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INDHOLD
� Formanden har ordet
� Iværksætterbyen Aalborg er
en fælles udfordring
� H
 åndværkerhusets første 25
år
� De bor i huset
� 1 4 års vej mod målet
� De ufaglærtes byggeprojekt
� F
 ra købmandsgård til håndværkerhus
� H
 åndværk der ses og bliver
brugt
� H
 åndværkets forening i
håndværkets hus
� Institutionen i institutionen
� ”Danmarks intelligente Havn"
� H
 åndværkergaden tiltrækker
messegæster
� A
 KKC fejrer 60 års jubilælum
med manér
 Værkstederne i Håndværkerhuset har gennem 25 år lagt kvalificerede hænder til en lang
række projekter. Bland dem
er renoveringen af Fritz Kochs
fine telefonboks på Gabels
Torv. Kiosken blev opstillet i
august 2010, og på billedet
ses Håndværkerhusets kobbersmed, Erik Bendtsen, sammen
med projektleder Gertt Bregnhøj fra Aalborg Kommune.

a alborg ha andværkerforening
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AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI
»Håndværkerhuset«
Kattesundet 20 · 9000 Aalborg
Telefon 98 12 00 02
CVR-nr. 14 44 74 74

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

Malerfirmaet
Henning Sørensens eftf. A
Skalhuse 6B · 9240 Nibe
Tlf. 98 35 22 55 - 40 11 52 66
Malerfirmaet
Alt i malerarbejde

Restaurant

ORKIDEEN

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

Tlf. 98 15 89 68

Henning Sørensens eftf. ApS
Skalhuse 6B · 9240 Nibe
Tlf. 98 35 22 55 - 40 11 52 66
Alt i malerarbejde

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
UCN TEKNOLOGI

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
TIL ERHVERVSLIVETS KRAV
Bestyrelse:
Formand Svend Aage Suhr....... 98 12 00 02
Næstformand Peter Kinly,
tømrermester.............................. 21 42 26 47
Kasserer Allan Østergaard,
skorstensfejermester............. 40 40 21 44
Jens Blauenfeldt, bogtrykker... 40 16 78 55
Gert Spender-Andersen,
direktør �������������������������������� 40 51 38 00
Søren V. Nielsen,
udviklingschef������������������������ 22 18 39 12
Anders Jørgensen, 
automekanikermester ����������� 98 25 90 11
Formand for repræsentantskabet
Frede Skrubbeltrang ������������� 40 84 96 65
Sekretariatets
tlf. 98 12 00 02 - 98 12 52 32
Formand Svend Aage Suhr træffes efter
nærmere aftale med foreningens kontor.
Sekretariatets åbningstider:
Tirsdag - torsdag fra kl. 09.00 til 12.00
Medlemsblad:
Ansvarshavende Svend Aage Suhr
Journalist Poul Krabbe
Annoncekonsulenter for 2012:
Svend Aage Suhr............... tlf. 98 12 00 02
Jens Blauenfeldt.................tlf. 98 11 59 03
Bladet sendes til medlemmer, Håndværksvirksomheder, Håndværkerorganisationer, mesterforeninger, laugsmedlemmer, offentlige myndigheder m.v. i
stor-Aalborg.

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

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

INDUSTRI

• Produktionsteknolog - 2 år
• Laborant - 2½ år
• PBA i Produktudvikling og teknisk
integration - 1½ år
• Datamatiker - 2½ år
• IT teknolog - 2 år
• PBA i Softwareudvikling - 1½ år
• PBA i Webudvikling -1½ år
• Designteknolog (graﬁsk) - 2 år
• Multimediedesigner - 2 år
• PBA i E-konceptudvikling - 1½ år
PBA står for en Professionsbacheloruddannelse, som
man kan tage som en 3½ års fuld uddannelse eller som
en 1½ års overbygning (top-up) på en erhvervsakademiuddannelse.

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

BL AD NR. 4 2012

www.ucn.dk

!

FORMANDEN HAR ORDET

Storm
før stilhed
Jeg blev ellers lige så glad. Ordet ”uddannelsegaranti” lød rigtigt. Alle Folketingets partier bortset fra Liberal
Alliance står bag de 12 initiativer, der
skal sikre, at alle, der indleder en erhvervsuddannelse også får mulighed
for at afslutte den. Og børne- og undervisningsminister Christine Antorini
skar det ud i pap: ”Alle unge, der kan
og vil, skal have mulighed for at tage
en erhvervsuddannelse og færdiggøre
den med den nødvendige praktik”.
Eftersom 11.000 erhvervsskoleelever
i øjeblikket mangler praktikpladser,
er ethvert politisk initiativ på praktikpladsområdet velkomment. Men ved
nærlæsning bliver det tydeligt, at ”uddannelsesgaranti” kun er ensbetydende med ”praktikpladsgaranti” i kraft
af øget satsning på skolepraktikforløb. Desuden er prisen for garantien,
at der på en række af de mest populære uddannelser indføres adgangsbegræsning. Det er lidt som at fodre
hunden med dens egen hale.
Den store nyskabelse hedder praktikcentre. Indholdet er ikke voldsomt
specificeret, og de enkelte uddannelsesinstitutioner har betydelig frihed
inden for vide rammer. I Nordjylland er
EUC Nord allerede fremme med PraktikNord, som bl.a. vil udvikle skolepraktik i samarbejde med de lokale virksomheder. Målet er, at samtlige elever
som minimum opnår en kort aftale om
praktik i en virksomhed. I øjeblikket
har EUC Nord 105 elever i skolepraktik.
Af de 110 erhvervsuddannelser har
omkring halvdelen skolepraktik. På 10

af dem er der en kvote for antallet af
skolepraktikanter.
Ordet skolepraktik har fået en dårlig
klang, men fakta er, at ”skolepraktikanterne” ved svendeprøven opnår
stort set lige så gode resultater som
”virksomhedspraktikanterne”. Men
det danske erhvervsuddannelsessystem bygger på vekselvirkningen mellem skole- og virksomhedsophold. Alt
andet er et kulturtab.
I det politiske udspil ligger, at virksomhederne kan vælge mellem at indgå
uddannelsesaftaler eller at være med
til at finansiere øget skolepraktik. De
fleste små og mellemstore virksomheder vil sikkert foretrække den første
mulighed. Hvis der da ellers under den
nuværende lavkonjunktur var opgaver
nok til de mestre og svende, der skal
tage sig af lærlingens uddannelse. Et
af incitamenterne til at tage lærlinge
har været den præmierings- og bonusordning, som har belønnet hver indgået uddannelsesaftale med 70.000 kr..
Fra 1. januar 2013 er beløbet sat ned
til 33.000 kr..
En undersøgelse foretaget af Håndværksrådet forud for finanslovsforhandlingerne viser, at 60 % af de virksomheder, der uddanner lærlinge, vil
ansætte færre eller ingen, hvis præmieringsordningen nedlægges.
Det er en fastslået kendsgerning, at
det er de små og mellemstore virksomheder, der påtager sig uddannelsesansvar. De største virksomheder
inden for bygge- og anlægsbranchen

yder kun begrænsede bidrag til uddannelsesgarantien. Skønt jeg grundlæggende er modstander af, at der
lægges sociale klausuler ind i offentlige udbud, blev jeg alligevel lidt glad,
da forligspartierne meddelte, at der
ved fremtidige store opgaver for det
offentlige som f.eks. Femern Forbindelsen vil blive stillet krav om, at udbudsvinderne skal have et vist antal
lærlinge. Ved nærlæsning viser det sig
at være en hensigtserklæring: Hvis firmaerne ellers har en god begrundelse,
kan de slippe for kravet.
Nu skal alle de ny tanker udmøntes og
deres værdi med tiden vurderes på de
opnåede resultater. Set fra Aalborg
Haandværkerforenings side er der kun
én reel uddannelses- og praktikpladsgaranti: At der er tilstrækkeligt med
opgaver til de virksomheder, der vil
uddanne lærlinge. Set i det perspektiv
er det ikke ligefrem opmuntrende, at
bolig-jobordningen, håndværkerfradraget, er faldet ud af finanslovsforliget. Beregninger viser, at det alene
fjerner 4.000 arbejdspladser. Lige nu
er der pres på mange håndværkere
for at løse opgaver inden årsskiftet,
så de kan udløse de op til 15.000 kr. i
skattefradrag til opdragsgiverne. Det
ligner storm før stilheden i de første
måneder af det ny år – og det øger
vel næppe lysten til at ansætte lærlinge inden årets udgang for at få de
70.000 kr. i præmie.
Svend Aage Suhr
Formand
Aalborg Haandværkerforening

