennem-

ført en maleruddannelse på teknisk 

skole og i slutningen af den specialet 

”skiltemaler”. Skiltebranchen etable-

rede i 1965 den første specialiserede 

efter- og videreuddannelse på Teknisk 

Skole Silkeborg.

I dag er uddannelsen en del af det 

samlede EUD udbud. Skolen i Silke-

borg er sammen med Roskilde Tek-

niske Skole og TEC Gladsaxe ene om 

at udbyde uddannelsen. Og nu hed-

der den ikke mere ”skiltemaler”, men 

”skiltetekniker”. Navnet fortæller vel 

mere end noget andet om et årtusind-

gammelt, kreativt håndværksfags ud-

vikling fra penselstrøg til print.

  Af Poul Krabbe

Aalborghallens ”tårnskilt” for messen Scan Fair i 1964 er malet af 

lærlingene Ulla Olsen og Svend Aage Suhr på gårdspladsen hos 

AJ Skilte i Istedgade 24. Skiltets fem sektioner blev transporteret i 

firmaets Skoda varebil og ophængt på tårnet ved hjælp af ståltråd
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Fælles uddannelse
-forskellige livsbaner

Det siges, at journalistik kan føre til 

alt, hvis blot man springer fra i tide. 

Samme frase kan tilsyneladende hæf-

tes på skiltemalerfaget. I dette inter-

view deltager tre skiltemalere, som er 

udlært i Aalborg i 1965 1967 og 1968. 

Kun den ene af dem er blevet i faget, 

men fælles for dem alle er, at uddan-

nelsen som skiltemaler er udgangs-

punkt for det, de beskæftiger sig med 

i dag – i tre vidt forskellige verdener.

Claus Zink, udlært skiltemaler i 1965. 

Etablerede i 1978 eget skiltemaler-

firma på Kastetvej og har siden flyt-

tet Zink Skilte til Indkildevej, hvor han 

driver virksomheden sammen med 

hustruen, Jane, udlært dekoratør. 

Medlem af Skiltebranchen i Danmark/ 

Danske Malermestre. 

Ulla Olsen, udlært 1967. Rejste til 

Norge i 1969 og etablerede egen virk-

somhed med design og syning af tøj. 

Ved tilbagekomsten til Aalborg bl.a. 

underviser på kunst- og aftenskole – 

og udøvende keramiker. Uddannelse 

som tilskærer 1985. Ansat på Aalborg 

Teaters malersal 1989-2012. I dag in-

dehaver af firmaet U’las, der på hjem-

adressen i Hjørring designer og syr 

unikabeklædning, som ofte er deko-

reret med bemaling eller tryk. Har i 

1990’erne håndskrevet alle montre-

teksterne på Vadehavsmuseet. Ulla 

er datter af håndværkerforeningens 

mangeårige bestyrelsesmedlem Willy 

Mortensen, formand for forlystelses-

udvalget og dermed også ansvarlig 

for dekorationerne til de store fester i 

Haandværkerfoeningen.

Svend Aage Suhr, udlært 1968. Blev 

i 1971 timelærer i frihåndstegning og 

materialelære på maleruddannelsen på 

Aalborg tekniske Skole og efterfølgen-

de malerfaglærer. I 1980 inspektør på 

skolens ny afdeling for servicefagene 

på Østre Fælledvej i Nørresundby.  

Senere blev han marketingchef og kva-

litetschef på Aalborg tekniske skole, 

som han forlod i 2006. Medlem af be-

styrelsen for Aalborg Haandværkerfor-

ening siden 1982. Formand siden 2006.

Bygningsmalere
med specialisering
Alle tre begyndte uddannelsen i  

mesterlære og  med skolegang på  

Aalborg tekniske Skoles afdeling for 

bygningsmalere i Sankelmarksgade og 

gjorde skiltemalerfaget til speciale. 

