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 Højdespringer i gode hænder
Klejnsmedelærling Martin
Thomsen Mattesen blev til
legatfesten kåret som ”Årets
Højdespringer”, og den fortjente lufttur i stærke hænder
blev varetaget af faglærerne
John Estrup og Jess Jensen.
Også de kom fra legatfesten
som prismodtagere. Sammen med kollegerne fra det
svejsetekniske team på Metal
College Aalborg modtog de
Tech College Aalborgs underviserpris.
(Foto: Michael Kjær Rasmussen,
Baghuset Pressefoto)
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Kursusafdelingen
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KURSER OG EFTERUDDANNELSE

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.

info@aalborg-hvf.dk
www.aalborg-hvf.dk
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MÅLRETTEDE KURSER
- FOR DIG OG DINE ANSATTE
EKSEMPLER PÅ KURSER

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.
LEDELSE
Vejen til god ledelse går via uddannelse. Med en lederuddannelse styrker du både din faglige og personlige
udvikling.
SPROG
Styrk dine sproglige kompetencer med
et kursus, der er tilpasset dit niveau og
arbejdsområde.

IT-KOMPETENCER 1.DEL
OFFICEPAKKEN
FRA IDÉ TIL TRYK MED CS5
IT-SUPPORTER / SUPERBRUGER

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE
PROJEKTLEDERUDDANNELSE
ØKONOMI FOR LEDERE
VÆRDIBASERET LEDELSE

ENGELSK
TYSK
INTENSIVE SPROGKURSER
ANDRE SPROG - RING GERNE!

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

GRUNDLÆGGENDE REGNSKAB
BUDGETTERING
ÅRSREGNSKAB
NAVISION C5

HUSK: Der kan søges VEU-godtgørelse til mange af kurserne.

LÆS MERE PÅ WWW.AHKURSER.DK ELLER RING PÅ TLF. 9936 4740

FORMANDEN HAR ORDET

!

Endnu et nej til
aktiv medvirken
Seks dage inden Aalborg Haandværkerforenings generalforsamling den
18. april modtog formanden for foreningens repræsentantskab, Frede
Skrubbeltrang, et brev fra Tech College Aalborgs bestyrelse og lukkede
det op i forventning om, at foreningen
nu langt om længe kunne blive repræsenteret i skolens bestyrelse. Skuffelse er et endog meget mildt ord.
Endnu en gang afviser skolebestyrelsen håndværkerforeningens tilbud om
at bidrage til fortsat udvikling af skolens virke til gavn for både elever og
erhvervsliv.
Håndværkerforeningen henvendte sig
i samme anledning for fire år siden,
og begge gange har bestyrelsen forberedt sig grundigt på ”ansøgningen”.
Hovedargumenterne var – og er:
*A
 alborg Haandværkerforening var
i 1849 årsagen til skabelse af det
uddannelsessted, der blev døbt
Aalborg tekniske skole og bidrog i
mange år med lærerkræfter og store
økonomiske bidrag til den daglige
drift. Foreningen var repræsenteret
i skolens bestyrelse, men mistede af
ukendte årsager pladsen i 1978.
*A
 alborg Haandværkerforening har
erhvervsuddannelserne som primær
mærkesag og deltager aktivt og med
egne initiativer i at promovere er-

hvervsuddannelserne og medvirke til
etablering af praktikpladser.
*A
 alborg Haandværkerforning har i
dag et medlemsnetværk på næsten
1.700; små og mellemstore virksomheder, som uddanner ca. 80 % af de
unge, der gennemfører erhvervsuddannelsen. Medlemmerne repræsenterer derved næsten 50 af de
fagområder, som findes på TCAA.
*A
 alborg Haandværkerforening (og
Håndværksrådet) repræsenterer fag,
der ikke er repræsenteret i skolens
nuværende bestyrelse; f.eks. frisører, autoværksteder, malere, bagere,
slagtere og grafiker.
Det nedslående svar fra Tech College Aalborgs bestyrelse rummer
udsagnet: ”Det er bestyrelsens opfattelse, at den eksisterende sammensætning i bestyrelsen repræsenterer skolens uddannelsestilbud.
Bestyrelsen er derfor ikke for nærværende indstillet på at ændre i bestyrelsessammensætningen eller udvide bestyrelsen”.
Bestyrelsesformand Kurt T. Nielsen
forsøger at strø sukker på den bitre
pille ved at udtrykke stor anerkendelse af håndværkerforeningens engagement i erhvervsuddannelserne.
”Ligeledes påskønner vi håndværker-

foreningens mange initiativer og tiltag, der gøres for at understøtte de
erhvervsfaglige uddannelser, herunder
den årlige legatuddeling i byrådssalen
i Aalborg”.
I Aalborg Haandværkerforenings bestyrelse takker vi for de smukke ord,
men vi kan ikke bruge dem til noget.
Vi havde håbet på et positivt svar
denne gang og som minimum et begrundet afslag, vi kan handle ud fra.
Hvorfor må vi ikke være med? Hvem er
det i skolens bestyrelse, som stemmer
imod os og med hvilke begrundelser?
Undervisningsministeriet tillader, at
en erhvervsskoles bestyrelse kan bestå af op til 12 medlemmer og tillader
udvidelse efter behov. Tech College
Aalborgs bestyrelse har i dag 15 medlemmer, hvoraf to er medarbejderrepræsentanter og to elevrepræsentanter. Mødelokalet er vel stort nok til, at
det kan rumme yderligere et engageret menneske.
At bestyrelsen for det, som engang
blot hed Aalborg tekniske skole, forbigår Aalborg Haandværkerforenings
venligt mente intentioner, vil vi prøve
at leve med. For os handler det om at
bevare fokus på hovedpersonerne: De

- fortsættes side 5...

3

4

Malerfirmaet
Henning Sørensens eftf. A

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

Restaurant

ORKIDEEN

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

Henning Sørensens eftf. ApS

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

Tlf. 98 15 89 68

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

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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

UCN TEKNOLOGI

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
TIL ERHVERVSLIVETS KRAV
• Bygningskonstruktør (PBA) - 3½ år
• Byggetekniker - 2 år
• Installatør EL/VVS - 2 år
• Energiteknolog - 2 år
• Automationsteknolog - 2 år
• Produktionsteknolog - 2 år
• Laborant - 2½ år
• PBA i Produktudvikling og teknisk integration - 1½ år
• Datamatiker - 2½ år
• IT teknolog - 2 år
• PBA i Softwareudvikling - 1½ år
• PBA i Webudvikling -1½ år
• Designteknolog (grafisk) - 2 år
• Multimediedesigner - 2 år
• PBA i E-konceptudvikling - 1½ år

Bent Melholt Andersen
Kærvangs Allé 14 A, 9000 Aalborg
Henning Raunholt
Klosterjordet 2, 9000 Aalborg
Svend-Ove Sørensen
Pærevangen 12, 9000 Aalborg

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.

