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To, som blev dobbelt-hyldet til legat-
festen. Flisemurer Frederik Nielsen 
(bagest) fik Aalborg Haandværker-
forenings legat ”Håndværkets Højde-
springer” på 10.000 kr., sponseret 
af Varelotteriet, og tømrer Martin 
Thomas Pedersen modtog forlaget 
PRAXIS’s legat på 10.000 kr.. Begge fik 
også Aalborg Haandværkerforenings 
sølvmedalje og legater på 5.000 kr. fra 
Aalborg Tømrer- og Murerlaug.
Læs om ”Enernes valg” på side 20
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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
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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.
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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

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
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BESTYRELSENS BERETNING

Nordjyllands største
erhvervspolitiske
forening er blevet 
endnu større

2015 blev et bemærkelsesværdigt år for 

Aalborg Haandværkerforening. Endnu 

et laug, Aalborg og Nørresundby Maler-

laug, besluttede at melde sig kollektivt 

ind i foreningen med sine 74 medlem-

mer, og en intensiv hvervekampagne 

gav næsten 20 ny erhvervsmedlem-

mer. Samlet betød det, at håndvær-

kerforeningens medlemsnetværk på 

den første dag i 2016 rundede de 1.800. 

Nordjyllands største erhvervspolitiske 

forening kan tale med endnu kraftigere 

stemme alle de steder, hvor de små og 

mellemstore virksomheders vilkår og 

muligheder bliver drøftet og besluttet.

På landsplan vækker aktiviteterne inte-

resse. Aalborg Haandværkerforening er 

blandt de mest aktive og nytænkende 

blandt alle de håndværker- og indu-

striforeninger, som er tilknyttet Hånd-

værksrådet, og hvervekampagnen blev 

af Pension for Selvstændige støttet som 

et pilotprojekt til inspiration for det øv-

rige land. En ny brochure blev sendt ud 

til 1.300 lokale virksomheder, og sidelø-

bende blev der vist bannerreklamer på 

en lang række udvalgte websider. Det 

øjeblikkelige resultat var, at 487 modta-

gere med det samme klikkede videre til 

vores hjemmeside. Næsten 20 meldte 

sig ind, og vi forventer, at flere følger ef-

ter. Lige nu samarbejder vi med pensi-

onskassen om endnu et pilotprojekt: En 

professionelt fremstillet ”kortfilm”, der 

præsenterer foreningens mærkesager.

Hjerte- og mærkesagerne er som hidtil 

”Håndværkets trivsel og håndværkets 

uddannelser”. I 2015 blev det tydelig-

gjort ved, at foreningens blad fik sit 

eget navn, ”Håndværk & Uddannelse”.

Den første kvinde
På generalforsamlingen i april blev ol-

dermanden for Aalborg Frisørlaug, 

Hanne Danielsen, indvalgt i bestyrel-

sen som den første kvinde i forenin-

gens 167-årige historie, og det har vist 

sig at være et rigtigt og godt valg. Ge-

neralforsamlingen gav også sin fulde 

opbakning til bestyrelsens fortsatte 

bestræbelser på at indtage en plads i 

bestyrelsen for Tech College Aalborg.

Aalborg Haandværkerforening har som 

mål at være en ”fornøjelig erhvervspo-

litisk forening”, som gennem året tilby-

der medlemmerne deltagelse i arran-

gementer med mulighed for samvær 

og netværksdannelser. I 2015 besøgte 

vi Aalborgstuen på det historiske mu-

seum med efterfølgende  forplejning 

i Duus Vinkjælder. Siden fulgte et be-

søg på byens mest komplekse bygge-

plads, KUNSTEN, hvor repræsentanter 

for TL BYG fortalte om arbejdet med 

at renovere og revitalisere den fre-

dede museumsbygning. Årets sidste 

”byggepladsbesøg” var i Folkekirkens 

Hus, hvor repræsentanter for Pallisga-

ard sammen med husets leder, Henrik 

Thorngaard, viste rundt og fortalte om 

den fredede bygnings omdannelse fra 

nationalbank til folkekirkeligt kultur-

hus. Til de tre arrangementer var der 

hver gang 35-40 deltagere. Til gengæld 

måtte vi aflyse årets frokostjazz. Noget 

tyder på, at bestyrelsen sigtede for højt 

med hensyn til deltagerpris. 

- fortsættes side 4 

Med indmeldelse af Aalborg og Nørresundby Malerlaug og gennemførelse 
af en omfattende hvervekampagne har Aalborg Haandværkerforeningens 
medlemsnetværk rundet de 1.800
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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

Ole Mors Larsen 
Birke Allé 39, 9200 Aalborg SV

Henrik Gertsen 
Vestergade 122, 9700 Brønderslev

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

Det har vi lært noget af, så også i 2016 er 

frokostjazzen på programmet.

Traditionen tro arrangerede foreningen 

”borgmestermøde” i Håndværkerhuset. 

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen 

mødte medlemmerne med beretningen 

om kommunens sunde økonomi, vok-

sende indbyggertal og ønsket om at til-

trække eksterne investorer til nogle af 

fremtidens projekter i storbyen Aalborg.

Årets største profilarrangement var end-

nu en gang legatfesten i byrådssalen. 

Håndværkerforeningens fejring af dyg-

tige, unge håndværkere er et højtideligt 

tilløbsstykke. Legatsummen på 150.000 

kr. blev delt mellem 21 modtagere.

Aalborg på dumpeplads
Dansk Byggeris årlige vurdering af de 

98 danske kommuners erhvervsvenlig-

hed var skræmmende læsning. Aalborg 

blev placeret som nr. 94 – et fald på 13 

pladser i forhold til 2014. Blandt de kri-

terier, der trak ned var Aalborg Kom-

munes fastholdelse af dækningsafgif-

ten, indførelsen af sociale klausuler og 

manglende lyst/evne til at indgå part-

nerskabsaftaler. Begge er emner, hånd-

værkerforeningen har forholdt sig kri-

tisk til i Aalborg Erhvervsråd.

Vi kan så glæde os over, at kommunen 

reagerede promte ved at iværksætte 

projektet ”Én indgang – bedre erhvervs-

service”, der har til formål at forenkle 

virksomhedernes kontakt med de kom-

munale forvaltninger i sager om planer, 

byggeri, miljø/beredskab. Modtagne 

sager visiteres hurtigt, og senest fem 

hverdage efter modtagelsen vil virk-

somheden blive kontaktet.

Der er allerede konstateret en bedring, 

og vi glæder os til den første, eksterne 

analyse af virksomhedernes tilfredshed 

med sagsbehandlingstiden. Ambitionen 

er, at Aalborg Kommune målt på sags-

behandlingstid bliver den bedste blandt 

Danmarks seks største kommuner. Aal-

borg Haandværkerfoening glæder sig 

over ethvert initiativ, der kan bringe 

Aalborg op i førerfeltet over landets 

mest erhvervsvenlige kommuner.

  fortsat fra side 3... Debatten om kommunens erhvervsven-

lighed har til tider været heftig – og det på 

et tidspunkt, hvor Aalborg er inde i en ri-

vende udvikling med et indbyggertal, der 

årligt vokser med 2.500. Det stiller krav til 

boligbyggeriet og til infrastrukturen. Den 

planlagte letbane fra Mølholm til universi-

tetsområdet er taget af bordet. Det begræ-

der vi ikke, og vi ser frem til en effektiv 

busløsning til en mere overkommelig pris. 

Aalborg er ikke nogen fattig kommune, 

men så store og langrækkende projekter 

som letbane og nu køb af Vattenfall værket 

tærer på mulighederne for de nødvendige, 

fremtidige investeringer.

Uddannelsesbyen Aalborg
Aalborg er en uddannelsesby, og i følge 

kommunens uddannelsesstrategi 2015-

2018, skal 20 % af indbyggerne være stude-

rende i ”Danmarks bedste uddannelsesby. 

