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med i kommunens ungestrategi-

gruppe, der sætter mål for de unges 

uddannelse. Foreningens repræsen-

tantskab rummer formænd og older-

mænd fra de forskellige fagområder, 

og her er uddannelse, praktikpladser 

og fremtidens behov for arbejdskraft  

altid på dagsordenen.

 Vi bakker endvidere op om SMV-

danmarks måske lidt kontroversielle 

forslag om at flytte 10. klasses ele-

verne  til erhvervsskolerne. I dag er 

det kun omkring 4 pct. af eleverne, 

der vælger 10. klasse, som efterføl-

gende tager på en erhvervsskole. Det 

er ikke optimalt.

Og tro ikke at håndværksfagene 

står stille. Der sker hele tiden nyt 

– energioptimering, co2 begræns-

ning, bæredygtigt byggeri og ud-

vikling af nye metoder og mate-

rialer giver spændende jobs for de 

unge. Læs blot artiklen i dette blad 

om AAU’s byggeudviklingsafde-

ling BUILD, hvor fremtidens byg-

geri testes. Men glem heller ikke, 

at vi ud over at skulle bo godt også 

Andre, der tager den slagne vej med 

kandidateksamener og rigtigt mange 

år på SU, kan mange gange se frem 

til usikre jobmuligheder og måske 

personlige nedture, fordi deres ud-

dannelse ikke er efterspurgt af ar-

bejdsgiverne. 

Alligevel lægger folkeskolerne stor 

vægt på at motivere deres forvent-

ningsfulde elever til at tage en gym-

nasial uddannelse, så snart deres 

karaktergennemsnit giver adgangen 

dertil.  Det er ikke fint nok at gå i 

lære eller som ung står ved, at man 

vil ud i erhvervslivet og præstere et 

stykke samfundsgavnligt arbejde al-

lerede i læretiden.

Vi i SMVaalborg gør noget positivt for 

at dække fremtidens arbejdskraft.  

Uddannelse, der er en af vores mær-

kesager, har højeste prioritet. 

Derfor arbejder vi på mange fronter 

for de unge. Vi har en årlig uddeling 

af legater til dygtige unge, som mo-

tivation for andre.  Vi har vore gæ-

stelærere, som besøger de folkesko-

ler, der vil tage imod os. Er endvidere 

skal have noget godt at spise. Det sør-

ger blandt andet de faglærte slagtere 

for. Læs mere om hvad slagter Holm-

berg gør for de unge og bemærk ikke 

mindst, at den nyuddannede slagter 

og pølsemager er yderst tilfreds med 

sin tilværelse, og de muligheder han 

har.  Genindfør derfor obligatorisk er-

hvervspraktik i folkeskolen - lærerne 

ved desværre generelt for lidt om ar-

bejdsmarkedet og dets uddannelser. De 

unge, som har oplevet erhvervspraktik 

mener, at erhvervspraktik giver et vær-

difuldt indblik i forskellige jobfunktio-

ner, arbejdsopgaver og arbejdsmiljø, 

samt giver en  god orientering om ar-

bejdsmarkedet. 

På trods af alle bestræbelser er der dy-

stre tal omkring tilmeldingerne til er-

hvervsuddannelserne på TECHCOLLEGE 

i Aalborg. Den 2. august 2022 var tal-

let ca. 500, mod 653, i 2021. Det er dog 

fortsat muligt at tilmelde sig uddannel-

serne.

Det er en hård kamp, men vi fortsætter 

bestræbelserne for at sikre fremtidens 

arbejdsstyrke.

Langt de fleste der tager en faglig uddannelse 
har godt fast arbejde, er tilfredse med deres 
tilværelse, deres løn og arbejdsvilkår -  samt glade 
for at kunne skabe noget med hænderne, og  så 
har de ikke mindst muligheder for at blive leder 
eller selvstændig. 

 Af Svend Aage Suhr, Formand for SMVaalborg

Mangelfuld  
vejledning     
skaber problemer
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Jeg er fra den tid, hvor man naturligt valgte en faglig uddannelse - et håndværk. 
Ligesom ens far eller onkel. Dem hvis fædre var på værftet gik i lære som smed 
eller skibsbygger og i min familie var der flere der havde blod på fingrene.  
Så det var så nemt at vælge slagterfaget.

Lærling  
og mester      
markedsfører slagterfaget

 Af Finn Lange
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Mange unge mennesker var, dengang 

Ib Holmberg var ung, lige så usikre, 

som unge i dag. Men mange gange 

kendte faderen en mester i et hånd-

værksfag, og han gav måske plads til 

en usikker teenager.

- Man var nederst i hierarkiet, men det 

at starte i en virksomhed som lærling 

var en god måde at blive voksen på. 

At komme på en arbejdsplads og lære 

håndværket. Det var fantastisk. 

Mød op i butikken
Og det vil Ib Holmberg gerne give vi-

dere til de unge i dag. Han tager med 

åbne arme imod alle unge, der person-

ligt møder op og søger læreplads - alle 

får en chance.

- Det fortjener de. Uanset hvad de har 

med i bagagen, så får de en mulighed 

her. Jeg er åbenhjertig og bramfri - og 

stiller krav til de unge samtidig med, 

at jeg giver dem ansvar for deres egen 

udvikling.

Ib har holdning til, at man møder til ti-

den, er velsoigneret og engageret. Han 

har flere gange overtalt lærlinge til at 

møde op, selvom de ringer og melder 

forfald.

- Jeg henter dem også nogle gange der-

hjemme og snakker med dem om de-

res udfordringer. Jeg siger, at vi har 

brug for dem her i butikken og ude 

bagved. De yder en indsats, og hvis ik-

ke de kommer, er der jo andre, der skal 

løbe hurtigere.

Ib Holmberg synes, at det synd for de 

unge, at de ikke bliver motiveret til at 

tage en faglig uddannelse, når hånd-

værksfagene giver så mange mulighe-

der og et godt liv med indhold og chan-

cer for at tjene godt med penge.

- Jeg kan fortælle dem, at jeg har fået 

en god uddannelse, har og har haft 

spændende job og mange gode år som 

selvstændig. Jeg viser dem nogle gange 

et billede af min lystsejler for at illu-

strere, at de også kan opnå at få succes 

i vores fag.

Fra Læsø til Vejgaard
Ib Holmberg er stærkt engageret i fa-

gets fremtid, og opfordrer sine lærlin-

ge til at være ambassadører for slagter 

uddannelsen. Derfor har han tilskyn-

det den 22-årige, netop uddannede 

- fortsættes side 6 

Henrik Hedelund på besøg på 
Skansevejen skole sammen 
med Simon Stoklund.

Simon skærer for mens en 
elev studerer slagterkniven. 

slagter og pølsemager, Simon Stoklund til 

at tage sammen med tidligere faglærer på 

TECHCOLLEGE Henrik Hedelund ud på fol-

keskolerne. Ud for at inspirere elever i de 

ældste folkeskoleklasser til at tage en fag-

lig uddannelse – måske på trods af deres 

forældres og andres velmenende råd om, 

at gymnasiet er den eneste vej til rigdom 

og lykke.

Simon Stoklund tog selv fra Læsø til Aal-

borg, hvor han som 18-årig bankede på 

døren hos Ib Holmberg og så mesteren i 

øjnene.

- Jeg var lidt rodløs og trængte til at bru-

ge både kræfter og hjernen på noget me-

ningsfuldt. Og jeg har aldrig fortrudt, at 

jeg gik den vej.

- Jeg har det rigtigt godt med at betjene 

kunder og vejlede dem i, hvad de skal kø-

be, og hvordan de skal få det bedste ud af 

de produkter, vi har i butikken. Jeg kan li-

de at præstere, og kan lide den friske tone, 

vi har både ude bag ved og i butikken. 

Jeg var lidt rodløs 
og trængte til at 

bruge både kræfter og 
hjernen på noget 
meningsfuldt. Og jeg har 
aldrig fortrudt, at jeg gik 
den vej.