Evald Sørensen
Kornblomstvej 14 B, 9000 Aalborg
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www.ucn.dk

unge, der kan have glæde af en håndværkeruddannelse.
Det fokus har vi senest dokumenteret
ved på henvendelse fra Metal College
Aalborg og TCAA’s marketingafdeling
at stille et sponsorat på 5.000 kr. til
rådighed for klejnsmedelærling Mar-

tin Thomsens Mattesens deltagelse i
Skills VM i Leipzig. Til årets legatfest
modtog Martin også Aalborg Haandværkerforenings ”Højdespringerlegat”
på 10.000 kr.. Han er et opmuntrende
eksempel på de resultater, som kommer ud af en kvalificeret undervisning,
og i den forbindelse ønsker vi også

tillykke til det svejsetekniske team på
Metal College, der i år modtog Tech
College Aalborgs underviserpris.
Svend Aage Suhr
Formand for Aalborg Haandværkerforening og medlem af Aalborg Kommunes Unge-strategiudvalg

Generalforsamling
og møde med
borgmesterkandidat
Aalborg Haandværkerforening holdt
sin generalforsamling i Håndværkerhuset den 18. april, og de fremmødte
medlemmer kunne til en start stifte bekendtskab med rådmand Tina
French Nielsen, Venstres borgmesterkandidat til det kommende kommunalvalg. Hun fortalte om sin respekt
for de selvstændige erhvervsdrivende
og om fokuspunkterne, ”når Venstre
indtager borgmesterkontoret”:
Gode vilkår for erhvervslivet og jobskabelse, Holdbar velfærd med effektivisering af sektoren og Gode offentlige arbejdspladser.
Efter formandens beretning (der kan
læses andetsteds i dette blad) blev
regnskabet præsenteret. Resultatet
for 2012 er 69.000 kr. - 20.000 kr.
bedre end i 2011. Foreningens egenkapital er nu på 865.000 kr. Som følge
af kontingentstigning til Håndværksrådet blev også vedtaget en mindre lokal stigning.

Bygningskonstruktør Ole Nielsen foreslog, at Aalborg Haandværkerforening
bør arbejde for en renere og grønnere by. Emnet er allerede på bestyrelsens liste over opgaver og vil den
kommende tid – i samarbejde med
Aalborg Kommunes tekniske forvaltning – udløse initiativer.
Fire bestyrelsesmedlemmer var på
valg: Formanden Svend Aage Suhr
samt Jens Blauenfeldt, Anders Jørgensen og Søren V. Nielsen. De blev alle
genvalgt. Til repræsentantskabet blev
sanger Evald Sørensen valgt, da den
tidligere leder af AMU Aalborg, Charles
Brandborg, ikke ønskede genvalg.
Formanden for repræsentantskabet,
Frede Skrubbeltrang, takkede som dirigent for en rolig generalforsamling.
Rådmand Tina French Nielsen, Venstres
borgmesterkandidat til det kommende
kommunalvalg
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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
� 3
 0. maj kl. 17.30
Bestyrelsesmøde

� 2
 7. juni kl. 17.30
Bestyrelsesmøde

� 2
 2. august kl. 19.00
Ølsmagning - se annoncen her i
bladet.

� 2
 9. august kl. 17.30
Bestyrelsesmøde

� 2
 6. september kl. 17.30
Bestyrelsesmøde

� 1 2. oktober kl. 13.00
Frokostjazz- se annoncen her i
bladet.

Målrettede kurser
og erhvervsuddannelser
Inden for: Byggeri • Transport og logistik • Elektronik og teknologi •
Servicefagene • Det grønne område • Flygtninge/indvandrere •

� 2
 9. november kl. 18.00
165 års stiftelsesfest
Annonceres senere

Arbejdsmiljø og energiforbedringer • Proces og automatik •
Organisationsudvikling • IT • Ejendomsservice
Se vores uddannelseskatalog på www.amunordjylland.dk
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Et aktivt år med ny
erhvervsmedlemmer
Aalborg Haandværkerforening har nu et samlet medlemstal
på 1.660 – en lokal forankring med synlighed
og et b
 etydningsfuldt samspil med Håndværksrådet

Aalborg Haandværkerforening har nu
et samlet medlemstal på 1.660 – en
lokal forankriug med synlighed og et
betydningsfuldt samspil med Håndværksrådet
Medlemslisten, scrapbøgerne med
medieomtale og debatindlæg og kalenderen over deltagelse i arrangementer og netværker med fokus på de
små og mellemstore virksomheders
livsvilkår taler deres tydelige sprog:
2012 var et meget aktivt og udbytterigt år for Aalborg Haandværkerforening som erhvervspolitisk forening.
Samtidig satte vi med vore medlemsarrangementer året igennem fokus på både faglighed og socialt samvær.
Foreningens bredde afspejles i medlemsskarens sammensætning. Ca.
1.400 medlemmer kommer fra de tilknyttede mesterforeninger og laug
(Aalborg Frisørlaug, Aalborg Tømrerog Murerlaug, Dansk VVS Aalborg,
Aalborg Smedelaug, Maskinmesterforeningen, Nibe Erhvervsråd og Hals
Erhvervsforening).
Udover disse 1.400 har foreningen 140
direkte tegnede erhvervsmedlemmer,
hvoraf de 31 er kommet til i 2012. Med
120 senior- og kulturmedlemmer når

foreningens samlede medlemstal op
på 1.660.
Aalborg Tømrer- og Murerlaug rykkede adressemæssigt tættere på i 2012.
Foreningen flyttede fra adressen gennem 40 år, Hasserisgade 7, til Håndværkerhuset for at benytte håndværkerforeningens lokaler.
Mange af landets øvrige foreninger
misunder os vor placering i Håndværkerhuset i Kattesundet, hvor nutid og
traditioner er uløseligt forbundne. Den
19. oktober 2012 markerede den selvejende institution ”Håndværkerhuset i
Aalborg” sit 25 års jubilæum. Det skete
bl.a. med åbne, arbejdende værksteder i skolernes efterårsferieuge, og jubilæet blev en meget synlig manifestation af husets liv og berettigelse.
Ønskes: Aktive medlemmer
Bestyrelsen for Aalborg Haandværkerforening har oplevet 2012 som et
travlt og begivenhedsrigt år. Opgaverne har været mange: Det erhvervspolitiske udvalg fungerer bl.a. som backinggruppe for formandens deltagelse
i Aalborg Erhvervsråds arbejde, og
den nyetablerede iværksætterservice
har fået tilknyttet et antal erfarne
erhvervsledere, der står til rådighed
med råd og vejledning.

