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INDHOLD

Aalborgstuen er den bedst bevarede, borgerlige stue fra nordisk 
renæssance og er et af Aalborg historiske Museums væsentligste 
klenodier. Læs på side 20 om, hvordan Aalborg Haandværkerfor-
ening for 150 år siden forhindrede, at dette håndværksmæssige 
pragtstykke endte i kakkelovnen Læs mere på side 20

Håndværk
Uddannelse
ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING FRA AALBORG HAANDVÆRKERFORENING

Tag en lærling og
bliv fremtidssikret

Hvad får du for
dit kontingent?

Kun fi re kommuner
er mindre erhvervsvenlige

Sangerbrødrene
med den muntre tone

Da håndvækerforningen
reddede Aalborgstuen
fra kakkelovnen

3 8 20
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BESTYRELSE:
Formand Svend Aage Suhr � � � � � � �  98 12 00 02
Næstformand Henrik Thomas Pedersen, 
tømrermester � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  23 82 55 18
Kasserer Allan Østergaard, 
skorstensfejermester � � � � � � � � � � � �  40 40 21 44
Hanne Danielsen, Frisørmester � � �  28 45 27 50
Gert Spender-Andersen, 
direktør  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  40 51 38 00
Søren V� Nielsen, 
udviklingschef� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 98 38 39 12
Finn Lange,   
erhvervskonsulent � � � � � � � � � � � � � � � �  25 20 15 41
Formand for repræsentantskabet
Frede Skrubbeltrang � � � � � � � � � � � � � 40 84 96 65

SEKRETARIATETS 
tlf� 98 12 00 02 - 98 12 52 32
Formand Svend Aage Suhr træffes efter  
nærmere aftale med foreningens kontor� 

SEKRETARIATETS ÅBNINGSTIDER:
Tirsdag - torsdag fra kl� 09�00 til 12�00

MEDLEMSBLAD:
Ansvarshavende Svend Aage Suhr
Journalist Poul Krabbe

ANNONCEKONSULENTER FOR 2015:
Svend Aage Suhr � � � � � � � � � � � � � � � � �  98 12 00 02

Bladet sendes til medlemmer, Håndværks-
virksomheder, Håndværkerorganisationer, 
mesterforeninger, laugsmedlemmer,  
offentlige myndigheder m.v. i stor-Aalborg.

info@aalborg-hvf.dk
www.aalborg-hvf.dk

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

»Håndværkerhuset«
Kattesundet 20 · 9000 Aalborg

 Telefon 98 12 00 02
CVR-nr. 14 44 74 74

Kursusafdelingen

MÅLRETTEDE KURSER
- FÅ NY VIDEN OG INSPIRATION 
Vil du lære mere om økonomi? Skal talegaverne støves af? Eller vil du udvikle dine 
lederevner? Hos Kursusafdelingen arbejder vi for én ting: at holde dine kvalifikationer 
i top. Ring og hør mere om, hvordan du kommer i gang. 

www.ahkurser.dk

IT
FOR BEGYNDERE OG SUPERBRUGERE

ØKONOMI OG REGNSKAB
FÅ STYR PÅ TAL OG ØKONOMI

SALG OG MARKEDSFØRING
FOKUS PÅ KUNDER OG MARKEDSFØRING

LEDELSE
SÅDAN UDVIKLER DU DIG SOM LEDER

ADMINISTRATION
FÅ KENDSKAB TIL DE NYESTE REDSKABER

SPROG
BLIV BEDRE TIL ENGELSK ELLER TYSK

IVÆRKSÆTTERUDDANNELSE
FÅ SUCCES MED DIN VIRKSOMHED

Kursussekretær
JANNE LUND BECH
Tlf. 2788 6014 -  jlb@ah.dk

Kursussekretær
CAMILLA BACH
Tlf. 9133 3302 -  cab@ah.dk
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Bestyrelsen.

Erhvervs- og medlemsorientering udkommer fire gange årligt: 
1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. Meddelelser, 
artikler eller emneforslag til det  førstkommende blad skal 
være redaktionen i hænde  senest tre uger inden udgivelsen.

BLAD 
DEADLINE

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
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LEDER

Tag en lærling og
bliv fremtidssikret

Udtalelsen kommer fra chefanalytiker 

i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 

Mie Dalskov Pihl i forlængelse af rådets 

analyse af 21.000 faglærte, der færdig-

gjorde deres uddannelse i 2012. Analy-

sen viser, at 7 ud af 10 nyuddannede får 

deres første job i den virksomhed, hvor 

de har været i praktik, og analyseche-

fen konkluderer: Indenfor de tre-fire år, 

det typisk varer at uddanne faglært ar-

bejdskraft, kan virksomhederne sikre 

sig den arbejdskraft, de skriger efter. 

Næsten 60 % af de nyuddannede er året 

efter fortsat i den virksomhed, hvor de 

var i praktik.

Baggrunden for debatten er velkendt. 

Det skønnes, at Danmark inden for få år 

vil mangle op mod 50.000 faglærte. Un-

dervisningsministeriet skønner, at der 

er potentiale til at etablere 30.000 flere 

praktikpladser. 1.000 unge står i dag 

uden praktikpladser, mens 7.000 i skole-

praktik er aktivt søgende. En væsentlig 

del af dem kommer ud i virksomheds-

praktik i kortere eller længere perioder.

Konklusionen fra Arbejderbevægelsens 

Erhvervsråd er besnærende: Tag en lær-

ling og vær sikker på at disponere over 

faglært arbejdskraft i fremtiden.

Vinden er så småt ved at vende; den 

store krise klinger af. I starten af 2015 

var der godt 13.000 erhvervsskoleelever 

uden uddannelsesaftale. Deraf de 8.000 

i skolepraktik. Siden da er tallet altså 

faldet med 5.000. Det er blot ikke et en-

tydigt udtryk for, at 5.000 har indgået 

uddannelsesaftaler. I januar blev 4.700 

elever indkaldt til samtaler for at afkla-

re, om de reelt var indstillet på at gen-

nemføre deres uddannelse. Samtalerne 

var ment som en ”hovedrengøring”, der 

skal gøre listen over manglende prak-

tikpladser mere valid. Samme udgangs-

punkt var der, da Tech College Aalborg i 

efteråret 2014 sagde farvel til 300 elever, 

som ikke aktivt engagerede sig i under-

visningen.