Et godt scoretrick
Simon Stoklund tager derfor nu gerne 

afsted en gang imellem for at møde 

skoleelever og fortælle dem om sin 

uddannelse - hverdagen og karriere-

muligheder i slagterfaget. Nu er han 

både slagtersvend og pølsemager - og 

har fast job og ansvar i den populære 

og travle slagterforretning i Vejgård.
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- Jeg går meget op i kvaliteten i vores 

produkter, og hvor kødet kommer fra, så 

kunderne får en god oplevelse og kom-

mer igen med kommentarer og ros til bu-

tikken. 

Og både mester Ib Holmberg og svend Si-

mon Stoklund har oplevet, at kendskab til 

råvarer og evnen til at lave en god middag 

- også tiltaler og giver point hos pigerne. 

Ib Holmberg pointerer at erfaringen og det 

faglige indhold i slagteruddannelsen gør, 

at man f.eks. også kan begå sig i restau-

rationsbranchen eller, som han selv har 

prøvet, at være en værdsat   medarbejder i 

en stort fødevarehandelsvirksomhed.  

Succes kan måles på mange måder – lyk-

ke ligeså – Simon Stoklund er godt på vej 

og fortæller gerne om sin uddannelse og 

mål, når han sammen med Henrik Hede-

lund er rundt på folkeskolerne for at for-

tælle at de unge, at der er en fremtid for 

dem – uden om det mest populære valg – 

1.g på det nærmeste gymnasium.

Snakker imod forældre
For nyligt var de Simon og Henrik på 

Skansevejens Skole og underholdt en 

7.klasse om glæden ved at lære og bruge 

hoved og hænder samtidig. Simon havde 

taget en spegepølse, som han selv havde 

lavet, med, og den blev fortæret af elever-

- fortsat fra side 5 

Der er ikke som i gamle dage en hakkeorden i slagter-
butikken. Man skal blot kunne tåle jargonen og en fri 

tone for at kunne begå sig her...

ne, mens han fortalte løs om faget og 

uddannelsen

- Jeg siger, at jeg godt kan lide at bruge 

både mit hoved og mine hænder. Jeg 

kan lide at producere noget og give 

kunderne en god oplevelse. Jeg siger til 

de unge, at de somme tider skal lytte 

til deres egne ønsker, og ikke til hvad 

skolen og forældrene siger er det ene-

ste rigtige.   

Henrik Hedelund har, som tidligere 

lærer på TECHCOLLEGE, tilbudt sin fri-

villige arbejdskraft til SMVaalborg, så 

han tager ud på skolerne inden de un-

ge, efter hans mening, måske vælger 

”forkert”.

- Jeg er selv uddannet elektriker, og 

kan nemt argumentere for at, hvis der 

ikke er strøm i pæren, så kan vi ikke 

producere noget som helst her i Dan-

mark. Og jeg har haft en dejlig tilvæ-

relse både som elektrikersvend og som 

underviser. Nu vil jeg motivere de un-

ge til at tage en faglige og håndværks-

mæssig uddannelse.

Mangel på faglærte
Derfor bruger Henrik Hedelund en 

del tid på besøgene i Aalborg kom-

munes folkeskoler i forsøget på at 

skaffe elever til håndværksfagene. 

- Håndværksfagene skriger på fag-

lært arbejdskraft. Der er muligheder 

for at tjene gode penge, og for dem 

der har en tanke om at blive selv-

stændig med egen virksomhed, lig-

ger det lige til højrebenet.

Vi i SMVaalborg har fra de unge i 7. 

kl. på Skansevejens skole fået po-

sitive tilbagemeldinger på den ”er-

hvervsvejledning” som Simon og 

Henrik gav på skolen i juni. Vi må 

dog ikke af hensyn af GDPR – regler 

ikke vise billeder af de unge og brin-

ge deres kommentarer som direkte 

citater.  

I Vejgård ser Ib Holmberg gerne, at 

de unge kigger ind og giver hånd. 

Det med en ansøgning er underord-

net:

- Det vigtigste er ikke de ord, som 

de har skrevet ned. Det vigtigste er, 

at de selv kommer og vi kigger hin-

anden i øjnene. Det har både de og 

jeg det bedst med, og så finder vi 

nok ud af at gøre dem til gode, glade 

slagtere. Jeg er vanvittig glad for at 

have lærlinge her i virksomheden.

Og slutter han med et stort grin:

- Der er ikke som i gamle dage en 

hakkeorden i slagterbutikken. Man 

skal blot kunne tåle jargonen og en 

fri tone for at kunne begå sig her… 

Slagter og pølsemager, 
Simon Stoklund
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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

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

SUPPORTCENTERET PÅ TECHCOLLEGE ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG, 
HVIS DU:

// mangler en elev/lærling og ønsker at finde det helt rigtige match.
// har spørgsmål til din elevs/lærlings skoleforløb.
// har brug for hjælp til at blive godkendt som praktikplads.
// har brug for hjælp til at udfylde en digital uddannelsesaftale.
//  har glemt, hvornår din elev/lærling har fødselsdag, og gerne vil  

overraske med en brunsviger.

 

På TECHCOLLEGE hjælper vi med det hele!

Ring på 7250 5775

HAR DU FÅET LYST TIL AT FÅ NY 
VIDEN, GÅ-PÅ-MOD OG EKSTRA 
HÆNDER I DIN VIRKSOMHED? 

TECHCOLLEGE · Øster Uttrup Vej 1 · 9000 Aalborg · Telefon 7250 5775 · techcollege.dk

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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 Af Finn Lange 

Respekt og tryghed     
på kollegiegangen

- Jeg kunne ikke se mig selv alene i en fin lejlighed, hvor 

man kun har sit eget selskab, når man spiser og sidder om 

aftenen ved pc’en eller glor fjernsyn, supplerer Martin  

Løve, der studerer politik og administration.

Flere af beboerne, som medvirker i artiklen,  kender til 

medstuderende og venner, der føler sig ensomme, stres-

sede eller frustrerede, hvis deres  kommunikation med an-

dre kun foregår på det faglige plan på uddannelsessteder-

ne og det sociale ender med at foregå på de sociale medier 

og teams.

- Selvom jeg var lidt beklemt på kollegiet den første uge 

som ny, så blev jeg taget godt imod og accepteret af de an-

dre, uddyber Mads.

- Næsten accepteret, råber en af medbeboerne ud i lokalet 

og alle griner højt omkring bordet. 

Et trygt miljø for unge
Her i lokalet er der gensidigt godmodigt drilleri - og inter-

aktion med de andre. Et godt trygt miljø, som nærheden til 

andre mennesker giver.

- Selvom jeg har været væk på uddannelse i Esbjerg nog-

le uger ad gangen, er det ligesom at komme hjem, når jeg 

dukker op på kollegiet, sige Magnus Neve-Græsbøll. 

Han har netop færdiggjort sin uddannelse som ambulan-

cebehandler og kan nu vælge job, næsten hvor han vil.  

Til gengæld skal han med vemod fraflytte kollegiet, som 

har givet ham og de andre gode venner og oplevelser, han 

tager med derfra.

Til forskel fra at bo alene, er her hver dag social kontakt 

med andre unge, der hver især studerer noget forskelligt.

-  Man bliver respekteret og lærer at tage hensyn til andre. 

Og sådan set lærer man også hvor ens grænser går og hvis 

det er nødvendigt, hvordan man siger fra og beder andre 

om at stoppe larm, hvis der skal være ro til studiet, forkla-

rer Anton.

- Alle unge burde prøve det. Man får så stort et 

udbytte af at bo på et kollegium.

Sådan siger Anton Michelsen, der studerer innovation og digi-

talisering. Han har prøvet at bo alene i en lejlighed, men valg-

te at flytte på kollegium. 

Stemningen blandt beboerne oser af livsglæde og sammen-

hold på 4.maj kollegiet i Aalborg en fredag eftermiddag i juni. 