Når vi nu kipper med flaget for 2012,
kan vi i bestyrelsen ikke undlade også
at dryppe lidt malurt i bægeret. Enten
er vore medlemmer ualmindeligt godt
tilfredse med tingenes tilstand, eller
også ved de for lidt om, hvor mange
ting, vi rent faktisk er klædt på til at
assistere dem med. Den tredje forklaring kan næppe være rigtig: At vore
medlemmer blot læner sig tilbage i
troen på, at ”den klarer foreningen”.
Vi har i bestyrelsen et stort behov for
input og tilbagemeldinger. Beskæftiger vi os med de opgaver, som er relevante for medlemmerne? Er der noget,
medlemmerne savner? Vi modtager
åbent både kritik og ros. Dialogen med
medlemmerne skal holde os i sporet
og være med til at sikre en fortsat, opdateret udvikling af den snart 165 år
gamle håndværkerforening i Aalborg.
Aalborg Haandværkerforening vil aktivt være med til at sætte dagsordenen de steder, hvor der træffes
beslutninger af betydning for vore
medlemmer. Kun når vi står stærkt i
vort lokalområde og gør vor berettigede indflydelse gældende, tilgodeser vi
seriøst vore medlemmers interesser.
Samtidig er den lokale forankring betydningsfuld for det meget velfunge- fortsættes side 9...
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Aalborghallen
4. - 8. sept. 2013

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

Aalborg Tømrerog Murerlaug
AKTIVITETSKALENDER
� F
 redag den 16. august
Sommerudflugt med damer.
Vi kører sammen i bus ud i fædrelandet - kultur tur !.
� O
 nsdag den 4. september
Laugs-golf i Blokhus. Damer meget
velkommen.
� F
 redag den 1. november
Torskegilde i Papegøjehaven.
Foredrag og hyggelig samvær.
� O
 nsdag den 11. december
Julefrokost i Håndværkerhuset.
Gavespil og hygge
Der vil blive sendt indbydelse ud til
enkelte arrangementer.

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

Lisbet Dahl · Ulf Pilgaard
Ditte Hansen
Niels Olsen · Andreas Bo
Kapelmester James Price
Billet: A: 490,- B: 440,- C: 410,- D: 350,-

Billettlf. 9935 5566 hverdage kl. 12-17 · akkc.dk
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rende samspil med Håndværksrådet.
Det er vort håb, at vor synlighed og
aktive deltagelse er med til at styrke
medlemmernes oplevelse af, at netop
deres forening har en mission og arbejder til gavn for dem.

omkring regeringens beslutning om
at afskaffe håndværkerfradraget fik vi
nogle klare signaler om, hvilke folketingsmedlemmer, der deler og støtter
de små og mellemstore virksomheders
synspunkter.

Det aktive netværk
Aalborg Haandværkerforening er aktiv
i etableringen af netværker og i valget af samarbejdspartnere. I 2012 udvidede vi netværket med to centrale
samarbejdspartnere inden for ”social
ansvarlighed”: Vinsa, Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar, og CABI, Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats.
Begge organisationer stiller kvit og frit
viden og erfaringer til rådighed for vore medlemmer.

Igen i 2012 har Aalborg Haandværkerforning været dybt engageret i tilgangen til håndværkeruddannelserne.
Gennem mange indlæg i både dagspresse og medlemsblad har vi slået
til lyd for nødvendigheden af øget tilgang til erhvervsuddannelserne (og
unødvendigheden af den stærkt stigende vækst i de almene gymnasier).
Vi erkender, at manglen på praktikpladser kan afskrække mange (også
forældre) fra valget af en erhvervsuddannelse, men vi er fortsat modstandere af, at praktikpladser skal påtvinges gennem sociale klausuler; at f.eks.
Aalborg Kommunes udbud betinges af
lærlingeansættelser. Det primære incitament til at indgå uddannelsesaftaler
vil altid være, at mestrene har opgaver i ordrebogen, så de har noget meningsfyldt at sætte lærlingene til.

CABI og Vinsa har indtaget deres pladser på ”netværkslisten”. Blandt øvrige
samarbejdspartnere og repræsentationer kan nævnes:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Håndværksrådet
Aalborg Erhvervsråd
Vækstforum Nordjylland
A alborg Kommune, udbud og licitationer
Aalborg Kommune, Sundhedsrådgivningen
Styregruppen for Aalborg Kommunes ungestrategi
SKAT Region Nordjylland
Hals Erhvervsforening
Nibe Erhvervsråd
Huset Venture Nordjylland
Aalborg Kongres og Kultur Center
Aalborg Universitet
Tech College Aalborg
Aalborg Handelsskole
University College Nordjylland
AMU-Nordjylland
Varelotteriet
Pensionskassen for Selvstændige
DANA, A-kasse
TRYG forsikring

Fokus på uddannelse
I aktuelle situationer har vi i årets løb
haft direkte kontakt til nordjyske folketingsmedlemmer og lokalpolitikere
for at fremme vore synspunkter. Især

I sin aktuelle ungestrategi fokuserer
Aalborg Kommune som en af de første på nødvendigheden af øget tilgang til erhvervsuddannelserne. Aalborg Haandværkerforening har været
repræsenteret i styregruppen og har
fået mærkesager skrevet ind i strategien: Der skal være mulighed for gennem ”klyngepraktik” at sammenstykke praktikforløb med deltagelse af op
til fem-seks virksomheder. Desuden
bidrager håndværkerforeningen med
sin gæstelærerordning med repræsentanter for 17 brancher til ungestrategiens ønske om at styrke kontakten
mellem folkeskolen og erhvervslivet.
Legatfesten er foreningens flagskib.
I 2012, den 15. maj, blev festen afviklet for 27. gang i nyere tid. Der blev
uddelt legater og priser for 150.000
kr., og endnu et legat så dagens lys:
”Kunsthåndvækerprisen”, der er ind- fortsættes side 10...
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stiftet gennem donation fra Torben
Vejs Fond.
Legatfesten i byrådssalen er kun mulig i kraft af Aalborg Kommunes meget velvillige medvirken. Også Tech
College Aalborg medvirker og uddeler
bl.a. sit underviserlegat, ligesom de
fleste af legat- og prismodtagerne jo
har fået deres uddannelse på TCAA.
Samarbejdet med TCAA
I april afløste Michael Johansson Lars
Mahler som direktør på Tech College
Aalborg, og i et tiltrædelsesinterview
i vort medlemsblad sagde Michael Johansson bl.a.:
”Jeg ser frem til et frugtbart samarbejde om udvikling. Håndværkerforeningen og skolen er centrale i forhold
til hinanden, og i forhold til elever og
virksomheder kan vi ikke undvære hinanden”.
Aalborg Haandværkerforening var i
1849 initiativtager til den institution,
der blev til Aalborg tekniske skole og

Til åbent hus på Tech College Aalborg var der også i år stor interesse for tømreruddannelsen

bidrog gennem mange år med både
lærerkræfter og økonomiske bidrag til
skolens daglige drift. Frem til 1978 var
håndværkerforeningen repræsenteret
i skolens bestyrelse.
Vi mener, at håndværkerforeningen
i kraft af sin aktive indsats for at
skabe elevtilgang – og praktikpladser – er berettiget til igen at være
repræsenteret i skolens bestyrelse.
Det understøttes af, at foreningens
medlemskreds repræsenterer et halvt
hundrede af de fagområder, som i dag
findes på Tech College Aalborg.

I februar 2013 sendte Aalborg Haandværkerforenings repræsentantskab en
anmodning til TCAA’s bestyrelse om
indtræden i bestyrelsen ved det kommende valg. Det samme gjorde vi for
fire år siden, men fik afslag. Vor berettigelse til at yde et helhjertet bidrag
til skolens udvikling og til samarbejdet
mellem uddannelse og erhvervsliv er
ikke blevet mindre siden da. Vi er optimister, mens vi venter på svar.
Som det kan læse i ”Formanden har
ordet”, fik vi endnu en gang nej fra
TCAA’s bestyrelse.

MEDLEMSARRANGEMENT
Tid: Torsdag den 22. august 2013 kl. 19.00-22.00
Sted: Håndværkerhuset, Kattesundet 20, Aalborg

Foredrag af Niels Tikøb om

ØL

Der præsenteres og smages øl fra Danmark, Tyskland, Tjekkiet og
England. I alt elleve typer. Der serveres endvidere en let anretning
bestående af pølsebord og brød.
Medlemspris pr. deltager, 180,00 kr.
Tilmelding på e-mail: info@aalborg-hvf.dk
Senest den 12. august 2013

Venlig hilsen bestyrelsen
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Manegens
højtidelighed
Selvfølgelig var der plads til lidt fugt i
øjenkrogene mellem smilene, og det
kunne være svært at afgøre, om det
var legatmodtagerne eller deres pårørende, som var mest stolte. Aalborg
Haandværkerforenings legatfest – i år
den 7. maj – taler både til eftertanke
og følelser. En markering af håndværksuddannelsernes betydning og
deres evne til at tiltrække målrettede
unge, som giver indsatsen en ekstra
skalle. En aften i traditionernes tegn
og med det lange tidsperspektiv: Den
yngste legatmodtager var 17 år, den
ældste 87; årets æreshåndværker,
kobbersmeden Erik Bendtsen.
Blandt de tilstedeværende i den propfyldte byrådssal var også Thomas
Birger Hansen, der som Håndværksrådets foreningskonsulent har været
med til legatoverrækkelser i adskillige
af landets håndværker- og industriforeninger. For ham er legatfesten i Aalborg noget helt særligt:

- Den er både højtidelig og festlig,
men først og fremmest holder festen
fokus på dem, det hele handler om:
De dygtige, unge håndværkere, som
denne aften under overværelse af deres familie bliver belønnet for en ekstraordinær indsats.

modtagerne var, at de alle er foreslået
af deres mestre, som er medlemmer
af Aalborg Haandværkerforning. De
øvrige 7 legater er indstiftet af Aalborg Kommune (3), Spar Nord Fonden,
Erhvervsskolernes Forlag, Tech College
Aalborg og Torben Vejs Fond.

De unge og perspektivet
Legatfesten afvikles i et samarbejde
mellem Aalborg Haandværkerforening,
de lokale laug og mesterforeninger,
Tech College Aalborg og Aalborg Kommune, der stiller byrådssalen – og
traktementet - til rådighed. Rådmand
Thomas Kastrup-Larsen bød som vært
velkommen og sagde velvalgte ord om
håndværkets betydning for samfundets udvikling.

I århundreder har mestre og laug festligholdt, når lærlinge blev svende, og
siden 1984 har der i Aalborg været en
fælles legatfest. I år var nr. 28 i nyere tid, og år for år er legatmængden
vokset. Det er de unge, nyuddannede,
som er festens rygrad, men de ”eksterne” donationer er med til at skabe
perspektiv: Uddannelsen og indstillingen til den kan føre videre.

I år blev der uddelt 22 legater og priser til en samlet sum af 150.000 kr..
Aalborg Haandværkerforening uddelte
de 9 – med tilhørende sølvmedalje –
laug og mesterforeninger 6. Fælles for

Toner i manegen
Aftenens program indeholdt 20 punkter. De 19 blev med håndværkerfor-

- fortsættes side 12...
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�  Foto: Michael Bo Rasmussen
- fortsat fra side 11....

eningens formand, Svend Aage Suhr,
som ”sprechstallmeister” afviklet på
skarpe 90 minutter. Punkt 20, traktementet varede næsten lige så lang
tid som de 19 foregående. Uformelt
samvær og lykønskninger har et eget
tempo.
Byrådssalens cirkulære midte inspirerede Svend Aage Suhr til at kalde legatmodtagerne ind i ”manegen” som
det festlige midtpunkt, og det var
også her aftenens musikalske underholdning var placeret. Med Bo Horsevad som dirigent sang Aalborg Haandværker-Sangforening sig veloplagt
gennem et program med havfrueromance, navertradition, sangermarch
og Calle Schewens vals.
For tredje år i træk erobrede Sjakket
fra Fristedet manegen – og publikum.

En ting er, at de unge – nogle af dem
meget unge – udstråler smittende begejstring, noget andet er selve san-

Flokken af legatmodtagere samlet uden for byrådssalen.
På billedet øverst er det Sjakket fra Fristedet, der er i manegen
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gene til Aalborgs hyldest. Det er lejlighedssange med tryk på og mening
bag.

Reportagen fra legatfesten:
Foto: Michael Bo Rasmussen
Baghuset Pressefoto
Tekst: Poul Krabbe

Den kreative klejnsmed

Klejnsmedelærling Martin Thomsen
Mattesen modtog til legatfesten Aalborg Haandværkerfornings specielle
legat på 10.000 kr: ”Håndværkets Højdespringer”. Det var der god grund til.
I januar blev Martin Thomsen Mattesen kåret som Danmarks dygtigste
klejnsmedelærling. Det skete ved DM
i Skills. Hans læreplads er hos Marel
Salmon A/S i Nørresundby, der især
udvikler og producerer procesudstyr
til lakseindustrien. Derfor var Martin
ikke i tvivl om, at hans konkurrenceprojekt skulle have noget med laks at
gøre. Resultatet blev en stol, der var
udformet som en laks.
I konkurrencebetingelser var fastlagt,
at højst 20 % af materialet i præsentationsopgaven måtte være rustfrit
stål. Resten skulle være sort jern. Eftersom Martin i det daglige hos Marel
Salmon næsten udelukkende arbejder
med rustfrit stål, var betingelserne en
ekstra udfordring. Både godt håndværk og kreativitet skulle kombineres i
Martins selvskabte design.
Kreativitet og godt håndværk
Når man spørger, om Martin er krea-

tiv, siger han lidt tøvende: ”Det synes
jeg jo selv”. I det daglige arbejde på
lærepladsen er kreativiteten hele tiden til stede.
- For mig er kreativitet en naturlig del
af det gode håndværk. Nogle gange
kommer man ud for en konstruktionstegning, der forudsætter, at man
som smed selv er med til at finde løsningen. Der er også brug for kreativitet, når jeg får mulighed for at komme
med ud til kunderne og møder deres
ønsker og behov. Den del af arbejdet holder jeg meget af, så jeg prøver
at skubbe på for at få lov at komme
mest muligt med ud.

– hvis de fortsat vil have ham. Hvad
fremtiden ellers skal bringe, står hen
i det uvisse. Han har ikke noget mål
om at blive selvstændig, for som han
siger:
- Det tænker jeg ikke så meget på,
men hvis det en dag skal blive til noget, skal det være med en idé, der ikke ligner noget, andre allerede laver.
Ellers kan det vær lige meget.
Og hvorfor lige klejnsmed:
- Det har altid været sjovt at arbejde
med metal; at svejse og forme det.
Derfor.

Når Martin er udlært i 2014, vil han
gerne fortsætte hos Marel Salmon

I juli deltager Martin Thomsen Mattesen i World Skills i Leipzig. Aalborg Haandværkerforening bakker hans deltagelse op med et sponsorat på 5.000 kr.
Lige nu er Danmarks bedste klejnsmed i ”træningslejr” for at forberede sig til
World Skills. Sammen med Marel Salmon har Metal College Aalborg tilrettelagt et specielt program, der indgår i tredje del af uddannelsens hovedforløb.
Med faglærer Henrik Lyngby som daglig personlig coach bliver formen pudset
af, for selv en dansk mester kan blive dygtigre.
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2.000 årlige
skibsanløb
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Laug/mesterforeningens
legater tildeles
• Frisør Marianne Hald
Hvilsom, Frisør Landor
• Tømrer Rikke Nielsen,
Poul Mortensen ApS
• Murer Jesper Larsen, Simonsen & Wendt A/S
• Klejnsmed Chrisitan
Nordentoft Jespersen,
Maskinfabrikken Faust
ApS
• V vs- og Blikkenslager
Michael Stensholt Bonderup, Bravida Danmark A/S
• Elektriker Michael Nøhr,
KT Electric Aalborg A/S

�

Aalborg
Haandværkerforenings legater
tildeles:
• Kok Thea Rubæk Larsen,
Restaurant Orkideen
• Tjener Kim Holmsgaard,
Restaurant Fution
• Anlægsstruktør Kim
Pedersen, Entreprenørafd.
Aalborg Kommune
• B ygningsmaler
Martin Lunen,
Malernes Aktieselskab
• Murer Thomas Ivan
Kielsen, Murerfirmaet
Erik Hoven ApS
• Tømrer Henrik Pedersen,
Stokdholm og Sørensen
ApS
• Frisør Natascha Mortensen, Haircuts ApS
• Industritekniker Rasmus E.
K. Jensen, Maskinfabrikken Fuglsangs Eftf. A/S
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Det rummelige
gymnasium
Rådmand Mai-Britt Iversen er student fra Aalborghus Gymnasium, og inden for den nærmeste
fremtid vender hun tilbage til det for at festliggøre gymnasiets modtagelse af Drop In prisen
2013. Prisen gives af Aalborg Kommune til en
virksomhed, som tager sig særligt af medarbejderne. Som følge af en kommunikationsbrist var
gymnasiet ikke repræsenteret til legatfesten.
Derfor vender rådmanden tilbage til sin skole for
at gentage overrækkelsestalen.
Aalborghus Gymnasium er en meget rummelig
arbejdsplads og arbejder tæt sammen med Job
Center Aalborg for at give mennesker på kanten
af arbejdsmarkedet en chance. F.eks. har gymnasiet hvert år siden 2008 ansat en medarbejder i
flexjob og stiller i sin sociale ansvarlighed rigtigt
mange forskellige arbejdsfunktioner il rådighed.

Faglighed
og teori
Spar Nord Fonden uddelte for tredje gang Spar
Nord Legatet på 10.000 kr. til en ung, dygtig
håndværker i forbindelse med videreuddannelse på University College Nordjylland; gerne med
henblik på etablering af egen virksomhed. I år
modtog bygningskonstruktør-studerende Brian
Simonsen Fog legatet, og i sin overrækkelsestale pointerede direktør Henrik Skou, at legatet
skal være med til at sætte fokus på de faglige
uddannelser og opmuntre til at kombinere det
faglige med teori.
’
Legatmodtageren, Brian Simonsen Fog, er 37
år, udlært tømrer i 2006 og tømrersvend i to og
et halvt år, inden han indledte studiet til bygningskonstruktør på UCN. Han har tanker om
en gang i fremtiden at etablere sig som selvstændig inden for bygherrerådgivning.
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Medaljemagneten
For direktør Poul Søe Jeppesen, Aalborg Handelsskole var deltagelsen i
håndværkerforeningens legatfest en
ny oplevelse. Han var til stede som
bestyrelsesmedlem i Erhvervsskolernes Forlag, der for fjerde gang uddelte
sit legat til en ung håndværker, som i
sin uddannelse har vist særligt engagement og evne til nytænkning.
Årets legatmodtager er frisørelev Stefanie Jarmann, der som elev på Salon
Hårklip har virket som medalje-magnet: Bronze ved DM i 2011, sølvmedalje ved EM i foråret 2012 og to gange
guld og en bronzemedalje ved VM i Milano i efteråret 2012.

Teamets mangfoldighed
Tech College Aalborgs underviserpris blev i år tildelt det svejsetekniske
team på Metal College Aalborg. Prisen
blev overrakt af direktør Michael Johansson, der understregede teamets
medvirken til at skabe et undervisningsmiljø, som giver eleverne kon-

krete håndværksmæssige redskaber,
samtidig med at de opøves i at tænke
og arbejde konstruktivt, abstrakt og
helhedsorienteret.
Svejseteknisk team er også et bærende element i de kursusaktivi-

teter, der har bidraget til, at Metal
College er branchens foretrukne
samarbejdspartner, når det drejer
sig om rekruttering, opkvalificering
og rådgivning indenfor det svejsetekniske område.
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Alt i
diamantskæring
og -boring i beton

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

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

sangforeningen:

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

pbang • Niels Jernes Vej 10 • 9220 Aalborg Ø
Telefon +45 22 23 80 00
E-mail: per@pbang.dk • www.pbang.dk
Rekruttering • Kandidatbank • Udviklingsforløb

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

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

Cabi
– bedre
arbejde
til flere
Har du brug for værktøjer til at hjælpe sygemeldte kolleger i virksomheden og gavne bundlinjen? Savner du
sparring med andre virksomheder,
der tager socialt ansvar - eller ligger du inde med erfaringer, som andre virksomheder kan have gavn af?
Eller måske er det et overblik over
lovstof om fleksjob og løntilskud, du
leder efter?
Det er ting som disse, du kan få gratis
viden, netværk og rådgivning omkring
hos Cabi. Du kan også købe os til at
hjælpe dig til selv at håndtere dine udfordringer – uanset om det handler om
sygefravær, mangfoldighed, psykisk
arbejdsmiljø eller andet inden for det
sociale ansvar og CSR for egne medarbejdere.
Læs mere om, hvad vi forstår ved socialt ansvar eller socialt engagement på
www.vinsa.dk og
www.socialtengagement.dk.
Kontakt Cabi på www.cabiweb.dk eller
telefon 8612 8855, og få en snak med
en medarbejder med viden om netop
det emne, du interesserer dig for.
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MEDLEMSARRANGEMENT
Tid: Lørdag den 12. oktober 2013, kl. 13.00-16.00
Sted: Håndværkerhuset, Kattesundet 20, Aalborg

Frokost Jazz med
New Orleans Four + 1
Medlemspris kr. 200,- pr. person.
Glad musik sammensat med et lille godt traktement.
Drikkevarer for egen regning til fornuftige priser.
Tilmelding på e-mail:
info@aalborg-hvf.dk
Senest den
1. oktober
kl. 12.00.
Først til mølle!