Om der – som Undervisningsministeriet 

skønner – er et uudnyttet potentiale på 

30.000 praktikpladser, kan jeg ikke vur-

dere. En forudsætning er, at langt flere 

af de store virksomheder, især inden 

for industrien, skal tage lærlinge. Som 

det er nu, er det de små og mellemstore 

virksomheder, der indgår 80 % af ud-

dannelsesaftalerne.

Aalborg Haandværkerforening har i 

bl.a. Aalborg Erhvervsråd kæmpet mod 

Aalborg Kommunes indførelse af ud-

dannelsesklausuler som en forudsæt-

ning for deltagelse i større kommunale 

udbud. Vores holdning har hele tiden 

været, at de små og mellemstore virk-

somheder har interesse i at uddanne 

fremtidens håndværkere, men at de 

kun kan gøre det forsvarligt, når opga-

verne er til det; at ordrebogens indhold 

er forudsætningen for at indgå uddan-

nelsesaftaler.

Nu, da det økonomiske klima mildnes, 

er tiden inde til at bevise, om vi har ret 

i den antagelse, eller om det danske sy-

stem med vekseluddannelse er ved at 

falde fra hinanden.

Efter sommerferien trådte erhvervssko-

lereformen i kraft og dermed også det 

adgangskrav, som kræver 02 i dansk og 

matematik for at komme ind på en er-

hvervsskole. Sammen med ændret til-

rettelæggelse af pædagogikken og færre 

indgange til de endelige uddannelses-

valg, skal adgangskravet medvirke til 

at højne uddannelseskvaliteten og til at 

give håndværkeruddannelserne en hø-

jere status. 

- fortsættes side 5 

”Det klinger altså hult, når man siger, at man ikke kan skaffe den arbejds-
kraft, man har brug for, samtidig med at 7 ud af 10 virksomheder ikke ta-
ger del i det fælles ansvar, det er at uddanne den fremtidige arbejdskraft”.

  Af Svend Aage Suhr, Formand for Aalborg Haandværkerforening

3

!



BLAD NR. 3 - 2015

 VVS-installatør Torben Hansen
Østerbro 103, 9000 Aalborg

Frisørmester Pia Bartholdi
Borgergade 5, 9000 Aalborg

Malermester Evald Sørensen
Leandervej 12, 9000 Aalborg

Smedeoldermand Svend Erik Christensen, 
Bellisvej 5, 9240 Nibe

Slagtermester Jesper Albin,
Hasseris Bymidte 25, 9000 Aalborg 

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

Bent Melholt Andersen
Kærvangs Allé 14 A, 9000 Aalborg

Svend-Ove Sørensen
Pærevangen 12, 9000 Aalborg 

Evald Sørensen
Kornblomstvej 14 B, 9000 Aalborg

Poul Krabbe
Under Lien 5, 9000 Aalborg

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENINGS
REPRÆSENTANTANTSKAB

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

Spar 400,-
- ved bestilling af Stjernepakke 
(min. 4 forestillinger)

Store 
oplevelser 
til små pengetil små penge

Torsdag 17. september
paraSitterne
Skuespil

Lørdag 26. september
GreaSe - the MuSical
Musical

Tirsdag 13. oktober
DiG OG MiG 
- puttinG it tOGether
Musical

Onsdag 14. oktober 
rainY DaYS & MOnDaYS
Teaterkoncert

Lørdag 17. oktober 
raSMuS BjerG SOlO 
- enDeliG alene!
Show

Mandag 9. november 
Sinatra & FrienDS
Show

Lørdag 28. november 
l’aMicO Fritz
Opera

Søndag 29. november
celtic YuletiDe
Show

Torsdag 3. december
FlaGerMuSen
Operette

Tirsdag 8. december
tOrnerOSe 
Ballet

Søndag 17. januar 
kOnGeliG revY 
leveranDør
Revy

Fredag 29. januar
the SiMOn 
& GarFunkel StOrY
Show

Tirsdag 2. februar
SYlFiDen + teMa 
OG variatiOner
Ballet

Torsdag 4. februar 
rent Mel i pOSen?
Farce

Søndag 7. februar
MiO, Min MiO
Musikalsk eventyr
/familieforestilling

Torsdag 25. februar
SnehviDe på iS
Isshow/familieforestilling

Onsdag 2. marts
the GreateSt lOve OF all
Show

Søndag 13. marts 
en nat i veneDiG
Operette

Onsdag 16. marts 
i lOve MuSicalS 2
Musicalkoncert

Torsdag 17. marts
vinterSOlhverv
Skuespil

Lørdag 19. marts
MaDaMa ButterFlY
Opera

Søndag 20. marts
all YOu neeD iS lOve
Show

Tirsdag 29. marts 
jean De France
Komedie

Mandag 25. april
BarBeren i Sevilla
Kammeropera

Bliv STjernekunde i AkkC og få en lang række fordele!

Se programmet på akkc.dk eller få det tilsendt. 
kontakt akkc@akkc.dk / tlf. 9935 5555

Vælg mellem 24 fantastiske STjerneFOreSTiLLinger:

oplevelser 
til små pengetil små penge
oplevelser 
til små penge
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CARNET (varepas)

Ny service 
fra Aalborg Håndværkerforening
Læs mere på: www.aalborg-hvf.dk/index.php/nyheder/58-ata-carnet

Det kan blive spændende at høre om, 

hvordan mestrene oplever reformen – 

om den gør det lettere for dem at finde 

lærlinge med den fornødne kvalitet og 

interesse.

En forudsætning for, at reformen bliver 

en succes, er, at folkeskolen gennem 

bedre vejledning og en mere erhvervs-

rettet forberedelse af eleverne klæder 

dem på til at vælge og gennemføre en 

erhvervsuddannelse. En følge af folke-

  fortsat fra side 3... skolereformen er, at eleverne allerede 

i 8. klasse bliver vurderet på, om de er 

uddannelsesparate. Derefter har de et 

skoleår eller to til at indhente eventuelle 

mangler. De første meldinger lyder på, 

at der i nogle kommuner er 40 % af ele-

verne, der har fået at vide, at de ikke på 

nuværende tidspunkt er uddannelses-

parate. Så der er noget at indhente – for 

skolerne, lærerne og deres elever.

Det er Aalborg Haandværkerforenings 

håb, at de lysere tider vil få flere af virk-

somhederne til at påtage sig lærlinge-

ansvar og dermed også forebygge frem-

tidens katastrofale mangel på faglærte. 