Seks unge råhygger i stuen – foran en slukket tv-skærm.

Det er dansk hygge, når den er bedst - og de unge fra vidt for-

skellige uddannelser er ikke i tvivl. De vil ikke bytte deres 8-11 

kvm. kollegieværelser ud med f.eks. en moderne ungdomsbo-

lig ved havnefronten i Aalborg.

- Jeg ville kede mig, hvis jeg boede alene, men jeg er også me-

get social, supplerer Signe Dolmer, der netop er blevet uddan-

net sygeplejerske.

Hun flyttede fra Hjørring til kollegiet i Aalborg på trods af, at 

hun var under uddannelse til sygeplejerske i Hjørring.

- Jeg skulle dog lige vende mig til at skulle dele toilet og bad 

med fire andre på gangen, husker hun og griner:

- Men godt at jeg har min egen håndvask og spejl på værelset, 

fortsætter hun.

Om kort tid starter hendes nye tilværelse som sygeplejerske 

på hjerteafdelingen på Aalborg sygehus og så skal hun finde 

ny bopæl.

- Hvor mon jeg havner og hvordan mon det bliver, spørger hun 

og kigger rundt på de venner, som hun har fået på kollegiet.

Plads til alle
Alle omkring bordet forstår udfordringen, for de har alle nydt 

fællesskabet på kollegiegangen, i tv-stuen, i pejsestuen og på 

spisesalen, hvor ingen pladser er reserveret til nogen.

- Man sætter sig bare, hvor der er plads og snakker med dem 

omkring bordet. Det er rart, forklarer Mads Fleckenstein, der 

også pointerer, at de fælles opgaver med oprydning og rengø-

ring er med til at beboerne lærer at kende hinanden, mens ar-

bejdet foregår.

Sådan set som det foregår på de arbejdspladser, der venter de 

unge forude, når de færdige med deres uddannelser. Mange af 

beboerne på det traditionsrige 4.maj har positivt valgt kollegi-

et til efter at have boet med roomies og kærester i lejligheder 

andre steder.

Martin Løve: Jeg kunne ikke se mig 
selv alene i en fin lejlighed hvor man 

kun har sit eget selskab når man spiser og 
sidder om aftenen ved pc’en eller glor 
fjernsyn.
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Respekt og tryghed     
på kollegiegangen

Den ”hjemlige” base er i orden på kollegiet, og overgangen 

fra servicen hjemme hos forældrene til selv at skulle være 

voksen, tage ansvar og definere fremtiden, bliver nemmere.

- Når vi vasker op sammen, gør rent, og når vi hygger og 

holder fester - og dem er der nok af -  så er det nemt at be-

tro sig til en af de andre på gangen, hvis man har udfor-

dringer, problemer eller blot er nede over et eller andet, 

forklarer Louise Dolmer, der til daglig er på sprog og inter-

nationale studier på AAU.

- Jeg har været vant til at vi derhjemme i familien altid spi-

ste sammen til aften og fik ordnet verdenssituationen og 

det kan vi også gøre her, husker Mads.

Til aften spiser beboerne på 4.maj kollegiet altid sammen i 

spisesalen, og der er ingen faste pladser og klikedannelser.  

Og her bor både lærlinge, sygeplejestuderende, ingeniørstu-

derende og mange andre unge på andre uddannelser.

- Jeg er dårlig til at være alene – så ville jeg kede mig. Her 

kan vi kede os sammen og så ender det altid med hygge og 

godt humør, reflekterer Louise dolmer, der tilføjer, at væg-

gene på kollegiet er så tynde, så man altid kan høre om der 

er nogen hjemme på værelset ved siden af.

Kusinen Signe ville oprindeligt have 

haft egen lejlighed, også fordi andre 

familien tænkte den tanke.

- Folk har fordomme om kollegierne, og 

om hvordan man har det her, og hvad 

der foregår. Jeg synes at det er et fanta-

stisk godt springbræt til det voksenliv, 

der venter forude. 

Havnefronten ikke attraktiv
I Aalborg er der kollegier, der har svært 

ved at få besat værelserne, og politikken 

har også været at tilbyde de unge større 

selvstændige lejligheder – rundt i byen. 

Og det er forholdsvis nemt at få en ung-

domsbolig i byen:

- Jeg vil ikke bytte mit lille værelse her på 

kollegiet med en bolig på havnefronten, 

der ville jeg kede mig, fortæller Mads.

- For her bor og lever vi jo på hele kolle-

giet, og ingen behøver at føle sig ensomme 

eller gå med indeklemte problemer. Vi hjælper hinanden i det 

daglige.

Beboerne på 4. maj kollegiet ved godt, at deres kollegium er no-

get særligt, fordi beboerne spiser sammen hver aften, og fordi 

der er så mange traditioner på kollegiet. Det er noget de unge 

sætter pris på og engagerer sig i.

- Jeg vil foreslå, at der også andre steder blev indført fællesspis-

ning på kollegierne, da man her møder mange forskellige stude-

rende og man finder ud af, hvor forskellige vi er – og lærer at re-

spektere andre og kende sig selv, siger Anton. 

Traditionsrigt kollegium
4. maj kollegiet ligger midt i Aalborg og blevet bygget 

i 1950 få år efter befrielsen og med støtte fra Friheds-

fonden, der lige efter 2.verdenskrig har indsamlet 

midler til frihedskampens ofre. Oprindeligt var boli-

gerne tiltænkt enker og pårørende til faldne friheds-

kæmpere,  men formålet blev ændret til at tilbyde 

boliger til unge studerende

Stedet udviser respekt for de modstandsfolk, der 

gjorde en stor indsats for Danmark under krigen. 

Beboerne skal have en form for reference til mod-

standsbevægelse for at kunne få et værelse.  

Alle værelserne er små efter nutidens normer 8-12 

kvm og der er toiletter og bad på gangen .

- fortsættes side 10 

Seks kollegianere samlet 
på Antons 8 kvm. 
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SAMARBEJDSAFTALE 
MED BEIERHOLM
Aalborg Haandværkerforening har indgået 
samarbejdsaftale med revisionsfirmaet 
Beierholm. Aftalen giver vores medlemmer 
adgang til Beierholms ydelser.

Beierholm hjælper mindre og mellemstore 
virksomheder med at høste de digitale 
fordele og skabe tid til vækst.

Beierholm BeJour er en online service, 
der letter hverdagen både for ledelse, 
bogholderi og medarbejder:

- Scan og godkend kvitteringer på farten
- Søg bilag frem på et øjeblik
- Godkend løn med et klik
- Sikker deling og opbevaring af dokumenter
- Se virksomhedens hovedtal
- Husk vigtige finansielle deadlines
- Gå i dialog med din revisor
- Og meget andet.

Læs mere på beierholm.dk/BeJour – eller 
ring til Beierholms kontaktpersoner:

Thomas Nic. Nielsen
Statsaut. revisor
Tlf. 51 30 03 31
 
Jesper Mosskov Møller
Statsaut. revisor
Tlf. 22 84 05 82

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

ATA-Carnet med 25% rabat!
Bliv oprettet og bestil online på 

www.smvdanmark.dk/ata
Afhent i Hirtshals, Herning, Haderslev 

eller København.

25% rabat til medlemmer af SMVaalborg, øvrige HIF’ere 
og medlemmer af erhvervsrådene.

Det sociale miljø på kollegiet minder om det 

miljø, der er på de eftertragtede højskoler 

rundt omkring i landet. Her opnår de unge 

også at få værdifulde kammeratskaber og 

nogen at sparre med - nogen der læser no-

get helt andet og måske har en anden til-

gang til tingene.

- Hvis man havde boet alene, kunne man 

blive lidt selvmedlidende og ensom. Sådan 

set kunne man ligge syg en uge – uden at 

naboen i lejligheden ved siden registrerede 

det. Da jeg boede i lejlighed, vidste jeg ikke, 

hvad naboen hed. 