3

4

Værksted1 - Vi har erfaringen
og gå-på modet

Værksted1 v/Kurt Gregersen
Indkildevej 4 G - 9210 Aalborg SØ
Tlf: 98 16 99 68 - Mobil: 40 56 99 69

sangforeningen:
Vi øver hver tirsdag fra september
til midt i maj, i Socialforvaltningens
kantine, Hjørnet af Nygade og Vesterbrogade i Nørresundby. Henvendelse til:
Formand Leif Simoni Jørgensen
leifsj@stofanet.dk
Mobil 20 42 90 19

MEDLEMSARRANGEMENT

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENINGS
REPRÆSENTANTANTSKAB
VVS-installatør Lars Vase
Lindholmsvej 132, 9400 Nørresundby
Frisørmester Hanne Danielsen
Østergade 31, 9400 Nørresundby
Malermester Evald Sørensen
Leandervej 12, 9000 Aalborg
Smedeoldermand Svend Erik Christensen,
Bellisvej 5, 9240 Nibe
Jes Porsmose,
Stenmarksvej 57, 9492 Blokhus
Konsulent Per Bang,
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø
Advokat Jens Rye-Andersen,
Hæsumvej 108, 9530 Støvring
Afdelingsleder Mogens Kjeldsen
Karl Johan Stræde 8, 9362 Gandrup
Frede Skrubbeltrang
Thulevej 14, 4.th., 9210 Aalborg SØ
Henrik Gertsen
Vestergade 122, 9700 Brønderslev
Leif Jørgensen
Nysøparken 35, 9400 Nørresundby
Preben Johansen
Blomsterskrænten 40, 9400 Nørresundby
Poul R. Jensen
Lyngholmsvej 25, 9200 Aalborg SV
Charles Brandborg
Th. Olesen Løkkens Vej 10, 9200 Aalborg SV
Bent Melholt Andersen
Kærvangs Allé 14 A, 9000 Aalborg
Henning Raunholt
Klosterjordet 2, 9000 Aalborg
Svend-Ove Sørensen
Pærevangen 12, 9000 Aalborg

Besøg i Aalborghallen med rundvisning og forestillingen

Flagermusen Anhaltisches Theater Dessau
Arrangementet starter kl. kl. 17.30 med rundvisning i Aalborghallen ved
direktør Ernst Trillingsgaard.
Efter rundvisningen er foreningen vært ved en forfriskning og en sandwich i
Oasen.
Forestillingen starter kl. 20.00 i Aalborghallen. Billetter udleveres i Oasen.

Tid: Onsdag den 21. februar 2013, kl. 17.30
Sted: AKKC Europa Plads 4, 9000 Aalborg
ved hovedindgangen.
Pris pr. medlem kr. 200,00. Begrænset antal pladser, derfor ”først til mølle”
Tilmelding senest den 31. januar 2013.
Mødesponsor:
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Venlig hilsen bestyrelsen

�  Af Poul Krabbe

Iværksætterbyen
Aalborg er en
fælles udfordring
”Jeg tror ikke på ”skønhedskonkurrencer” kommunerne imellem, når iværksættere skal tiltrækkes og etableres. Fra tidligere forskning ved jeg, at
iværksættere har en stor tilbøjelighed
til at blive, hvor de er. Der har aldrig
været den store bevægelse på tværs
af kommunegrænserne, og erfaringen
viser, at de iværksættere, der etablerer sig i deres hjemkommune, klarer
sig bedst. Derfor handler det for kommunerne om at have noget at tilbyde
deres egne, potentielle iværksættere”.
Betragtningerne kommer fra Michael
S. Dahl, Aalborg Universitets Institut
for Økonomi og Ledelse. Han er professor i iværksætteri og innovation og
har de seneste 18 år boet i Aalborg.
Blandt de mange publikationer, hans
navn står på, er ”Jagten på fremtidens
ny vækstvirksomheder”, som udkom
i 2009 og var finansieret af Rockwool
Fonden. Undersøgelsens resultater
bygger bl.a. på en gennemgang af karakteristika hos over 26.000 danske
iværksættere i perioden 1994-2006.
Så, jo Michael S. Dahls viden om danske iværksættere og deres fodspor
findes ikke større. At han også har
meldt sig som medlem af det erhvervspolitiske udvalg og iværksætterudvalget i Aalborg Haandværkerforening, dokumenterer interessen for
Aalborgs muligheder som iværksætterby.

Michael S. Dahl, Aalborg Universitets Institut for Økonomi og Ledelse.

Iværksætterens profil
I Aalborg Kommunes erhvervsindsats
er iværksætteri et væsentligt element. Derfor har Aalborg og de to øv-

rige kommuner i Aalborg Samarbejdet
(Rebild og Jammerbugt) bedt Michael
S. Dahl om at undersøge og vurdere

indsatsen. Hvordan ser en Aalborgiværksætters profil ud sammenlignet
med resten af landet? Hvilke poten-
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Som lokalbank har vi meget at tilbyde
din virksomhed - ring og hør nærmere!
NØRRESUNDBY BANK · Vesterbro 79 · Tel. 98 70 59 00

Kystens Perle
3TRANDPAVILLONEN

Velkommen i en helt ny - gammel

Restaurant Strandpavillonen
- kom og se vores nye flotte lokaler
samt et nyt og udvidet menukort.
Glæder os til at se dig på
Bådehavnsvej 10 · 9000 Aalborg · Tlf. 9811 4187

AKTIVITETSKALENDER
AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING
2013
� 2
 2. januar kl. 17.00
Borgmestermøde

Stil skarpt
på målet

� 3
 1. januar kl. 16.30
Bestyrelsesmøde
� 2
 1. februar kl. 17.30
Medlemsmøde AKKC
� 2
 8. februar kl. 16.30
Bestyrelsesmøde
� 1 4. marts kl. 16.30
Bestyrelsesmøde T&M lauget
� 2
 1. marts kl. 18.00
Repræsentantskabsmøde
� 1 8. april kl. 16.30
Bestyrelsesmøde
� 1 8. april kl. 18.00
Generalforsamling
� 7
 . maj kl. 19.00
Legatuddeling
� 3
 0. maj kl. 17.30
Bestyrelsesmøde
� 2
 7. juni kl. 17.30
Bestyrelsesmøde
� 2
 9. november kl. 18.00
165 års stiftelsesfest
Annonceres senere

Vi sigter mod arbejdsmarkedet med uddannelser indenfor:
Byggeri • Transport og logistik • Elektronik og teknologi • Servicefagene • Det grønne område • Flygtninge/indvandrere • Arbejdsmiljø
og energiforbedringer • Proces og automatik • Organisationsudvikling •
IT • Ejendomsservice
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Sofievej 61 | 9000 Aalborg | tlf. 9633 2211 | aalborg@amunordjylland.dk | www.amunordjylland.dk

tielle iværksættere har erhvervsafdelingerne været i kontakt med? Hvad
skete der med dem? Forberedelserne
til projektet er i gang, og i slutningen af 2013 vil der som første del af
samarbejdet foreligge en profil af hele iværksættergruppen i de tre kommuner for perioden 2001-2012. I hele
dette arbejde bliver anvendt samme
grundmodel som i Rockwool projektet.

telefoner, har været med til selv at udvikle telefoner, og nogle af de første
i den branche kom fra SP Radio, der
allerede for et halvt århundrede siden
var verdenskendt for udvikling af maritimt kommunikationsudstyr. Samme
klyngedannelse findes f.eks. inden for
den rustfri industri med specialisering
i udstyr til fødevareforarbejdning i
Danmark – og selvfølgelig i Silicon Valley, USA.

Som Michael S. Dahl siger: ”På langt
sigt er det målet at skabe en viden
om, hvad der virker bedst. Så er der
bund i diskussionen om målretning
af indsatsen og strategien i forhold
til bestemte grupper af iværksættere. Men i første omgang tegner vi en
præcis profil af iværksætterne”.
-Det er karakteristisk for Aalborg, at
byen har udviklet sig fra tung produktionsby med store virksomheder inden
for f.eks. skibsbygning, tobak, eternit
og sprit til en videns-by med markant
præg af it og softwarevirksomheder.
Der er sket en transformation af arbejdsmarkedet og skabt flere højtuddannede job. Mit gæt er, at Aalborg
skiller sig ud ved, at en større del af
iværksætterne har en højere uddannelse. Aalborg Universitet udvikler
mange studerende med indbygget
iværksættertrang, og vi har et NOVI,
hvor mange af dem får mulighed for
kommerciel afprøvning af forskningsresultater.

Den overordnede opgave for iværksætterrådgiverne i det kommunale system er at sikre en opstart uden problemer og en opfølgende rådgivning.
Men at gøre Aalborg til en attraktiv
iværksætterby kræver mere end det.
Vi skal alle sammen være med til at
skabe billedet af, at Aalborg er en god
by at være i og drive forretning i. Gennem hundreder af års udvikling har
der været nogle ildsjæle, som gennem
deres eksempel og åbenhed over for
omverdenen har sat deres inspirerende præg. De findes også i dag.

20 af de små
-Der vil være langt imellem iværksættervirksomheder, som genererer et
trecifret antal job, men der er masser af historier om nogle, der vokser
sig frem til at have ti ansatte. Enkeltvist er disse virksomheder måske ikke
så tydelige for omverdenen, men når
der er 20 af dem, tæller det godt i det
samlede billede.
I Aalborg området har vi haft stor succes med spin-off iværksættere, der
bryder ud fra en eksisterende virksomhed i samme branche. Mange af
dem, der i dag udvikler apps til mobil-

Netværk og mentorer
-De iværksættere, som har størst
succes, er dem, der har mest kontakt til andre iværksættere, og som
kobler sig på eksisterende netværk.
Det handler om personlige relationer; om gensidig hjælp og inspiration
på tværs af brancher. I Aalborg er
der masser af erfarne erhvervsledere
med lyst og tid til at hjælpe andre i
gang. De er en uvurderlig ressource
for iværksættere.
Aalborg Haandværkerforening er en af
de organisationer, som har etableret
en sådan mentorordning til gavn for
iværksættere. Foreningen er en vigtig
medspiller, fordi der er så mange op-

starter inden for håndværkerfagene.
Hos mange håndværkere går selvstændighedstrangen i arv, men det
er ikke ensbetydende med, at alt skal
være, som det altid har været. Der
er ny tider, ny muligheder, og at bryde med traditioner er også en del af
iværksætterens karakteristika.
Den fælles opgave
Det er i høj grad en fælles opgave at
give Aalborg ry som en kommune, det
er godt at være iværksætter i. Gode
netværk og bestående succeser trækker i den rigtige retning, men i Nordjylland er vi også gode til at snakke
tingene ned i et sort hul, og så er der
altså nogle af de potentielle iværksættere, der står af, fordi de har fået
en opfattelse af, at det står skidt til.
Og det står ikke skidt til. I Region
Nordjylland har vi en arbejdsløshed,
som ligger under landsgennemsnittet, og overlevelsesraten for iværksættere er bedre end andre steder.
Måske fordi de i starten ikke slår for
store brød op, men måske lige så meget, fordi der er en indbygget trang til
at sige: ”Det må da på en eller anden
måde være muligt at gøre tingene anderledes”.
Den bedste strategi for fremme af
iværksætteri er at holde alle døre åbne. Ingen kan forudsige eller styre udviklingen. Nogle mener, at Nordjyllands
fremtidige overlevelse ligger i oplevelsesøkonomien. Det er jeg ikke så sikker på, og under alle omstændigheder
skal vi passe på, at vi ikke lægger for
mange æg i én kurv. De iværksættere,
der melder sig, skal støttes, ligegyldigt
hvilket område deres forretningsidé
ligger på, siger Michael S. Dahl.

Glædelig jul
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Gi’ en gave, som glæder to gange

Julegaveidéer
Den Kongelige Ballet

Eksklusiv koncert

Lørdag 12. januar kl. 20

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

D-A-D

Elaine Paige

Onsdag 16. januar kl. 20

Søndag 10. februar kl. 20

Rhythm of the Dance

Flagermusen

Mandag 11. februar kl. 20

Kim Larsen og Kjukken

Torsdag 21. februar kl. 20

Fredag 22. februar kl. 20

Valhalla - Balladen om Balder

We Will Rock You

DR UnderholdningsOrkestret & Procol Harum

Lørdag 23. februar kl. 16

7. - 10. marts Gigantium

Fredag 15. marts kl. 20

HJEMMESIDE
Foreningens medlemmer og interessenter kan læse om foreningens aktiviteter samt artikler fra medlemsbladet
på hjemmesiden. Der findes også
informationer om foreningens historie,
bestyrelsessammensætning og tilbud
om rabatordninger. Der er endvidere
links til Håndværksrådet, Pension for
Selvstændige, Varelotteriet, ASE og
Aktive Kvinder. Adressen er:

Lukas Graham

London West End Gala

Thriller LIVE

Lørdag 16. marts kl. 20

Søndag 17. marts kl. 20

Onsdag 3. april kl. 20

My Brother Johnny Cash

City Singler 2 - Frækkere i 2’eren!

André Rieu

Tirsdag 16. april kl. 20

Fredag 19. april kl. 20

Fredag 3. maj kl. 20 Gigantium

www.aalborg-hvf.dk

IVÆRKSÆTTERSERVICE
Aalborg Haandværkerforenings rådgivningsinitiativ skal hjælpe nye ideer til
verden. Nu er også SKAT Nordjylland
gået ind i projektgruppen.
Kontakt formand Svend Aage Suhr for
yderligere information.
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The Three Phantoms

James Last

Eros Ramazzotti

Mandag 13. maj kl. 20

Tirsdag 14. maj kl. 20

Søndag 19. maj kl. 20 Gigantium
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Læs mere om alle vores øvrige
forestillinger på akkc.dk

Billetkontor: 9935 5566 (mandag - fredag kl. 12-17) · akkc.dk

�  Af Poul Krabbe

Håndværkerhusets første 25 år
Fredag den 19. oktober markerede
Håndværkerhuset sit 25 års jubilæum,
og helt i husets ånd var jubilæumsreceptionen afslutningen på en uge med
ekstraordinære åbningstider og usædvanligt mange gæster i værkstederne.
Jubilæumsugen faldt sammen med
skolernes efterårsferie, og det viste
sig at være en god idé.
- Besøgene på værkstederne oversteg
vor forventninger, og dermed blev 25
års jubilæet en stærk markering af husets indhold og formåen over for aalborgensere i alle aldersklasser, siger
Allan Winfelt, formand for bestyrelsen
i den selvejende institution ”Håndværkerhuset i Aalborg” siden 2000.
I jubilæumsdagene blev mange minder
fra husets 25 år fundet frem, men der
blev også set fremad.
- Vi tror på en god fremtid for Håndværkerhuset og for bevarelse og videreførelse af de hæderkronede håndværk og håndværkerkulturen., men
vi vil altid være afhængige af støtten
udefra. Vi må ikke glemme, at institutionens fremtid hviler på stor økono-

misk velvilje fra Aalborg Kommune og
Folkeoplysningspuljen, så når vi ser
tilbage på de første 25 år, har vi grund
til ikke blot at være glade, men også
taknemmelige.
Der vil altid være plads til ny ideer,
men vi skal passe på det, vi har, og
ikke bevæge os ud over kanten. Ved
10 års jubilæet blev der luftet ideer for
et ”Nørrejysk Center for Håndværk,
Arkitektur og Kulturmiljø” med Håndværkerhuset som omdrejningspunkt.
Det var en smuk, men økonomisk urealistisk tanke.
Andre steder har vi set, hvordan værksteder er blevet til museer uden mennesker. Hos os vil vi holde fast i de
arbejdende værksteder og glæde os
over, at det liv, som huset summer
af, er blevet til på brugernes præmisser. I de 25 år er naturligvis gode
håndværkere, som er faldet væk, men
hele tiden er der kommet nye til. Livet i Håndværkerhuset er en ubrudt
kæde, og de første 25 år har ikke blot
bekræftet den grundlæggende idés
bærekraft, men også dens fremtidige
styrke, siger Allan Winfelt.

De bor i huset
I Håndværkerhuset er der følgende værksteder:
*
*
*
*
*

Foreningen til bevarelse af de gamle Smede-, Kobber- og Blikkenslagerfag
Foreningen ”De gamle træ- og glasfag”, incl. trædrejeri
Saddelmager og tapetserer-/møbelpolstrerværksted
Malerværksted
Urmagerværksted

Desuden har Håndværkerhuset siden 1988 rummet ”hulen” for C.U.K. naverne og Aalborg Haandværkerforenings sekretariat.
De arbejdende værksteder er åbne for besøgende hver onsdag kl.10-15.
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�  Af Poul Krabbe

14 års vej mod målet
Den lange og kringlede vej mod etablering af Håndværkerhuset tog sin begyndelse allerede i 1973 og kom til at
strække sig over 14 år. Af Oluf Christensens en gang så imponerende firlængede købmandsgård var der kun
forfaldne stumper tilbage med facade
mod Kattesundet og Borgergade. En
restauratør havde i 1973 fået øje på de
tilbageværende bygningers muligheder
og fik bygningen på hånden til 140.000
kr.. Selskabet til Bevarelse af gamle
Aalborghuse brød sig ikke om den idé,
og i bestyrelsen blev tankerne luftet
om at købe bygningen og i første omgang anvende den som magasin.
Forhandlingerne med den daværende
ejer var langtrukne. Restauratøren
faldt fra, men i 1974 meldte en antikvitetshandler sig på banen som køber.
Sideløbende arbejdede Selskabet til
Bevarelse af gamle Aalborghuse videre med planen, og den 25. september 1978 kunne skødet langt om længe skrives under. Tre måneder senere
bevilgede Det Obelske Familiefond
50.000 kr. til midlertidig sikring af den
forfaldne bygning..
Så kom ideen
I 1980 blev der for første gang luftet
et forslag om at indrette et restaurareringscenter i den bygning, der nu
var kendt under adressen Kattesundet 20, men bevaringsselskabet havde
ikke de fornødne midler, og hele tiden
blev der set efter kvalificerede lejere. I
1982 var der således positive forhandlinger med Aalborg Faldskærmsklub,
som manglede mødelokaler.
1982 blev året, da ideen om Håndværkerhuset begyndte at komme på
skinner. Folketinget vedtog en lov
om byfornyelse og boligforbedring.
Grundlaget var, at der inden for de
kommende ti år skulle ske forbedringer på ca. 400.000 ældre boliger. De
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20.000 af dem var i Aalborg, og mange var bevarings- eller fredningsværdige. Til deres opførelse var anvendt
byggeteknikker og håndværksmæssig
kunnen, som var forsvundet eller kun
bevaret i kraft af ældre håndværkere.
1982 var også året, da formanden for
Malersvendenes Seniorklub i Aalborg,
Robert Dahl, i oktober kom med ideen
om, at Kattesundet 20 kunne anvendes til værksted for pensionerede malere og værksteder til uddannelse af
håndværekere i restaureringsopgaver.
Sammen med formanden for Selskabet til Bevarelse af gamle Aalborghuse, Helge Drescher, gik Robert Dahl
med i en arbejdsgruppe om bygningens fremtid.
Universitetets støtte
Derefter kom Aalborg Universitets
Center på banen. Institut for Samfundsudvikling og Planlægning gik aktivt ind i udviklingen af modellen, rammen, organisationen, finansieringen
og etablering af formidlingsarbejde.
Civilingeniør og lektor i anlægsplanlægning Poul Kroon var ankermand i
processen – og blev senere AUC’s repræsentant i bestyrelsen for den selvejende institution Håndværkerhuset i
Aalborg og dens og formand 1984-88.
Det var universitetsfolkene, der udformede visionen: ”Målet har været at
skabe rammer og muligheder for, at
den ubrugte, men stadig eksisterende
viden og kunnen i bygningshåndværket bevares sammen med den hånd-

værkerkultur, hvortil den uløseligt er
knyttet”.
En banebrydende idé begyndte at
få fast grund under fødderne og luft
under vingerne. Den 6. december
1983 blev ”Den Selvejende Institution
Håndværkerhuset i Aalborg” stiftet,
og i marts 1984 købte den Kattesundet 20 af Selskabet til Bevarelse af
gamle Aalborghuse. Prisen var symbolsk: 150.000 kr. der blev tilvejebragt
gennem endnu en donation fra Den
Obelske Familiefond.
Fra 1984 blev institutionen ledet af
en bestyrelse på 11 medlemmer: 3 fra
mesterorganisationerne, 3 fra fagforeningerne og 1 medlem fra Selskabet
til Bevarelse af gamle Aalborghuse, seniorklubberne, Aalborg byråd, Aalborg
Universitets Center og Teknisk skole.
Senere blev bestyrelsen skåret ned til
5 medlemmer med repræsentanter fra
Dansk Arbejdsgiverforening, fagbevægelsen i Aalborg, Aalborg Kommune,
Teknisk skole og husets brugere.
I december 1985 blev der taget hul på
den omfattende renovering, og samtidig stiftede de forskellige håndværk
deres bevaringsforeninger til driften af husets værksteder – foreninger med både mestre og svende som
medlemmer.
Håndværkerhuset blev indviet den 4.
december 1987. Snoren blev klippet af
daværende rådmand Henning G. Jensen.

De ufaglærtes
byggeprojekt
Da renoveringen af resterne af Oluf
Christensens købmandsgård blev indledt i december 1985, var projektet
budgetteret til 6,3 mio. kr. og muliggjort af tilskud fra Aalborg Kommune,
Nordjyllands Amt, Miljøministeriet,
Fredningsstyrelsen og den selvejende
institution Håndværkerhuset, som hos
fonde, foreninger og private donorer
samlede en mio. kr.. Da renoveringen
var afsluttet, var prisen steget til over
7 mio. kr., men også de resterende
penge blev fundet.
Nordjyllands Arbejdsmarkedsnævn
godkendte restaureringen som et beskæftigelsesarbejde, og da det blev
indledt i november 1985, var tanken,
at arbejdet skulle udføres af arbejdsledige bygningshåndværkere. Sådan
gik det ikke. Et opsving i byggesektoren kom i vejen, og i stedet blev
Håndværkerhuset et officielt beskæftigelsesprojekt for unge, ufaglærte
langtidsledige under 24 år.

Fra købmandsgård
til håndværkerhus
De bygninger, Håndværkerhuset ligger
i, er opført omkring 1630. Tidsbestemmelsen er gennemført ved videnskabelige målinger på et af de stykker
tømmer, som indgår i bindingsværket.
Oprindeligt er den ældste bygningsdel opført som lager og pakhuse til en
købmandsgård, som med senere tilbygninger blev firlænget og omfattede
facader mod både Borgergade, Vesteraa og Kattesundet.
Købmandsgården havde sin storhedstid fra 1770 til 1820, da den var i slægten Oluf Christensens eje. Oluf Christensen var storkøbmand, skibsreder,
tobaks- og sæbefabrikant, medejer af
en papirfabrik og en klædefabrik samt
ejer af flere store gårde på Aalborg
egnen. Tilbagegangen begyndte med
Danmarks statsbankerot i 1813 og tabet af Norge året efter. Oluf Christensen døde i 1817, og sønnen Berthel
forsøgte at føre familiefirmaet videre,
men gik fallit i 1820.

Med de følgende ejere genvandt det
pompøse bygningskompleks aldrig sin
storhed. Flere af bygningerne fik lov at
forfalde, og omkring år 1900 blev det
meste revet ned for at give plads til
beboelsesejendommene langs Borgergade og Vesteraa.
Da Selskabet til Bevarelse af gamle
Aalborghuse kastede sin kærlighed på
de tilbageværende bygninger ud mod
Kattesundet og Borgergade, var de i
ringe stand, men originaliteten var bevaret. Det var en af de ejendomme,
der indvendigt fremtrådte næsten
som oprindeligt, fordi den i så mange
år udelukkende var blevet anvendt
som lager og værksteder. I 1919 blev
huset fredet i klasse B, men undervejs
forsvandt fredningen fra fredningsfortegnelsen, og først i 1982 blev pakhuset, hvor Håndværkerhuset nu holder
til, igen fredet.

Entrepriserne på renoveringen gik til
lokale håndværksmestre, som derefter stillede med ”holdledere” som
kyndige vejledere for den halve snes
unge, ufaglærte, der til stadighed var
beskæftiget.
Den måde at tackle projektet på vakte
opsigt over hele landet; at ufaglærte
skulle beskæftiges med renoveringen
af et håndværkerhus lød ikke lige rent i
alle øren. Men resultatet blev kvalificeret efter 25.000 beskæftigelsestimer,
og den valgte løsning havde også en
væsentlig sidegevinst: Af de unge, som
deltog, blev 2/3 udsluset til ”rigtigt”
arbejde eller indledte en uddannelse.
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Håndværk, der ses
og bliver brugt
I de 25 år har husets værksteder løst
i hundredvis af opgaver. Store og små
mellem hinanden. Nogle til private
hjem og andre som markante oplevelser i det offentlige rum.

Da Aalborg Haandvækerforening i efteråret 1988 lejede sig ind i Håndværkerhuset, var det foreningens niende
adresse på 140 år. Siden 1982 havde
I/S Erhvervenes Lokaler i Odd-Fellow
Palæet på Boulevarden været ramme
om foreningens aktiviteter. Adressen
blev delt med Aalborg Handelsstandsforening, og pladsen blev gradvist for
trang.

Et af de mest omfattende renoveringsarbejder, og nok det mest synlige, er Fritz Kochs telefonkiosk, som
siden august 2010 har været opstillet
på Gabels Torv i Aalborg. Kiosken blev
i 1896 opstillet på Lille Triangel i København og i december 1973 hentet
til Nordjyllands Kunstmuseum af den
daværende museumsdirektør Lars Rostrup Bøyesen som et tidstypisk eksempel på kombinationen af arkitektur og dekorativ kunst.
I 1985 blev kiosken demonteret og
fjernet fra museets skulpturpark. Allerede da var den i forfald, og de følgende 20 års opbevaring i en lade
gjorde det ikke bedre. I 2005 besluttede Aalborg Kommune, som har lånt
kiosken af Nordjyllands Kunstmusem/
KUNSTEN, at iværksætte en renovering. I samarbejde med Park & Natur, kommunens entreprenørafdeling
og arkitekt Svend-Aage Jakobsen tog
værkstederne i Håndværkerhuset fat
på opgaven.
Arkitekt Fritz Koch udstyrede fra starten den sekskantede kiosk med seks
trærelieffer, som viste de 12 stjernetegn. På træ-værkstedet i Kattesundet blev stjernetegnene og de øvrige
udskæringsarbejder renoveret. Smede- og kobberværkstedet renoverede
lygter og spir, og urmagerværkstedet
tog sig af istandsættelsen af kioskens
originale ur.
Klokkestabel med ny hat
Et andet markant eksempel på den
håndværksmæssige kunnen i huset kan beses i Gl. Hasseris: Klokkestablen, hvis historie går helt tilbage
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Håndværkets
forening i
håndværkets hus

til 1729, da en bagerenke skænkede
klokken til den oprindelige Gl. Hasseris skole. Den nuværende placering
på den grønne høj, hvor Bygaden og
Skelagervej mødes, fik klokke og tilhørende stabel i 1960’erne. I 1995 var
Hasseris’ ældste vartegn ved at være
i sølle forfatning, og Håndvækerhuset
fremstillede en ny taghat med egespån og sørgede for, at den blev prydet med en vindfløj på toppen.
Af andre opgaver i det offentlige rum kan nævnes:
* Vindfløjen på Aalborghus Slot med
Dronning Margrethes monogram
* Urskiven på Spøttrup borgen på Salling
* Den kunstfærdige lynafleder på Brohuset i urtehaven i Lindholm
* Reparation af smedejernsporten på
Dronninglund Slot
* Forgyldning af alterlysestager til Sct.
Markus kirke
* Vindfløjen på Håndværkerhuset, udført i 1993 efter tegning af arkitekt
Svend-Aage Jakobsen
* Bænkegavle til Vor Frue Kirke, Aalborg
* Uret på Toldkammeret, Aalborg
* Vindfløjen på Hasseris kirke

På generalforsamlingen i 1988 besluttede håndværkerforeningen at sælge
sin andel i Erhvervenes Lokaler og
i stedet flytte sekretariatet til Kattesundet. På det tidspunkt var foreningen allerede begyndt at anvende
mødelokalerne i Håndværkerhuset efter at have været aktivt deltagende i
etableringen af huset.
Slægtskabet mellem håndværkerforening og håndværkerhus er indlysende, og set i historiens lys kunne ”ægteskabet” lige så godt være indgået
10 år tidligere. To måneder efter, at
Selskabet til Bevarelse af gamle Aalborghuse i september 1978 havde fået
skøde på ejendommen, tilbød selskabet både Aalborg Håndværkerforening
og Aalborg Handelsstandsforening
leje af mødelokaler. Skønt begge foreninger manglede mødefaciliteter, var
tiden ikke moden. Håndværkerforeningen havde efter fraflytningen af
Håndværkerforeningen på Østeraa i
1974 til huse i Sct. Mortens Gade 9, og
Aalborg Handelsstandsforening havde sit sekretariat i Brohuset ved Limfjordsbroens sydlige rampe.
Samarbejdet og husdelingen mellem
håndværkerforeningen og Håndværkerhuset i næsten 25 år har været vellykket, og i 2012 blev Aalborg Haandværkerforenings formand, Svend Aage
Suhr, valgt som formand for husets
brugerråd..

re til stede til den fælles morgenkaffe
med en sang – og måske en lille én til
at vække de slumrende livsånder med.

Institutionen

i institutionen
Da Selskabet til Bevarelse af gamle
Aalborghuse i marts 1984 solgte Kattesundet 20 til den selvejende institution ”Håndværkerhuset i Aalborg”,
meldte Caspar Steffensen sig straks
under fanerne. Som formand for
Tømrer-Snedker Forbundets afdeling
i Aalborg gik han i spidsen for etableringen af Bevaringsforeningen ”De
gamle Træ- og Glasfag” med værksted
i huset. Han tog også plads i fondsbestyrelsen og blev næstformand, inden
han fra 1993 og fem år frem blev formand for fonden. Efter foreløbig 28
år i den gode sags tjeneste er det vel
ikke for meget at påstå, at den tidligere Chang spiller (med en enkelt kamp
på ungdomslandsholdet) selv er blevet
en institution i Kattesundet og dets
værkstedsliv.
Selvfølgelig får tømrersvenden Caspar julelys i øjnene, når han fortæller om arbejdet i værkstedet omgivet
af generationernes og traditionernes
værktøj. Og lige så selvfølgeligt er det,
at der de første år faldt nogle kammeratlige bemærkninger om håndværkets
tilstand efter 14 års kontorjob som
afdelingsformand efter forudgående
funktion som konsulent og opmåler.
Men Caspar har aldrig mistet taget på
at lave en mesterspån med langhøvlen, og han glæder sig over sammen
med tidligere svende og mestre at
løse meningsfyldte opgaver i træ- og
glasværkstedet i porten. En gang tømrer, altid tømrer.

Kammeratskabet
Og så er det alligevel ikke selve tømrerhåndværket, der fylder mest, når
Caspar Steffensen ser tilbage på sine
28 hus-år.
- Den vigtigste del er kammeratskabet, samværet og den omsorg, vi har
for hinanden og familierne derhjemme. Vi er tæt på hinanden og følger
med i hinandens liv. I den alder, vi har,
er der jo også tunge stunder, hvor det
at komme på værkstedet om onsdagen i sig selv kan være en trøst og opmuntring, siger han.
I tidens løb har der været gennemtræk, men der kommer hele tiden ny
til, som falder ind i tonen og kammeratskabet, fordi de stadig har glæden
og stoltheden ved deres hæderkronede håndværk. Der er nok nogen, som
ender med at sidde med stokken under hagen og fortælle om svundne tider, men det er jo fint nok. Jeg håber,
at kommunen og alle andre forstår,
at værkstederne i Håndværkerhuset
også har en social funktion: At nogle
ældre mennesker glæder sig over at
have noget at være fælles om.
Ingen kompromiser
Overordnet set er det kun onsdag, der
arbejdes i værkstederne, men der er
også opgaver, som ikke kan ligge stille
en uge, og så er der ekstraordinært
fremmøde. Onsdag morgen er der
normalt omkring 30 ældre håndværke-

Og så tilbage til håndværket.
- Vi holder i Håndværkerhusets værksteder liv i en unik kultur med alle de
fine værktøjer, vi har fået samlet sammen; en del af dem som arvegods.
Det er også en glæde, at så mange
besøger os. Fra skolebørn til kongresdeltagere og fra kolleger til politikere.
Samtidig har vi kontakterne udad til.
Vi kommer på spændende og inspirerende studieture, og vi har været med
til f.eks. at etablere Håndværkernes
Hus i Hjørring.
Samtidig er det ofte ret specielle opgaver, vi får – opgaver der kræver
specielt gammeldags håndværk. Vi vil
ikke – og kan ikke – konkurrere med
mestrene ude i byen. Det er ikke alt,
vi tager på os, og vi siger ikke ja til en
opgave, hvis vi ikke kan gøre den færdig med 100 % kvalitet. Man kan ikke
gå på kompromis med godt håndværk.
På værkstederne bliver priserne ikke
dumpet. Ting koster det, de skal koste, og indtjeningen går i den enkelte
bevaringsforenings kasse til dækning
af f.eks. husleje, strøm og varme.

Formændene
Siden den selvejende institution ”Håndværkerhuset i Aalborg”
blev stiftet 6. december 1983, har
fondsbestyrelsen haft seks formænd:
1984-88: Civilingeniør Poul Kroon
1988-93:	Malermester Edmund
Hansen
1993-98:	Tømrer Caspar Steffensen
1998: 	Malermester Evald Sørensen
1999: 	Arkitekt Svend-Aage Jakobsen
2000-:	Næstformand i 3F’s bygningsgruppe Allan Winfelt
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�  Af Poul Krabbe

”Danmarks
Intelligente Havn”
lige forbindelse til og Fra Rotterdam,
der forbinder Aalborg med det globale
transportnetværk.
Aalborg Havn overgik i 2000 som den
første i Danmark fra at være en kommunal selvstyrehavn til at være et
aktieselskab med Aalborg Kommune
som hovedaktionær. Det betyder, at
havnen på markedsvilkår markerer sig
i konkurrencen om at være en af landets mest betydende servicevirksomheder inden for havne- og transportområdet.

Når borgmester Henning G. Jensen
tirsdag den 22. januar – traditionen
tro – møder Aalborg Haandværkerforenings medlemmer i Håndværkerhuset, medbringer han også kasketten
som formand for bestyrelsen i Aalborg Havn A/S. Borgmesteren ønsker,
at havnen bliver et af mødets hovedtemamaer, og han sekunderes af
havnens salgs- og marketingchef Ole
Brøndum.
Siden Aalborg Havn i 1974 blev basishavn for transporten til og fra Grønland, er udviklingen flyttet mod øst.
Havnen i Aalborgs midtby (stadfæstet af kong Chr. den Første i 1476) er
gradvist omdannet til rekreativ hav-
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nefront og som centrum for folkelige,
maritime oplevelser som The Tall Ships
Race og den årlige regatta. Sideløbende er der et stigende antal besøg af
krydtstogtskibe – i år syv.
Den grønlandske styrke
Basishavnsaftalen med Grønlands
Hjemmestyre/Royal Arctic Lines A/S
blev i marts 2010 forlænget frem til
2022, og med den langsigtede sikkerhed har havnen iværksat en række
store investeringer til udvidelse af aktiviteterne. Containerterminalen har
således nu kapacitet til håndtering af
100.000 containere årligt. De fleste
har med Grønland at gøre, men et stigende antal kommer fra den ugent-

Omkring Østhavnen – eller som den
i dag officielt hedder: Aalborg Havn
– ejer havnen 250 ha byggemodnet
areal. ”Danmarks bedst planlagte havneomåde” bliver det kaldt, og næsten 100 virksomheder har allerede
placeret sig i erhvervsparken omkring
havneområdet; blandt andre Danske
Fragtmænd, Bladt Industries, Siemens
Wind Power og Carlsberg.
Nettoomsætningen for Aalborg Havn
A/S var i 2011 122,5 mio. kr. – en fremgang på næsten 10 %. Regnskabet viste et overskud på 31,2 mio. kr. Godsomsætningen var i 2012 2.800.000
tons.

De mange netværker
Aalborg Havn kalder sig ”Danmarks Intelligente Havn” og
har bl.a. i kraft af en samarbejdsaftale med Aalborg Universitet til stadighed adgang til den nyeste viden inden
for logistik. Havnen var en af initiativtagerne til etableringen i 2010 af universitetets Center for Logistik, CELOG
og deltager aktivt i opbygningen og udnyttelsen af en
lang række netværksorganisationer:
*H
 ub North profilerer det nordlige Danmark som center
for vindenergi
*A
 rctic Business Network udbygger erhvervssamarbejdet mellem Grønland og Nordjylland
* Center for Arktisk Samarbejde, etableret af Aalborg
Kommune i 2012

*A
 rctic Education Network, samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner i Grønland og Nordjylland
* SMARTLOG, et netværk om logistikudvikling og med
foreløbig 60 nordjyske virksomheder som medlemmer
* Nordjysk Transportklub har Aalborg Havn A/S som sekretariat
* Erhvervsnetværk 9220 bestående af virksomheder i
Aalborg Øst, som bl.a. arbejder for udvikling af områdets infrastruktur
* Aalborg Waterfront, som med 11 businesspartnere og
Jyske Bank som hovedsponsor arbejder for at trække
aktiviteter til Centralhavnen

MEDLEMSARRANGEMENT
Mød borgmester Henning G. Jensen og
salgs- og marketingchef Ole Brøndum

”Danmarks Intelligente Havn”
Borgmesteren medbringer også kasketten som formand for bestyrelsen i Aalborg Havn a/s. Udover generel
orientering om dagens Aalborg bliver havnen mødets hovedtema, og han sekunderes af havnens salgs- og
marketingchef Ole Brøndum.
Afslutningsvis serveres sandwich, øl, vand og vin.

Tid: Tirsdag den 22. januar 2013, kl. 17.00-19.00
Sted: Håndværkerhuset, Kattesundet 20, 9000 Aalborg
Tilmelding: Kontoret tirsdag-torsdag kl. 09.00-12.00 på telefon 98125232, eller på email. aalborg-hvf@
aalborg-hvf.dk senest den 15. januar 2013.
Mødesponsor:

Venlig hilsen bestyrelsen
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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. 99311918 eller send en mail
til ik-sbu@aalborg.dk

Aalborg Tømrerog Murerlaug
AKTIVITETSKALENDER
� 1 0. april 2013
Generalforsamling
� 1 6. august 2013
Sommerudflugt

EUX = STUDENT + MURER
EUX = STUDENT + TØMRER
EUX = STUDENT + ELEKTRIKER
EUX = STUDENT + DATATEKNIKER
EUX = STUDENT + AUTOMATIKTEKNIKER
EUX = STUDENT + INDUSTRITEKNIKER
EUX = STUDENT + SMED

Flere brancher har fået en ny uddannelse, der hedder EUX. Hvis din branche er en af
dem, kan du fremover ansætte elever, som tager en studentereksamen samtidig med deres
håndværksuddannelse. Fordi de er ambitiøse og vil holde alle muligheder åbne.
Løn- og ansættelsesforholdene for EUX-elever er akkurat de samme som for ordinære
elever, mens deres praktikperiode er lidt kortere. Til gengæld kan du forvente, at en EUXelev hurtigt når et højt fagligt niveau – og bidrager til øget vækst i din virksomhed.

Der vil i god tid blive udsendt en indbydelse til de forskellige arrangementer,
men reserver allerede nu datoerne i
din kalender.
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techcollege.dk/eux

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

Håndværkergaden
tiltrækker
messegæster
Set fra Kattesundet 20 var deltagelsen i Forbrugermessen 2011 i Aalborg
Kongres & Kultur Center en stor succes. Med Aalborg Haandværkerforning
som initiativtager var der på messen
etableret en decideret ”håndværkergade”, og mange af foreningens
medlemmer tog mod tilbuddet om en
stand til fordelagtig pris. Samtidig blev
der i gaden placeret et større område
til brug for Håndværkerhusets værksteder.

- Håndværkergaden var et forsøg,
og dens udstillere deltog på ”håndværkervilkår”. Derfor forsøger vi at
gentage succesen 8., 9. og 10. marts
2013. Energibesparelser er et aktuelt
emne med stor tiltrækningskraft over
for forbrugerne, så til den kommende
messe har vi indgået aftale med Energitjeneste Nordjylland om en central
placering i vores håndværkergade, fortæller formanden for Aalborg Håndværkerforening, Svend Aage Suhr.

- Det var en god oplevelse at være på
den arbejdende stand. Besøgende i
alle aldre var nysgerrige efter at se,
hvordan de gamle håndværk stadig
håndteres, og samtidig var der mange
besøgende, som gerne ville høre om,
hvad Håndværkerhuset er, og hvad
der sker i det. Så udover at vi, der arbejdede på standen, havde et par
hyggelige dage – akkompagneret af
harmonikaspilleren Ruddi Lykkegaard
– fik vi slået et slag for den idé, der
ligger bag vort smukke hus, fortæller
Casper Steffensen, fra husets træ- og
glasværksted.

Der var gevinst
At udstillerne også fik noget ud af de
tre dage, fremgår af følgende:
Henrik Petersen, Nowell Tømrer &
Snedker: ”Vore forventninger blev mere end indfriet. Nowell har aldrig før
deltaget i sådan en messe, og vi fik
mange kontakter til potentielle kunder
og efterfølgende rigtig mange konkrete ordrer. Det er vel næsten overflødigt at sige, at vi allerede har bestilt
den samme standplads til Forbrugermessen 2013”.

Morten Fals, Thomsen & Fals A/S: ”Vi
mødte ikke blot mange potentielle
kunder, men også kundegrupper, vi
ikke tidligere har haft kontakt til. Vi
noterede over 50 emner til opfølgning,
og omkring en tredjedel førte til konkrete ordrer. Vores placering i håndværkergade var ideel, og vi forventer
også at deltage i messen i 2013”.
For håndværkerforeningens medlemmer er der også et fordelagtigt tilbud
til Forbrugermessen 2013 i Aalborg
Kongres & Kulturcenter.
Yderligere information:
Niels Søndergaard, AKKC, tlf. 9935
5575, mail: ns@akkc.dk
Frede Skrubbeltrang, formand for Aalborg Haandværkerforenings repræsentantskab. Tlf. 2070 5130 eller 4084
9665.
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Skorstensfejermester

Allan
Østergaard

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

AALBORG
GULVSERVICE

APS

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

Erhvervslivets håndværkerfirma

Bernhard
Søren

A

S

TØMRER
SNEDKER • MURER
Aut. VVS INSTALLATØR

Mineralvej 21 A • 9220 Aalborg • Tlf: 98 12 20 43 • Fax: 98 11 78 66
Email: post@s-bernhard.dk
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Huset Venture Nordjylland er en anderledes virksomhed. Vi
skaber arbejdspladser til mennesker
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 visitkorthjemmeside
for under kr. 4000, + moms. Vi er også
eksperter i at sørge for, at netop din
hjemmeside kommer frem, når dine
kommende kunder søger på google eller en anden søgemaskine.
Se evt. mere om huset og vores ydelser på www.hv-nord.dk

Når det drejer sig om

Grafisk Produktion
er vi klar til samarbejde

NYE MEDLEMMER
Guldbageren Vestbyen
v/ Benny P. Andersen
CJ. Hvidevareservice, Aalborg ApS
v/ Henrik Justesen
AM Entreprise ApS, Aalborg
v/ Louise Stubberup
Tømrermester Jonas Andersen
v/ Jonas Andersen, Nørresundby
Slagteren Hasseris ApS
v/ Jesper Albin og Torben Bruun Hristensen
Lisbeth Larsen
Hasseris, Aalborg
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AKKC fejrer
60 års jubilæum
med manér
Fra Aa
lb

Efterlysning af gamle håndværkere og
børn fra indvielsen for 60 år siden, er
blot to ud af en lang række aktiviteter, der kommer til at markere Aalborg
Kongres & Kultur Centers 60 års jubilæum. Og på den kulturelle side, bliver
der noget for enhver smag i uge 3 fra
14.-20. januar næste år. AKKC byder på
Frokostjazz, Den Kongelige Ballet, Det
må ikke hedde revy, DR Nytårskoncert
med Bootleg Beatles, D-A-D, operakoncert med Guido Paevatalu & Trio
Dolcemente, Hatten Rundt og Dansk
Slager Parade 2013 runder den stort
opsatte jubilæumsuge af.
Udover de kulturelle oplevelser vil der
blive udgivet en bog om AKKC gennem
60 år skrevet af journalist Lars Brix, og
det historiske får ligeledes sin plads i
AKKC, som i samarbejde med Historisk
Museum arrangerer en spændende
udstilling om husets historie sat ind i
et lokalt og landsdækkende perspektiv.
Der produceres en video af Viggo
Kragmann med titlen Kavalkade 2,
dækkende de seneste 10 år i AKKC.
1’erne kom i forbindelse med 50 års
jubilæet. Videoen vil blive vist i en lille
biograf i AKKC samt på udvalgte steder i Aalborg City.
Rundvisninger var et af de helt store
publikumshit, da AKKC holdt åbent

orghall

til Aalb

org Kon

gres &

2013

hus i 2011, så det bliver der også mulighed for denne gang. Hele området
med Kildeparken og Vesterbro bliver
festligt rigget til til jubilæet, og på
forpladsen vil Harlekin og Columbine
genopstå som is skulpturer.
Aalborg Kongres & Kultur Center har
i det hele taget lagt sig i selen, for
at præsentere sig på toppen, selvom

en i 195

3

Kultur
C

enter

”damen” er gået hen og blev 60, og
Restaurant Papegøjehaven fester med
og kommer med gode 60 års tilbud i
jubilæumsugen.
Alle forestillingerne kan man læse om
på AKKC’s hjemmeside akkc.dk, og senere vil der også her blive tilføjet et
program for alle de andre festligheder.
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Tømrermester
Peter Kinly
Løgstørvej 15
9240 Nibe
Tlf. 98 35 72 00
Mobil 21 42 26 47

Side 1

PALLE MØRCH ApS

98 12 86 66
 Varmeregnskaber
 Koldtvandsregnskaber
 Varme- og varmtvandsmålere
 Brugsvandsmålere
 Energimålere
 Servicering af alle målertyper
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»Hasserisgaarden« · Box 317 · Hasserisvej 117 · 9100 Aalborg
Fax 98 12 85 28 · E-mail: info@98128666.dk · www.pallemørch.dk
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Nyt samarbejde med TRYG
Vi har indgået en samarbejdsaftale
med TRYG som giver store rabatter til
vore erhvervsmedlemmer.
Kontakt TRYG erhvervsassurandør
Filip Steenberg, 2220 8109 eller Esben
Nedermark, 2220 8174 og hør mere
om aftalen.

ANTON LASSENS
EFTF. A/S
MALERFIRMA

Håndværkervej 9 · Postbox 29 · 9100 Aalborg · Tlf. 98 12 00 99 · Fax 98 10 34 12

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

EJERskifte
Det kræver tid og indsigt at planlægge
og gennemføre generationsskifte,
ofte flere år.
Hvis du har planer om en ”virksomhedsoverdragelse” til familie eller andre, kan du få nyttige informationer
og hjælp ved at kontakte Håndværksrådet, telefon 33932000

Kompetenceudvikling
Sæt fokus på kompetenceudvikling i
din virksomhed.
Kontakt Håndværksrådet på telefon
33932000, hvis du vil vide mere eller
guides videre. Vi har informationsmateriale på vort kontor, Kattesundet 20,
9000 Aalborg.
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v/Anders Jørgensen

Tlf. 98 10 12 16

v/AndersAalborgvej
Jørgensen
356 • 9362 Gandrup

Tlf. 98 10 12 16
Ta’ mig for
pengenes skyld ®
Keld Jakobsen, kundechef - erhverv
Telefon 96 30 26 70 - kec@sparnord.dk

På gensyn i Spar Nord Aalborg
Østeraa 12
9000 Aalborg
www.sparnord.dk/aalborg

Indstilling
til legater 2013
Foreningens medlemmer kan nu
indstille emner til modtagelse af
foreningens legater målrettet nyuddannede lærlinge/elever. Legaternes størrelse er på kr. 5.000,00.
Legaterne uddeles i byrådssalen
den 7. maj 2013. Læs mere om kriterier for legatmodtagere og indstillingsprocedure på vor hjemmeside: www. aalborg-hvf.dk
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Revisionsfirmaet

Erling G. Jensen

Otto Mønsteds Vej 2
9200 Aalborg SV
Tlf. 98 18 50 99

Tofthøjvej 11 b · 9280 Storvorde
Tlf. 98 31 88 55 · Fax 98 31 77 88
Email: egj@egj-revision.dk

Annonce 45 x 64 mm.indd 1
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KURSER

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

MÅLRETTEDE KURSER - for dig og dine ansatte

BRUG AF
FORENINGENS LOKALER

IT
Uanset om du er begynder eller vant til at
arbejde med IT, har vi kurset for dig, der
gerne vil have opgraderet din IT-viden.

Eksempler på kurser:
- IT-kompetencer 1. del
- Officepakken
- Fra idé til tryk med CS5
- It-supporter / superbruger

Økonomi
Vil du vide mere om bogføring, økonomi og
regnskab? Vores økonomikurser findes på
mange niveauer.

Eksempler på kurser:
- Grundlæggende regnskab
- Budgettering
- Årsregnskab
- Navision C5

Sprog
Styrk dine sproglige kompetencer med et
kursus, der er tilpasset dit niveau og
arbejdsområde.

Eksempler på kurser:
- Engelsk
- Tysk
- Andre sprog - ring gerne!

Ledelse
Vejen til god ledelse går via uddannelse.
Med en lederuddannelse styrker du både
din faglige og personlige udvikling.

Lederuddannelser:
- Grundlæggende lederuddannelse
- Projektlederuddannelse
- Økonomi for ledere

Foreningens medlemmer har mulighed
for at benytte vore lokaler til visse arrangementer.
Kontakt formand Svend Aage Suhr på
telefon 98 13 53 10, eller
email: aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk
for yderligere oplysninger.

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

Aalborg
FRISØRLAUG
AKTIVITETSKALENDER
Kontakt lauget på tlf. 30 69 63 80
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HUSK: Der kan søges VEU-godtgørelse til mange af kurserne.

Læs mere på

www.ahkurser.dk eller
kontakt os på tlf. 9936 4740

Kursusafdelingen

Efterlysning
Aalborghallens
60 års fødselsdag
Aalborghallen fejrer 60 års fødselsdag den 15. januar 2013. I den
anledning efterlyser vi navne på
håndværkere som har været med
til at bygge hallen i perioden frem
til indvielsen i 1953.
Er du en af dem, eller kender du
en som har medvirket, skal du
kontakte foreningens kontor på
telefon 98120002 eller 98125232
senest den 10. december 2012.
Du vil efterfølgende blive inviteret til jubilæumsarrangementet.
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Ved DU hvilken vej
vinden blæser?
Få tjek på din pension - PFS giver råd
Pension For Selvstændige har sine egne produkter, der sælges med Danica Pension
som samarbejdspartner og formueforvalter.
Pension For Selvstændige drives af en Fond, der er stiftet af en række organisationer
for selvstændige, bl.a. Håndværksrådet, Dansk Byggeri og TEKNIQ.
Der skal ikke genereres overskud fra ordningerne, hvilket betyder, at omkostninger kan
holdes på et lavt niveau. Ordningerne hos Pension For Selvstændige er skræddersyet
til selvstændige, ledende medarbejdere og deres respektive familier.
Bliv ringet op af PFS til en gratis og uforpligtende rådgivning.

Send SMS med besked PFS til 1272

pfs@pfs.dk - www.pfs.dk - Telefon 33 93 86 00

Afs.: Aalborg Haandværkerforening
Kattesundet 20 - 9000 Aalborg

www.prinfoaalborg.dk · 98 18 98 99

(Du betaler kun alm. SMS-takst)