En forudsætning er, at folkeskolen og 

erhvervsskolerne sammen øger interes-

sen og kvaliteten – og at forældre som de 

måske mest afgørende rådgivere får øj-

nene op for erhvervsuddannelserne som 

vejen til et godt job i stedet forat gentage 

mantraet: Du skal da i gymnasiet.

Venlig hilsen BESTYRELSEN

MEDLEMSARRANGEMENT

Mødesponsor:

Medlemspris kr. 250,- 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

Først til mølle!

TID: Lørdag den 26. september 2015 kl. 13.00-16.00  
STED: Håndværkerhuset, Kattesundet 20, Aalborg    

FROKOST JAZZ MED NEW ORLEANS FOUR + 1

5



BLAD NR. 3 - 2015

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. 

SAMARBEJDSAFTALE 
MED ADVOKATFIRMAET 
VINGAARDSHUS A/S
”Aalborg Haandværkerforening har ind-
gået samarbejdsaftale med Advokatfi r-
maet Vingaardshus A/S, der sikrer vores 
medlemmer juridisk bistand lokalt og på 
højt niveau�

Som medlem af Aalborg Haandværkerfor-
ening får du et gratis formøde, og klar be-
sked på din juridiske udfordring�

Advokatfi rmaet 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 el-
ler advokat Henrik Søndergaard, telefon 
nr� 46 92 92 00 for et uforbindende møde 
med oplysning om, at du er medlem af 
Aalborg Haandværkerforening�”

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

Tømrermester
Peter Kinly

Løgstørvej 15
9240 Nibe

Tlf. 98 35 72 00
Mobil 21 42 26 47

Er du optaget af din sundhed og velvære,
også på sigt? Vi tilbyder omsorgsfuld
kvalitetstandpleje, som er bæredygtig!

I et lille team...

Kontakt os på 9813 0052

VESTERÅ 12 · 9000 AALBORG

hellejansen.dk6



Bestyrelsesmedlemmerne i Aalborg 

Haandværkerforening bliver jævn-

ligt stillet det spørgsmål. Nordjyder er 

prisbevidste og lader sig ikke nøje med 

den overordnede forklaring ”Aalborg 

Haandværkerforening er Nordjyllands 

største erhvervspolitiske forening med 

1.700 medlemmer og har som sit for-

mål at fremme og støtte håndværker-

virksomheder og mindre industri på 

tværs af faggrænser”

De, der allerede er medlem, kender 

formodentligt allerede fordelene ved 

medlemsskabet, men kan have brug 

for at få dem opdateret, så de også kan 

fortælle andre om dem – og dermed 

være med til at gøre foreningen endnu 

større og endnu mere indflydelesrig.

Så lad det være sagt med det samme: 

Samtlige erhvervsmedlemmer har via 

medlemsrabatter adgang til en ræk-

ke ydelser, der så rigeligt modsvarer 

de 800 kr. om året. Der er eksempler 

på besparelser, der svarer til 30 års 

kontingent. Forsikringer, telefoni og 

brændstof er store udgiftsposter, der 

bliver mindre gennem et medlemskab 

af Aalborg Haandværkerforening. 

Du kan se alle mulighederne på 

Håndværksrådets Rabatportal 

www.hvr.dk/rabatportal.

Hvor beslutninger træffes
Aalborg Haandværkerforening er med, 

hvor der træffes beslutninger og læg-

ges strategier for den lokale og regio-

nale erhvervspolitik. 

Vi er således repræsenteret i blandt 

andre Aalborg Erhvervsråd, Vækstfo-

rum for Region Nordjylland, Erhvervs-

kontaktudvalget hos SKAT og i sty-

regruppen for Aalborg Kommunes 

ungestrategi. Sammen med Busines-

sAalborg yder Aalborg Haandværker-

forening iværksætterservice og stiller 

erfarne erhvervsledere til rådighed 

som mentorer.

Håndværksrådets styrke
Erhvervsmedlemmer af Aalborg Ha-

andværkerforening er automatisk og-

så medlem af Håndværksrådet, som 

med næsten 100 medlemsorganisa-

tioner og op mod 20.000 medlems-

virksomheder arbejder til gavn for de 

små og mellemstore virksomheder. 

Håndværksrådet yder individuel råd-

givning om bl.a. eksport, finansiering, 

skattepolitik, ejerskifte, socialt an-

svar og udbud.

Aalborg Haandværkerforening 

arbejder aktivt for at gøre Aalborg 

Kommunes udbud mere synlige, og 

på foreningens hjemmeside giver 

kommunens investeringsoversigt 

indblik i kommende kommunale op-

gaver.

Netværket af rådgivere
Til gavn for medlemmerne har for-

eningens indgået samarbejdsaftaler 

med en række organisationer og fir-

maer, der stiller deres ekspertise til 

rådighed. I dette netværk af rådgivere 

er blandt andre:

800 KR., DER ER 
GIVET GODT UD
”Jeg overvejer at blive medlem af  Aalborg Haandværkerforening.  
Men hvad får jeg for mine 800 kr.?”

›  De selvstændiges A-kasse, DANA

›  Pension for Selvstændige

›   CABI – Center for aktiv beskæf- 

tigelsesindsats og socialt ansvar

›   Huset Venture med bl.a. admini- 

strativ assistance

›   ATA Carnet – udfærdigelse af eks-

portdokumenter, der sparer tid og 

penge, når vareprøver og værktøj 

skal flyttes over grænser

›   Advokatfirmaet Vingaardshus

›   Revisionsfirmaet Beierholm

Plads til det sjove
Aalborg Haandværkerforening er ”en 

fornøjelig erhvervspolitisk forening”. 

Medlemmerne har i år bl.a. været invi-

teret til ølsmagning, frokostjazz, mu-

seumsbesøg og andespil. Gode anled-

ninger til udbygning af netværk.

Ny medlemmer
Ny medlemmer kan gå ind på forenin-

gens hjemmeside, www.aalborg-hf.dk 

og udfylde indmeldelsesblanketten 

under punktet ”Bliv medlem”.  