Sammenholdet på kollegiet på Hasserisga-

de er så udtalt, at der ingen modstand var 

fra nogen side, da der skulle tages et fælles 

billede af flokken. Alle som en hoppede de 

op i sengen i Antons værelse og blev der, da 

journalisten gik.

- Jeg fik af efor Morten Nielsen introduceret 

mit værelse med følgende ejendomsmæg-

lerbemærkning: Dit er på 8 kvm. til gengæld 

er der skrå vægge…

- fortsat fra side 9 

Gårdhaven bliver ofte brugt af 
Anton, Mads, Magnus, Martin, 
Signe og Louise
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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@smvaalborg.dk
for yderligere oplysninger.

BESØG HÅNDVÆRKERHUSET
ONSDAGE KL. 9.00-15.00
Arbejdende værksteder:
 smede
 træ/glas
 polster/sadelmager
 urmager
 navere (lørdag kl� 11-13)
 maler

Alle er velkommen

AALBORG FRISØRLAUG 
AKTIVITETSKALENDER
 Fyraftensmøde i Aalborg Dofk.  
 D� 26/9 kl 19 
 Kattesundet 20, 9000 Aalborg 

APV aften - Pia Børsting , som kommer og 
hjælper os med den lidt kringlede og sure 
tjans vi har , nemlig APV’en.  Hun er super 
dygtig til at forklare og gør det hele meget 
nemmere og smartere end det ser ud til� 

AALBORG TØMRER-
OG MURERLAUG
AKTIVITETSKALENDER
 Udsendes direkte til medlemmerne

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER
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vi bygger din hjemmeside

Kontakt:

Pia Brix - Tlf. 5096 6688 - pbr@hv-nord.dk

Brigitta Rosengren - Tlf. 4178 5641 - bra@hv-nord.dk

Tlf. 9930 1616 - www.hv-nord.dk

Design og udvikling af brugervenlige hjemmesider

der fungerer på alle enheder 

fra kr. excl. moms
Hjemmesidermobilvenlige

499o,-
Vi designer eller opdaterer din hjemmeside, så den bliver et flot 

og effektivt mødested mellem din virksomhed og dine kunder. 

Du ejer selv hjemmesiden og har derfor ingen bindinger, 

licensudgifter eller abonnementer, du ikke selv har tilvalgt.

Priser starter ved 4.990,- excl. moms for en startklar, 

professionel hjemmeside, du selv kan redigere. 

Kontakt os for et uforpligtende oplæg og et godt tilbud.

Vo
re

s k
under ta'r 

socialt a nsva
r

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

Bedre rådgivning
Prisgaranti
Fri telefonsupport

Se mere på 
www.revision-plus.dk
Tlf.: 88 44 77 99
kontakt@revision-plus.dk
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 Af Finn Lange

Her er højt til loftet 
- fysisk og visionært
På BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø på 
AAU - stiller man spørgsmål ved, om tingene 
kan gøres anderledes og bedre - med respekt 
for miljø, efter nye metoder, med nye materialer 
og den menneskelige indsats. Ikke mindst CO2 
udledningen har stort fokus.

- Med fintfølende elektronik i hoveder-

ne på de store skruer kan man tjekke 

bæreevnen i undergrunden og dermed 

informationer om hvor dybt skruerne 

skal ned for at bygningen kommer til at 

stå stabilt, forklarer Kim Borup, der op-

rindeligt er uddannet maskinarbejder 

og nu er tekniker på AAU.

Efter nedboringen i undergrunden af-

kortes de to meter lange voldsomme 

skruer til samme vandrette højde og 

ovenpå ”svæver” bygningen, der så at 

sige kommer til at stå på pæle. Når byg-

ningen ikke har direkte kontakt med 

jorden reduceres også radon- påvirk-

ningen inde i huset.

Reducerer CO2 forbrug
- Byggefirmaerne skal ligesom andre 

virksomheder tænke på miljøbelastnin-

gen og på økonomien i projekterne. Det 

afhjælper denne løsning, forklarer Kim 

og slår fast at Build er til for byggeriet 

og leverer forskningsbaseret viden og 

værktøjer til hele byggebranchen. 

Universitets nye byggelaboratorium 

ligner et Legoland for voksne - fyldt 

med modeller af byggerier, bassiner og 

engagerede medarbejdere og ingeni-

ørstuderende fra ind og udland. Også 

traditionelle maskiner til tømrer og 

smedefagene står rundt i bygningen, 

der i øvrigt er spækket med teknik og 

computere.

I sommerperioden er der lidt stille i lo-

kalerne, fordi de studerende er på ferie 

eller på job. Imens kan de faglige med-

arbejdere koncentrere sig om opbyg-

ning af modeller for f.eks. havne-anlæg 

og vindmøllefundamenter og en måske 

epokegørende måde at opbygge funda-

menter til boliger på.

Fremtidens huse står på pæle 
Der foregår lige nu epokegørende forsøg 

med pælebor og avanceret måleudstyr 

på Build. på AAU.

Måske indgår der overdimensionerede 

hule kamskruer i fremtidens byggefun-

damenter. En løsning, der kan erstatte 

den meget miljøbelastende beton, som 

hidtil har været støbt ned i fast under-

grund. - fortsættes side 14 
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Her er højt til loftet 
- fysisk og visionært

Projektmedarbejderne må 
trække i waders når de skal ned i 
vandbassinerne. Her er det lektor 
Morten Bech Kramer, der står i vand.
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EJERSKIFTE
Det kræver tid og indsigt at planlægge og 
gennemføre generationsskifte, ofte flere år.

Hvis du har planer om en ”virksomheds-
overdragelse” til familie eller andre, kan du 
få nyttige informationer og hjælp ved at 
kontakte SMV Danmark, 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  
Esben Nedermark, 2220 8174.

RABATPORTALEN
Masser af rabatter - se vor hjemmeside 
www.smvaalborg.dk

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Både fremstillingen af beton og fjernel-

se af masser af jord giver en kæmpestor 

co2 belastning.

- Målet er, at fundamentet kan etableres 

på en enkelt dag og at byggeriet ovenpå 

kan sættes op i løbet af en uge, forklarer 

Kim Borup. 

Endnu en fordel er det, at man en gang 

i fremtiden kan fjerne både bygningen 

og pælefundamentet fra placeringen og 

derefter reetablere grunden - uden de 

store omkostninger. Der forbliver heller 

ikke skæmmende betonfundamenter på 

stedet. Noget der i dag koster kræfter og 

penge at fjerne.

- Der er for tiden et typehusfirma, der 

med stor succes tester huse, som står 

på pæle - så det kun et spørgsmål om 

tid og godkendelse af myndigheder og 

kundernes ønsker at metoden vinder 

indpas. Selv de ”skruer” der har været 

nede i jorden, kan genbruges. I mod-

sætning til de kendte betonfundamen-

ter, der skal hamres op og deponeres. 

Miljøet i fokus 
Det er blot et af de forsøg, som AAU-

medarbejderne i samarbejde med det 

offentlige fonde og virksomheder har 

gang i. Reduktion af energiforbrug, ned-

sættelse af co2 udledning og produkti-

on af vedvarende energi har stort fokus.

Det er en af årsagerne til de lange gum-

mistøvler bliver taget i brug i bassiner-

ne på Build. Her simuleres havstrømme 

og bølgepåvirkninger på vindmøllefun-

damenter.

- Noget af det nyeste er at konstruere 

flydende vindmøllefundamenter - hvor 

man under vandet også opfanger bøl-

geenergien. Det er en win-win situa-

tion med to typer energiproduktion på 

samme sted. Strøm fra havets bølger 

og strøm fra vinden, når det blæser. Og 

- fortsat fra side 13 

Kim Borup har været 
til at bygge dette 
menneskelignende 
korpus, der indgår i 
indeklimatests.