De er alle tre udannet 

som skiltemalere i 

1960’erne. Kun en af dem 

er blevet i faget, men 

det de lærte dengang har 

præget deres senere valg 

af livsbane. En fik egen 

virksomhed, en blev tøj-

designer, og den tredje 

blev formand for Aalborg 

Haandværkerforening

  Af Poul Krabbe

Claus Zink, Ulla Olsen og Svend Aage Suhr 

mødtes i Håndværkerhuset for at tale 

”gamle dage”. Plakaterne på billedet er 

udført af Suhr, mens han endnu var i lære
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RABATPORTALEN
Masser af rabatter - se vor hjemmeside 
www.aalborg-hvf.dk

NYE MEDLEMMER

HJ Køleteknik
Hans Henrik Johansen

Huset Venture Nordjylland
Inge Steen Møller

CLAMATEK
Claus Jensen

Beierholm
Niels Jørgen Kristensen

Artography
Jesper Frank

Novagraf
Svend Johansen

Bodil Mulvad Suhr
Kulturmedlem

Ole Raaholt
Kulturmedlem

AALBORG
FRISØRLAUG

AKTIVITETSKALENDER

�   7. oktober Kursus med Mark 
og Kira fra Creademic  
på  Utzon kl. 18.30.

Kontakt lauget på tlf. 30 69 63 80

De har også et andet fælles omdrej-

ningspunkt: AJ Skilte, som først holdt 

til i Istedgade, senere i Norgesgade. 

Anton Jensen var kendt som en af sin 

tids dygtigste skiltemalere, men også 

noget ”speciel”. Suhr og Ulla Olsen er 

begge udlært hos AJ, hvor Suhr se-

nere kom til at arbejde sammen med 

svenden Claus Zink, og da Ulla kom til 

Aalborg Teater, mødte hun igen Anton 

Jensen, som  bl.a. var specialist i bag-

tæpper til scenen.

Ulla: Jeg var arbejdsdreng hos Anton 

Jensen i et halvt år inden lærlingeti-

den. Jeg husker stadig, hvordan jeg lå 

på cementgulvene rundt på autoværk-

steder for at male belastningsmærker 

på varebiler. Jeg har også været med 

til at male husgavlsreklamer i 5. sals 

højde med blot to brædder på stillad-

set. Dekorationen til den 12 meter hø-

je gavl var udført på et ark tegnepapir, 

og så forstørrede vi op efter kvadrat-

metoden, mens vi var på stilladset. 

Men der var også de gode indendørs 

opgaver som f.eks. udarbejdelse af 

skilte til de store messer i Aalborghal-

len som f.eks Danish Food Fair, Bygge-

ri for Milliarder og forbrugermesserne.

Svend Aage Suhr kan også berette 

om skiltemalerarbejde højt over jor-

den under omstændigheder, som i 

dag vil stride mod reglerne for sikkert 

arbejdsmiljø. Han var i kraftigt blæse-

vejr med til at ophænge et 6x10 meter 

stort lærredsbanner på kollektivhuset 

ved Limfjordsbroens sydlige landing.

-Jeg var i lære på et tidspunkt med 

brydninger mellem håndværket og den 

ny teknologi på produktionssiden. Se-

rigrafien var ved at slå igennem og 

gav helt ny muligheder. Men vi malede 

stadig gavle, og det kunne være hårdt 

arbejde, for på facaderne var vi ikke 

blot skiltemalere, men somme tider 

også murere, tømrere og elektrikere. 

Tingene skulle jo være færdige til den 

aftalte tid, fortæller Suhr.

Claus Zink blev udlært hos malerfir-

maet R. Møller Larsen & Sønner på - fortsættes side 21  

Hjulmagervej, der beskæftigede sig 

med autolakering, bygningsmaling 

og skilte. Ejnar Lund Pedersen, Claus’ 

kommende svigerfar, var dengang me-

ster i skilteafdelingen og var i øvrigt 

den første i Aalborg, der fik svende-

brev som skiltemaler. Under et ferie-

job med renovering af Markus kirken 

forelskede Claus sig i mester datter, 

Jane. Da firmaet lukkede i 1978 over-

tog Claus og Jane skilteafdelingen + 

svigerfar.

De dygtigste malere
fik skilteopgaverne
-Dengang var det de dygtigste malere, 

der fik til opgave at lave skilte, men 

efterhånden skete der en brancheglid-

ning. Nogle skiltemalere blev reklame-

tegnere, og samtidig gik dekoratører 

ind i vort fag og overtog mange af op-

gaverne, fortæller Claus Zink.

Inden Ulla Olsen to år efter sin svende-

prøve flyttede til Norge, arbejdede hun 

hos et skiltefirma i Aarhus, hvor hun 

bl.a. fik til opgave at indføre de øvrige 

medarbejdere i serigrafiens muligheder. 

Når hun i dag ser tilbage, er uddannel-

sens og opgavernes mangfoldighed en 

ballast, der har båret igennem.