Blandt andet derfor har kommunen inden 

for de seneste fem år taget initiativ til opfø-

relsen af 6.000 ungdomsboliger, hvoraf de 

1.500 i 2015.

Så langt så godt, men vi kunne ønske os, 

at kommunen i endnu højere grad mar-

kerer sin holdning til skævvridningen af 

ungdomsuddannelser. Kun 18,4 % har valgt 

en erhvervsuddannelse efter folkeskolen, 

mens over 74,3 % foretrækker gymnasiet. 

Vi kender prognoserne: Om få år mangler 

Danmark 50.000 faglærte, og allerede nu er 

der flaskehalse på arbejdsmarkedet.

2015 var året, da de skræmmende progno-

ser fik øget politisk opmærksomhed. Mange 

taler om nødvendigheden af øget tilgang til 

de faglige uddannelser, men der er stadig 

en tendens til, at ”vidensamfund” defineres 

ud fra boglig viden, mens den faglige viden 

bliver talt ned.

Erhvervsskolereformen med bl.a. fire bre-

dere hovedindgange i stedet for de tidligere 

12 fællesindgange trådte i kraft efter som-

merferien, så det er for tidligt at vurdere 

effekten af omlægningen og af de indførte 

minimumskarakterer på 02 i dansk og ma-

tematik som betingelse for optagelse på ud-

dannelsen. Skal de karaktergrænser give 

mening, skal der også indføres skærpede 

krav til optagelsen på de almene gymnasier.

Aalborg Kommune har som den første i 

landet ansat en ”erhvervsplaymaker”, 
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CARNET (varepas)

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

Thomas Overgaard, som i øvrigt fortæl-

ler om sine intentioner på årets gene-

ralforsamling i håndværkerforeningen. 

Hans opgave er at styrke samarbejdet 

mellem folkeskolen, erhvervslivet og 

ungdomsuddannelserne, så skolens 

teoretiske læring bliver suppleret med 

oplevelser ”ude i virkeligheden”. Tho-

mas Overgaard vil bl.a. samarbejde 

med  Aalborg Haandværkerforening. 

Forhåbentligt kan han medvirke til, at 

foreningens gæstelærerkorps inden for 

17 brancher kommer ud på skolerne. 

Korpset har eksisteret i en del år efter-

hånden, men besøgene kan tælles på 

én hånd.

Flere praktikpladser
Som vi har forudset vil en positiv sam-

fundsudvikling efter krisen øge virk-

somhedernes evne og vilje til at indgå 

flere uddannelsesaftaler. Tech Col-

lege Aalborg’s praktikcenter har i 2015 

været med til at indgå 1.596 uddan-

nelsesaftaler – 265 flere end i 2014. 

Fremgangen er på 19,9 %, mens den på 

landsplan er på 0,9 %. Praktikcenter-

chef Per Dennis Kristensen er overbe-

vist om, at resultatet er nået, fordi cen-

trets konsulenter er blevet langt mere 

opsøgende, og at mestrene tager godt 

imod dem. I øvrigt er han enig med 

håndværkerforeningen i, at indførel-

sen af sociale klausuler ikke i sig selv 

øger antallet af uddannelsesaftaler. Fra 

centret lyder det nu, at der inden for en 

række fag er begyndende mangel på 

lærlinge og ikke på praktikpladser.

75 % af alle uddannelsesaftaler indgås 

med de små og mellemstore virksom-

heder. De tager ansvar og har tæt inde 

på kroppen konsekvenserne af den 

manglende tilgang til erhvervsuddan-

nelserne. Hvis ikke der sker noget, er 

det dem, som om nogle år får proble-

mer med at skaffe kvalificeret arbejds-

kraft.

For Aalborg Haandværkerforening er 

de unges uddannelse en hjertesag. Ikke 

blot på festdagene som den årlige le-

gatuddeling til dygtige unge håndvær-

kere, men hver dag hele året. Derfor vil 

vi endnu en gang  være aktive for at få 

en repræsentant i bestyrelsen for Tech 

College Aalborg. Vi og Håndværksrådet 

repræsenterer et halvt hundrede af de 

fag, der undervises i på skolen, og ad-

skillige af dem har i dag ingen repræ-

sentation i skolebestyrelsen.

Vi er glade for, at også Aalborg og Nø-

resundby Malerlaug støtter os i be-

stræbelserne. Laugets oldermand, Jess 

Vestergaard Pedersen er ligesom fri-

sørfagets oldermand, Hanne Danielsen 

medlemmer af det praktikcenterråd, 

der rådgiver bestyrelsen for TCAA om 

praktikcentrets aktiviteter og mulig-

heder. Så bestyrelsen kan ikke være 

uvidende om, hvilke kompetencer og 

hvilket engagement, Aalborg Haandvær-

kerforening kan tilføre skolen.

Generalforsamling 
27. april
Med en nettoomsætning på 456.000 

kr. (48.000 kr. mere end i 2014) kom 

Aalborg Haandværkerforening ud 

af 2015 med et positivt resultat på 

39.000 kr., der overføres til egenka-

pitalen, som nu er på 904.000 kr.

Til bestyrelsen genvalgtes Gert 

Spender, Allan Østergaard og Finn 

Lange, mens oldermand Jess Ve-

stergaard Pedersen blev ny valgt 

som suppleant. Til repræsentant-

skabet blev malermester Evald Sø-

rensen genvalgt og Ole Mors Larsen 

nyvalgt. Som kritisk revisor afløser 

frisørmester Pia Bartholdi Frede 

Skrubbeltrang.

Under eventuelt orienterede for-

mand Svend Aage Suhr om den 

igangværende opdatering af for-

eningens vedtægter. Forslag til ved-

tægtsændringer fremlægges på ge-

neralforsamlingen 2017
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Borgmesteren 
fik også ideer 
med hjem

	 Af Poul Krabbe

I hele 2016 har Aalborg Kommune i sin 

ungestrategi særlig opmærksomhed 

på, at flere unge skal vælge og gen-

nemføre en erhvervsuddannelse. Med 

tiltagende mangel på faguddannede 

og også i år faldende tilslutning fra 

folkesolen til erhvervsuddannelserne 

og stigende til gymnasierne er der god 

grund til det øgede kommunale fokus.

-Vi er allerede blevet langt bedre til 

at synliggøre og brande erhvervsud-

dannelserne og alt det, de kan, men vi 

kan blive endnu bedre, sagde Aalborgs 

borgmester Thomas Kastrup-Larsen, 

da han den 12. april fortalte en fyldt 

sal i Håndværkerhuset om Aalborg 

Kommunes udvikling og udfordringer. 

Borgmesteren tog også en brugbar idé 

med sig hjem, da håndværkerforenin-

gens bestyrelsesmedlem Søren V. Niel-

sen med mangeårig baggrund som le-

der på de tekniske skoler i Aalborg og 

Hjørring redegjorde for en rapport fra 

Danmarks Evalueringsinstitut .

Rapporten konkluderer, at folkesko-

lens lærere overser forberedelserne til 

især de erhvervsrettede ungdomsud-

dannelser. 

En fyldt sal i Håndvækerhuset hørte om 
”Aalborg i forandring”, og der blev bl.a. 
sat fokus på de unges manglende valg 
af erhvervsuddannelser
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Borgmester Thomas 
Kastrup Larsen er 
stolt af Aalborg 
(Foto: Lars Horn/
Aalborg Kommune)



Kun 12 % af lærerne vurderer, de har 

et stort kendskab til erhvervsuddan-

nelserne.

Når læreren præger eleverne i retning 

af gymnasiet, er det med til at gøre er-

hvervsuddannelsen til ”det ærgerlige 

andet valg”.

-De nordjyske erhvervsskoler har ud-

viklet en model til en uddannelse, der 

giver lærerne indsigt i erhvervsud-

dannelserne, men indtil nu er der ikke 

kommet noget ud af det. Jeg vil foreslå 

borgmesteren, at Aalborg Kommune 

iværksætter en strategisk indsats for 

at efteruddanne lærere i afgangsklas-

serne på det erhvervspædagogiske 

område, sagde Søren V. Nielsen.