Build
Vores forskning leverer vi-

den og løsninger til for-

bedring af byggeriet og det 

byggede miljø i et helheds-

orienteret perspektiv, der 

kombinerer viden med bru-

gerne, bygning, by, miljø, 

anlæg og infrastruktur.

det næste er så under begrebet: po-

wer to x at lagre den producerede 

strøm.

Her er løsningen at gemme ener-

gien i hydrogen-tanke, så energi 

ligesom i et batteri kan anvendes 

senere, når der er behov. Ligesom 

vi kender tankstationer på land, 

kan man etablere havets strømsta-

tion, hvor man kan forestille sig at 

skibe, der sejler på strøm - i fremti-

den kan få strøm på en havbaseret 

ladestation.

- Der er mange ideer i spil for at 

løse fremtidens energibehov sam-

tidig med, at vi skal passe på res-

sourcerne, miljøet og klimafor-

andringerne. Og vi vil gerne vise 

vejen med forsøg i vores simulations-

bassiner, der kan opstilles, som om det 

var den virkelige verden, blot i mindre 

målestok.

I Builds bassiner kan de ansatte også 

opbygge modeller, der simulerer de 

havstrømme der er ved havneprojek-

ter. Så kan man imødekomme og mi-

nimere risikoen for dyre skader på 

moler og indsejlinger.

- Det handler om netop at lave den ret-

te dimensionering og optimere mate-

rialeforbruget ved store byggerier, som 

er ekstremt omkostningstunge og skal 

holde mange år frem.

Robot med følelser 
Kim Borup har også - sammen med 

kollegerne - opbygget et “kunstigt” 

menneske, hvorpå man kan måle for-

skellige påvirkninger når indeklimaet 

skal testes. Det handler om varme, luft 

og lys, som robotten udsættes for, når 

ventilationsanlæg og isoleringsmate-

rialer  i bygninger skal optimeres.

Når man sætter robotkroppen ind i et 

lokale, kan man udsætte ham/hende 

for forskellige varme, luft og lys be-

lastninger. Det kan fortælle noget om 

hvilke materialer, der er bedst at an-

vende, hvor der færdes mennesker.      

- Selv fremtidens ydervægge i byg-

ninger kommer mere og mere til at 

bestå af andre materialer end dem, 

som murerne og tømrerne i dag bru-

ger. Og dem tester vi også her i lo-

kalerne, hvor studerende fra hele 

verden, forskere og virksomheder 

sammen laver de nødvendige forsøg 

og tests. Så huse i fremtiden får et 

andet udseende og udtryk i forhold 

til hvad vi kender. 

AAU Build er en nu fem år gammel 

bygning, der erstattede de faciliteter 

som ingeniøruddannelsen havde på 

Sohngårdsholmsvej. Her er 6500 kvm. 

Fyldt op med teknik, værksteder og 

ansatte med forskellige baggrunde.

Ændrer hele byggeriet
Kim Borup er selv som nævnt uddan-

net maskinarbejder i Aalborg - den-

gang hvor  den tunge industri prægede 

Aalborg. Efter flere år på Rørdal ce-

mentfabrikken og efterfølgende kurser 

er han nu blandt de medarbejdere på 

ingeniørstudiet, der servicerer og ud-

danner fremtidens ingeniører.

- Der er studerende fra hele verden der 

kommer her for at dygtiggøre sig. Og 

de er efterspurgte bagefter både i Dan-

mark og i udlandet.

Men Kim Borup pointerer, at de forsk-

nings og forsøgsresultater som Build 

genererer, også får stor betydning for, 

hvordan håndværksvirksomhederne 

kommer til at arbejde og anvende nye 

materialer. De kommer til at følge med 

samfundsudviklingen og ikke mindst 

udføre deres arbejde med respekt for 

miljøet og sikre en mindre co2 udled-

ning i forhold til det kendte konventio-

nelle byggeri.

- Det er netop den store udfordring li-

ge nu. Vi udvikler byggeriet, så verden 

bliver et bedre sted at leve – også in-

denfor i husene.  

15

Kim Borup ved de lange ”skruer”, der kan 
blive en del af fremtidens fundamenter.
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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, seniorer, 
integration og fleksjob.

Du kan læse mere og tilmelde dig vores 
nyhedsbrev 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 

– Med 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  Proces og automatik 

Organisationsudvikling  l  IT  l  Elektronik og teknologi

Den lige vej til job

Kystens Perle STRANDPAVILLIONEN
Bådehavnsvej 10
9000  Aalborg

Traditionel dansk mad 
også som take away

Vi har åbent hele året 
fra kl 11.00
Se menukort på:
www.kystensperle.dk
Bookning
info@kystensperle.dk
tlf 98114187 (gerne sms)

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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Voergaardvej 2 | 9200 Aalborg SV
Tlf. 98 18 72 00 | beierholm.dk

	 Håndværkerløsningen
fra	Beierholm	giver
  mindre papirarbejde
	 	 	 	 og	mere	tid
   til kunderne

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

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

HUSK  
AT MEDDELE ÆNDRINGER 
i medlemsoplysninger til sekretariatet 
på e-mail. Info@smvaalborg.dk
 
Så hjælper du os og dig selv.

Ordførende: 
Aalborg Smedelaug 
Oldermand  
Søren Rønnov Nielsen

Tekniq 
VVS-installatør 
Torben Hansen

Aalborg- og Nørresundby Malerlaug 
Morten Gadegaard

Aalborg Frisørlaug 
Hanne Danielsen

Aalborg Tømrer- og Murerlaug 
Jens Peter Nielsen

Dansk Bilbrancheråd 
Jan Bloch

Nibe Erhvervsråd 
Kim Nielsen

Maskinmesterforeningen 
Jan Blæsbjerg

Sangforeningen 
Henrik Gertsen

Journalist 
Poul Krabbe 

Hals Erhvervsforening 
Carsten Kristensen

Nordjyllands Slagtermesterforening 
Leif Tranholm 

Repræsentantskabsmøder 
afholdes den anden onsdag i marts  
og november måned. 

REPRÆSENTANTANTSKAB
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 Af Finn Lange

Museet indeholder Aalborgs DNA
Der var ingen tøven i direktørens indledning, da han i juni 
bød medlemmer af SMVaalborg velkommen til det maritime 
oplevelsescenter Springeren.

Det store vægmaleri er malet af Carlo Wognsen og hang i mange år i kantinen 
på Aalborg Værft. Carlo Wognsen var kunstlærer på Aalborghus gymnasium. 
Under 2. verdenskrig var han med i modstandsbevægelsen. Efter krigen 
udviklede han sit talent og fik mange opgaver af rederiet Lauritzen, der også i 
mange år ejede Aalborg Værft.   
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Museet indeholder Aalborgs DNA

- Aalborg er formet og udviklet på 

grund af sin beliggenhed ved Limfjor-

den. Det maritime, den tunge industri 

og værftet har præget byen og dens ud-

vikling gennem århundrede. Og især 

historie om de seneste 100 år vil vi ger-

ne formidle og involvere vores gæster i, 

fortalte direktøren.

Mads Sølver Pedersen har nu været di-

rektør på stedet i mere end 10 år og han 

er gerne guide rundt i det spændende 

center, som både inde og ude rummer ef-

fekter og historier om blandet andet Aal-

borgs industri, søværnet, værftet og de 

handelsmæssige relationer til Grønland.

- Vi er taknemmelige for at alt det, som 

marinemusset oprindeligt havde sam-

let sammen - effekter der efterfølgende 

er blevet suppleret med værdifulde ting 

og sager, som sponsorer har gjort mu-

ligt. Det gælder f.eks. skibene i vores 

modelsamling og maleriet fra værftets 

kantine.

U-båden fra Østersøen
Men den største attraktion er naturlig-

vis ubåden der har givet navn til kultur-

institutionen. Som en jernkæmpehval 

ligger Springeren midt på museets store 

areal - på en gang skræmmende og fa-

scinerende. Et levn fra den kolde krig, 

hvor ubåden indgik i det danske forsvar. 