Mødesponsor:

Venlig hilsen bestyrelsen

Inspirerende
iværksætter
- Uden iværksættere går erhvervslivet i stå, og i Aalborg er vi glade for – og stolte af - at der til stadighed er mennesker, som vover springet fra ansættelse til selvstændighed. Det er ikke blot med til at
skabe beskæftigelse, men også dynamik i udviklingen.
Sådan indledte rådmand Thomas Kastrup-Larsen sin
tale, da han tildelte låsesmed Marie-Louise Bruun
”Aalborgs iværksætterlegat for unge håndværkere”.
- Marie-Louise er med sine 25 år den hidtil yngste
modtager af iværksætterlegatet, og hun er et lysende eksempel på kombinationen af faglig dygtighed,
idérigdom og sej arbejdsindsats. Som pige i et traditionelt mandefag, som håndværkeruddannet og nu
som selvstændig er Marie-Louise Bruun en inspiration for andre unge med iværksættertrang. Hun har
troen på, at ting kan lade sig gøre, hun har stædigheden, og hun har glæden ved hver morgen at stå
op og vide, at hun skal ud og arbejde for sig selv.

Kobbersmed og æreshåndværker
Som 14-årig indledte Erik Bendtsen sin lærlingeuddannelse som blikkenslager og rørsmed hos
Carl Christensen & Co. Det er 73 år siden, og i
1990 modtog han den kongelige fortjenstmedalje for 50 års ansættelse. Til legatfesten blev
kobbersmeden Erik Bendtsen hædret som ”Årets
æreshåndværker i Aalborg”.
Prisen er indstiftet af Alborg Kommune i 2004 og
blev overrakt af rådmand Thomas Kastrup-Larsen, der fremhævede Erik Bendtsen som en værdig og højt kvalificeret repræsentant for et uddøende håndværksfag, kobbersmedens.
- Erik Bendtsen repræsenterer inden for sit
håndværk de lange perspektiver. Det er imponerende – og opmuntrende for os andre – at han
stadig er aktiv i Håndværkerhusets værksted
med at dyrke sit klassiske håndværk og give det
videre til andre. 73 års håndværkerliv er i sig selv
næsten ufatteligt, og det perspektiv, Erik Bendtsen skaber i håndværkertraditionerne, kan bære
mange år frem, sagde Thomas Kastrup-Larsen.
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Anker Engelunds Vej 8 - 9200 Aalborg SV - Tlf. 9818 0088 - Fax 9818 0885 - www.bygma.dk

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

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

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:

EUX = STUDENT + SMED
EUX = STUDENT + MURER
EUX = STUDENT + TØMRER
EUX = STUDENT + ELEKTRIKER
EUX = STUDENT + DATATEKNIKER
EUX = STUDENT + INDUSTRITEKNIKER
EUX = STUDENT + AUTOMATIKTEKNIKER
EUX = STUDENT + LASTVOGNSMEKANIKER
EUX = STUDENT + VVS- OG ENERGISPECIALIST
EUX = STUDENT + PERSONVOGNSMEKANIKER
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.

www.aalborg-hvf.dk
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techcollege.dk/eux

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

”I er på
vinderholdet”

- I dag er en af de situationer, hvor
det danske uddannelsessystem viser sine kvaliteter: Samspillet mellem
virksomheder, elever og skole. Det er
et samspil, som bliver mere og mere
unikt på verdensplan, og som tidligere
har indbragt Danmark Berthelman Prisen som verdens bedste.
Sådan indledte direktør Michael Johansson fra Tech College Aalborg sin festtale til legatmodtagerne og fortsatte:
Der bliver skrevet om, at Danmark
mangler en elite. I mine øjne er I, der
sidder her, en elite. I er et vinderhold.
Danskerne må tage et opgør med
smålighed, ligemageri og de løftede
øjenbryn over for mennesker, der tager initiativ, starter for sig selv eller på
anden måde tør skille sig ud. Ellers er
vi godt på vej til at tabe kampen om
at være med på videns- og produktionssamfundets vinderhold. Danmarks
vigtigste råstof er os selv – vores viden og vores kreativitet.
Det personlige livsforløb
I tidligere tiders håndværkersam-

fund var der en naturlig lyst blandt
svendene til at blive selvstændige/
iværksættere. I dag står I unge med
samme muligheder for at vælge karrierevej. Mulighederne er i dag – trods
finanskrisen – væsentlig mere nuancerede end for 600 år siden, men for jer
er det ligesom dengang det personlige
livsforløb, der skal danne grundlaget
for en afklaret beslutning om jeres
karrierevej.
I er nødt til at se på jeres uddannelse
og jeres øvrige kompetencer og dernæst se på, hvordan de bedst kan udnyttes. Det er vigtigt for jer, at karrierevalgets mål bygger på kvaliteter og
erfaringer, og de værktøjer, I har lært
at bruge, gør det ikke alene. Jeres personlighed er også et vigtigt værktøj.
Som en anden kunstner må I kende
værktøjerne, at kunne træde i karakter og håndtere det rigtige værktøj i
en given situation.
”Jeg er ikke alene”
Det er vigtigt for jer, at jeres kompetencer matcher virksomhedens strategier og værdisæt. Det, der var godt i

1990’erne og i 00’erne, er næppe godt
nok de kommende år. I vil blive vurderet på jeres præstationer, som igen vil
danne grundlag for jeres personlige
udviklingsplan. I vil indgå i netværk
som et vigtigt element i devisen ”Jeg
er ikke alene”.
Der er både viden, erfaringer og praktiske metoder inden for rækkevidde
hos jeres virksomhed, hos kolleger, på
skolen og på nettet. Når I anvender
de muligheder, vil I kunne agere kompetent i livets mangfoldighed – også
uden for jeres arbejde.
Man er ingen medarbejder uden den
personlige udvikling. Den er også kilden til fornyelse på det danske arbejdsmarked, og kilden til fornyelse
er netop jer – den nye generation af
håndværkere. Derved bliver I en del af
eliten og en del af videns- og produktionssamfundets vinderhold. Jeg vil
ønske jer tillykke med jeres legater og
præmier. I har fortjent dem.
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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

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.

NYE MEDLEMMER

Prepress | DTP | Web | Offsettryk | Bogbinderi

Hans Jørgen Madsen,
Glenholm Vingård, Ranum

LYNGVEJ 5 · 9000 A ALBORG · TLF. 98 18 98 99 · FA X 98 18 09 39
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Kobbersmeden holder

traditionerne i live
I 1990 modtog Erik Bendtsen som
64-årig den kongelige fortjenstmedalje for 50 år ansættelse i Carls Christensen & Co. Allerede på det tidspunkt var han impliceret i etableringen
af smedeværkstedet i Håndværkerhuset, og da huset i år fejrede 25 års
jubilæum, var Erik Bendtsen som kobbersmed stadig aktiv som udøver af
sit fornemme, men uddøende håndværk.

hånd med, og det er f.eks. ham, der
i 2010 fremstillede de karakteristiske
kobberlampe-kopier på Fritz Kochs
smukke telefonboks på Gabels Torv.

nyt kobbertag på kirken i Torshavn,
og han var endnu en gang i højden,
da Vor Frue kirke i Aalborg fik nyt kobberspir.

Da Erik Bendtsen i 1945 blev udlært
hos Carl Christensen & Co. i Aalborgs
Adelgade, var det som blikkenslager
og rørlægger, men tidligt fattede han
kærlighed til kobberet som et inspirerende og taknemmeligt materiale.

På værkstedet i Kattesundet har Erik
Bendtsen bl.a. udført kobber-vindfløjene til bl.a. Hasseris kirke, Klokkestablen i Gl. Hasseris og – selvfølgelig
– Håndværkerhuset. I mange af værkstedets øvrige opgaver med kobber,
messing og stål har han også haft en

Men det blev ikke kobber alt sammen.
Erik Bendtsen var også med til at lægge blytag på Budolfi kirkes sideskib og
aluminium på Hjallerup kirkes spir. I
det hele taget udførte han opgaver på
mange kirker. Han var med som værkfører, da Carl Christensen & Co. lagde

Traditionerne og
kammeratskabet
Erik Bendtsens far og farfar var begge
murere, men de mente ikke, at Erik
skulle følge i deres faglige fodspor.
Som hans far sagde: ”Du skal ikke
være murer. De har det ikke godt om
vinteren”.
I stedet blev han arbejdsdreng hos
Carl Christensen & Co. og derefter
lærling i fire år. Lærestedet var ikke tilfældigt, eftersom hans onkel, Andreas
Bendtsen, var medindehaver og direktør - og i øvrigt selv var kommet i lære hos Carl Christensen i 1907.
- Der var i min tid hos Carl Christensen
et par ældre, meget dygtige svende,
som jeg lærte meget af – også om
kobberarbejde, og gradvist var det
materialet, jeg specialiserede mig i og
i stor udstrækning fik lov at dyrke, fortæller Erik Bendtsen.
I smedeværkstedet i Håndværkerhuset
føler den nu 87-årige Erik Bendtsen
sig hjemme, og anekdoterne fra fortiden bliver holdt i live, eftersom også
to andre tidligere CCC medarbejdere
kommer der. Kombinationen af det
traditionelle håndværk, det gode kammeratskab og husets øvrige værksteder er helt speciel.

Erik Bendtsen
på værkstedet i
Håndværkerhuset

- Jeg kommer så vidt muligt i værkstedet hver uge og vil gøre det, så længe
jeg kan gå. Det er en foryngelseskur
at komme her hver onsdag, møde de
andre og stadig pusle med det håndværk, der også blev min hobby og kom
til at fylde så meget i mit liv.
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PALLE MØRCH ApS

98 12 86 66
 Varmeregnskaber
 Koldtvandsregnskaber
 Varme- og varmtvandsmålere
 Brugsvandsmålere
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 Servicering af alle målertyper
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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
Tal forretning med en bank, der forstår dig
I Spar Nord har du markedets bedste erhvervsrådgivere lige ved
hånden. De går ikke og taler sammen i et
stort finanscenter.
De er placeret lige der, hvor det
sker. Book et møde med din lokale
erhvervsrådgiver.
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På gensyn i
Spar Nord Østeraa

tættere på

Og så er låsesmeden en klejn pige
Der står hun så. 25 år, klejn og chik,
og kundens øjenbryn vandrer op i
panden til velkomsthilsen: ”Er det dig,
der er låsesmeden?”. Og det er det.
Den faglærte Marie-Louise Bruun er
en af Danmarks yngste, selvstændige
låsesmede og en af de få kvinder i
et traditionelt mandefag. Den forundrede velkomst har hun været udsat
for en del gange efterhånden, og som
hun siger med et skævt smil: ”Det er
jo et fint udgangspunkt. Når jeg som
pige efterfølgende kan få noget til at
virke, er det allerede positivt ud over
forventningen”.
I november 2012 etablerede MarieLouise Bruun sig som selvstændig i
Aalborg med Limfjordens Låse & Sikring. Til en begyndelse holdt hun til
i familiens garage i Vejgaard, men
i starten af det ny år flyttede hun
værksted og kontor til hjørnet af Fyensgade og Samsøgade. Forventningen var – hvis alt gik godt – at der
kunne ansættes en medarbejder i
slutningen af 2013, men allerede nu
er firmaet udvidet med endnu en faglært låsesmed – en af hendes tidligere
kolleger fra Låsepartner City i København, hvor hun tilbragte en del af sin
praktiktid.
Som det hedder på nordjysk ”MarieLouise er om sig”. Alene deltagelsen
på forårsmessen i Aalborg Kongres &
Kultur Center skabte så mange ordrer
og kontakter, at hun og hendes medarbejder løber stærkt i mange timer.
Som den hidtil yngste modtog MarieLouise Bruun den 7. maj ”Aalborgs
iværksætterlegat for unge håndværkere”. I sin begrundelse sagde rådmand Thomas Kastrup Larsen bl.a.:
”Marie-Louise er med sin sprudlende
iværksætterlyst en inspiration for andre unge, der vil anvende deres faglighed selvstændigt”.

Den krinklede vej
Vejen frem mod selvstændigheden har
været krinklet. Marie-Louise Bruun tog
efter 10. klasse i folkeskolen det første år på EUC Nord’s uddannelse som
lyd- og lystekniker. Efterfølgende har
hun taget en række HF fag som selvstudium. Da hun besluttede sig for
at indlede den firårige uddannelse til
låsetekniker, tilbragte hun grundforløbets første 8 uger på Tech College
Aalborgs indgang ”industritekniker”
og de efterfølgende 12 på Ballerup
tekniske skole. Her fortsatte hun på
hovedforløbet og fik først praktikplads
i Frederikshavn og siden hos Låsepartner City, branchens største.
- I City kørte vi meget og skulle selv
styre vore regnskaber. Sideløbende
var jeg systemberegner, og alt i alt
lærte jeg meget om ”forretning”, men
ikke om bogføring og om at administrere et håndværkerfirma. Det måtte
jeg samle op under vejs.
Der bliver udlært omkring en snes låsesmede om året. Et par af dem er piger – og for hver gang, der bliver udlært 50, er der kun én jyde imellem.
- Pr. tradition er låsesmede mænd,
men jeg vil varmt anbefale faget til piger. Jeg føler, at vi har nogle fordele.
Når tingene alligevel skal laves, kan de
lige så godt se lækre ud, og jeg er pernitten med detaljerne. Det er jo nok
en typisk pigeholdning. Til gengæld
forlangte jeg i min læretid, at jeg ville
behandles på lige fod med drengene.
Jeg ville have samme type opgaver
som dem og i de samme kvarterer –
også selv om det var Mjølnerparken.
En anden tilfredsstillelse
- Egentligt havde jeg ingen drøm om at
blive selvstændig, men da jeg sluttede
min tid i København, hørte jeg, at der
var en låsesmed i Vodskov, som over-

vejede at holde op. Senere ringede
han og fortalte, at nu ville han på pension, og så blev vi enige om prisen. Nu
er jeg selvstændig, og det er en stor
glæde. Det er en anden tilfredsstillelse
at stå op om morgenen og vide, at du
skal ud og arbejde for dig selv.
Som de fleste andre med selvstændighedstrang vidste Marie-Louise Bruun,
at bankerne lige nu ikke står i kø for
at låne penge ud til iværksættere.
Men med en velforberedt forretningsplan, realistiske budgetter og forventninger og en god revisor troppede hun
op i banken – og fik et ja.
- Mange af de opgaver, vi får ind, er
inden for elektronisk sikring. Den havde jeg oplevet et stort marked for i
København, men i Nordjylland er interessen noget mindre. Det var godt,
jeg ikke kom herop med københavnske forventninger. Til gengæld er der
et stort marked at tage hul på, og det
går over al forventning.
Markedet for traditionelle låsesmedeopgaver er der hele tiden, men kunderne ringer jo først, når noget er gået galt. Især omkring julefrokosttiden
og omkring den første i måneden, er
der mange, som har glemt eller tabt
deres nøgler. Så tilkalder de låsesmeden. Også kl. 4 om morgenen – og også hvis låsesmeden er en pige.
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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

BRUG AF
FORENINGENS LOKALER
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.

Aalborg
FRISØRLAUG
AKTIVITETSKALENDER
� 1
 7. sept. fyraftensmøde
med personale, hvor Helle som er
ergoterapeut kommer og fortæller
om ergonomi og hvodan man bruger kroppen i vores arbejde. Holdes på Orkideen kl. 18.30 - 21
� 2 4. nov. Julestue
på Orkideen kl 14-17
Kontakt lauget på tlf. 30 69 63 80
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Peter Lange modtager Kunsthåndværkerprisen af Jens Rye-Andersen

I 43 år har Peter Lange haft ler på hænderne, og det har han tænkt sig at blive
ved med, indtil han falder ned fra drejeskiven. Han var 17 år, da han kom i lære
hos sine forældre, Ester og Benny Lange,
som på det tidspunkt i to år havde drevet
deres pottemagerværksted i den gamle
smedegård i Hjelmerstald. Den 17-årige
Peter blev ikke blot oplært af forældrene,
men også af værkstedets svende, men
selv fik han aldrig noget svendebrev. Livet
med lerets udfordringer var nok i sig selv,
og siden han i 1982 overtog ansvaret for
hele produktionen, er Lange Kunsthåndværk blevet en attraktion i Aalborgs midtby – og om sommeren en oase og en kulturperle med ugentlige koncerter.
Peter Lange er pottemager og keramiker,
men først og fremmest er han kunsthåndværker.
- Kunsthåndværker er verdens flotteste
titel. En kunstner, som kan sit håndværk. I
mit arbejde kan jeg være håndværker den
ene dag og kunstner den næste. Det hele
handler om kvalitet og om at være i bevæ-

gelse. Kunderne forventer, at vi hele tiden udvikler ny ideer – at vi omsætter vor
egen nysgerrighed til ny og anderledes
produkter, siger Peter Lange.
Den 7. maj modtog Peter Lange ”Kunsthåndværkerprisen” på 10.000 kr.. Den er
med midler fra Torben Vejs Fond indstiftet
af Aalborg Haandværkerforening og blev i
2012 uddelt for første gang; til smykkekeramikeren Vibeke Nøddebo. I sin overrækkelsestale begrundede fondens administrator, Jens Rye Andersen, valget af Peter
Lange med, at han har skabt et både traditionsrigt og nytænkende center for keramisk håndværk i Aalborg.
De tre generationer
I dag er tre generationen af Lange dynastiet beskæftiget i Hjelmerstald. Farmor
Ester, som nu er 83 år, passer butikken,
Peter og hans kone Lisbeth er i værkstedet, og her har også datteren Louise udfoldet sig, siden hun blev ansat i 2000.
Hun var nået et stykke i en glaspusteruddannelse, da hun besluttede at bruge sine
kreative evner på keramikken, og i Lange

flotteste titel”
Kunsthåndværk har hun sin helt egen
kollektion.

den overrækker gaver, kommer de fleste af dem fra Hjelmerstald.

- Vi tre i produktionen har hver vore
specialer og produkter, og kunderne
har en stor tiltro, at vi til stadighed
har vore egne særpræg. Sådan skal
det være. Selvfølgelig laver vi stadig
thekrus og anden brugskeramik, som
kan sælges i butikken, men der er også plads til – og brug for – større armbevægelser, siger Peter Lange.

Den ældste del af gården i Hjelmerstalds ”knæk” er fra 1790, og her har
håndværkervirksomheder haft til huse i et par hundrede år. Da Benny og
Ester Lange flyttede ind i 1968, var
der et smedeværksted, et malerværksted og en række garager. I dag er
det idylliske gårdrum også udstillingssted, og på torsdage i sommerperioden holder familien Lange for egen
regning koncerter med et engageret publikum. Lange Kunsthåndværk
er blevet en scene for nyere jazz, og
musikerne (som aflønnes tarifmæssigt af Peter Lange) står i kø for at
være med.

I dag bruger Peter Lange det meste af
sin tid på bestillingsarbejder. Nogle af
dem er omfangsrige springvand i en
kombination af glas, stål og keramik.
Andre er firmagaver, og når f.eks. Aalborg Universitet rundt omkring i ver-

- Jeg vil gerne have, at vores gård bliver et af mødestederne i Aalborgs rigt
varierede kunsthåndværkermiljø. En
oase i midtbyen. Vi ved fra vore rejser,
at den slags miljøer har betydning for
turisternes oplevelse af byens helhed,
og mange steder er de lokale turistorganisationer med til at markedsføre
og understøtte den type aktiviteter,
siger Peter Lange.
De 10.000 kr., som følger med prisen,
havde Peter Lange allerede brugt, da
han modtog dem af administratoren
for Torben Vejs Fond, advokat Jens
Rye-Andersen. Pengene er investeret i
et nyt sanganlæg til brug for gårdkoncerterne.

Lange dynastiet i portåbningen. Fra
venstre Lisbeth, Peter, Ester og Louise,
hvis søn, Sylvester som fjerde generation
befinder sig trygt i mormors arme.
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Kom sikkert frem
til en tryg alderdom
En bedre pension samt dækning* ved sygdom
og dødsfald i dine erhvervsaktive år.
Vores Velfærdspakker indeholder det hele.
Hos os køber du ind sammen med 25.000 andre

Afs.: Aalborg Haandværkerforening
Kattesundet 20 - 9000 Aalborg

*sundhedssikring - tab af erhvervsevne - kritisk sygdom - invalidesum - livsforsikring - ægtefælleforsikring

www.prinfoaalborg.dk · 98 18 98 99

og får en større pension. www.pfs.dk