-Det forslag vil jeg tage med hjem, sva-

rede Thomas Kastrup-Larsen.

En lykkelig kommune i vækst
De 50 deltagere i det årlige borgme-

stermøde oplevede en veloplagt borg-

mester for ”Europas lykkeligste kom-

mune”, og spørgelysten skabte dialog.

Her er nogle ”klip” fra borgmesterens 

præsentation af ”Aalborg i forandring”.

Kommunen havde i 2015 en nettotil-

vækst på 2.700 indbyggere, og antallet 

at fødte børn i 2015 var det højeste si-

den 2011.

Fra 2015 til 2020 forventes antallet af ar-

bejdspladser i Aalborg at stige med 7.600 

job. I februar 2016 var der 1.476 flere løn-

modtagere end i samme måned året før. 

Alligevel har Aalborg Kommune den 

højeste ledighed i Nordjylland: omkring 

6 %, svarende til ca. 6.000 ledige. Det 

skyldes bl.a., at mange nyuddannede fra 

Aalborg Universitet ikke straks kan fin-

de et job, men vælger at blive i kommu-

nen. Ca. 52 % af akademikerne får deres 

første job i Nordjylland

I 2015 blev der behandlet 5.421 bygge-

sager – 366 flere end i 2014. Den sene-

ste måling viser, at kundetilfredshe-

den er 85 %.

I 2015 bev der etableret 1.921 ny virk-

somheder i Aalborg, hvoraf halvdelen 

er reelle iværksættervirksomheder. 

662 iværksættere var i rådgivningsfor-

løb hos BusinessAalborg – 45 % flere 

end i 2014.

Udvikling med sammenhæng
På spørgsmål fra mødedeltagerne sat-

te Thomas Kastrup-Larsen fokus på 

”lokalplaner”

-Det er gennem lokalplanerne, vi gør 

kommuneplanens politiske strategi og 

målsætninger konkrete. De forhold, 

en lokalplan regulerer, involverer ofte 

mange – indbyrdes stridende – inte-

resser. Der kan være forskel mellem 

grundejeren og naboens interesse og 

mellem lokale og nationale interesser, 

og lokalplanforslag skal lægges frem 

til offentlig debat i mindst otte uger, 

før byrådet kan vedtage dem endeligt. 

I Aalborg tilstræber vi helhedsplan-

lægning, så f.eks. ny udviklingsområ-

der får sammenhæng.

Et af udviklingsområderne er Stigs-

borg i Nørresundby – fra Hedegaard 

og ud til tunnellandingen. Der tegner 

sig et billede af en ny bydel med 7.000 

indbyggere og med en planlagt blan-

ding af boliger, erhverv og detailbu-

tikker. Området bliver allerede taget i 

brug som campingplads i forbindelse 

med DGI’s landsstævne med op mod 

30.000 deltagere i 2017, og derefter 

bliver der taget fat på den egentlige 

udvikling af Stigsborg – gerne med 

deltagelse af institutionelle investo-

rer. Mange af dem har allerede rettet 

opmærksomheden mod Aalborg på 

grund af byens vækst og deraf følgen-

de behov for omfattende nybyggeri.

Fra salen blev det foreslået at etab-

lere en cykel-/gangbro fra Stigsborg 

og over fjorden. Den idé er borgmeste-

ren ikke enig i. En bro vil – ligegyldigt 

hvordan den udformes - bl.a. medfø-

re, at krydstogtskibe ikke kan anløbe 

havnen. I stedet nævnte Thomas Ka-

strup-Larsen muligheden af en færge-

forbindelse; en ”havnebus”.

Et andet område med udviklingspo-

tentiale er Håndværkerkvarteret. Der 

er interesse fra grundejere om at ud-

vikle det bynære kvarter, og borgme-

steren er positiv over for en blanding 

af erhverv og boliger; stadig med plads 

til håndværkerne. Men også her hand-

ler det om, at der skabes sammenhæng 

i udvikling og planlægning.

-Nordjyderne er glade for deres biler
Der er allerede trafikale kødannelser 

i Aalborg og et stærkt fokus på frem-

kommelighed og parkering i forhold 

til fremtidens infrastruktur (uden let-

bane, men sandsynligvis med  +Bus-

ser, der kan rumme 250 passagerer og 

i myldretiden kører med tæt frekvens). 

I den forbindelse luftede borgmesteren 

udviklingsmulighederne på  P-plad-

sen ved Gåsepigen og på hele området 

ved ”Sygehus Nord”, der nedlægges, 

når det ny universitetshospital tages i 

brug.

En mødedeltager foreslog, at der for at 

aflaste bymidtens parkeringspladser 

etableres større, gratis parkeringsplad-

ser i f.eks. Vadum og City Syd med bus-

forbindelser til byen. Den idé kan borg-

mesteren ikke gå ind for:

-Vi må nok erkende, at nordjyderne er 

glade for deres biler og helst vil køre 

dem så tæt på bymidten som muligt. 

Men det vil være relevant at etablere 

parkeringspladser ved +Bussernes ho-

vedstationer. I forbindelse med projek-

tet er der planlagt aflæsningssteder for 

vareindlevering, og det er indtænkt, 

at der skal være fremkommelighed for 

vareindlevering i hele +Bus traceet, 

svarede Thomas Kastrup-Larsen.
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Et halvt hundrede medlemmer 
var mødt op for at høre borg-
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SAMARBEJDSAFTALE 
MED BEIERHOLM
Aalborg Haandværkerforening har  
indgået samarbejdsaftale med  
revisionsfirmaet 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 finansiering
 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
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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

  19. august: Studietur/sommerudflugt
 28. oktober: Torskegilde
 7. december: Julefrokost

AALBORG FRISØRLAUG
 19. september: Fyraftensmøde
 25. oktober: Fyraftensmøde
 16. november: Fyraftensmøde

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

ISO 9001

cer t i f
iceret

PALLE MØRCH A/S

Mød Aalborgs stærke erhvervsafdeling
Ring eller skriv – vi ser frem til at hjælpe dig og din virksomhed videre.

Spar Nord Aalborg Erhverv

 Østerågade 12, 9000 Aalborg
 96 30 26 20

 osteraa@sparnord.dk
 sparnord.dk/oesteraa

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

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

glenholm.dk

Besøg én af danmarks
ældste vingårde, og få 
en unik oplevelse

Rundvisning · fRokost · gåRdbutik 

VARELOTTERIETS 
KOLLEKTØRER 

FINDES PÅ

varelotteriet.dk
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”Det skal  
I være  
stolte af”
-Tænk det som noget særligt. I har i je-

res håndværkeruddannelser gjort en 

stor og stærk indsats for at nå hertil. 

Det skal i være stolte af. Det betyder 

meget for Aalborg, at vi har et aktivt 

erhvervsliv med veluddannede medar-

bejdere. Det er I med til at skabe. Vi kan 

ikke undvære jer.

Sådan sagde Aalborgs borgmester, Tho-

mas Kastrup-Larsen, blandt andet, da 

han den 10. maj på byens vegne bød 

velkommen til Aalborg Haandværker-

forenings 31. legatfest i nyere tid. Og 

denne aften var han blot en af mange, 

der talte om nødvendigheden af øget 

tilgang til erhvervsuddannelserne, om 

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen overrakte 
kommunens æreshåndværkerpris på 10.000 kr. til 
fire repræsentanter for Bevaringscenter Nordjylland

efterspørgsel på dygtige håndværkere 

og om stoltheden.

23 legater med en samlet sum på ca. 

150.000 kr. skiftede hænder til stort bi-

fald fra de næsten 200 tilstedeværende, 

og den festlige stemning blev akkom-

pagneret af musikalske indslag og fæl-

lessange.

Aalborg Haandværker-Sangforening bi-

drog med tre sange fra ”My Fair Lady”,” 

Naversangen” og en ølhyldest på ken-

dingsmelodien fra ”Olsen Banden”.

Ligesom sangkoret er en tradition til le-

gatfesten, er Sjakket fra Fristedet også 

ved at blive det. Fritidscentret med de 

Formanden for Torben Vejs Fond, Jens 
Rye-Andersen overrakte ”Kunsthånd-
værkerprisen” til ”gavlmalerne” Mads 
Mulvad  (til venstre) og Lars Bonde

32 nationaliteter dukker op med deres 

sange mange steder og præsterer altid 

højenergiske udladninger i deres selv-

skrevne repertoire. Til legatfesten præ-

senterede Sjakket bl.a. en sang, hvis 
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Møbelsnedkerne Klaus 
Grønning (til venstre) og 
Uffe Als modtog kommu-
nens iværksætterlegat af 
borgmesteren

Stjerneforestillinger 2016/2017

Stjerneoplevelser
AKKC INVITERER DIG TIL

Stjerneoplevelser
AKKC INVITERER DIG TIL

StjerneStjerne

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

NYT stjernemagasin ude nu!
Se det på akkc.dk eller få det tilsendt. Kontakt: akkc@akkc.dk eller tlf. 9935 5555

STORE oplevelser til små penge!

Stjerneforestillinger 2016/2017

StjerneoplevelserAKKC INVITERER DIG TIL

StjerneoplevelserAKKC INVITERER DIG TIL

StjerneStjerne
Stjerneforestillinger 2016/2017

Stjerneoplevelser
AKKC INVITERER DIG TILStjerneoplevelser
AKKC INVITERER DIG TILStjerneStjerne

Stjerneoplevelser
20 FLOTTE STJERNEFORESTILLINGER 2016/2017

AKKC INVITERER DIG TIL

Spar 

100,- 
pr. billet

tekst er blevet til i samarbejde med 

Ældresagen, og som repræsentant 

for den ældre generation rappede 

Leif Fuglsang til akkompagnement 

fra de unge, dansende sangere. 

Lige det nummer ramte præcist  

aldersspredningen i den taktfast 

klappende festforsamling.

Efter legatuddelingen var Aalborg 

Kommune vært ved traktementet 

i de tilstødende lokaler, hvor en 

swingende jazztrio var aftenens 

tredje musikalske indslag.



”I Danmark findes der 254.675 men-

nesker med efternavnet Jensen. De 

17.635 har fornavnet Henning. Der er 

1.291 med navnet ”Henning Jensen”. 

Der er kun én by i Danmark, der hedder 

Barmer, og derfor er der kun én person, 

som med rette kan kalde sig ”HENNING 

BARMER JENSEN”, og under det navn 

kender vi ham”.  Sådan indledte Svend 

Aage Suhr sin tale til årets modtager af 

en særlig pris fra Aalborg Haandværk-

erforening, ”Sildemesteren”.

-Som mangeårig underviser og inspir-

ator i de tekniske skolers gastronomi 

og siden som TV-kok og ”kogekone” og 

ihærdig dyrker af traditionelle nor-

djyske råvarer anvendelse i nutidig 

madlavning er Henning Barmer Jensen 

trådt i tidløs karakter. Senest har han 

med en original opskrift fra ”madlabo-

ratoriet” i Barmer vundet det nordiske 

mesterskab i marinering af sild. 

Som en hyldest til mesteren og inspir-

atoren tildeler Aalborg Haandværker-

forening Henning Barmer Jensen årets 

særpris, ”Sildemesteren”.

”Sildemesteren”
Prisen består i en skulptur, der er ud-

formet i fællesskab af glaskunstneren 

Lene Højlund og smed Knud V. Jensen 

fra Håndværkerhusets smedie.

Spar Nord Legatet
Lasse Schneider Jakobsen stiler højt 

og har 2.000 faldskærmsudspring 

bag sig – de 600 som instruktør. Som 

16-årig indledte han uddannelsen 

til tømrer, og med svendebrevet i 

hånden arbejdede han to og et halvt 

år i forsvaret som ambulancered-

der med udsendelse til Afghanistan. 

Lige nu er han på 3. semester på 

UCN i Aalborg på vej mod at blive 

bygningskonstruktør. På 2. semester 

opnåede han et 12 tal.

Henning Barmer Jensen blev kåret som ”Sildemesteren” og modtog fra 
håndværkerforeningens formand, Svend Aage Suhr, en til lejligheden kreeret 
skulptur med en glassild i et stålnet

Direktør Henrik Skou overrakte 
Spar Nord Legatet til Lasse 
Schneider Jakobsen

Drømmen er at blive selvstændig, og 

15. august rejser han 4,5 måned til 

Holmesglen University Melbourne, 

Australien, for at udvikle sin viden om 

opførelse af høje bygninger, komplekst 

byggeri og planlægning af store bygge-

projekter. Spar Nord Legatet på 10.000 

kr. er med til at realisere drømmen.
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VVS-teamet på TECHCOLLEGE er ud-

peget som årets team. I indstillingen 

lægges der vægt på, at teamet trods 

store faglige udfordringer og ugevis 

af fyldte skemaer har udlevet ”team-

følelse, fællesskab, loyalitet, humor og 

kampgejst.

Årets team på 
TECHCOLLEGE

El og VVS firmaet Thomsen & Fals A/S 

blev årets modtager af Drop In Prisen, 

der uddeles af Aalborg Kommunes 

Familie- og Beskæftigelsesforvaltning 

til en virksomhed, der i særlig grad 

påtager sig socialt 

ansvar. Siden 2008 

har firmaet løbende 

taget mennesker, 

der har svært ved 

at finde fodfæste på 

jobmarkedet, i virk-

somhedspraktik og 

job med løntilskud.

Drop In Prisen 2016

VVS teamet på TECHCOLLEGE blev 
hyldet af direktør Michael Johansson

   29. juni kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

   18. august kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

   15. september kl. 18.00 
Medlensarrangement 
Ølsmagning

   29. september kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

   15. oktober kl. 13.00 
Medlemsarrangement 
Sild & JAZZ

   27. oktober kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

   17. november kl. 19.00 
Andespil

   24. november kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

   22. december kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

AKTIVITETER

Prisen blev overrakt af direktør Mi-

chael Johansson til VVS-teamet, der 

består af James Matthews, Karsten 

Skipper, Bremer Pedersen, Kim Bilde, 

Bjarne Sørensen, Flemming Kallehave, 

John Mørch,  Martin Poulsen, Christer 

Eiersted og René Villadsen.

Thomsen & Fals er en meget rummelig 

virksomhed med en positiv social 

profil og er altid villig til at give unge 

en chance. I øjeblikket har firmaet 16 

elever og lærlinge
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Morten Fals fra Thomsen & 
Fals modtog Drop In Prisen fra 
rådmand Maj-Britt Iversen



Verden ligger  
for jeres fødder
-Det er i sandhed en fest at stå overfor 

sådan en flok dygtige og ressourcestær-

ke, erhvervsuddannede mennesker. I 

har både fagligt og menneskeligt gjort 

en indsats, der bliver lagt mærke til, 

og som I nu bliver hædret for. Det har I 

helt sikkert fortjent, og det kan I være 

stolte af.

Sådan indledte direktør Niels Christen-

sen fra Erhvervshus Nord sin festtale til 

legatmodtagerne og fortsatte:

-En del af jer har muligvis allerede fun-

det et job, men uanset om I har job el-

ler ej, går I en lys fremtid i møde. I er 

en eftertragtet ressource hos virksom-

hederne. Der er brug for dygtige hånd-

værkere, der kan deres kram med både 

hænder og hoved. I er handlekraftige, I 

kan se løsninger, og I får tingene gjort. 

På den måde er I vant til at skabe værdi 

for de virksomheder, I arbejder for. I er 

jeres løn værd fra første dag på jobbet.