Springeren opererede i 25 år frem til 

1989 og var ofte på patrulje i Østersøen 

for at sikre dansk territorium og sejlads 

i området. 

- I dette smalle jernrør boede 33 marine-

soldater tæt på hinanden og der er kun 

køjer til cirka halvdelen af mandskabet 

- den anden halvdel var jo på vagt. Og 

uden badefaciliteter kunne luftet godt 

blive lidt tung efter en uge på togt. Hver 

mand havde kun et meget lille skab til 

tøj og personlige ejendele og der blev 

arbejdet sovet og spist i samme lokale, 

mens dieselmotorerne larmede og send-

te en markant lugt rundt i krogene, for-

klarer Mads Sølver.

Springeren er vartegnet for centret 

udendørs – og gav nyt navn til museet, 

der for 30 år siden havde navnet Aal-

borg Søfarts og Marinemuseum. Nu er 

det et blevet et oplevelsescenter for hele 

familien og en flot nordjysk turistat-

traktion.

Malerier og skibsmodeller
Indenfor emmer lokalerne af Aalborgs 

egen historie. Ældst er maleriet af Aal-

borg havnefront set fra Nørresundby si-

den. Og maleren har fået placeret samt-

lige byens skibe på billedet.

Aalborg Søfarts- og Marinemuseum 
blev indviet af Hans Kongelige Højhed 
Prinsgemal Henrik den 24. maj 1992 
i overværelse af Hendes Majestæt 
Dronning Margrethe.

- fortsættes side 20 
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- Det skyldes nok at rederne var nem-

mere at få til at betale for at maleriet 

blev udført på den måde, så kunne han 

sælge nemlig kopier til flere, fortæller 

Mads Sølver med et glimt i øjet. Han 

er også lidt stolt af at have tilvejebragt 

den specielle glasmosaik, der oprinde-

ligt pyntede på Restaurant Ritz Safari 

og senere kom til at stå i en lade, før re-

stauratørfamilien Mouritsen tilbød den 

til museet. Heldigvis kunne en lokal 

glarmester fikse de ruder, der var gået 

itu gennem årene i laden.

Museet har også en stor samling af mi-

niskibe – altså modeller af nogle af de 

enestående skibe, der har eksisteret. 

En af dem, der har bidraget mest med 

modelskibene er Knud Røntved. Knud 

var oprindeligt gartner men havde gen-

nem hele sit voksne liv bygget  skibe. 

Han blev i 1992 tilknyttet museet. Han 

opbyggede skibene ved at starte med 

at lave små sømænd af piberensere og 

uldtråd – så han havde et målestoksfor-

hold, når resten af skibet skulle bygges.  

- Alle skibe – på nær et – er modeller 

- fortsat fra side 19 

af skibe, der har eksi-

steret. Men et specielt 

modelskib er uden for-

billede – det var et, han 

byggede til ære for sin 

hund.  Det står i vores 

samling af modelski-

be, som også rummer 

mange af de modeller, 

som man lavede på 

værfterne af de ny-

bygninger, man le-

verede.

Stor betydning for byen
Oplevelsescentret Springeren har efter 

lukningen af Aalborg Værft og Danyard 

i 1990erne fået overdraget en række mo-

deller af de mange skibe, der blev bygget i 

Aalborg – herunder de krydstogtskibe, der 

i værftets storhedstid blev leveret til re-

derne. Aalborg Værft, der oprindeligt hed 

Stuhrs værft, og mange andre store firmaer 

i jernindustrien har haft afgørende betyd-

ning for udviklingen af Aalborg som by og 

samfund.

- Bygningen af skibe, søfarten og hand-

len gav vækst ikke kun i den tunge 

industri hvor der var masser af ar-

bejdspladser. Skibsmæglere, proviante-

ringsvirksomheder og slæbebådsvirk-

somheden Goliath nød alle gavn af, at 

værftet var her. Det kulminerede med 

bygningen af store luksuriøse kryds-

togtskibe Holiday og Tropicale dengang 

i 1980erne. Senere byggede værftet også 

de såkaldte standard flex skibe i glasfiber 

til søværnet og hurtigfærger til Molslin-

jen.

Glasfiberteknologien blev overført til 

produktion af vinger til vindmøller og 

en sidegevinst i nutiden er, at Siemens 

Windpower nu beskæftiger over 2000 på 

vindmøllefabrikken ved Østhavnen, som 

nu er den aktive Aalborg Havn. 

Ved etableringen af Øst havnen fik hav-

nen navnet Grønlandshavnen, da det var 

her man lossede og lastede skibe til og 

fra Grønland. Den trafik er nu stoppet, 

da Royal Arctic Line har valgt at anløbe 

Århus havn i stedet for. Andre aktiviteter 

og produktionsvirksomheder har erstat-

tet disse aktiviteter, således at havnen 

og handlen fortsat er en meget betyden-

de indtægtskilde og arbejdsplads også 

for mange håndværkere.

Hyg og byg i 1:10
Rundturen på museet indeholder også en 

fortælling om de pensionerede og pas-

sionerede seniorer, der fortsat vil have 

værktøjet i hånden. Det drejer sig om 

fremstilling og udstilling af minihuse.

S324 Springeren på Langeland
På Langeland – ved koldkrigsmuseet ligger en ubåd, som også lyder navnet 

Springeren. Og det er selve det danske søværn, der har skabt usikkerhed 

om hvilke oplevelses center - koldkrigsmuseet på den sydfynske ø eller det 

maritime oplevelsescenter i Aalborg, der har den rigtige oprindelige u- båd 

som attraktion. Det har Mads Sølver Pedersen en kontant mening om:

- Vores ubåd hedder S329 – Springeren og er dansk bygget og dansk kon-

strueret. Den sejlede fra oktober 1964 til oktober 1989. Da de tre ubåde af 

vores delfin- klasse udgik af flådens tal, så købte søværnet en brugt tysk 

ubåd af nordmændene. Den er også oprindeligt fra 1964. Søværnet renove-

rede den mindre ubåd og døbte den om til S324 og kaldte den meget ”origi-

nalt” for Springeren. Den var i tjeneste fra 1991 til 2003. Så de har den fal-

ske og vi har den danske originale springer, fastslår Mads Sølver Pedersen.

Undervandsbåden S324 Springeren som nu er på land på Langeland er af 

Tumleren-klassen. Typen var en forholdsvis lille dieselelektrisk enkelt-

rumsbåd - særligt velegnede til operationer i kystnære farvande. Den hav-

de 24 mands besætning.

Undervandsbåden S329 Springeren i Aalborg er af den større Delfin-klasse 

Besætningen her var på i alt 33 mand. Maksimal dykkedybde var i fredstid 

100 meter, medens man under krigsforhold kunne dykke 250 meter.

De danske U-både blev udfaset i 2005 ved et forsvarsforlig. 
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Da den og de øvrige både af DELFIN-klassen som 
de sidste danskkonstruerede og danskbyggede 
undervandsbåde stod for udfasning fra Søværnet 
mente mange, at én af dem burde bevares for 
eftertiden. Et par initiativrige mennesker i Aalborg 
hørte om udfasningen af de danske ubåde i 1986. 
I 1990 kom Springeren så endeligt til Aalborg og 
arbejdet med et egentligt Søfarts- og Marinemuseum 
blev sat i gang.

Formand for Aalborg Miniby Bent 

Kjeldsen fortalte om Aalborg Miniby, hvis 

fine virkelighedstro  modeller af huse fra 

Aalborg midtby er udstillet på udearea-

lerne på museet. Her har husene fundet 

deres naturlige placering og viser på en 

fin måde, hvordan de håndværker byg-

gede gamle huse så ud - og fortsat ser ud 

i Aalborg. Her blot i en skalering 1:10.

- Vi er en række passionerede og pensio-

nerede håndværkere, der op til fire gange 

om ugen mødes om de fælles projekter: 

at genskabe markante huse fra Aalborg. 