De – og de eksisterende medlemmer 

- er naturligvis også velkommen til 

at kontakte et af bestyrelsesmedlem-

merne for at få uddybet de mange for-

dele ved at være medlem af Aalborg 

Haandværkerforening.
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   Af Svend Aage Suhr 
Formand for Aalborg Haandværkerforening

Kun fire kommuner er
mindre erhvervsvenlige 
end Aalborg

DANSK BYGGERI
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Det medførte panderynker i Aalborg, da Dansk Byggeri udsendte sin årlige vurdering af de  
98 danske kommuners erhvervsvenlighed. Målt ud fra 22 erhvervspolitiske indikatorer blev 
Aalborg Kommune placeret som nr. 94 – kun ”overgået” af Hvidovre, Tårnby, Allerød og Rød-
ovre kommuner. I 2013 var Aalborg nr. 24 og året efter nr. 81, så der er – ifølge Dansk Byggeri - 
tale om en markant tilbagegang i Aalborgs håndtering af det lokale erhvervslivs rammevilkår.

- fortsættes side 10 
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Dækningsafgiften på ejendomme, 

der anvendes til afgiftspligtige for-

mål, har altid været en torn i øjet på 

det aalborgensiske erhvervsliv. Den 

indbragte i 2015 Aalborg Kommune 

86,1 mio. kr., beregnet ud fra en sats 

på 5,35 0/00, der kun overgås af Aar-

hus med 5,75 0/00 og en række kom-

muner omkring København med 10 

0/00. I Nordjylland er Aalborg alene 

om at opkræve den ekstra erhvervs-

skat. I 2015 har fire kommuner afskaf-

fet afgiften, mens 19 andre har sat 

den ned.

På uddannelsesklausuler og partner-

skabsaftaler er vurderingen af Aalborg 

nærmest i frit fald. Fra nr. 31 i 2013, 63 

i 2014 til 71 i 2015. I Aalborg Erhvervs-

råd har Aalborg Haandværkerforening 

og de øvrige fem arbejdsgiverepræsen-

tanter til stadighed kæmpet for afskaf-

felsen af dækningsafgiften og for ind-

førelse af partnerskabsaftaler i stedet 

for uddannelsesklausulerne. Vi tror 

ikke på, at klausuler på lærlingeantal 

som forudsætning for at få kommuna-

le opgaver er vejen frem.

Danmarks mest erhvervsvenlige kom-

mune er Holstebro. Aarhus er nr. 49, 

Odense nr. 21 og Esbjerg nr. 51, mens 

Viborg er årets højdespringer fra nr. 63 

i 2014 til nr. 6 i 2015. I Region Nordjyl-

land er Morsø kommune højst placeret 

på en tredjeplads. Hjørring har flyttet 

sig fra nr. 50 til nr. 24, Vesthimmer-

land fra 37 til 22, Brønderslev fra 72 til 

41 og Læsø fra 86 til 66.

Kun på ét af de 22 parametre er Aal-

borg i Top 10: Befolkningsudviklingen 

er vurderet til en 8.plads på Dansk 

Byggeris liste. Øvrige placeringer:

›   Sagsbehandlingstid 39

›   Gebyrstørrelse 80

›   Dækningsafgift 70

›   Udbudspolitik 22

›   Uddannelsesklausuler og partner-

skabsaftaler 71

›   Erhvervsaffald, tilgængelighed og 

åbningstider 96

Aalborg Haandværkerforening har 

flere gange her i bladet rost Busines-

sAalborg – kommunens erhvervsafde-

ling – for sit høje aktivitetsniveau, for 

støtten til iværksættere og for sam-

arbejdsvilje. Så er det nedslående at 

være vidne til, hvordan politiske be-

slutninger medvirker til Aalborgs lidet 

flatterende placering i Dansk Byggeris 

analyse. Det politiske flertals opfat-

telse af, at analysen ikke har den store 

betydning, kan til nød gælde, hvis der 

udelukkende anlægges en lokal syns-

vinkel. Men for virksomheder, der 

overvejer at placere sig i Aalborg Kom-

mune, rejser analyseresultatet spørgs-

mål om Aalborg som en erhvervsven-

lig kommune.

Kort tid efter offentliggørelsen af 

Dansk Byggeris analyse kom Dan-

marks Statistiks opgørelse af ledighe-

den. Aalborg blev placeret som den af 

de 98 kommuner, som er 9. mest ramt 

af ledighed. 6 % af arbejdsstyrken er 

ledig, og i Region Nordjylland er kun 

Læsø Kommune hårdere ramt med 6,2 

Målt på befolkningstilvækst er Aalborg nr. 8 på  
Dansk Byggeris ”hitliste”, og ikke mindst havnefronten  
præges af nybyggeri til bolig og til undervisning

  fortsat fra side 9...
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   26. september kl. 13.00
Frokostjazz

   10. november kl. 19.00
Andespil

Der afh oldes bestyrelsesmøder 
den sidste onsdag hver måned, 
undtagen juli og december�

Øvrige arrangementer i efteråret 
annonceres på hjemmesiden:
aalborg-hvf.dk

AKTIVITETER

%. Rebild med 3,3, Thisted med 3,4 og 

Morsø med 3,8 % er de bedst stillede 

kommuner.

Aalborg er og vil fortsat være loko-

motivet i den nordjyske udvikling, og 

befolkningstilvæksten er markant. 

Vandringen fra land mod by og den 

konstante udvikling i antallet af stu-

derende på byens uddannelsesinsti-

tutioner er drivkraften i tilvæksten. 

Men medaljens bagside er den høje 

ledighed, og det er et paradoks, at 

netop udviklingen fra industriby 

til uddannelsesby er en af forkla-

ringerne på den store ledighed. 

Mange nyuddannede, der kommer 

fra hele regionen, bliver boende i 

Aalborg og fi nder ikke job lige med 

det samme.

Aalborg Kommune/BusinessAal-

borg arbejder i projektet ”Stay” 

på at få dimittenderne fra de 

højere uddannelser til at blive i 

byen – og meget gerne bevæge 

sig fra at være studerende til at 

blive iværksættere. Det er et langsigtet 

projekt, som bliver hjulpet godt på vej 

af erhvervskonsulenternes indsats.

Men alt andet lige vil Aalborgs tiltræk-

ning af iværksættere og tilfl yttende 

virksomheder med ny arbejdspladser 

blive øget, hvis 94. pladsen i Dansk 

Byggeris analyse hurtigst muligt bliver 

udskiftes med en noget mere fl atte-

rende placering. Både nationalt og re-

gionalt. Det kræver (også) politisk vilje 

og nytænkning.

til uddannelsesby er en af forkla-

Mange nyuddannede, der kommer 

fra hele regionen, bliver boende i 

Aalborg og fi nder ikke job lige med 

Aalborg Kommune/BusinessAal-
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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 virksomhedspraktik, 
mentorordninger for unge eller den nye 
fl eksjoblovgivning? Kontakt Cabi.

Vi er et landsdækkende videns- og net-
værkshus, og vi tilbyder blandt andet: 

  Gratis telefonisk rådgivning om 
fl eksjob, sygefravær, mentor- eller 
seniorordninger og meget andet� Vi 
bliver ugentligt kontaktet af 15-20 
virksomheder på vores hotline, som vi 
hjælper med konkrete problemstillin-
ger i virksomheden�

  Gratis medlemskab af et landsdæk-
kende virksomhedsnetværk� Over 
3�440 er medlemmer af Virksomheds-
netværkCabi, som afh older 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 fl eksjob.

Du kan læse mere og tilmelde dig vores ny-
hedsbrev og netværk på www�cabiweb�dk�
Du er også velkommen til at ringe til os på 
telefon 8612 8855�

Cabi / Åboulevarden 70, 3 / 8000 Aarhus C 
/ cabi@cabiweb�dk / 8612 8855 

Målrettede kurser 
og erhvervsuddannelser

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

Inden for: Byggeri  l  Transport og logistik  l  Ejendomsservice 

Servicefagene  l  Det grønne område  l  Tosprogede 

Arbejdsmiljø og energiforbedringer  l  Proces og automatik 

Organisationsudvikling  l  IT  l  Elektronik og teknologi

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 

Skorstensfejermester

Allan 
Østergaard

Vesterled 14  .  9000 Aalborg
Tlf. 98 16 80 23  .   Fax 98 12 30 41

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI
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Årlig pulje på over 

64 mill. kr.
Årlig pulje på overÅrlig pulje på over

64 mill. kr.64 mill. kr.

 VI ER VILDE

Årlig pulje på overÅrlig pulje på over

VVII EEEERR VILDDEEE
 MED VINDERE

Nibe
Bredning

Terndrup

Støvring

Brovst

Aabybro
Sullsted

Hjallerup
Dronninglund

Gandrup

Vodskov

Gudumholm

Nørresundby

Skørping

STATOIL SERVICECENTER 
BREDGADE 36 
9490 PANDRUP 
98 24 62 11

BØGER & PAPIR
SKRÅGADE 10
9400 NØRRESUNDBY
98 17 10 77

BYENS KIOSK 
AALBORGVEJ 18 
9370 HALS
98 25 16 99

MARTIN NIELSEN 
STYGGE KRUMPENSVEJ 3 
9330 DRONNINGLUND
98 86 10 79

BOG & IDE AABYBRO
AABYBRO CENTER 1
944 AABYBRO
98 24 20 20

DAGLI'BRUGSEN 
GUDUMHOLM 
AAGADE 40 
9280 STORVORDE
98 31 60 26

DANNEBROG KIOSK
DANNEBROGSGADE 9
9000 AALBORG
98 11 59 09

VINSHOPPEN
HADSUNDVEJ 12
9000 AALBORG
98 12 63 35

KØBMANDEN PÅ BOULEVARDEN
BOULEVARDEN 33
9000 AALBORG
98 12 15 56

BØGER OG PAPIR
RUTEBILST. - SØNDERG.8
9320 HJALLERUP
98 28 11 30

K.E. NIELSEN
HALSVEJ 274 V.HASSING
9310 VODSKOV
98 25 68 18

STØVRING CYKLER
HOBROVEJ 72
9530 STØVRING
98 37 10 63

BØGER & PAPIR  BROVST
JERNBANEGADE 17
9460 BROVST
98 23 10 41 BØGER OG PAPIR

STATIONSVEJ 34
9330 DRONNINGLUND
98 84 12 51

Asaa

EURO SPAR
SÆBYVEJ 3
9340 ASAA
98 85 12 53

PRINT & GRAFIK
ÅLBORGVEJ 1
9575 TERNDRUP
98 33 50 94

BrovstBrovst

Aalborg Bugt

Vodskov

RUTEBILST. - SØNDERG.8

Hjallerup
DronninglundDronninglundDronninglundDronninglund AsaaDronninglund Asaa

Gudumholm

StøvringStøvring

Skørping

RAGNA BOWMAN 
SVENSTRUP SKOLE VEJ 13 
9230 SVENSTRUP 
98 38 15 16

Kongerslev

MIN KØBMAND NØRRES
NR. UTTRUP TORV 15
9400 NØRRESUNDBY
98 17 39 64

NørresundbyNørresundbyNørresundbyNørresundbyNørresundby

VIN - GAVEN
VODSKOVVEJ 44
9310 VODSKOV
98 25 55 10

VIN & VIN
FREDERIKSTORV 3
9000 AALBORG
70 20 83 02

BT - CENTRALEN
BOULEVARDEN 1
9000 AALBORG
52 72 50 90

NETKIOSKEN.DK 
KASTETVEJ 55
9000 AALBORG
98 13 65 77

Aalborg

SKØRPING BOGHANDEL
JYLLANDSGADE 5C
9520 SKØRPING
98 39 10 43

SPIL MED VARELOTTERIET
i 6 trækninger for kun 260 kr.FORHANDLERE i Aalborg og omegn

SKØRPING BOGHANDEL
JYLLANDSGADE 5C
9520 SKØRPING
98 39 10 43

Se mere på: www.varelotteriet.dk
Terndrup

PRINT & GRAFIK
ÅLBORGVEJ 1
9575 TERNDRUP

Terndrup

KongerslevKongerslev



Urmager Peer Pedersen, der sammen 

med Henrik Gertsen er æresmedlem af 

koret, har været med siden 1956 og er 

med sine 90 år også alderspræsident. 

Det nyeste medlem (70 år) kom til i 2014, 

og samlet set består fornyelsen inden 

for de seneste fi re år af seks sangere.

Yngstemand og senest ankomne er ko-

rets dirigent, Arne Munck. Bare 50 år og 

korleder siden 28. august 2014. Han er 

kirkesanger i Gug og Sdr. Tranders, har 

læst musik og musikterapi på Aalborg 

Sangerbrødrene med
den muntre tone

 Af Poul Krabbe

Universitet, spiller klaver og trompet 

og kan høres som tenor i blandt andre 

kammerkoret Amarylis og Aalborg Uni-

versitets kammerkor. Hvordan ser Arne 

Munch på korets årstalssammensæt-

ning?