Det samme gør sig ikke altid gælden-

de for akademikere. De skal først efter 

endt uddannelse ud og have den prak-

tiske læring via det første job. Realistisk 

set går der flere år, før en nyuddannet 

akademiker kan skabe en værdi for 

	 Af Poul Krabbe

virksomheden, der står mål med deres 

løn. Jeg synes faktisk, at universiteterne 

i den grad kan lære noget af den måde, 

erhvervsuddannelserne er skruet sam-

men på. Især det stærke bånd mellem 

den teoretiske og den praktiske læring.

Det er rigtigt ærgerligt, at der er gået 

snobberi i de unges valg af uddannel-

se. For det, arbejdsgiverne vil have, er 

netop unge mennesker, som med deres 

praktiske færdigheder og logiske for-

ståelse for opgaven kan skabe værdi for 

kunderne. Vi skal som samfund have 

langt mere respekt for det praktisk lær-

te og stoppe det akademiske snobberi. 

Vi har ikke råd til andet, sagde Niels 

Christensen.

Der er en bred motorvej af karrieremu-

ligheder for den, der starter med at tage 

en erhvervsuddannelse. I kan vælge at 

blive ansat, eller I kan starte egen virk-

somhed. I kan fortsætte med en kort vi-

deregående uddannelse, eller i kan tage 

det fulde skridt på en lang videregående 

uddannelse med jeres erhvervsuddan-

nelse som fundament. Den civilingeniør, 

der også har en håndværksmæssig bag-

grund slår alle andre kandidater med 

flere længder til enhver jobsamtale.

Det allerbedste, vi kan gøre, er at vise 

vore omgivelser, at vi er stolte af vort 

håndværk. Når nogen løfter et øjenbryn 

ved ordet ”erhvervsuddannelse”, er det 

ganske enkelt på grund af omverdenens 

uvidenhed om de muligheder, der åbner 

sig via en erhvervsuddannelse. De for-

domme skal vi have nedbrudt – vi har 

ikke råd til andet.

Der er så få på erhvervsuddannelserne, 

at mange af jer vil komme til at tjene 

betydeligt mere end de, der vælger en 

akademisk uddannelse. Ganske enkelt, 

fordi I er en mangelvare, og fordi I ska-

ber værdi for jeres virksomhed. Verden 

ligger for jeres fødder. Nyd det og giv jer 

selv et klap på skulderen. Det har I for-

tjent. I har valgt den helt rigtige vej ud i 

arbejdslivet. Jeg vil ønske jer alt held og 

lykke med fremtiden, sluttede erhvervs-

direktør Niels Christensen – der selv er 

uddannet mekaniker, har ejet en møbel-

fabrik, der to år i træk blev gazellevirk-

somhed og nu er erhvervsdirektør med 

ansvar for vækst i en hel kommune, 

Frederikshavn.
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Legater fra laug og  
mesterforeninger tildeles

Frisør Jane Kloster Niss
Flisemurer Frederik Nielsen
Elektriker Anders Torbjørn Iversen
VVS- og blikkenslager Patrick Sten Madsen
Bygningsmaler Birgitte Voetmann
Tømrer Martin Thomas Pedersen

Aalborg  
Haandværkerforenings 
legater tildeles

Urmager Erik Malmkjær Christoffersen
Kleinsmed Zied Fezzani
Butiksslagter Pernille Kirch
Konditor Simone Rodi Hansen
Kok Kecia Sofie Rasmussen
Bygningskonstruktør  
Daniel Overgaard Thomsen
Maskinmester Robert Jack Costin
Frisør Linette Nymand Olsen
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VELKOMMEN TIL NYE  
MEDLEMMER
Nybæk Grafisk 
Morten Nybæk

Nordjysk Låseteknik A/S
Tove Berg

Renomme Byg
Per Kondrup 

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 træffes 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

Gennem snart mange år har presse-

fotograf Michael Bo Rasmussen fra 

Baghuset Pressefoto sørget for den 

billedmæssige dokumentation af 

legatfesten. I år blev der også lavet 

”levende billeder”, da fotografen 

Torben Jensen filmede legatoverræk-

kelserne. Resultatet indgår i en video 

om Aalborg Haandværkerforening, 

som bliver tilgængelig på foreningens 

hjemmeside og på Facebook inden som-

merferien. Filmen bliver til i samarbe-

jde med journalist Per Jensen (tidligere 

mangeårig medarbejder på TV2 Nord) 

og støttes af Pension for Selvstændige, 

der ser den som et pilotprojekt, der skal 

Kameramand i arbejde
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VI UDBYDER OGSÅ KURSER INDEN FOR:

WWW.AHKURSER.DK

NYT CENTER 
NY VIDEN 
NYE MULIGHEDER
Start her, hvis du vil opdateres på nyeste viden. I Center for Karriere og Uddannelse 
sætter vi fokus på dig, dine ønsker og din situation. Her får du kurser og uddannel-
ser, der bringer dig videre - og vi udvikler løbende nye tilbud.

SPROG OG 
INTERNATIONALISERING

IVÆRKSÆTTERI

SALG OG KOMMUNIKATION

AKADEMI

FJERNUNDERVISNING

LEDELSE

IT OG ADMINISTRATION ØKONOMI OG REGNSKAB
Vi hjælper dig videre, uanset om du 
er nybegynder eller garvet IT-bruger. 
Hos os bliver du opdateret på den 
nyeste viden inden for et væld af 
IT-programmer.

Med vores kurser inden for økonomi
og regnskab lærer du og dine kolleger 
hurtigt at blive talknusere. Lær om 
regnskab og mere specifi kke emner 
som bogføring og økonomistyring.

Venlig hilsen 
BESTYRELSEN

MEDLEMS-
ARRANGEMENT

TID: 15.sep. 2016 kl. 18.00
STED: Håndværkerhuset,  
Kattesundet 20, 9000 Aalborg

Foredrag og smagning 
6 forskellige øller.
Der serveres brød og pålæg.

Medlemspris 150,- kr. pr. person.

Tilmelding på email:  

info@aalborg-hvf.dk  

Senest den 1. september 2016. 

Mødesponsor:

ØLSMAGNING

Kameramand i arbejde
markedsføre håndværkerforeningerne 

indsatsområder overfor ikke 

mindst de yngre 

håndværkere.

Torben Jensen i aktion bag tre 
af aftenens legatmodtagere
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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 nye vinkler på opgaverne og ekstra hænder i huset 
– vær med til at uddanne 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 HOS:

Kurt Dahl 
Praktikpladskonsulent
Telefon: 2526 6470
E-mail: kuda@techcollege.dk

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

Sæt kryds!

Vi har åbent hus 
10. juni 

kl. 10-15.

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 findes 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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EJERSKIFTE
Det kræver tid og indsigt at planlægge og 
gennemføre generationsskifte, ofte flere 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 INDUSTRIUCN 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
• Energimanagement - 1½ 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 Digtal 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. 

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 

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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SAMARBEJDSAFTALE 
MED ADVOKATFIRMAET  
VINGAARDSHUS A/S
”Aalborg Haandværkerforening har ind-
gået samarbejdsaftale med Advokatfir-
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�

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 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

Enernes valg
Frederik Nielsen og Martin Thomas Pedersen var de 
eneste i deres 9. klasser, der valgte håndværkervejen. 
Det har de ikke fortrudt, og deres resultater indtil nu 
blev til legatfesten belønnet med 10.000 kr.

	 Af Poul Krabbe

Frederik og Martin har aldrig været i tvivl 

om, at de ville være håndværkere. Da de 

forlod 9. klasse på henholdsvis Gl. Has-

seris og Vester Mariendal skole, var de 

klassens eneste, der valgte håndværkerve-

jen, og deres ambitioner har allerede bragt 

dem langt: Frederik Nielsen blev ved DM i 

Skills 2016 hyldet som Danmarks dygtigste 

flisemurerlærling. Martin Thomas Peders-

en scorede et 12 tal og bronzemedalje, da 

han i juni 2015 bestod svendeprøven som 

EUX tømrer fra Tech College Aalborg – og 

10 i teori.

De flotte resultater gjorde til Aalborg 

Haandværkerforenings legatfest de to 

unge håndværkere 10.000 kr. rigere. Fred-

erik Nielsen modtog foreningens  legat  

”Håndværkets Højdespringer”, og Martin 

Thomas Pedersen modtog for sit engage-

ment og evnen til nytænkning ”Erhvervs-

skolernes Forlags Legat”.

Det var Frederiks Nielsens morfar, der 

som murerarbejdsmand introducerede og 

inspirerede barnebarnet til murerfaget, og 

forældrene støttede med et ”du skal vælge 
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Det lå i luften, at vi skulle i gymnasiet, og 
når vi skulle have prøve, sagde læreren, at 

det var ligesom at være i gymnasiet. At det, vi 
lærte, også kunne bruges i en erhvervsuddannelse, 
lå ikke i planerne.

Frederik Nielsen,  
FlisemurerlærlingEnernes valg

det, du har lyst til”. Det førte til mur-

erfaget på Tech College Aalborg, og 

da der skulle vælges speciale, valgte 

Frederik fliserne: ”De passer bedst til 

mig. Med fliser kan du med det blotte 

øje se en skævhed på 1 mm. Det kan 

du ikke med mursten” Praktikpladsen 

er hos M. Thomsen Støtt Aalborg A/S, 

og når han er udlært til september, 

står der en plads ledig som svend.

I familien Pedersen vil alt andet end 

en tømreruddannelse være utænkelig, 

for som Martin siger: ”Det har altid 

været det, vi talte om ved middagsbor-

det”. Faderen Henrik Thomas Pedersen 

er indehaver af Nowell Tømrer & 

Snedker, Martins storebror er allerede 

tømrer, og lillebroderen er i gang med 

at blive EUX tømrer. Det kan ikke 

overraske, at Martin har tilbragt sin 

praktiktid i familiefirmaet, og at han 

er fortsat der som svend.

”Ligesom at være i gymnasiet”
De to legatmodtagere har fælles erin-

dringer fra tiden i folkeskolen. Hvis 

de ikke på forhånd havde valgt deres 

fremtidige karriere, var de måske 

begge endt i gymnasiet. Lærerne talte 

ikke om erhvervsuddannelser, for de 

havde ikke kendskab til dem. Som 

Frederik siger: ”Det lå i luften, at vi 

skulle i gymnasiet, og når vi skulle 

have prøve, sagde læreren, at det var 

ligesom at være i gymnasiet. At det, vi 

lærte, også kunne bruges i en erh-

vervsuddannelse, lå ikke i planerne”.

I dag er Frederik Nielsen 20 og Martin 

Pedersen 21 år. De møder stadig kam-

merater fra tiden i folkeskolen, og de 

forskellige karrierevalg er et tema for 

samtale- men ikke et dominerende af 

slagsen.

-For dem, jeg møder, er det ikke ned-

eren, at jeg valgte at blive tømrer. De 

er snarere misundelige over, at jeg har 

tjent penge, mens jeg var i gang med 

uddannelsen. Jeg føler, at jeg er mange 

år foran dem, der valgte gymnasieve-

jen. Jeg har kunnet spare op til at købe 

en billig, forfalden lejlighed, som jeg 

nu er i gang med at renovere, fortæller 

Martin, og Frederik indskyder, at den 

plan også er hans.

Martin var på det første hold, der 

gennemførte den firårige EUX, der 

kombinerer en erhvervsuddannelse 

med gymnasiale fag. Det var den 

kombination af to verdener, der fik 

ham til at vælge EUX. Lige nu er det 

tømrerhåndværket, der er i spil. ”Det 

er vigtigt at få en erfaring med fra fa-

get. Så må jeg se igen, om jeg vil noget 

mere; f.eks. en uddannelse til bygn-

ingskonstruktør”.

Den hårdhudede flisemurer
For Frederik er den første ambition – 

bortset fra at lave en god svendeprøve 

til september – at kvalificere sig til 

DM i Skills i januar 2017 i Gigantium. 

Med sine 20 år har han mulighed for 

at få den oplevelse for anden gang. 

Selvfølgelig vil han så igen gå efter 

førstepladsen i håb om at komme med 

til VM, der i 2017 holdes i Dubai.

-Selvfølgelig tænker jeg på min frem-

tid. Jeg nyder at gå på arbejde, men det 

kan også være fysisk hårdt. Hvis jeg 

begynder at mærke, det slider på krop-

pen, kan jeg måske finde på at læse til 

bygningskonstruktør. Det må kroppen 

afgøre, siger Frederik Nielsen, der ved 

DM i Fredericia demonstrerede, hvor 

hårdhudet, han er.

På konkurrencens første dag skar han 

sig på en flisekant. Det kostede en 

skive af tommelfingeren, og samariter-

forbindingen blev hurtigt gennem-

blødt og udskiftet. Efter ni timers 

intens konkurrence blev der endelig 

tid til at tage på skadestuen.

-Jeg fik overtalt lægen til at lægge en 

forbinding, som jeg kunne arbejde 

med dagen efter, og det gik da nogen-

lunde, selv om det dunkede i tommel-

totten. Det værste var stivkrampeind-

sprøjtningen. Den gjorde nas, fortæller 

Frederik, der på sidste dag af DM i 

Skills 2016 fik overrakt sit vinderbevis 

af statsminister Lars Løkke Rasmus-

sen – ”han er godt nok ikke ret høj”.
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De akademiske 
håndværkere  
har fingrene
dybt nede 
i historien

	 Af Poul Krabbe

Akademiske håndværkere i aktion på Bevaringscenter 
Nordjylland. Konservator Laura Hesel Bonde ved staffeliet 
og ledende konservator Hanne Billeschou Juul ved arbejds-
bordet med et gipsrelief fra Vendsyssel Kunstmuseum
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Bevaringscenter Nord-
jylland blev til legat- 
festen hyldet som  
 ”Årets æreshåndværker 
i Aalborg”. Tusinder af 
års nordjysk kulturhisto-
rie bliver bevaret for ef-
tertiden på værksteder-
ne i Hammer Bakker. 

Der kan være langt mellem akademi-

kere, der betragter sig selv som hånd-

værkere – og er stolte af det – men 

kombinationen trives på Bevarings-

center Nordjylland i Hammer Bak-

ker. Fem af de seks konservatorer er 

uddannet på Det Kongelige Danske 

Kunstakademi, mens den sjette er ud-

dannet møbelsnedker i Frankrig.

-Man er en lykkelig konservator, når 

man står med fingrene dybt nede i 

materialet. For mig er det en nødven-

dighed for at have forståelsen af, hvad 

opgaven overhovedet handler om. Vi 

betragter os som en blanding af aka-

demikere og håndværkere, hvor den 

akademiske vinkel primært kommer 

til udtryk i de mange rapporter om 

processer og enkeltopgaver, siger le-

dende konservator Hanne Billeschou 

Juhl, der har været med siden centrets 

etablering i 1991 og er konservator 

med specialet ”kulturhistorie”.

Den etiske udfordring
Bevaringscentrets overordnede formål 

er at bevare kulturarven for eftertiden; 

at forhindre, at tidens møl og rust, lys- 

og klimapåvirkninger sletter sporene 

af tusinder af års kultur og historie. 

Konserveringen er i centrum, men of-

te er restaurering en nødvendighed.

-At restaurere kan være en etisk ud-

fordring. Vi må som konservatorer 

ikke gøre os til dommere over den 

kunstneriske udformning eller de hi-

storiske vidnesbyrd. Derfor går vi til 

opgaven med respekt for historien og 

de sammenhænge, tingene indgår i, og 

vi gør det med faglig stolthed. Alting 

er en ny opgave, en ny ud-

fordring, hvor vi trækker 

på vores viden om de tek-

nikker og processer, som 

passer lige netop til den.

Bevaringscenter Nord-

jylland er en nonprofit 

virksomhed, men allige-

vel med den kommer-

cielle vinkel, der ligger 

i, at en væsentlig del af 

finansieringen kommer 

fra opgaver uden for de 

statsanerkendte mu-

seer.

-Men ligegyldigt, hvad opgaven 

består i, arbejder vi efter ICOM’s inter-

nationalt gældende etiske regler. Dem 

fraviger vi ikke, og derfor kan der væ-

re opgaver, vi siger nej til – f.eks. hvis 

en renoveringsopgave også indebærer 

”forskønnelse” af et oprindeligt værk. 

Det er heldigvis ikke så tit. De private, 

vi løser opgaver for, har forståelse for 

ikke blot vor viden og kunnen, men 

også vores etik, og for os giver det god 

mening at arbejde i andre sammen-

hænge end de museale. Hvem skal 

ellers gøre det? spørger Hanne Billes-

chou Juhl.

Røntgen og mikroskop
Hos bevaringscentret i Hammer Bak-

ker ender mange af de genstande, der 

dukker op i forbindelse med arkæolo-

giske udgravninger eller prøvetagnin-

ger eller fra fritidsarkæologerne med 

deres søgeudstyr.  For konservatoren 

er det et spændende øjeblik, når rønt-

genbilleder og mikroskoperinger med-

virker til at afgøre, hvad der skjuler sig 

i en opgravet jordklump. Skrammel 

eller guld.

Opgaverne er vidt forskellige. Beva-

ringscentret konserverer til stadighed 

genstande og kunstværker fra mange 

kirker, men også for f.eks. stadsar-

kivet i Aalborg og private samlinger 

som Apotekersamlingen i Jens Bangs 

Stenhus. Men ikke alt har generatio-

ner bag sig. Da Jørn Særker Sørensens 

seks udsmykninger i nicherne på spil-

lestedet Skråen skulle flyttes til Nord-

kraft i 2009, blev eksperterne fra Ham-

mer Bakker tilkaldt. Kunstneren havde 

hverken i materialevalg eller monta-

geproces tænkt sig, at værkerne skul-

le eksistere mere end nogle få år. Nu 

hænger de på Nordkraft i en tilstand, 

der rækker langt ud over nu og her.

Hvordan bevarer man en skulptur, der 

er støbt i cement og er under tiltagen-

de nedbrydning? Det spørgsmål er ak-

tuelt i forbindelse med Hugo Liisbergs 

skulptur ”By og Land”, der siden 1935 

har stået ved Østerbro indgangen til 

Østre Anlæg i Aalborg. Lige nu er kon-

servatorerne i gang med en samlet til-

standsvurdering, der også indebærer 

udtagelse af mørtelprøver med hen-

blik på restaurering og efterfølgende 

konservering.

-Vi ser det som en væsentlig opgave at 

være med til at bevare teknikker, der 

er ved at uddø sammen med de hånd-

værkere, der har anvendt dem i gene-

rationer. Derfor trækker vi også på de-

res viden og erfaring til opgaver ”ude 

i marken”, og vi har med stor glæde 

samarbejdet med værkstederne i 

Håndværkerhuset, som kan nogle helt 

særlige ting og holder traditionerne 

i hævd. Vi er med til at dokumentere 

deres teknikker og dermed også til at 

formidle det traditionelle håndværk, 

fortæller Hanne Billeschou Juhl.

Den franskfødte møbelsnedker Pascal 
Faudot er en tusindkunstner på sit felt
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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 
fleksjoblovgivning? Kontakt Cabi.

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

  Gratis telefonisk rådgivning om 
fleksjob, 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 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 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

VARELOTTERIETS  
KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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Iværksætter-ideen blev modnet 
på landevejen
Møbelsnedkeriet Als & 
Grønning fik årets iværk-
sætterlegat og har en 
drøm om en gang i frem-
tiden at kunne give en 
lærling en meningsfyldt, 
varieret uddannelse.

På den fælles biltur fra Aalborg til EUC 

Nord i Hjørring havde Uffe Als og Klaus 

Grønning god tid til at udveksle drøm-

mene om fremtiden. De kendte ikke 

hinanden, inden de i en sen alder gik i 

gang med uddannelsen til møbelsned-

kere, men allerede på 2. hovedforløb be-

gyndte de at tale om at blive selvstæn-

dige sammen, og med svendebrevet i 

hånden i september 2014 var tiden inde.

Første step var to måneder senere i 

en uopvarmet garage i Gug, og udsty-

ret var, hvad de betegner som ”hob-

byværktøj”. 1. juli 2015 flyttede de til 

iværksætterhuset ”Byens Rum” i Østre 

Havn som den mest støvende og lar-

mende virksomhed. 8. juli blev ”Mø-

belsnedkeriet Als & Grønning IVS” stif-

tet, og 14. februar 2016 blev adressen 

det værksted på Skudehavnsvej, hvor 

snedkermester Steen Frederiksen hav-

de udfoldet sig i en menneskealder, in-

den han gik på efterløn. Værkstedet er 

på 200 m2 og har en fuldt udstyret ma-

skinpark – ”og så kan vi også ind imel-

lem trække på Steens erfaring”, som 

Uffe Als siger.

De to iværksættere modtog til Aalborg 

Haandværkerforenings legatfest ”Aal-

borg Kommunes iværksætterlegat for 

unge håndværkere”

De nyuddannede møbelsnedkere hav-

de forberedt sig til den ny tilværelse 

som selvstændige. BusinessAalborg 

gav iværksætterrådgivning og koblede 

en aktiv erhvervskonsulent på projek-

tet, og sideløbende udnyttede Als & 

Grønning tilbuddet fra Nordjysk Iværk-

sætter Netværk om penge til 16 timers 

professionel rådgivning fra selvvalgte 

eksperter.

-Man kan til en vis grad forberede sig 

på selvstændigheden, når man udnyt-

ter de muligheder, der bliver tilbudt, 

men der er meget nyt at tage stilling 

til. Nu er vi stille og roligt i gang med 

at samle erfaringer med det at være sig 

selv.  Man kan ikke komme sovende på 

arbejde, siger Klaus Grønning.

Den romantiske idé
Uffe Als (i dag 32 år) var pædagogmed-

hjælper i Aarhus og Klaus Grønning 

(36) leder af NORDJYSKE’s pakkeri i 

Aalborg, da de besluttede sig for at skif-

te spor og mødte hinanden for første 

gang i Hjørring.

-Vi har en fælles, måske romantisk 

idé om at holde det gamle håndværk i 

hævd. Om ikke at overlade alt til maski-

nerne, men selv at have materialerne 

mest muligt i hånden, selv at være me-

ster og realisere ideerne. Vi vidste godt, 

at den mere kreative del af de danske 

møbelproducenter havde det svært un-

der den økonomiske nedtur, men jeg sy-

nes, det vender nu, siger Uffe Als.

Forbrugerne er meget optaget af retro 

og genbrug, og at tingene har en histo-

rie, som de selv kan være med til at ud-

vikle. Flere vil have et unikt møbel, de 

kan have i lang tid, og mange går selv 

i gang med værktøjet. Det er fint nok, 

men som møbelsnedkere kan vi bidra-

ge med finish og detaljer i sammenlig-

ning med de hjemmelavede ting, sam-

tidig med at kunderne selv kan være 

med til at udvikle de ønskede møbler.

”Sparsommelige og ydmyge”
Lige nu er der god gang i værkstedet på 

Skudehavnsvej. Mens iværksætterne 

udvikler på ny produkter – primært 

borde - er de i gang med et par større 

ordrer. Sideløbende er der restaure-

ringsopgaver, der er lærerige og inspi-

rerende, fordi de ny møbelsnedkere 

også får de ældre design i hænderne. 

Det langsigtede mål er en ”bæredygtig” 

produktion med lokalt træ, der har en 

historie, inden det forarbejdes. Men der 

går tid inden da, for Als & Grønning har 

endnu ikke kapacitet til at tørre træet 

forsvarligt selv.

Den 1. april i år udbetalte de to for før-

ste gang løn til sig selv, og de supple-

rer fortsat indkomsten med vikarjob 

i døgninstitutioner og på skoler. Ar-

bejdsdagene kan blive lange, men som 

Uffe Als siger: ”Vi er sparsommelige og 

ydmyge. Vi nøjes”.

Forventningen er, at der bliver brug for 

flere hænder på værkstedet. De første 

skal sidde på en lærling.

-Vi vil gerne nå til et punkt, hvor vi 

kan tage en lærling. Så kan vi i praktik-

ken give noget tilbage til faget og være 

med til at holde det i live. Vi kender 

beretningerne om, hvordan vordende 

møbelsnedkere bruger næsten hele 

praktiktiden på at banke dyvler i eller 

serieproducere det samme stykke mø-

bel i måneder. Det er ikke godt nok, så 

den dag, vi får en lærling i praktik, skal 

han/hun opleve en varieret uddannelse 

med to udlærte svende som mentorer, 

fortæller Uffe Als.

Klaus Grønning (til venstre) og Uffe Als 
blev iværksættere under beskedne forhold 
i ”Byens Rum”, inden de flyttede til det 
nuværende, store værksted på Skude-
havnsvej

	 Af Poul Krabbe
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ening, hvor de to initiativtagere, Lars 

Bonde og Mads Mulvad varetager rol-

lerne som administratorer, kuratorer 

og altmuligmænd. For den indsats 

modtog de Aalborg Haandværkerfor-

enings ”Kunsthåndværkerprisen”. 

Prisen er uddelt siden 2012, og de 

medfølgende 10.000 kr. stilles til rå-

dighed af Torben Vejs Fond.

-Vi håber, de store udsmykninger er 

med til at skabe liv i byens rum, væk-

ker nysgerrighed og inspirerer til op-

levelser. Det er vores egen lyst til at 

bidrage til Aalborgs mangfoldighed, 

som driver værket, fortæller Mads 

Mulvad, der til daglig er kunstnerisk 

leder af Studenterhuset og bl.a. side-

løbende har været den ansvarlige for 

Pavillon Junior Scenen på Roskilde 

Festival i 9 år.

Mads Mulvad deler sin interesse for 

street art med Lars Bonde, billed-

kunstner og indehaver af Galleri Væg 

i Jernbanegade og med en MA i kom-

Siden 2014 er Aalborgs midtby ble-

vet dekoreret med 25 gavl- og væg-

malerier i stort format. Internationalt 

kendte kunstnere inden for ”street 

art” er inviteret til byen for at skabe 

kunstværker i det offentlige rum, og 

samlingen og dens kvalitet vækker 

opsigt langt uden for landets grænser. 

En spadseretur gennem det udendørs 

galleri er en inspirerende oplevelse 

for den, der ikke blot haster ad ho-

vedstrøgene. Beskueren skal ofte be-

væge sig rundt om hjørnerne, inden 

de står ansigt til ansigt med kunst-

værker, de ikke har bedt om eller for-

ventet.

20 af væg- og gavlmalerierne er skabt 

på WE AART festivalerne i 2014 0g 

2015, men også Galleri Kirk og Gale-

rie Wolfsen har aktivt deltaget i at gø-

re Aalborg til et nordeuropæisk cen-

trum for street art i storformat.

WE AART er et privat initiativ, regi-

streret som en erhvervsdrivende for-

munikation fra Aalborg Universitet i 

bagagen. I 2013 blev de to enige om 

at søsætte WE AART festivalen, og 

året efter kom de første 10 kunstnere 

til Aalborg og tog fat på hver deres 

væg eller gavl. I 2015 kom der 10 ny 

kunstnere, og projektet videreføres 

også i år.

Fra graffiti til kunst
I 2014 gav Aalborg Kommune festi-

valen en etårig støtte på 200.000 kr. 

og fulgte op med 200.000 til festiva-

lerne i 2015 og 2016. Desuden har WE 

AART modtaget støtte fra blandt an-

dre Spar Nord Fonden og Det Obelske 

Familiefond, mens Flügger har bidra-

get med malergrej i stort omfang og 

Loxam Rental med lifte. Budgettet 

for hver af de tre festivaler ligger om-

kring en million kr.

-Til en begyndelse var det ikke alle, 

der mente, at de store malerier er en 

god idé. Gadekunst forbindes ofte 

med graffiti og tags på uønskede ste-

WE AART festivalen har  
de seneste to år bidraget 
med 20 store gavl- og væg-
malerier i Aalborg, og også 
i år kommer kunstnere fra 
hele verden til Aalborg 
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Mads Mulvad (til venstre) og Lars Bonde er initia-
tivtagerne til WE AART og foreløbig 20 af Aalborgs 
markante væg- og gavlmalerier (Foto: Allan Toft)
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Kunst fra væg til væg

der. Den slags har jeg svært ved at 

se som kunst. Meget af det er skæm-

mende og tenderer hærværk, men 

det skal ikke bortforklare, at mange 

af de kunstnere, der nu er anerkend-

te for deres murmalerier, har deres 

baggrund i graffitien, fortæller Lars 

Mulvad.

Street art scenen eksploderer i dis-

se år over hele verden. Stavanger i 

Norge har siden 2001 haft sin NuArt 

street festival, og den har WE AART i 

Aalborg hentet inspiration og erfarin-

ger hos.

-De gode kunstnere er ekstremt ef-

terspurgte og rejser fra væg til væg 

over hele verden. Ofte har de ingen 

fast adresse, og det har været et he-

stearbejde for os blot at finde frem til 

deres kontaktoplysninger, når vi ville 

invitere dem til Aalborg. Når de kom-

mer til byen, er det ofte uden skit-

ser, for de vil se gavlen eller væggen 

først. Mange af dem er dybt interes-

seret i områdets histo-

rie og har respekt for 

dets særpræg, fortæller 

Mads Mulvad.

Store forberedelser
Forarbejdet til festivalen i 

sommermånederne foregår 

hele året. Mads Mulvad og Lars 

Bonde er hele tiden på jagt efter 

ny vægge og gavle, der kan bidrage 

til levendegørelse af byens rum. Når 

en gavl – og dens ejer - er fundet, ind-

ledes dialogen om kunstnervalg, og 

stadsarkitekten inddrages, inden det 

er muligt at sætte flueben ved et nyt 

udsmykningsprojekt. Og så er der he-

le logistiksiden, når festivalen tager 

fart, og mange kunstnere er i gang på 

hvert sit sted i Aalborg. På det om-

råde har de to initiativtagere og deres 

hjælpere høstet tidkrævende og dyre-

købte erfaringer

På nuværende tidspunkt er antallet 

af kunstnere i år ikke endeligt fast-

lagt. Som så meget andet i WE ART 

handler det om finansiering. Men den 

første kunstner – fra Argentina – an-

kommer i juni og resten i august og 

september. Målet er 8-10 kunstvær-

ker.

-Da vi tog fat i 2014, så vi WE AART 

som et treårigt projekt, så lige nu har 

vi tænkepause med hensyn til 2017. 

Måske er byen ved at være mættet 

med gavlmalerier, og lige nu er der en 

generation af gadekunstnere, der ar-

bejder tredimensionelt. Så måske er 

skulpturer det næste. Vi vil ikke ude-

lukke en videreførelse af WE AART i 

en eller anden form. Men kan vi blive 

ved med at rejse midlerne? Spørger 

Mads Mulvad
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Gavlmalerierne er skabt 
af internationalt kendte 
street art kunstnere og er 
med til at skabe uventede 
oplevelser i byens rum.
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