Så kommer vi hjemmefra og konerne har 

fred så længe, fortæller Bent Kjeldsen.

Byg og hyg er mottoet for foreningen, 

hvis modeller har stået flere steder i Aal-

borg – blandt andet i Karolinelund, før 

man fandt den optimale placering hos 

Springeren. Det hele startede med at det 

var husene i og omkring Hjelmerstald, der 

inspirerede foreningens medlemmer til at 

gå i gang med værktøjet igen. For alt bli-

ver lavet i rigtige byggematerialer og med 

mange detaljer. 

- Dog skal vi sørge for ved materialevalget, 

at minihusene skal kunne tåle vejr og vind 

– herunder regn og sne, ellers må vi i gang 

med en renovering - lige som ved rigtige 

huse.

Håndværkerhuset lå ved vandet
Foreningen har med tak for nyligt mod-

taget 50.000 kr. i gave fra Varelotteriet. 

Pengene er brugt på blandt andet en ny 

båndsav, der gør hverdagen på ”senior-

værkstedet” på Mylius Erichsens vej noget 

nemmere.

I udstillingen står også en flot ”kopi” 

af Håndværkerhuset fra Kattesund, 

hvor SMVaalborg har til huse sammen 

-  med de arbejdende værksteder inden 

for både træ, metal, urmagerfaget og 

møbelpolstring.  På modellen kan man 

se, at bygningen oprindeligt har væ-

ret en slags købmandsgård, der havde 

direkte adgang til en kanal der løb ud 

i Limfjorden. Igen et eksempel på at 

adgangen til havet via Limfjorden har 

været og fortsat er livsnerven for Aal-

borg.       

  

Haandværkerhuset 
i målestok 1:10
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Vi løser din virksomheds 
opgaver - og gi’r social  
ansvarlighed med i købet

Huset Venture Nordjylland er en social-
økonomisk, non-profitvirksomhed, som 
udfører opgaver for små og mellemstore 
virksomheder indenfor:  
•  Administration og regnskab/bogholderi  
•  Praktiske opgaver som rengøring, lager, 

pedel, kantineservice m�m�  
•  Tekstforfatning, tryksager og digitale medier 

Opgaverne bliver løst af vores medarbejder-
stab, der helt unikt består af 90 % fleksjob- 
ansatte - og som med deres høje grad af 
faglighed garanterer dig en perfekt opgave-
løsning til konkurrencedygtige priser. 
Som kunde hos os tager du samtidigt et 
socialt ansvar�
    
Vi har bl.a. udført SMV Aalborgs hjemme-
side, og giver også gerne dig et godt tilbud. 
Se mere på: www�hv-nord�dk 

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 SMVdanmark, 
Pension for Selvstændige og Varelotteriet� 
Adressen er:

www.smvaalborg.dk

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

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/sTlf.: 4046 7944

Stort ansvar og mulighed for egen virksomhed
Er du elektriker, smed, VVS’er eller lignende, kan du blive 
installatør på UCN. Du kan læse fuld tid med almindelig 
undervisning eller læse fleksibelt online. Du kan også 
tage autorisationen ved siden af jobbet.

Læs mere på 
ucn.dk/elinstallatør  |  ucn.dk/vvsinstallatør

Har du spørgsmål? 
Kontakt Gitte Carstens på 
gc@ucn.dk eller tlf. 72 69 13 30

Klar til din 
autorisation?

Læs 
online
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Hjallerup
Dronninglund

Vodskov

Gudumholm

Hals

Nørresundby

Skørping

Aalborg

Aalborg Bugt

Kongerslev

Bælum

KØBMANDEN PÅ BOULEVARDEN
BOULEVARDEN 33

9000 AALBORG
31 31 01 74

VINSHOPPEN
HADSUNDVEJ 12
9000 AALBORG

98 12 63 35

HOLTE VINLAGER
BUDOLFI PLADS 5

9000 AALBORG
32 16 21 22

GULDBAGEREN VESTBYEN
KASTETVEJ 115
9000 AALBORG

98 12 53 55

PHOTOCARE AALBORG
ØSTERAAGADE 4
9000 AALBORG

98 16 71 77

VIN - GAVEN
VODSKOVVEJ 44
9310 VODSKOV

20 74 55 10

BOG & IDE NØRRESUNDBY
SKRÅGADE 10

9400 NØRRESUNDBY
98 17 10 77

BOG & IDE AABYBRO
AABYBRO CENTRET 1

9440 AABYBRO
98 24 20 40

PEN & PAPIR
JERNBANEGADE 17

9460 BROVST
98 23 10 41

SHELL SERVICECENTER
BREDGADE 36

9490 PANDRUP
98 24 62 11 KON-TUR HJALLERUP

SØNDERGADE 8
9320 HJALLERUP

93 89 11 30

KON-TUR DRONNINGLUND
STATIONSVEJ 34

9330 DRONNINGLUND
93 84 54 22

BYENS KIOSK
AALBORGVEJ 18

9370 HALS
98 25 16 99

FLAUENSKJOLD KORN
AALBORGVEJ 592

9330 DRONNINGLUND
98 86 10 22

SHELL GUNDERUP
HADSUND LANDEVEJ 520

9260 GISTRUP
98 33 22 55

RAGNA BOWMAN
SVENSTRUP SKOLE VEJ 13

9230 SVENSTRUP J
98 38 15 16

KORT OG GODT
DANMARKSGADE 26
9293 KONGERSLEV

98 33 22 59

SPAR BÆLUM
VESTERGADE 24E

9574 BÆLUM
98 33 70 01SANNE RIBERGAARD

MALTGØRERVEJ 1
9520 SKØRPING

98 39 11 44

STØVRING CYKLER
HOBROVEJ 72

9530 STØVRING
93 87 10 63

DAGLI'BRUGSEN GUDUMHOLM
AAGADE 40

9280 STORVORDE
98 31 60 26

Gandrup

BIRGITTE SLOTH HANSEN
SØNDERSKOVVEJ 271

9362 GANDRUP
26 36 67 45

Gistrup

Se mere på: www.varelotteriet.dk
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 Af Finn Lange

Vin, viden 
og værdier 
- godt at have mål i livet

Kim og Lene 
Quist driver 
sammen 
Quist Wine på 
Budolfi plads.  
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Giv dig selv plads til at være dig selv. Det er at være 
naturlig og hvile i sig selv. Og tro på dig selv - det er 
budskabet fra Lene Quist, der har oplevet mere end de 
fleste i livet og blevet styrket af det som menneske. Hun 
har nu et godt job som Master Planner på Siemens, har 
åbnet italiensk vin bar sammen med sin mand, hun er 
bedstemor, i bestyrelsen hos Teknisk Landsforbund og 
med i et kvindenetværk plus med et i et netværk for 
kvinder som investere - og fik for fem år siden  samme 
hjertestarter indopereret, som Christian Eriksen nu også 
lever med.

- Jeg er ikke nogen helt - men vil gerne 

huskes for at have udrettet noget, som 

andre værdsætter. Det er det der driver 

mig, og som nu er synligt på vinbaren 

her midt i Aalborg. Her gør vi tingene på 

vores måde med respekt for, at konkur-

renterne gør noget andet.

Corona bremsede vinbaren
Vinbaren Quist Wine blev lige akkurat 

indviet for to år siden da Coronaen lam-

mede samfundet. Det var ikke lige lagt 

ind i udviklingsplanen for det ambitiøse 

sted.

- Men nu vil alle igen ud i byen og mø-

des med andre. Her serverer vi god vin 

og historien om vinen og hygger om 

kunderne. Jeg har altid sat mig ind det, 

som jeg har lavet og arbejdet med. Så 

mit budskab til unge er: bliv god til no-

get – og sæt jer nogle mål. Men vær tål-

modig og åben for input..