-Det at synge handler ikke om alder. Det 

er faktisk fi nt, at håndværkersangkoret 

kan synge fi rstemmigt uden at være no-

dekyndigt. Min mission er selvfølgelig 

at gøre koret endnu bedre ved at bygge 

videre på det niveau, det allerede har 

”Aalborg Haandværker-
Sangforening er stiftet 
den 4. marts 1854. Ingen 
af de nuværende sangere 
var med til stiftelsen”. 
Sagligt set er lige den 
information selvfølgelig 
overfl ødig, men den er 
udtryk for den muntre 
selvironi, som sammen 
med sangglæden præger 
koret med en gennem-
snitsalder på 77 år. Som 
middeltal har de 33 
sangerbrødre været med 
i koret i 22 år.
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nået. Den ambition deler jeg med san-

gerne, men ingen af os glemmer, at det 

er lysten og glæden ved samværet, der 

driver værket.

Gymnastisk indledning
Aalborg Haandværker-Sangforening 

blev stiftet af 11 håndværkere i 1854 

– seks år efter Aalborg Haandværker-

foreningens stiftelse. I sæsonen mødes 

sangerbrødrene til øveaftener om tirs-

dagen i kantinen hos Socialforvaltnin-

gen i Nygade i Nørresundby. Den første 

tirsdag i hver måned er der ”lang sang 

, hvor de fire stemmegrupper på skift 

sørger for det kulinariske indslag.

Redaktionen har besøgt koret til en 

”lang sang”. Det var ikke kedeligt.  Ar-

ne Munck og hans Yamaha klaver er i 

aktion fra første øjeblik – efter at san-

gerbrødrene, som tradition byder, har 

hilst på hinanden med håndtryk. Til en 

begyndelse er der gymnastiske øvel-

ser: Foldede arme over hovedet, skul-

derrulninger og bøjninger mod gulvet. 

Kroppen skal løses op, inden dirigenten 

synger og spiller for til de indledende 

skalaøvelser. Første hele nummer er 

”Naversang”, der afsynges siddende. Re-

sten er stående.

-Kig op så vidt som muligt og lyt til hin-

anden. Ellers bliver det forskudt, og det 

swinger ikke, bryder dirigenten ind.

Mellem numrene slår den kærligt rå 

omgangstone igennem.

´-Hold da kæft. Vi blev færdige sam-

tidige med jer, siger en af tenorerne 

med adresse til basserne og tilføjer: Nu 

mangler vi bare, at Arne også bliver fær-

dig på samme tid som os.

Basserne (15 stk.) svarer igen: ”Vi har så 

mange tenorer (18 stk.), at vi kan fodre 

grise med dem”.

”Tilbagelænet feeling”
Og så går det slag i slag. En Halfdan 

Rasmussen sang, som er blandt de ny-

ere på repertoiret, er noget af en ud-

fordring. Dirigenten forlanger ”tilba-

gelænet feeling”, og gradvist lykkes 

intentionerne, inden Arne Munck siger: 

Sangerne til legatfest i byrådssalen. 
På modstående side er der gymnastisk 
opvarmning på en prøveaften

- fortsættes side 16 
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VELKOMMEN TIL 
NYE MEDLEMMER
Unitage ApS
Mikkel Rudkjær

El-Nord ApS
Jesper Møller Nielsen

El-Pers skovmaskineservice
Per Nielsen

SUNDE ARBEJDSPLADSER 
– GRATIS RÅDGIVNING
Vi tilbringer en stor del af tiden på vores 
arbejdsplads� Sundhed er ikke kun noget, 
der drejer sig om det derhjemme – de 
sunde valg skal træff es hele dagen – også 
i arbejdstiden�

Spiser vi mad, der giver den rigtige energi 
til at arbejde? Kan vi holde til vores arbejde 
– også på længere sigt? Det handler om at 
se mulighederne i hverdagen – små skridt 
giver ofte bedre resultater på langt sigt end 
store forkromede projekter�

Aalborg Kommunes sundhedsrådgiver 
tilbyder gratis rådgivning om, hvordan du 
kan sætte sundhed på dagsordenen i din 
virksomhed�

Kontakt sundhedsrådgiver Inger Kjelgaard,
tlf� 99 31 19 18 eller send en mail til: 
ik-sbu@aalborg�dk

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

Se meget mere på 
www.novagraf.dk

VI er oppe på  
tangenterne ...

Målgruppe og budskaber design og udformning

elektroniske medier tryksager

øvrige medier

salg

”Vi har tre minutter tilbage. Så kan lige nå 

Olsen Banden”. Bent Fabricius Bjerres tema 

til fi lmene om Egon, Benny og Kjeld er tilsat 

en tekst, som hylder øllets gode virkning og 

var i øvrigt et af de fi re numre, Aalborg Ha-

andværker-Sangforening diverterede med 

til Aalborg Haandværkerforenings legatfest 

i byrådssalen i maj. Til den fest er sanger-

brødrene også med til at fastholde traditio-

nerne

I det hele taget har koret en del ”faste” ar-

rangementer. 82 gange har det givet fød-

selsdagskoncert på Aalborg Kloster. Der 

er også en række årlige kirkekoncerter, 

og det er ved at blive en tradition, at koret 

synger i håndværkergaden i Aalborg Kon-

gres & Kultur Center i forbindelse med 

forårsudstillingen.

  fortsat fra side 15...
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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

Aalborg Haandværker-Sangforenings  
20. dirigent, Arne Munck

Den 30. maj deltog koret i Landssanger-

stævnet i Skive sammen med 300 andre 

sangere. Der blev sunget gaderne, på tor-

ve og i baggårde og til den fælles koncert 

– bl.a. med sange fra ”My Fair Lady” – blev 

det store fælleskor akkompagneret af 

Prinsens Musikkorps.

Gennem 32 år har Aalborg Haandværker-

Sangforening dyrket venskabet med Ju-

venta koret i den tyske by Goslar. Korene 

besøger hinanden på skift, og i maj 2014 

var sangerne fra Harzen på visit i Aal-

borg. Også koret Frejdig i Brønderslev er 

på ”venne- og besøgslisten”.

20 dirigenter på 151 år
Aalborg Haandværker-Sangforening har i 

de 151 år haft 20 dirigenter. I nyere tid har 

Mogens Axel Hybel (kendt i sangerkredse 

som Muffe von Hybel med den karakteri-

stiske alpehue) ydet et væsentligt bidrag 

til korets historie. Han var dirigent i 27 

år (1976-2003) og blev efterfulgt af Trine 

Georgsen (2003-2007). Sarah Marie Bech 

dirigerede 2007-2009. Derefter fulgte Bo 

Horsevad frem til september 2014, da han 

flyttede til Fyn, hvor han nu er sanger i 

Sct. Hans kirke i Odense og aktiv i Den 

fynske Sangskole.

I Aalborg var han kirkesanger i Gug og 

Sdr. Tranders. Der og i Aalborg Haand-

værker-Sangforening blev han afløst af 

Arne Munck. 
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SAMARBEJDSAFTALE 
MED BEIERHOLM
Aalborg Haandværkerforening har 
indgået samarbejdsaftale med 
revisionsfi rmaet Beierholm. Aftalen 
giver vores medlemmer adgang til Beier-
holms ydelser.

Beierholm er blandt landets førende revisi-
onsvirksomheder med 650 medarbejdere� I 
Aalborg er der ansat 130 medarbejdere� Du 
kan også få hjælp 
til andre ydelser, f.eks.

 Revision
 Regnskab
 Bogføring
 Skat, moms og afgifter
 Etableringsvejledning
 Potentialevurdering af ny idé
 Budget
 Vurdering af fi nansiering
 Likviditetsvurdering
 Ledelsesstøtte
 Køb-og-salg af virksomhed
 Generationsskifte

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

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 flere skills til hverdagen, så 
skulle du ta’ at kigge nærmere på HåndværkerAkademiets Bygge 
og anlæg PLUS. Det er en række kurser for den moderne hånd-
værker med fokus på energirenovering, teknologi og kreativ 
håndværk.

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

Revisionsfirmaet

Erling G. Jensen

Tofthøjvej 11 b · 9280 Storvorde
Tlf. 98 31 88 55 · Fax 98 31 77 88

Email: egj@egj-revision.dk

18



BLAD NR. 3 - 2015

BRUG AF
FORENINGENS LOKALER
Foreningens medlemmer har 
mulighed for at benytte vore lokaler til 
visse arrangementer�
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

AALBORG TØMRER-
OG MURERLAUG
AKTIVITETSKALENDER

  14. august: Sommerudflugt
  2. september: Golf
  30. oktober: Torskegilde
  9. december: Julefrokost
Der vil blive sendt indbydelse ud til enkelte 
arrangementer.

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

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

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

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

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

VARELOTTERIETS 
KOLLEKTØRER 

FINDES PÅ

varelotteriet.dk
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Håndværker-
foreningen
reddede 
Aalborgstuen 
fra at ende i 
kakkelovnen

 Af Poul Krabbe

Aalborgstuens smukke Galskytskab er fra 
1610 og utvivlsomt fremstillet i Aalborg
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EJERSKIFTE
Det kræver tid og indsigt at planlægge og 
gennemføre generationsskifte, ofte fl ere år.

Hvis du har planer om en ”virksomhedsover-
dragelse” til familie eller andre, kan du få 
nyttige informationer og hjælp ved at kon-
takte Håndværksrådet, telefon 3393 2000

LICITATIONER
Aalborg Kommunes udbudsmaterialer og 
licitationer kan du se direkte på vor hjem-
meside 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 Neder-
mark, 2220 8174 og hør mere om aftalen�

RABATPORTALEN
Masser af rabatter - se vor hjemmeside 
www�aalborg-hvf�dk

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

- fortsættes side 23 

Håndværker-
foreningen
reddede 
Aalborgstuen 
fra at ende i 
kakkelovnen

”Hele strandlængen af Hjørne-
gaarden – det vil sige hele Niels 
Christensens hus – måtte falde 
det første år (1866/1867). Her 
viste det sig straks, at de nye 
ejere var håndværkere med 
tradition, for skønt det var i 
den vilde ødelæggelsesperio-
de efter industrialismens gen-
nembrud, hvor alt gammelt 
håndværk gik i kakkelovnen 
eller på lossepladsen for at 
erstattes med industriens pro-
dukter, nænnede man ikke at 
ødelægge panelstuerne, men 
gemte dem omhyggeligt for 
senere at lade dem opstille i 
Aalborg historiske Museum og 
Dansk Folkemuseum. De står 
som et æreminde over den
foreningsledelse, der havde 
sind til at bevare et så dyrebart 
kulturhistorisk minde”.

Den 20. maj besøgte 35 af 
Aalborg Haandværkerforenings 
medlemmer Aalborg historiske 
Museum for at opleve Aalborg-
stuen – og museumsinspektør 
Inger Bladts inspirerende fortæl-
ling om stuens historie. Arran-
gementet var ”udsolgt” og havde 
venteliste, og efter museumsbe-
søget gik turen videre til Duus 
Vinkjælder, hvor oldermand Niels 
Voss-Hansen fortalte om Christi-
an den Fjerdes Laug – efterfulgt 
af en glimrende spisning.

Postkort fra 1910. Museets daværende kunstode, lærer Hedelund i Aalborgstuen. Ikke meget har ændret sig siden da.
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Huset Venture Nord-
jylland er en ander ledes 
virksomhed. Vi skaber 
arbejdspladser til men-
nesker med en nedsat 
erhvervsevne – og et eventuelt overskud 
geninvesteres i virksomheden.

Mangler du en let læselig, brugervenlig og 
overskuelig hjemmeside, som kan hjælpe 
dig med at markedsføre dit produkt?
I så fald er du meget velkommen til at 
kontakte os for et uforpligtende tilbud�
Vi kan oprette en visitkorthjemme side fra 
kr� 4500, + moms� Vi er også eksperter i 
at sørge for, at netop din hjemmeside 
kommer frem, når dine kommende kunder 
søger på google eller en anden søgemaskine�
Se evt. mere om huset og vores ydel ser på 
www�hv-nord�dk

TAG EN ELEV I LÆRE
Få unge kræfter i huset: 
Ekstra hænder – og uddan fremtidens arbejdskraft.
 
Du kan få en elev i et helt hovedforløb eller i kortere perioder 

– alt efter hvordan det passer i din virksomhed og din hverdag.

HØR MERE OM DINE MULIGHEDER, KONTAKT:

Louise Krogh 

Telefon: 7250 5775 

Email: lope@tcaa.dk

Lindholm Brygge 3-9 · 9400 Nørresundby
Telefon 7250 5775 · techcollege.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.

HJEMMESIDE
Foreningens medlemmer og interessenter 
kan læse om foreningens aktiviteter samt 
artikler fra medlemsbladet på hjemme-
siden. Der fi ndes også informationer om 
foreningens historie, bestyrelsessam-
mensætning og tilbud om rabatordninger� 
Der er endvidere links til Håndværksrådet, 
Pension for Selvstændige og Varelotteriet� 
Adressen er:

www.aalborg-hvf.dk

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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  fortsat fra side 21...

Sådan skrev museumsinspektør Peter 

Riismøller i bogen ”Et hjørne af Aal-

borgs historie”, der i 1948 blev udgivet 

i forbindelse med Aalborg Haandvær-

kerforenings 100 års jubilæum. Smuk-

kere kan det vel ikke beskrives, hvor-

dan Aalborg Haandværkerforening er 

medvirkende til, at den bedst bevare-

de, borgerlige stue fra nordisk renæs-

sance er bevaret og i dag en af hoved-

attraktionerne på Aalborg historiske 

Museum. En anden – knapt så pran-

gende panelstue – er i dag på National-

museet og kunne for nogle måneder 

siden opleves i Danmarks Radios TV-

udsendelse om Tycho Brahe.

Da håndværkerforeningen i 1866 over-

tog hjørnegården Østeraa/Ved Stran-

den, rykkede foreningen ind på histo-

risk grund. Her lå Niels Christensen 

gård fra ca. 1602, og her – på byens 

fornemste gade – havde Aalborgs stør-

ste købmænd resideret gennem år-

hundreder. Det forfaldne kompleks 

var i 1862 af købmand Jens Berling Ka-

arsberg blevet overladt til Aalborg Bys 

og Omegns Sparekasse for beskedne 

1.000 Rigsdaler, og da ingen ville købe 

den tidligere så pompøse købmands-

gård overlod sparekassen i 1866 skø-

det til den da 18 år gamle håndværker-

forening. Hurtigt efter blev fl øjen mod 

Østeraa revet ned, mens bygningen 

langs Ved Stranden blev taget i brug 

som foreningslokaler. I 1937 blev også 

den revet ned, og byens store sam-

lingssted de følgende næsten 40 år, 

Haandværkerforeningen, blev opført 

ud mod Østeraa.

Så blev det til en jubilæumsgave
Áalborgstuen med de smukke paneler 

lå nedpakket frem til 1895, da Aalborg 

Haandværkerforening besluttede at 

deponere panelerne under mere be-

tryggende forhold på Aalborg Histori-

ske Museum. Men panelerne tilhørte 

stadig håndværkerforeningen, og i 

forbindelse med opførelsen af den ny, 

store bygning mod Østeraa var besty-

relsen stemt for at få panelerne tilbage 

for at lade stuen indgå i den ny byg-

ning. Museets formand, bankdirektør 

Jørgensen, fandt det nødvendigt, at 

museet købte stuen. Prisen på 20.000 

kr. var lav, men museet havde selv kun 

500 kr. til formålet. Samlet lykkedes 

det at rejse 5.000 kr.. 

Den resterende del af de 20.000 kr. 

rykkede Aalborg Haandværkerfor-

ening for fl ere gange. Samtidig opfor-

drede Peter Riismøller foreningen til 

at slette restbeløbet. Det skete i 1973, 

da Aalborg Haandværkerforening i 

anledningen af sit 125 års jubilæum 

forærede stuen til museet. Derfor har 

foreningen det positive ansvar for, at 

stuen i 1866 blev bevaret i stedet for at 

ende i en kakkelovn, og at den i dag er 

udstillet i al sin pragt i Aalborg. Man 

kunne måske nære en berettiget frygt 

for, at pragtstykket var endt i Den 

gamle By i Aarhus ligesom fl ere af Aal-

borgs smukke købmandsgårde.

Sløjdlæreren skar de ny paneler
´I 1897 fi k museet panelerne som en 

forvirret bunke brudstykker, men til 

en start kunne de sorteres i to grup-

per i forhold til forskelligheder i deko-

rationen. Den ene havde en indskrift 

fra Davids salmer, den anden fra Esa-

jas kapitel 53. Allerede i 1863 havde 

arkitekt J.V. Dahlerup tegnet skitser 

af stuen, og de var også en hjælp ved 

genetableringen. To manglende panel-

felter blev skjult bag skabe, mens an-

dre blev nyskåret af gammelt egetøm-

mer fra en bygning i Bispensgade. Den 

opgave overlod museet til sløjdlærer 

A. Hansen, og da fyrretræsloftets be-

maling skulle afdækkes, blev arbejdet 

udført af sløjdlærerens søn, kunstma-

ler Franz Hansen.

Det var omkring år 1600, købmand 

Niels Christensen byggede sin gård i 

den yderste, nordlige del af Aalborg. 

Med udsigt over fjorden og havnen i 

Østeraa. Husets gavl vendte mod Øste-

raa, og fra gaden førte en svær, mu-

ret åben trappe op til en dør på første 

stokværk. Husets ydre var ikke noget 

særligt, men indretningen med de 

smukke panelstuer viste købmandens 

rigdom. Niels Christensen, der var 

rådmand i Aalborg fra 1587 og frem til 

sin død i 1607, boede aldrig selv i hu-

set. Måske byggede han det til sine 

fem børn og lejede det efterfølgende 

ud.

 Kilder: Museumsinspektør Inger Bladt 

og Peter Riismøllers bog 

”Et hjørne af Aalborgs historie”.
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Selv om du er godt i gang med din egen pensionsopsparing, bør du tage et tjek,
der viser om du er godt nok dækket ind. 

Hos Pension for Selvstændige har vi rådgivere over hele landet klar til at komme
til dig og gennemgå dine behov, ønsker og muligheder. Naturligvis helt gratis og
uforpligtende. 

Se mere på pfs.dk eller ring til os på 33 93 86 00.

25.000 har allerede tjekket ind

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

Gratis pensionstjek
til alle selvstændige...