-På teatrets malersal arbejdede jeg 

både med pensel og skrivestok, men 

oplevede også, hvordan computerne 

overtog en del af arbejdet med deres 

mulighed for at printe alle skrifterne i 

stedet for at fremstille dem i hånden.

Skrifterne sidder stadig
i hånden efter 45 år
Skønt det snart er 45 år, siden Svend 

Aage Suhr forlod skiltebranchen, har 

han stadig skrifterne og teknikkerne 

i hænderne. Utallige er de skilte, han 

siden da har udformet til venner og 

bekendte, og han kan stadig genkalde 

otte forskellige skrifter i hovedet.

-For at blive skiltemaler, skulle man 

være god til frihåndstegning, være 

kreativ, vide meget om materialerne 
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BRUG AF
FORENINGENS LOKALER
Foreningens medlemmer har mulighed 
for at benytte vore lokaler til visse ar-
rangementer.
Kontakt formand Svend Aage Suhr på 
telefon 98 12 00 02, eller
email: info@aalborg-hvf.dk
for yderligere oplysninger.

BESØG HÅNDVÆRKERHUSET
ONSDAGE KL. 9.00-16.00
Arbejdende værksteder:
•	smede
•	træ/glas
•	polster/sadelmager
•	urmager
•	navere	(lørdag	kl.	11-13)
•	maler

Alle er velkommen

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

www.antonlassen.dk
AnTon LAssens eFTF. A/s

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

www.antonlassen.dk
AnTon LAssens eFTF. A/s

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

www.antonlassen.dk
AnTon LAssens eFTF. A/s

Tømrermester
Peter Kinly

Løgstørvej 15
9240 Nibe

Tlf. 98 35 72 00
Mobil 21 42 26 47

AALBORG TØMRER-
OG MURERLAUG

AKTIVITETSKALENDER
�   3. september Golf
�   31. oktober Torskegilde
�   10. december Julefrokost 
�   3. februar Bestyrelsesmøde
Der vil blive sendt indbydelse ud til 
enkelte arrangementer.

98 12 86 66
� Varmeregnskaber
� Koldtvandsregnskaber
� Varme- og varmtvandsmålere
� Brugsvandsmålere
� Energimålere
� Servicering af alle målertyper

»Hasserisgaarden« · Box 317 · Hasserisvej 117 · 9100 Aalborg
Fax 98 12 85 28 · E-mail: info@98128666.dk · www.pallemørch.dk

ISO 9001

cer t i f
iceret

PALLE MØRCH A/S

tættere på

I Spar Nord har du markedets bedste erhvervsrådgivere lige ved 
hånden. De går ikke og taler sammen i et 
stort fi nanscenter. 

De er placeret lige der, hvor det 
sker. Book et møde med din lokale 
erhvervsrådgiver.

Tal forretning med en bank, der forstår dig

tættere på

I Spar Nord har du markedets bedste erhvervsrådgivere lige ved 
hånden. De går ikke og taler sammen i et 

Keld Jakobsen

Kundechef - erhverv

Telefon 96 30 26 70

kec@sparnord.dk

På gensyn i
Spar Nord Østeraa

Kom og smag lækre danske klassikere 
f.eks.: Æggekage, Stegt Flæsk, Dyrlægens Natmad, Stjerneskud mm.

Dansk Mad i CENTRUM
Vi byder velkommen Ved Stranden 1 / Østerågade 27 · 9000 Aalborg · Tlf.: 9812 4252

www.cafelimfjorden.dk

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI
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og have farvesans.  Nogle var mere 

kunstneriske end andre. Der er i dag 

ingen skiltemalere, der kan de, vi kun-

ne dengang. Til gengæld led mange 

skiltefirmaer under en manglende 

selvbevidsthed. De kunne noget, in-

gen andre kunne, men det afspejlede 

sig sjældent i priserne. På det område 

var de tilbageholdende i stedet for at 

være stolte af, at de kunne skabe no-

get unikt. Jeg kan huske, at jeg som 

lærling havde fakturaen med i lommen 

og skulle aflevere den, når den sidste 

skrue var sat i. Der var lige inden jeg 

og de andre løb, når vi havde afleveret 

fakturaen. Ikke fordi arbejdet ikke var 

pengene værd, men fordi kunderen al-

tid mente, at det var rigeligt dyrt, hu-

sker Suhr.

Et helt andet fag
-et fag under pres
Claus Zink har haft eget firma i 36 år, 

så han har været med i den accelere-

rende teknologiske proces.

-Det sker vel en gang om året, hvor 

jeg får en opgave med skriveskift – 

til præstetavler. Så skal jeg øve mig 

to dage forinden. I dag beskæftiger 

jeg mig stadig med opgavetyper, jeg 

også havde i min lærlinge- og svende-

tid, men nu er computeren hele tiden 

med i billedet. Det er et helt andet 

fag i dag. Under vejs har der været 

mange ny ting at lære, så det har væ-

ret en udfordrende proces, fortæller 

Claus Zink.

Vi fik vores første computerstyrede 

skæreplotter i 1984 efter et besøg på 
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Venlig hilsen BESTYRELSEN

MEDLEMSARRANGEMENT

Medlemspris kr. 200,- pr. person.

Glad musik sammensat med et lille godt traktement.
Drikkevarer for egen regning til fornuftige priser.

Tilmelding på e-mail: info@aalborg-hvf.dk

Senest den 1. september kl. 12.00.

Først til mølle!

Tid: Lørdag den 13. september 2014 kl. 13.00-16.00  
Sted: Håndværkerhuset, Kattesundet 20, Aalborg    

Frokost Jazz med New Orleans Four + 1

Mødesponsor:

FESPA messen i Amsterdam og en stor-

formatprinter i 2000. Pludselig havde vi 

en hel masse ny muligheder at arbejde 

med. Udviklingen betød så også, at alle 

kunne købe en plotter/printer og frem-

stille deres egne skilte/reklamer med 

mere eller mindre held. Mange af dem 

manglede den faglige baggrund.

Jeg har undervejs samarbejdet med en 

del forskellige kunstnere på udsmyk-

ningsopgaver. Det har været spæn-

dende, fordi de ofte har haft en helt 

anden indgang til udførelsen.

Det håndværksmæssige indhold i pro-

duktionen er ved at være forsvundet, 

men vi skal jo følge med tiden. Så er 

eller andet sted er det vel rimeligt nok, 

at uddannelsen i dag heder ”skiltetek-

niker” og ikke ”skiltemaler”.
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EJERSKIFTE
Det kræver tid og indsigt at planlægge 
og gennemføre generationsskifte, 
ofte flere år.
Hvis du har planer om en ”virksom-
hedsoverdragelse” til familie eller an-
dre, kan du få  nyttige informationer 
og hjælp ved at kontakte Håndværks-
rådet, telefon 33932000

LICITATIONER
Aalborg Kommunes udbudsmateria-
ler og licitationer kan du se direkte på 
vor hjemmeside www.aalborg-hvf på 
forside hvor der er et direkte link til 
de seneste udbud. Benyt dig af denne 
lette adgangsvej samt vore tilbud om 
samarbejde.  

SAMARBEJDE MED TRYG
Vi har indgået en samarbejdsaftale 
med TRYG som giver store rabatter til 
vore erhvervsmedlemmer. 
Kontakt TRYG erhvervsassurandør 
Filip Steenberg, 2220 8109 eller Esben 
Nedermark, 2220 8174 og hør mere 
om aftalen.

I Beierholm vil vi gerne tilbyde vores hjælp til dig, som måske har g jort tanken, at du 
ikke helt får det fokus, du og din virksomhed fortjener. Hos os vil du altid være num-
mer 1, og få fuldt udbytte af vores fokus på din virksomhed. 

Hos Beierholm tilbyder vi førsteklasses revision og rådgivning, bygget på kompe-
tencer og nærvær. Vi tror på, at stort personligt engagement er med til at skabe 
balance i vores kunders virksomhed, hvorfor det er afgørende for os at rådgive ud 
fra faglig dygtighed, nærvær og løbende samarbejde.

Vi hjælper med glæde dig og din virksomhed. 
Voergaardvej 2  .  9200 Aalborg SV  .  Tel. 98 18 72 00  www.beierholm.dk

Vores fokus har altid været de mindre og mellemstore virksomheder.

Mindre, mellem 
      eller stor virksomhed. 
  Hos os vil du altid 
         være nummer 1

Rekruttering  •  Kandidatbank  •  Udviklingsforløb

pbang  •  Niels Jernes Vej 10  •  9220 Aalborg Ø
Telefon +45 22 23 80 00

E-mail: per@pbang.dk  •  www.pbang.dk

Ta’ personalet med på udf lugt i det skønne 
Vesthimmerland - vi har udsigt til Livø

Se vore mange tilbud på oplevelser:

G L E N H O L M  V I N G Å R D
-  for hyggeligt samvær

Vingård med 

Restaurant

Kun 1 time 

fra Aalborg

 www.glenholm.dk

SANGFORENINGEN:
Vi øver hver tirsdag fra september til midt i maj, i Socialforvaltningens kantine, 

hjørnet af Nygade og  Vesterbrogade i Nørresundby.
Henvendelse til:

Formand Leif Simoni Jørgensen  •  leifsj@stofanet.dk		•		Mobil	20	42	90	19

KOMPETENCEUDVIKLING
Sæt fokus på kompetenceudvikling i 
din virksomhed.
Kontakt Håndværksrådet på telefon 
33932000, hvis du vil vide mere eller 
guides videre. Vi har informationsma-
teriale på vort kontor, Kattesundet 20, 
9000 Aalborg.

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI
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SMV Prisen gik
til Aarhus Kommune
På Håndværksrådets repræsentant-

skabsmøde i København modtog Aar-

hus Kommune SMV Prisen 2014. Prisen 

uddeles årligt af Håndværksrådet for 

at hædre ”en bemærkelsesværdig ind-

sats i arbejdet for at skabe gode ram-

mer for at etablere, drive og udvikle 

små og mellemstore virksomheder”.

I sin overrækkelsestale sagde Hånd-

værksrådets formand, Niels Techen, 

bl.a.:

-I år hædrer vi en kommune, som ikke 

blot taler positivt om små og mellem-

store virksomheder, men som også 

sætter handling bag ordene. Aarhus 

Kommune har nemlig fastlagt en ud-

budspolitik, som gør det muligt for 

små og mellemstore virksomheder at 

byde på kommunens opgaver og ud-

byder som udgangspunkt alle bygge- 

og anlægsopgaver i fagentrepriser, så 

større udbud bliver udbudt i mindre 

bidder.

Økonomidirektør Peter Petersen mod-

tog SMV Prisen på kommunens vegne 

og sagde i takketalen:

-Det ligger os  rigtig meget på sinde, 

at vi på den måde, vi løser vore opga-

ver på, også bidrager til udviklingen af 

de små og mellemstore virksomheder. 

SMV’erne ligger inde med mange gode 

ideer og innovative måder at løse op-

gaverne på, og det skal vi som en stor 

offentlig virksomhed være med til at 

udvikle.

Aarhus Kommunes egne beregninger 

viser, at kommunens udbud af vedli-

geholdelsen af over 900 kommunale 

bygninger i fagentrepriser har sparet 

mange skattekroner.

  

Nu er Aalborg på omgangshøjde
Aarhus Kommunes SMV-venlige ud-

budspolitik er formuleret gennem en 

dialog med Aarhus Haandværkerfor-

ening og Håndværksrådet.

-Fra Aalborg Haandværkerforening øn-

sker vi Aarhus Kommune tillykke med 

SMV Prisen og nikker genkendende 

til begrundelsen. Også i Aalborg har 

håndværkerforeningen i dialog med 

kommunen været med til at indføre en 

ny udbudspolitik til gavn for de små 

og mellemstore virksomheder. Samti-

dig har vi presset på for at få samlet 

alle udbud på eet sted, så virksomhe-

derne let kan følge med i og byde på 

de kommunale opgaver. Aarhus har li-

ge været det ene skridt foran os, men 

i dag er Aalborg efter min vurdering 

fuldt ud på omgangshøjde, siger Aal-

borg Haandværkerforenings formand, 

Svend Aage Suhr.

Aarhus Kommunes økonomidirektør, Peter Petersen (til venstre) modtog SMV Prisen fra Håndværksrådets formand, Niels Techen (Foto: Michael Altschul)
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Uanset hvilken retning dit liv tager, er det vigtigt, at du fra
starten har besluttet dig for at spare op til din pension. Jo før
du kommer i gang; jo større valgfrihed får du.

Med en Velfærdspakke fra Pension for Selvstændige får du
pension med lave omkostninger og fordelagtige forsikringer
og sundhedssikring med i købet. Så er kursen lagt.

Det er mens du tjener penge

at du skal spare op til pensionen

Smallegade 10 · 2000 Frederiksberg · Tlf. 33 93 86 00 · info@pfs.dk · www.pfs.dk