Lene Quist blev forældreløs som ung - 

faderen døde da hun var 14 år, og mo-

deren da hun var 28. På det tidspunkt 

var Lene gift med en svejseinspektør og 

havde to børn. Tre år senere gik ægte-

skabet i stykker og hun stod alene med 

børn, job, opdragelse, børnenes fritids-

aktiviteter osv.

Lene havde hele tiden job og karriere 

i blandt andet vindmølleindustrien og 

rejste rundt i landet efter jobbene.

Papirer på innovation
- Men min lyst til at være selvstændig 

har hele tiden været der, så nu er jeg 

ved siden af job på Siemens Gamesa, di-

rektør i egen vin bar og vinimportør. Jeg 

er endt der, hvor jeg gerne vil være, ved 

at tro på mig selv og arbejde for det. Jeg 

har papir på at være innovativ, direkte 

og impulsiv - og vinbaren er et resultat 

af det.

Men det var ikke med i game-planen, at 

Lene på mors dag 14.maj i 2014 fik hjer-

testop. Hun var på besøg hos den ældste 

søn og fik der den nødvendige første-

hjælp, der gjorde at hun overlevede.

- Derfor har jeg nu som Christian Erik-

sen en såkaldt ICD indopereret og lever 

fint med det. På det tidspunkt var Quist 

Wine udelukkende en hobby-virksom-

hed, men jeg fik ved hjertestoppet en 

øjenåbner - hvis jeg skulle realisere min 

drøm, så skulle jeg eller rettede sagt vi 

se at komme i gang.

Bevæg dig – så holder du balancen
Vinbaren på Budolfi plads er Kim og 

Lenes fælles ”barn”. Og nu skal barnet 

vokse og blive voksen - under ægtepar-

rets ledelse.

- Det er en fantastisk glæde at prøve at 

have sit eget, og tænk de muligheder 

har de unge med en faglig uddannelse 

også. Husk som Albert Einstein sagde: 

Livet er som at cykle - du er nødt til at 

være i bevægelse for at holde balancen.

Som 60-årig er Lene der hvor hun gerne 

vil være i  tilværelsen . Hun har forsat 

et godt på Siemens Gamesa og egen vin 

bar sammen med manden Kim.

Faglig uddannelse som ballast
- Det som jeg har opnået, er sket ude-

lukkende med en uddannelse som tek-

- fortsættes side 26 
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    31. august kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

    28. september kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

    26. oktober kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

    2. november kl. 19.00 
Andespil

      9. november kl. 18.00 
Repræsentantskabsmøde

      30. november kl. 16.30 
Bestyrelsesmøde

   21. december kl. 16.30 
 Bestyrelsesmøde

Øvrige arrangementer annonceres  
via mail og på hjemmesiden.

 

AKTIVITETER 

Er du tilfreds med  
din erhvervsbank?
Høj kundetilfredshed er noget, man skal gøre sig 
fortjent til. Det kræver fuld fokus på kundernes behov, 
skarp rådgivning og skræddersyede løsninger. Dét ved 
erhvervsholdet i Spar Nord Aalborg. 

Book et møde på 96 16 17 00 og hør,  
hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed.

nisk assistent - det er jeg stolt af og jeg vil 

gerne reklamere for at vejen til succes, 

god økonomi og selvstændighed ikke nød-

vendigvis kræver en lang boglig uddan-

nelse. Vi kan Ikke som samfund fungere 

uden gode håndværkere, så de skal have 

mere respekt og positiv opmærksomhed. 

Og der skal mere positivt fokus på de fag-

lige uddannelser. Vi kan ikke undvære 

dygtige håndværkere – tømrere, murere, 

malere og andre fagfolk er grundstenene 

i vores samfund - og mange af dem tjener 

gode penge, når de leverer et godt stykke 

arbejde.

Men hvert år i juni når studenterne får de-

res hue på, er medierne fyldt med glade 

unge, der bliver hyldet. Der er knap nok 

nogen, der bemærker når lærlingene 

bliver udlært svende og får deres ek-

samensbeviser.

- Jeg vil gerne flytte fokus på det 

område. De unge har mange mu-

ligheder, men indflydelsen fra for-

ældrene sender dem næsten altid 

i retning af universitet. Se på mig 

- jeg har aldrig søgt job selvom jeg i 

kortere perioder har været uden an-

sættelse. Netværket har givet job og 

jeg er blevet headhuntet til mine ansæt-

telser.

Hjertestop satte gang i tanker
Det er som nævnt vindmølle-

branchen, der i de fleste 

af Lenes arbejdsår har 

haft gavn af hendes 

kvalifikationer. Men 

den store interesse 

for vin, som hun 

deler med sin 

nuværende mand Kim Quist, har gjort 

at hobbyvirksomheden nu får meget op-

mærksomhed.

Lene Quist lagde ikke sit liv markant om 

efter hun overlevede hjertestoppet for fem 

år siden.

- Alle spurgte til om jeg ville prioritere mi-

ne kræfter anderledes - nej jeg lavede ikke 

så meget om. Men jeg er blevet mere klar 

på ,hvad jeg vil, og hvad jeg ikke vil. Og jeg 

vil gerne at folk skal synes om mig – det 

gør mig ikke selvoptaget. 

- I dag kan selv de mindste ting slå en ung 

mand eller kvinde ud. Så forældre, 

giv nu slip på jeres børn. 

De finder selv vejen - og 

det er ikke en kæm-

pestor løn eller 

topkarakterer, der 

nødvendigvis gi-

ver et lykkeligt 

liv. Jeg har hel-

ler ikke styr på 

alt – men jeg 

kender mine 

værdier. 

- fortsat fra side 25 
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SAMARBEJDSAFTALE 
MED ADVOKATFIRMAET  
VINGAARDSHUS A/S
SMVaalborg har indgået samarbejdsaftale 
med Advokatfirmaet Vingaardshus A/S, 
der sikrer vores medlemmer juridisk bi-
stand lokalt og på højt niveau.

Som medlem af SMVaalborg får du et  
gratis formøde, og klar besked på din  
juridiske udfordring.

Advokatfirmaet Vingaardshus A/S  
beskæftiger 24 advokater, der bl.a. har  
følgende arbejdsområder:

 Byggeriets retsforhold
 Entrepriseret
 Indgåelse af kontrakter
 Ansættelsesret
 Inkasso
 Lejeret
 Køb og salg af fast ejendom
 Retssager og voldgiftssager
 Erstatningsret
 Udarbejdelse af testamenter
 Generationsskifte
 Køb og salg af virksomheder

Se mere på www.vingaardshus.dk.

Kontakt advokat Peter Lau Lauritzen eller 
advokat Henrik Søndergaard, telefon nr. 
46 92 92 00 for et uforbindende møde med 
oplysning om, at du er medlem af SMV-
aalborg.”

Se mere på akkc.dk

Hos os får I ikke bare fleksible, lyse lokaler og moderne
 teknisk udstyr, som er tændt og testet, når I ankommer. 
I får et arrangement i bæredygtige rammer. 

Og for at sikre den bedst mulige planlægning og afvikling får I:

• engageret og professionel projektstyring
• et bæredygtigt madkoncept i internationalt format
• fastinstalleret videokonferenceudstyr i mindre mødelokaler
• hjælp til udvikling og planlægning af events
• direkte tilknytning til Scandic Aalborg City med 168 værelser
• masser af transportmuligheder og +700 p-pladser

SMAG FOR  
BÆREDYGTIGHED?
 Hold jeres næste møde eller konference i AKKC

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER
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Afs.: SMV Aalborg
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47958

Bevar friheden
– husk at sikre dig i tide

Book et møde på 
www.pfs.dk 

– eller ring på 
33 93 86 00

Som selvstændig 
bestemmer du selv 
– også hvornår du 
vil gå på pension

Få styr på dine forsikringer, 
mens du er rask, 
og begynd at 
spare op så 
tidligt som muligt.

 33 93 86 00   info@pfs.dk   Følg os på:


