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Håndværkernes forening 
gennem 170 år
Aalborg Haandværkerforenings hjertesag er uddannelsen af fremtidens håndværkere. 
Her malerlærling Randi Langholm og tømrerlærling Alexander Olesen

Gæstelærerne
med de kloge hænder. 
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Aalborgs festlige
mødested på Østeraa. 
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TECHCOLLEGE 
investerer 100 mio. kr. 
i mangfoldigheden. 

Side 7

Håndværkets 
Højdespringere 
bliver hædret med legater.  
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Annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende 
torsdag 29. november 2018
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KOLOFON

I dag er det 170 år siden Aalborg Haand-
værkerforening blev stiftet i ”Den borgerlige 
forenings dansesal” i Aalborgs daværende 
teater, ”Dramatikken” i Algade. Dengang 
eksisterede de priviligerede håndværker-
laug stadig og havde så betydelig indfl ydel-
se på byens beslutninger, at de ved stiftel-
sen tilstedeværende 23 håndværksmestre 
ikke engang skrev ”erhvervspolitik” ind i 
den ny forenings formålsparagraf.

Ved Aalborg Haandværkerforenings 25 års 
jubilæum i 1873 havde en ny næringslov 
afskaffet laugsvæsenet, og foreningen 
havde 700 medlemmer. Tallet kulminerede 
i 1956 med 4.600 medlemmer, og hånd-
værkerforeningen med egen, stor bygning 
på Østeraa var blevet Aalborgs største 
selskabelige forening. I en sådan grad, at 
Aalborgs borgmester, Marinus Jørgensen, 
allerede i 1938 foreslog, ”at byens store sel-
skabelige forening burde overveje at skifte 
navn til Aalborg Borgerforening”.

Men der blev ikke brug for et navneskifte. 
Medlemstallet dykkede i takt med, at Ha-
andværkerforeningen med byens største 
sal blev overhalet af Aalborghallen som 
hjemsted for de store arrangementer som 
f.eks. by-orkestrets koncerter, boksestæv-
nerne, juletræsfesterne og turnerende 
teaterforestillinger og solister.
I dag repræsenterer Aalborg Haandværker-

forening godt 750 selvstændige virksom-
heder som Nordjyllands største erhvervs-
politiske forening for små og mellemstore 
virksomheder. Der er stadig medlemsar-
rangementer med øl- og vinsmagning, 
frokostjazz, andespil og besøg på markante 
byggepladser som f.eks. KUNSTEN og 
Folkekirkens Hus. Vi vil gerne være ”en 
fornøjelig, erhvervspolitisk forening” – 
siden en vedtægtsændring i 1976 med tryk 
på det erhvervspolitiske.

Aalborg Haandværkerforening kender og 
vedkender sig sin placering i fællesskabet: 
Vi er den forening, som lokalt kæmper 
for de små og mellemstore virksomheder 
interesser og livsvilkår. På eget initiativ 
og på medlemmernes opfordring eller fra 
vor plads i Aalborg Erhvervsråd. Vi er ikke 
en ”eventforening”, der går ud med store 
armbevægelser, når vi i erhvervsrådet har 
været med til at iværksætte ny initiati-
ver, men vi forsvarer vore medlemmers 
interesser. Da erhvervsrådet i år drøftede 
oplægget til fremtidens erhvervsfremme-
system, påpegede vi vigtigheden af, at det 
tilgodeser SMV’erne, og at den geografi ske 
nærhed til rådgivning og vejledning om 
f.eks. forretningsudvikling er af afgøren-
de betydning. De små og mellemstore 
virksomheder er rygraden i erhvervslivets 
udvikling.

Undervejs har Aalborg Haandværkerfor-
ening gennem hurtig indgriben opnået 
nogle sejre, når f.eks. Aalborg Kommune 
meldte ud med ny initiativer, der spænd-

te ben for håndværkernes dagligdag. I 
løbet af 18 januardage i 2011 fi k vi – med 
juridisk assistance fra Håndværksrådet (nu 
SMVdanmark) – kommunen til at opgive 
en planlagt afgift på opstilling af stillad-
ser og containere på kommunens arealer 
i forbindelse med arbejdsopgaver. Siden 
skubbede vi på for at få kommunen til at 
samle alle udbud og licitationer på eet sted, 
og foreningen har nu et link til dem på 
vores hjemmeside.

Da Aalborg Kommune i 2015 strammede 
sin fortolkning af administrationsgrundla-
get for tildeling af parkeringsdispensatio-
ner til håndværkerbiler i Aalborgs midtby, 
reagerede vi. I samarbejde med vore laug 
og mesterforeninger medvirkede vi til et 
samlet oplæg, som både kommune og 
håndværkere kunne leve med.

Set udefra er det måske små sejre, men 
ikke for vore medlemmer. Vi er en hånd-
værkerforening, og vores berettigelse 
bliver synlig, når vi reagerer til gavn for 
håndværksmestrene.

Aalborg Haandværkerforenings hjertebarn 
er de unges uddannelse. 75 % af samtli-
ge uddannelsesaftaler og praktikpladser 
bliver indgået med de små og mellemstore 
virksomheder, SMV, så vi har den truende 
mangel på faglært arbejdskraft tæt inde på 
livet. At 80 % af en ungdomsårgang vælger 
gymnasiet frem for en erhvervsskole 
peger i en farlig retning. Derfor er Aalborg 
Haandværkerforening aktiv i debatten og 

forsøger også på landsplan at påvirke de 
politiske beslutninger.

Aalborg Haandværkerforening hylder på 
sin årlige legatfest de dygtige, unge hånd-
værkere, der kan fungere som forbillede 
for deres jævnaldrende, og som ofte bliver 
eksempler på de karrieremuligheder, der 
fi ndes  i videregående uddannelse med 
basis i ”de kloge hænder”.

De første 170 år er gået, og Aalborg 
Haandværkerforening har i dag en 
stærkere erhvervspolitisk position end 
nogen sinde. Den vil vi udbygge. Hånd-
værksrådet er den hovedorganisation, vi er 
tæt forbundet til. I år har den skiftet navn 
til SMVdanmark for at tydeliggøre, at den 
ikke udelukkende arbejder for håndværks-
fagene, men for alle små og mellemstore 
virksomheder. Der fi ndes i dag 270.000 
SMV, og kun de 100.000 af dem er medlem 
af en interesseorganisation. 

Aalborg Haandværkerforening vil være 
den lokale erhvervsforening for SMV 
segmentet inden for alle brancher. Måske 
bliver det på et tidspunkt under navnet 
SMVaalborg for at tydeliggøre samspillet 
mellem national og lokal indsats. Vi ved 
allerede nu, at der er brug for os; at vi gør 
en forskel. Det er vi stolte over, og vi har 
ikke tænkt os at hvile på laurbærrene, når 
markeringen af de 170 år er slut.

Adresse:
Aalborg Haandværkerforening   
Kattesundet 20, 9000 Aalborg
Tlf. 98 12 00 02   
email: info@aalborg-hvf.dk

Udgivelse, layout og tryk: 
NORDJYSKE Medier

Tekst: 
Poul Krabbe (DJ)

Ansvarshavende: 
Svend Aage Suhr
 
Oplag: 45.000
www.aalborg-hvf.dk

170 år og fuld kraft frem
Af Svend Aage Suhr
formand for Aalborg Haandværkerforening
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Sådan sagde Aalborg Kommunes erhvervs-
playmaker, Thomas Overgaard – selv 
uddannet VVS-tekniker – da han tiltrådte i 
marts 2015 som Danmarks første play-
maker med ansvar for at styre samarbej-
det mellem folkeskolen, erhvervslivet og 
ungdomsuddannelserne.

I 2017 fi k 15 klasser i Aalborg Kommune 
besøg af en håndværkerlærling. I 2018 
foreløbigt 14 klasser, og fl ere er på vej.

Foreningens hjertesag
Det er i år ti år, siden Aalborg Erhvervsråd 
godkendte idékataloget for ”Øget samspil 
mellem folkeskolen og erhvervslivet”. Der 
blev nedsat en styregruppe til at følge og 
give retning på konkrete initiativer. Med 
i den gruppe var Aalborg Haandværker-
forenings formand, Svend Aage Suhr. For-
eningen etablerede et gæstelærerkorps: 25 
håndværksmestre inden for 17 brancher 
sagde ja til at besøge skoleklasser og for-
tælle om tilværelsen og udviklingsmulighe-
derne med en håndværkeruddannelse.

-De unges uddannelse er en af Aalborg 
Haandværkerforenings hjertesager, og vi 
ser med bekymring på den dalende tilgang 

til erhvervsuddannelserne. Udsigten til 
mangel på kvalifi ceret arbejdskraft er 
truende. I år havde kun 19,4 % af folkesko-
lens afgangs-elever på landsplan valgt en 
erhvervsuddannelse som 1. prioritet,mens 
79,1 % valgte en gymnasial uddannelse. 
Det nationale mål er 25 % af en årgang 
9. og 10. klasser i 2020 – et mål Aalborg 
Kommune har tilsluttet sig, fortæller 
Svend Aage Suhr.

Det er et langt og sejt træk at skabe større 
tilknytning mellem erhvervslivet og dets 
fremtidige arbejdskraft. Jo større tilknyt-
ning, desto bedre kan parterne tilpasse sig 
hinanden. Det var udgangspunktet, da vi 
etablerede gæstelærerordningen i somme-
ren 2009.

Der kom hul igennem
Mange steder blev der udtrykt stor sym-
pati for håndværkerforeningens initiativ, 
men i skolevæsenet udmøntede sympatien 
sig ikke i opfølgning; der gik over et år, 
inden den første gæstelærer blev inviteret 
ud.

-Vi bevarede tilbuddet, men det var ty-
deligt, at der skulle en ny, indfl ydelsesrig 

medspiller på banen for at skabe hul til 
skolerne. Lærerne ved generelt for lidt 
om håndværkeruddannelserne og retter 
øjnene mod det velkendte: Gymnasierne. 
Først da erhvervsplaymakeren tog fat i 
kontakten til skolerne, skete der noget, og 
nu begynder samspillet at ligne en succes, 
som også andre kommuner lader sig inspi-
rere af, fortæller Svend Aage Suhr.

For håndværkerforeningen er det besty-
relsesmedlem Henrik Hedelund, som 
koordinerer indsatsen og indholdet af sko-
lebesøgene. Med en baggrund som bl.a. ud-
dannelsesleder på TECHCOLLEGE har han 
den overordnede indsigt i erhvervsskoler-
nes uddannelsesmuligheder, så han sørger 
bl.a. for, at skoleklasserne får det materia-
le, der kan forberede dem til besøget.

-Gæstelærerbesøget er ikke en grundlæg-
gende erhvervsvejledning, men en mulig-
hed for at møde ”de kloge hænder”, unge 
håndværkere, som ud fra egne erfaringer 
og oplevelser fortæller om det at være 
håndværker og om uddannelsens mulighe-
der for udvikling og selvstændighed. Det 
er en dialog, som føres på et tidspunkt, 
da skoleelevernes overvejelser om karri-

erevalg stadig kan påvirkes, siger Henrik 
Hedelund, som allerede har besøgt mange 
af Aalborg kommunes folkeskoler – og 
undrer sig over, at der stadig er skoler, som 
ikke har medvirket.

Det er lærlinge på håndværkeruddannel-
serne, der er dagens stjerner. De fortæller 
om, hvorfor de valgte uddannelsen og om, 
hvordan deres dage forløber.

Som regel er der stor spørgelyst i klassen, 
og når ”gæstelærlingen” fortæller om sin 
bil, sin lejlighed og i det hele taget et liv 
med positiv selvforsørgelse, lyder spørgs-
målet ofte: ”Og hvad får du i løn? Svaret er, 
at en lærling kan klare sig selv, mens de 
tidligere klassekammerater fra folkeskolen, 
som valgte gymnasiet, stadig er i gang med 
at overveje, hvad de til sin tid skal bruge 
deres studentereksamen til.

Gæstelærerne
med de kloge hænder

”I dag er der ikke ret mange unge, som kender jobperspektivet i en håndværkeruddannelse og 
de efterfølgende muligheder for videreudvikling. Når de i folkeskolealderen begynder at overveje 
deres fremtidige jobmuligheder, er det vigtigt, at de bliver inspireret af andre end skolen og dens 
lærere og rådgivet af andre end deres forældre. Derfor er gæstelærerordningen med håndværker-
besøg i øjenhøjde ude i klasserne så væsentlig”.

EUX tømrerlærling Michael Mortensen 
er en af Aalborg Haandværkerforenings 
gæstelærere i folkeskolen



Det var ”Den af håndværkerne hersteds 
valgte Committee” med skræddermester 
A. Ingstrup og gørtlermester J.P. Wogelius 
i spidsen, der havde indbudt til mødet, og 
onsdag den 29. november kl. 19 mødtes 
23 af Aalborgs mestre i Den borgerlige 
Forenings dansesal i teaterbygningen 
Dramatikken i Algade.

Mødets erklærede formål var at tage 
stilling til en opfordring fra Randers 
Haandværkerforening om tilslutning til en 
protestskrivelse fra alle de jyske købstæ-
der. Den skulle stiles til Rigsforsamlingen 
i et forsøg på at forhindre den ny lov 
om næringsfrihed. Alle 23 fremmødte i 
dansesalen skrev under, og i de følgende 
måneder blev samlet 15.000 underskrifter. 
Lige meget hjalp det, men henvendelsen 

var med til at forsinke loven. Først i 1857 
underskrev kong Frederik den Syvende, 
som 5. juni 1849 havde sat sit navn under 
grundloven, den ny næringslov, og efter en 
overgangsperiode på fem år blev der ind-
ført næringsfrihed. Mestertitlen mistede 
sin beskyttelse, privilegierne forsvandt, 
og de traditionsrige håndværkerlaug med 
deres historie tilbage i 1400-tallet miste-
de deres betydning og blev til kollegiale 
mødesteder.

Til åndens forædling
Da protestmødet var afsluttet, havde den 
indkaldende komite endnu et punkt på 
dagsordenen: Etablering af en håndværker-
forening. En sådan forening var allerede 
oprettet i København og Roskilde i 1840, 
og i 1848 fulgte Aarhus, Randers og Vejle 

efter. Nu var det Aalborgs tur. Ideen fi k 
fuld tilslutning på mødet 29. november, og 
1. december blev det kundgjort i Aalborg 
Stiftstidende, at der hersteds var opret-
tet en håndværkerforening, ”hvis formål 
skal være ved anskaffelse af nyttige bøger 
og tegninger, ved oplysende foredrag i 
jævnlige sammenkomster og ved drøftelse 
af håndværksstanden i almindelighed ved-
kommende genstande at fremkalde sans 
for åndens forædling og fremadstræben 
til et højere standpunkt i det materielle 
velvære”.

Erhvervspolitikken blev altså ikke nævnt 
i den første formålsparagraf. Den kom 
til ved en senere vedtægtsændring, men 
af protokollerne fremgår, af foreningens 
primære aktiviteter de næste 100 år

var selskabelighed og oplysning – i den 
rækkefølge.

Allerede den 18. december 1848 åbnede 
Aalborg Haandværkerforening sit læse-
lokale i en lejlighed med to små værelser 
i bagermester Kroghs gård i Nørregade. 
Her var udover ”nyttige bøger og tegnin-
ger” fremlagt et efter datidens målestok 
imponerende udvalg af aviser og tidskrif-
ter. De samme lokaler var i foreningens 
første fi re måneder ”kontor”. I de 170 år 
har Aalborg Haandværkerforening haft ni 
adresser – siden efteråret 1988 Håndvær-
kerhuset  bindingsværksgården på hjørnet 
af Borgergade og Kattesundet.

Protestmødet i dansesalen
førte til stiftelsen

af håndværkerforeningen
I dag er det 170 år, siden Aalborg Haandværkerforening blev stiftet. Initiativet var ikke bebudet på 
forhånd, men lå som en skjult dagsorden i forlængelse af en protest mod Rigsforsamlingens tan-
ker om næringsfrihed og dermed afskaffelse af laugsvæsenet og håndværksmestrenes monopol-
lignende privilegier

Indbydelsen til protestmødet blev annonceret i Aalborg Stiftstidende 27. november 1848, og 1. december offentliggjorde avisen stiftelen af Aalborg Haandværkerforening
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For flere generationer af aalborgensere blev 
”Haandværkerforeningen” på Østeraa et 
aktivt mødested. Til selskaber, foredrag, 
koncerter, teaterforestillinger, gymnastik- 
og danseopvisninger, juletræs- og faste-
lavnsfester. Landets kendteste kunstnere 
har stået på scenen i den sal, som var 
Aalborgs største i tiden mellem den gamle 
aalborghals nedbrænding i januar 1941 og 
Aalborghallens indvielse 15. januar 1953. 
Når der var flest i salen, var der 1.500 
mennesker.

Historien om dette Aalborg Haandværker-
forenings bygningsmæssige flagskib tog 
sin begyndelse i 1866, da foreningen fik 
skøde på Niels Christensens købmands-
gård fra 1602 på hjørnet af Østeraa og 
Ved Stranden. Fløjen mod Østeraa var 
nedrevet, og i 1883 blev en ny opført. I 
1895 blev der bygget til, og i 1903 erhver-
vede  foreningen naboejendommen, Jacob 
Himmerigs gård.

Selv med de jævnlige  lappeløsninger  
kunne bygningerne ikke holde trit med 
Aalborg Haandværkerforenings voksende 
medlemsskare. I 1936 blev det meste af 
komplekset revet ned, og ”Haandværker-
foreningen”, som de fleste kender den, tog 
form som et sammenhængende kompleks 
med facader mod Østeraa og Ved Stran-
den.

Borgerforeningen
På foreningens 89 års fødselsdag, 29. 
november 1937, blev bygningen indviet. 
Blandt talerne var borgmester Marinus Jør-
gensen, som bl.a. sagde: ”Når man nu har 
gjort rammerne af foreningen så rummeli-
ge, kunne det måske være anledning til, at 
Aalborg Haandværkerforening blev lavet 
om til Aalborg Borgerforening”. Det forslag 
kom først op på generalforsamlingen 32 år 
senere og blev forkastet. Medlemstallet var 
da faldet fra det rekordhøje 4.600 i 1959 til 
1.000, hvoraf kun de 300 var håndværkere.

Op gennem 1960’erne klingede håndvær-
kerforeningens funktion som borgerfor-
ening af. Bygningen på Østeraa havde fået 
kvalificeret konkurrence, og mange af dens 
hidtidige aktiviteter blev afløst af hjemligt 
TV-kiggeri. Vedligeholdelsesomkostnin-
gerne var en voldsom belastning, og i 1974 
blev bygningen udbudt til salg. 

By-orkestrets hjemsted
6. april 1977 rykkede Lademann-koncer-
nen ind med Nordjyllands største biograf, 
Bio 5. I oktober 1985 blev biografen overta-
get af Henning Elimar, som i forvejen drev 
Scala Bio og Astoria. Biografen viste sin 
sidste film den 20. marts 2004.

Aalborg By-Orkester under ledelse af 
ildsjælen Jens Schrøder gav sin første 

koncert i ”Haandværkerforeningen”  
9. november 1943 med tenoren Aksel  
Schiøtz som solist og ouverturen til Carl 
Nielsens ”Maskerade” som åbningsnum-
mer. Næste koncert var 6. december, og 
efterfølgende klagede Jens Schrøder til 
håndværkerforeningens bestyrelse over 
spektaklet fra de tilstødende lokaler (især 
keglebanerne) og en løbende cisterne, der 
havde ødelagt koncerten for publikum på 
balkonen.
I 1948 blev salen ombygget, og resultatet 
var en betydelig klangforbedring.

I de følgende næsten ti år var ”Haandvær-
kerforeningen” by-orkestrets hjemmebane 
frem til 19. oktober 1952, da orkestret gav 
sin første koncert i den endnu ikke officielt 
indviede Aalborghallen.

I 1848 var Aalborg med de små 8.000 ind-
byggere en by på nedtur. Fra at have været 
den største købstad uden for København 
omkring århundredskiftet var den blevet 
overhalet af Aarhus, Odense og Ran-
ders. Den travle handels og havneby ved 
Limfjorden var blevet hårdt ramt. Siden 
Norge blev afstået i 1814 og dermed ikke 
længer var tvunget til at gøre indkøb i 
Danmark, var en væsentlig indtægtskilde 
for Aalborgs mange købmænd forsvundet. 
Da Vesterhavet i 1825 gennembrød tangen 
ved Harboøre, forsvandt endnu et af de 
store aktiver: Fangsten og nedsaltningen 
af sild.

Til gengæld spirede det i industrien. Da 
Aalborg Haandværkerforening blev stiftet 
29. november 1848, var der 25 fabrikker 
i Aalborg med 400 i arbejde. Størst var 
tobaksfabrikken, som alene beskæftigede 
120. De Smithske Jernstøberier var oppe 
på 47 mand, og hele tiden kom ny, mindre 
virksomheder til. For industrien var hånd-
værkernes laug med deres monopolstilling 
inden for fremstilling af selv beskedne 
dagligvarer som kulspande en torn i øjet, 
og industrien skubbede på for at få en lov 
om fri næring.

Krigen og slaverne
29. marts 1848 rykkede danske tropper 
over Kongeåen. Hertugdømmerne Slesvig 

og Holsten krævede en fri forfatning og 
ønskede optagelse i Det Tyske Forbund. 
Borgerkrigen blev erklæret. Krigens sidste 
træfning var ved Mysunde 31. december 
1850 og i februar 1851 var den danske 
konges autoritet i hertugdømmerne genop-
rettet. Danmark vandt treårskrigen, men 
sejren var dyrekøbt: 2.128 faldne, hvoraf 
alene de 845 i slaget ved Isted, foruden 
5.797 sårede. I september 1848 blev ind-
ført almindelig værnepligt, og den danske 
hær voksede til 41.000 mand. Krigen var 
dyr, og der blev indført en særlig krigsskat, 
der især ramte husejere.

Fra slutningen af marts og 14 dage frem 
arbejdede alle Jyllands smedier i døgndrift 
med at fremstile våben af forhånden-
værende materialer. Et rygte sagde, at 
5-600 tugthusslaver var blevet sluppet 
fri i Rendsburg og nu drog hærgende og 
plyndrende op gennem Jylland. I ethvert 
sogn blev mændene kaldt under våben. 
Det skønnedes, at disse ”borgervæbninger” 
alene i Nordjyllands Amt rummede 16.000 
mand under ”våben”. På et tidspunkt lød 
rygtet, at 1.000 tugthusslaver befandt sig 
tæt på Aalborg. Den 13. april blev det be-
kræftet, at Den jyske Slavekrig kun var et 
rygte. Det er aldrig opklaret, hvordan det 
opstod, men i det par uger, rygtet lød, var 
der panikagtige tilstande og massehysteri.

Håndværkere udvandrede
Håndværkerne i Aalborg led under ned-
turen. I årene frem mod 1848 blev der 
overhovedet ikke bygget nyt, og de gamle 
gårde forfaldt. Veluddannede håndværke-
re forlod byen for at finde arbejde i især 
København og Aarhus.

I 1848 var der dog et enkelt lyspunkt; 
Budolfi kirke blev udvidet med et skib, 
som året efter blev forlænget mod nord.

Året inden håndværkerforeningens 
stiftelse blev Danmarks første jernbane-
strækning indviet: København - Roskilde 
Først. 22 år senere, i 1869 blev jernbanen 
fra Randers ført igennem til Aalborg. Den 
eneste kollektive transport over længere 
afstande stod hjuldamperen ”Iris” for. Med 
sin 42 kahytspladser havde den siden 1842 
sejlet fra Aalborg til København en gang 
om ugen.
Stiftelsen af Aalborg Haandværkerforening 
29. november 1848 kan alt i alt - og på 
afstand - også betragtes som et signal om 
sammenhold i opbruds- og nedgangstider-
ne. Men samtidig var det også politisk set 
begyndende frihedstider med betydelige 
samfundsændringer. Det var ikke blot 
laugsvæsenet, som var under afvikling. 
Det var enevælden også, og 5. juni 1849 
underskrev kong Frederik den Syvende 
Danmarks første grundlov.

Aalborg 1848 -by på nedtur

Aalborgs festlige

mødested
På foreningens 89 års fødselsdag, 29. november 1937, blev håndværkerforeningens mar-
kante bygning på Østeraa indviet (Foto: Aalborg Stadsarkiv/Aalborg Amtstidende)

5170 år Aalborg Håndværkerforening
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Overvejer du at blive  
selvstændig?
Kom godt fra start med gratis og  uvildig  
vejledning, når du springer ud som selvstændig. 

Du er specialist i dit fag! Hos BusinessAalborg kan 
du få et 360⁰ tjek på din virksomhedsidé, salg,  
finansiering, mv. Vi tager altid udgangspunkt i din 
situation og dine behov. 

Hvert år hjælper vi mere end 500 godt på vej. 
Vores konsulenter har mange års erfaring med at 
rådgive selvstændige inden for alle brancher. 

www.aalborg.dk/nyvirksomhed

Min forening

Der bliver gjort noget
”For mig er Aalborg Haandværkerforening et aktivt mødested på tværs af brancher-
ne. Det er en forening, hvor der bliver gjort noget. For at holde liv i traditionerne og 
for at arbejde for, at der hele tiden bliver uddannet ny håndværkere. Legatfesten er 
en årlig opmuntring til de dygtige unge, og hos S&E Stål har vi selv haft den glæde, 
at to af vore lærlinge er blevet hyldet med legater.

Samspillet med Håndværkerhusets arbejdende værksteder er en væsentlig del af 
det fællesskab, jeg møder, og som kombinerer håndværkets traditioner med nutidig 
erhvervspolitik. Jeg oplever Aalborg Haandværkerforening som en aktiv medspiller i 
udviklingen af Aalborgs erhvervsliv. Den lokale initiativtager, som også via SMVdan-
mark har et nationalt perspektiv”.

Direktør Ib Houtved Jensen
B&E Stål, Svenstrup

Min forening

Fra værft til 
universitet
”Som uddannet maskinarbejder på Aalborg 
Værft og efterfølgende iværksætter og selvstæn-
dig meldte jeg mig ind i Aalborg Haandværker-
forening i 2006. Der var fælles interesser, som 
gav god mening. Siden blev jeg Master in Technology på Aalborg Universitet, hvor 
jeg siden 2017 som specialkonsulent har til opgave at medvirke til kommercialise-
ring af forskningsresultater; at omsætte ideer til forretning. Og jeg er stadig medlem 
af håndværkerforeningen – siden 2007 også bestyrelsesmedlem.

Nogle kan mene, at der er langt fra universitetet til håndværkerforeningen, men for 
mig er det to sider af samme sag: Innovation og udvikling i erhvervslivet. I forenin-
gen er det ”hands on” og kontakt til de små og mellemstore virksomheders hverdag 
og livsvilkår. Hvad skal der til, for at de udvikler sig?

Som faglært og siden iværksætter ved jeg, hvad uddannelse betyder for de unge 
på vej mod den rette hylde. Håndværkerforeningen kæmper for og legat-belønner 
fremtidens velkvalifi cerede arbejdskraft.
Nogle af dem ender – som jeg – på universitetet eller en anden videregående uddan-
nelse for på en ny måde at skubbe til udviklingen. Med både innovation og knofedt.”

Gert Spender-Andersen
Senior Business Unit Manager
AAU Innovation og Forskningsstøtte

 Pension og 
forsikringer samlet 

ét sted
 Så får du sparet op til pension – og du er sikret en varig 

indtægt, hvis du mister din erhvervsevne.

Og med indbetalingsgaranti er du sikret, at der uanset hvad 
betales ind på din pension helt frem til din pensionsalder.

Pakken med pensionsindbetaling og forsikringer kan fås 
fra 1.350 kr. efter skat.

Forsikringerne indeholder i udgangspunktet:
–  111.100-222.200 kr. i Tab af Erhvervsevne 

(kan forhøjes op til 1.500.000 kr.)
–  300.000 kr. i livsforsikring 

(kan forhøjes op til 1.500.000 kr.)
–  50.000 kr. i livsforsikring ægtefælle 

(kan forhøjes op til 100.000 kr.)
–  150.000 kr. ved kritisk sygdom 

(kan forhøjes op til 450.000 kr.)
 – Udvidet dækning på sundhedssikring
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Indenfor de kommende fem år har 
TECHCOLLEGE planlagt investeringer på 
100 mio. kr. i ny bygninger, renovering 
af bestående og en mere hensigtsmæssig 
infrastruktur på uddannelsesområdet ved 
Øster Uttrup Vej/Rørdalsvej. Samtidig vil 
fl ere uddannelser blive samlet i området, 
og der bliver i forandringsprocessen også 
bygningsmæssigt fokus på studiemil-
jøet; f.eks. med planer om opførelse af 
en multihal. Det overordnede mål med 
investeringen er at tydeliggøre MANGFOL-
DIGHEDEN, få en øget fl exibilitet og en 
bedre udnyttelse af mulighederne for både 
elever, medarbejdere og erhvervsliv. Det 
første større byggeprojekt er til slagter- og 
bageruddannelserne, som inden for tre år 
også fysisk kommer tættere på Food som 
inspiration til øget samspil i fødevareud-
dannelserne.

Allerede nu rummer TECHCOLLEGE en 
mangfoldighed af fagområder og uddannel-
sesformer. Af de 3.600 årselever er langt 
hovedparten i gang med den velkendte 
erhvervsuddannelse, EUD. 100 andre er 
på EUX, der kombinerer EUD og dens vej 
mod svendeprøven med en række gymna-
siale fag, som er adgangsgivende til videre 
studier. Aalborg tekniske Gymnasium, 
som også er en del af TECHCOLLEGE, har 
lokaler både på Øster Uttrup Vej og i Friis 
Centret i Aalborgs midtby – og har 800 
elever.

-Vi gør hinanden gode
-Allerede nu er TECHCOLLEGE udtryk for 
mangfoldighed, men i fremtiden vil vi få 
et nyt uddannelsesbillede, som vi knapt 
er begyndt at skimte. Ny teknologier og 
ny materialer vil føre os til hidtil ukendte 
uddannelsesområder og til integration 
mellem bestående. Erhvervslivet kan med 
rette forvente, at vi vil leve op til for-
ventningerne, og samtidig skal vi have 
et studiemiljø, der er attraktivt for 
eleverne og rækker ud over undervis-
ningssituationen. De vil have noget 
mere at være sammen om; situatio-
ner og rum hvor de kan møde andre 
unge. Musik, fysisk sport og E-sport 
f.eks. Det skal vi give dem mulighed 
for, siger TECHCOLLEGEs direktør, 
Michael Johansson.

-Fremtidens mangfoldighed vil komme til 
udtryk på mange måder. På en skole som 
vores er der alene i kraft af størrelsen man-
ge forskellige kompetencer til rådighed 
blandt medarbejderne. Når de også fysisk 
er tæt på hinanden, møder både de og 
eleverne andre fagkulturer end lige deres 
egne. Forskelligheden inspirerer til ny 
fællesskaber, øget fl eksibilitet og synergi. 
Når vi er tæt på hinanden i et attraktivt 
læringsmiljø med gode faciliteter, kan vi 
gøre hinanden endnu bedre, siger Michael 
Johansson.

Der tales så meget om de almene gymnasi-
ers dannelses-funktion; en bred dannelse, 
der forbereder eleverne til videre studier. 
På TECHCOLLEGE har vi en tilsvarende 
forpligtelse blot med den forskel, at vores 
er en ”erhvervsdannelse” målrettet til ele-
vernes fremtid på arbejdsmarkedet.

Lige nu opleves en ”glidning” fra gymnasi-
um til erhvervsskole. For ti år siden havde 
11 % af eleverne på TECHCOLLEGE en 
studentereksamen før de startede på en 
erhvervsuddannelse. I dag er det 23 %.

-Det er ikke udtryk for, at så mange 
gymnasieelever har truffet forkerte valg. 
De har blot ikke været parate til i det hele 
taget at vælge efter folkeskolen. Studenter-
ne, der kommer her, er velansete – også i 
erhvervslivet. De har truffet et aktivt valg, 
og de har refl ekteret over det. Der er et 
spændende opbrud i gang. De klassiske 
veje ændrer sig.

EUX tilbud fi rdobles
De elever, der vælger EUX uddannelsen, 
gennemgår samme forløb som EUD ele-
verne med afsluttende svendeprøve, men 
EUX er et år længere, fordi uddannelsen 
også rummer gymnasiale fag. Indtil nu har 
TECHCOLLEGE udbudt fi re faglige retning-
er på EUX. Efter sommerferien vil tallet 
være øget til 16, og elevantallet forventes 
fordoblet til omkring 200 i de kommende 
år.

-Der er potentiale til det, og jo fl ere ”am-
bassadører”, vi får sendt ud, desto bedre 
bliver EUX og dens muligheder kendt. Det 
viser sig, at det er de små og mellemstore 
virksomheder, som primært lægger prak-
tikpladser til EUX’erne og er glade for dem, 
fordi de både kan håndtere det praktiske 
og det teoretiske.

Vejen videre fra EUX er individuel. Nogle 
vælger umiddelbart efter eksamen at indle-
de videregående studier til f.eks. tømreren 
som læser til bygningskonstruktør, men 
lige nu er der også en del, der vælger at 
anvende svendeprøven ude på arbejdsmar-
kedet. Der kan være gode penge at tjene 
som håndværker, og nogle sparer sammen 
forud for de videre studier, mens andre 
bruger dem på en bolig eller en bil. Jeg ser 
en god fremtid for EUX-uddannelsen. Den 
holder mange døre åbne for eleverne inden 
det endelige karrierevalg, mener Michael 
Johansson.

Hvad er efterspurgt
Fremtidens uddannelsesbillede på TECH-
COLLEGE bliver skabt af erhvervslivet. 
Hvad er efterspurgt? De faglige udvalg 
følger med og kommer med ny forslag, og 
skolens praktikkonsulenter vender hjem 
fra virksomhederne med fortællinger om 
ny tendenser.

Som en ud af to erhvervsskoler i Danmark 
er TECHCOLLEGE værtsskole for ”Viden-
center for automation og robotteknologi”, 
hvilket også vil smitte af på uddannelser-
nes indhold fremover.

Et eksempel på udviklingen: TECHCOL-
LEGE har en uddannelse, der hedder 
”vindmølleoperatør”. Som navnet antyder, 
er den etableret på ønsker fra møllevinge-
producenterne, der udnytter materialemu-
lighederne i det lette og stærke komposit-
materiale. Til en begyndelse blev den skabt 
i forbindelse med træfagene, fordi forme 
tidligere blev lavet i træ. Nu bliver de skabt 
i 3-D printere, og komposit bliver i hurtigt 
hastende omfang også anvendt i skibe, fl y 
og mange andre steder. Lige nu er der 40 
på uddannelsen i Aalborg samt rigtig man-
ge danske og internationale kursister. Men 
hvilket – mere dækkende – navn skal den 
have i fremtidens mangfoldighed? 

TECHCOLLEGE er klar
til at investere 100 mio. kr.

i mangfoldigheden

Hovedindgangen til TECHCOLLEGE på 
Øster Uttrup Vej. Den kommende multihal 
bliver opført på forpladsen

Direktør Michael Johansson: For ti 
år siden havde 11 % af eleverne på 
TECHCOLLEGE en studenter-
eksamen. I dag er det 23 %
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I 2008 indstiftede håndværker-
foreningen med et sponsorat fra 
Varelotteriet ”Håndværkets Højde-

springer”. Legatet er på 10.000 kr. og 
tildeles en nyuddannet, der enten 
har opnået et bemærkelsesværdigt 

resultat eller som med et positivt sin-
delag har gennemført uddannelsen 
under besværlige forhold. Vigtigst af 

alt er, at højdespringeren kan tjene 
som forbillede for andre med hånd-
værkerdrømme. 

Håndværkets
Højdespringere

I de seneste 34 år har Aalborg Haandværkerforening afviklet sin årlige legatfest, hvor dygtige, 
unge håndværkere belønnes af foreningen og af laug og mesterforninger. Siden 2008 har festen 
være holdt i samarbejde med Aalborg Kommune i byrådssalen. I år blev uddelt en snes legater på 
i alt næsten 150.000 kr.

Guld, sølv og legat
-Jeg gik meget op i min uddannelse hos Slagter-Ole i Nørresundby, og min ambi-
tion var at nå så langt indenfor mit fag som overhovedet muligt. At blive ”Hånd-
værkets Højdespringer” i Aalborg var en fed oplevelse. Jeg var beæret over, at 
Aalborg Haandværkerforenings legatkomité havde fået øje på netop mig. Det var 
et skulderklap, der virkelig betød noget.

Sådan siger Annika Gunneklev om den festaften i maj 2015. Tre måneder inden 
var hun ved DM i Skills blevet kåret som Danmarks dygtigste detailslagterlærling 
efter at have vundet sølv i 2014.

I september i år indledte Annika en uddannelse til professionsbachelor i ernæring 
og sundhed på VIA i Aarhus. Den varer tre og et halvt år, og efter to semestre skal 
hun vælge speciale. Det bliver måske noget med ledelse, men under alle omstæn-
digheder med et fokus på sundhedsfremme. Slagteruddannelsen skal bruges til at 
udvikle sunde produkter og sunde holdninger – bl.a. ude på arbejdspadserne.

-Jeg var vildt glad
For den 23-årige frisør Berita Lilja Simonsen var det ikke uvant at være i centrum, 
da hun 18. maj 2011 blev hædret med højdespringer-legatet i byrådssalen. I baga-
gen havde hun en sølvmedalje fra svendeprøven, en guldmedalje fra DM i Skills 
tre måneder tidligere, et europamesterskab og en bronzemedalje fra VM. Alligevel 
var legatet i hjembyen noget særligt.

-Det var så stort, og jeg var vildt glad og stolt. Højdespringerlegatet var ikke blot 
endnu en frisørmedalje, men en pris, jeg blev tildelt i konkurrence mellem de 
bedste fra mange andre fag.

De 10.000 kr. blev øremærket til en uddannelse som makeup artist, og den kun-
nen ved siden af frisørfaget er siden blevet brugt fl ittigt. Ikke mindst, når Berita 
gør brude klar til den store dag.

Året efter åbnede Berita Lilja Simonsen egen frisørsalen i Algade i Aalborg, og 
inden for de følgende næsten seks år nåede hun op på at have fem medarbejdere. 
Men så sluttede det.

-Jeg havde fået to børn og ville have tid til familien, og samtidig var parkeringsfor-
holdene i Aalborg blevet håbløse.

Den 1. oktober i år åbnede salon blSIMONSEN i Lille Algade i Nibe, og Berita 
indledte et nyt arbejdsliv.
Fjernt fra konkurrencepodier, hvor hun allerede i den tidlige elevtid på Salon Hår 
Klip på Kastetvej var fast medvirkende.

-Dengang handlede det meget om at konkurrere. I fritiden havde jeg et ”dukke-
hovede” med hjem, og så sad jeg i badeværelset og arbejdede med konkurrence-
frisurer, mens min kæreste tog tid for at konstatere, om jeg holdt mig under de 
magiske 18 minutters konkurrencetid.

Berita Lilja Simonsen blev i 2011 hædret som ”Håndværkets Højdespringer” 
af Aalborg Haandværkerforenings formand, Svend Aage Suhr 
(Foto: Michael Bo Rasmussen/BAGHUSET)

Højdespringeren fra 2015, detailslagter Annika Gunneklev, er nu i gang med en 
videregående uddannelse inden for ernæring og sundhed 
(Foto: Michael Bo Rasmussen/BAGHUSET)
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Der er krummer i Amanda
Da bager Amanda Axelsen fra Center-Bageriet i Frederikshavn i maj i år modtog 
højdespringerlegatet på de 10.000 kr. af Aaborg Haandværkerforenings formand, 
Svend Aage Suhr, vidste hun godt, hvad pengene skulle bruges til: Først en ny 
stavblender og siden videreuddannelseskurser inden for chokolade og kager. 
Endnu har hun ikke fundet det rette kursus, men øjnene er rettet mod Norge og 
Sverige, som lige nu er langt fremme i chokoladefeltet.

-Det er fl ot, at Aalborg Haandværkerforening hvert år hylder både nyudlærte og 
nogle lidt mere erfarne. Vi bliver mindet om, at der er nogle med en stor respekt 
for håndværket og for at bevare det. Den aften følte jeg mig virkeligt værdsat og 
fi k styrket min lyst til at blive i faget.

Siden Amanda Axelsen blev udlært på TECHCOLLEGE, har hun hjemme i 
Frederikshavn haft ansvar for oplæringen af en ny bagerlærling.

-Det kan godt være hårdt at tage ansvar for en ny lærling, men det giver også 
noget ekstra: Glæden ved at give de ting, jeg er blevet god til, videre til en ny 
generation; at være med til at føre faget videre, siger Amanda Axelsen, der 
opnåede fagets guldmedalje for sin svendeprøve 9. februar i år – som den kun 
15. i de seneste 150 år.

Flisemurerens dobbelte triumf
Flisemureren Frederik Nielsen er en af de få, som to år i træk blev kåret som 
Danmarks dygtigste ved DM i Skills. Første gang som 20-årig i 2016 og igen 
året efter, da han stadig havde alderen til at være med. I 2016 blev han ved 
håndværkerforeningens legatfest ikke blot hædret med højdespringerlegatet på 
de 10.000 kr., men også med Aalborg Tømrer- og Murerlaugs legat på 5.000 kr.

Pengene satte Frederik ind på den opsparingskonto, der var øremærket til en 
lejlighed, han siden er fl yttet ind i.

-Legatfesten var en stor aften. Det er altid fedt at blive bemærket og værdsat, men 
håndværkerforeningens legatuddeling har for mig også et videre perspektiv: Der 
er ikke så mange anledninger til at promovere håndværkeruddannelserne – at få 
fl ere til at gå ind på dem, fordi de kan se, hvilke muligheder, der ligger i at tage en 
svendeprøve, siger Frederik Nielsen.

Da han vandt sine medaljer og fi k legatet, var Frederik Nielsen i lære hos M. 
Thomsen Støtt Aalborg. Siden er han skiftet til Jorton. Her er han glad for at 
være, men som han siger: ”Nu er tiden inde til at prøve noget nyt, så nu vil jeg 
begynde for mig selv”.

Flisemurer Frederik Nielsen er to gange 
blevet danmarksmester i sit fag og fi k i 
2016 både højdespringer-prisen og legat 
fra Aalborg Tømrer- og Murerlaug 
(Foto: Michael Bo Rasmussen/BAGHUSET)

Bager Amanda Axelsen fi k guldmedalje for 
sin svendeprøve i år og efterfølgende også 
titlen ”Håndværkets Højdespringer”. 
Legatet blev overrakt af håndværkerfor-
eningens bestyrelsesmedlemmer Peter 
Berg-Mortensen og Henrik Hedelund 
(Foto: Michael Bo Rasmussen/BAGHUSET)
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Målrettede kurser 
og erhvervsuddannelser

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

Inden for: Byggeri  l  Transport og logistik  l  Ejendomsservice 

Servicefagene  l  Det grønne område  l  Proces og automatik 

Organisationsudvikling  l  IT  l  Elektronik og teknologi

Den lige vej til job

Mangler du en elev, lærling eller har 
du medarbejdere der skal på efter-
uddannelse?

På TECHCOLLEGE hjælper vi med det hele! 
Ring på 7250 5775
Vi er klar i vores nye support-team: 
man-tor 7.00 – 16.00, fre 7.00 – 14.00.

//  Hvordan bliver min virksomhed godkendt til at have elever?
//  Hvordan udfylder man en digital uddannelsesaftale?
// Hvornår skal min elev på skole?
// Hvordan får jeg en elev/lærling?

techcollege.dk/support

Min forening

Håndværk og tradition
”Guldsmedefaget er håndværk med traditioner, så for mig er det naturligt at være 
medlem af en forening, som hylder både håndværket og traditionerne. Min far, 
guldsmed Jørgen Rasmussen var medlem af Aalborg Haandværkerforening, da jeg 
overtog butikken efter ham i 2009, så jeg vidste, hvad foreningen står for.

Især indsatsen for at få fl ere til at vælge en håndværkeruddannelse er et godt argu-
ment for medlemsskabet, og selv oplevede jeg i 2006 at modtage håndværkerfor-
eningens legat som den lokale påskønnelse af min svendeprøves bronzemedalje. Det 
er den slags, der øger selvtilliden og gør mig stolt af mit fag.

Mit engagement i den kreative side af guldsmedehåndværket overskygger min 
interesse for erhvervspolitik. Den del overlader jeg trygt til Aalborg Haandværker-
forening. Der er den – så vidt jeg kan vurdere – i gode hænder.”

Iben Rasmussen
Guldsmed

Min forening

Miljø for godt håndværk
”Som medlem af Aalborg Tømrer- og Murerlaug er jeg automatisk medlem af Aal-
borg Haandværkerforening, og eftersom min far, Knud Toppenberg, i en årrække 
var formand for håndværkerforeningen, er jeg nærmest født ind i den.

Håndværkerforeningen er et godt supplement til mit branchemæssige tilhørsforhold 
i Dansk Byggeri, fordi den har et så fokuseret syn på det at drive små og mellemsto-
re virksomheder i Aalborg og på tværs af brancher tilse, at vi har de bedst mulige 
arbejdsvilkår.

Især foreningens hjertebarn, de unges uddannelse har jeg stor respekt for. I min 
virksomhed har vi lige nu ti tømrerelever og en snedkerelev, og som medlem af 
bestyrelsen for TECHCOLLEGE er jeg tæt på erhvervsuddannelserne og deres betyd-
ning for samfundet. Aalborg Haandværkerforening gør et stort stykke arbejde for de 
unge og for de virksomheder, som i den grad har behov for deres kompetencer.

Vores virksomhed har lige fejret 100 års jubilæum, 
og som tredje generation indehaver har jeg tradi-
tionerne i blodet. Derfor er det også en fornøjelse 
at komme i Håndværkerhuset med de arbejdende 
værksteder. De er ikke en del af Aalborg Ha-
andværkerforening, men en del af dens profi l. 
Håndværket lever, og foreningen tager sig af de 
virksomheder, der holder det i live.”

Tømrermester Erik Toppenberg
Tømrer- og snedkerfi rmaet 
Toppenberg H.O.K. 
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Uggerly Installation A/S | Assensvej 5, 9220 Aalborg Øst | 98 13 88 88  

www.uggerly.dk

Vi skaber den effektive           
forbindelse...
Uggerly Installation A/S skaber den effektive forbindelse mellem tekniske 
installationer, kunder og samarbejdspartnere! Vi udfører alle former for op-
gaver inden for både El, VVS og Svagstrøm, og beskæftiger i dag ca. 300 
medarbejdere på vores afdelinger i Aalborg, Svenstrup, Ringsted, Bikerød, 
Ballerup og Malmø. 

DYNAMISK NORDJYSK VIRKSOMHED 
Hos Uggerly Installation er kvalitet og tilfredse kunder kernen af vores virksom-
hed. Med rødder i branchen, der går mere end 100 år tilbage, ved vi, hvad 
godt håndværk er. Vi udfører alle former for opgaver inden for både El, VVS og 
Svagstrøm. Vores brede kompetencefelt betyder, at vi er med overalt i branchen - 
vi arbejder i øjeblikket på byggeprojekter i hele landet, der dækker alt fra hospi-
taler, banker, universiteter, transformerstationer og hus- og lejlighedsbyggerier; og 
vi glæder os til mange flere spændende projekter! 

VIRKSOMHED I RIVENDE UDVIKLING 
Vores rivende udvikling betyder, vi har travlt med mange spændende projekter 
over alt i landet. Alle hænder i virksomheden er fuldt optaget og vi leder derfor 
altid efter nye, dygtige kollegaer, der vil være en del af et stærkt, dynamiske 
team i en virksomhed i fortsat vækst. 

Seks laug og mesterforeninger har kollek-
tivt meldt deres medlemmer ind i Aalborg 
Haandværkerforening, så foreningen 
samlet set repræsenterer godt 700 virk-
somheder og dermed klart er Nordjyllands 
største erhvervspolitiske forening for små 
og mellemstore virksomheder.

Håndværkerforeningen
repræsenterer:
• Aalborg Tømrer- og Murerlaug
• Aalborg Frisørlaug
• Aalborg Smedelaug
•  Aalborg og Nørresundby 

Malerlaug
• TEKNIQ Aalborg-Himmerland
•  Maskinmestrenes Lokalforening Aalborg

Desuden er Nibe Erhvervsråd og Aalborg 
Haandværker-Sangforening kollektive 
medlemmer.

Aalborg Tømrer- og Murerlaug har siden 
15. februar 2012 haft til huse i Haandvær-
kerhuset som lejer hos Aalborg Haand-
værkerforening. Lauget blev skabt i 2008 

ved sammenlægning af Aalborg Tømrer-
mesterforening, Aalborg Murermesterfor-
ening og BYG-Aalborg med tømrermester 
Ib Kjeldsen som den første oldermand. 
Allerede i 2001 blev han medlem af hånd-
værkerforeningens repræsentantskab, og 
Ib Kjeldsen er på det nærmeste født ind i 
Aalborg Haandværkerforening: Hans far, 
Aksel Kjeldsen, var formand for Aalborg 
Haandværkerforening 1967-75 og blev 
udnævnt til æresmedlem.

Ved indfl ytningen i Haandværkerhuset 
sagde Ib Kjeldsen bl.a.: ”Vi føler i lauget, at 
vores faglighed styrkes som medlem af en 
forening, der er repræsenteret på de steder, 
hvor initiativer søsættes, og afgørelser af 
betydning for håndværkerfagene træffes”.

Laugets oldermand er i dag Jens Peter 
Nielsen, som sammen med formænd og 
oldermænd fra de øvrige laug og mesterfor-
eninger også er i Aalborg Haandværkerfor-
enings repræsentantskab.

Repræsentanter for laug 
og mesterforeninger

Aalborg Haandværkerforening har siden 1988 haft til huse i Haandværkerhuset på 
hjørnet af Kattesundet og Borgergade
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Nålemagervej 4
9000 Aalborg

Tlf: 96 30 28 00 
www.fredednielsen.dk

Nålemagervej 4 - 9000 Aalborg
Tlf: 96 30 28 00

www.fredednielsen.dk

 

 
Alt i murer- og betonarbejde - Ring så løser vi opgaven 

 

 

 

 
Kim Lykke Jensen - Projektleder/Spjæld 
Mobil 2121 5828 - kj@mts-aalborg.dk 

Kasper Winther Larsen - Projektleder/Spjæld 
Mobil 2090 0240 - Kl@mts-aalborg.dk 

Se mere på: www.mts-aalborg.dk 
 

 
Alt i tømrer- & snedkerarbejde - Ring så løser vi opgaven 

 

 

 

 
Tom lundager - Projektleder/Spjæld 

Mobil 2014 4820 - Tom@fredsgaard.dk 
Jakob Heltborg - Projektleder/Entreprise 
Mobil 2576 6778 - Jakob@fredsgaard.dk 

Se mere på: Facebook og www.fredsgaard.dk 

Min drøm om at blive selvstændig tømrer-
mester startede for mange år tilbage. Alle-
rede som en ung dreng elskede jeg at bruge 
mine hænder og bygge ting. Det var derfor 
ikke et svært valg da jeg, efter folkeskolen, 
skulle vælge uddannelse. Jeg skulle være 
tømrer. Faget faldt mig let og naturligt, og i 
takt med at jeg udviklede mig, fi k jeg mere 
og mere ansvar på min læreplads.
Da jeg var udlært fortsatte jeg i samme 
fi rma, med samme entusiasme jeg havde 
haft som lærling. Vi fi k en ny lærling, som 
jeg hurtigt fi k med ud på egen hånd. Det 
betød at jeg pludselig var den, der skulle 
bestemme, være ansvarlig for den pågæl-
dende opgave og samtidig sikre lærlingens 
læringsproces. I takt med ansvaret voksede 
min drøm om at blive selvstændig også. 

Efter et par år i marken som svend begynd-
te jeg at kigge på byggetekniker-uddannel-
sen. Den fandt jeg på University College 
Nordjylland, som helt levede op til mine 
forventninger. Både med hensyn til faglig 
kompetence og et berigende læringsmiljø. 
Uddannelsen er bygget op af elementer, 
jeg synes er utroligt spændende, og som 
jeg samtidigt kunne se, at jeg ville få brug 
for, hvis jeg skulle være selvstændig. Mit 
svendebrev gav mig direkte adgang til 
uddannelsen og jeg må indrømme at jeg 
til at starte med var både nervøs og lidt 
skeptisk. Jeg har aldrig tidligere været 
”den gode skoledreng”, men på bygge-
tekniker-uddannelsen har jeg været glad 
for at gå i skole. Jeg har arbejdet hårdt og 
engageret – ikke af pligt, men af lyst.
Det, jeg håbede at få ud af uddannelsen, 
var at opbygge et fundament og en masse 
grundviden, som jeg selv kan bygge videre 
på, og nu, et par måneder efter jeg som 25-

årig er startet som selvstændig, ved 
jeg at det er lykkedes. Byggetekniker-
uddannelsen har betydet at jeg har en 
bedre forståelse for byggeri som helhed og 
at jeg ved, hvad der skal til for at komme i 
mål med et projekt. Uddannelsen har givet 
mig viden og kompetencer, som jeg har 
stor glæde af som selvstændig. 

I år har jeg efter indstilling fra Aalborg 
Haandværkerforening og anbefaling fra 
University College Nordjylland modtaget 
Thora og Harald Olesens Legat på 15.000 
kr.. Det har hjulpet mig til en god start 
som selvstændig tømrermester. Udover 
det økonomiske aspekt af legatet, som 
har betydet meget for etableringen af min 
virksomhed, er jeg meget beæret over 
indstillingen. Den gør mig glad og stolt, og 
giver mig lyst til at arbejde endnu hårdere 
for at gøre min historie som selvstændig til 
en succeshistorie. 

Drømmen om 
selvstændighed

fi k vinger på University College Nordjylland
Af Tømrermester 
Anders Sebastian Nielsen 
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Dykker man ned i Varelotteriets histo-
rie, dykker man ned i en fortælling om 
danskernes og dansk håndværks historie. 
Ved lotteriets begyndelse og mange år 
frem, vandt de heldige vindere varepræ-
mier, hver gang deres lod blev udtrukket. 
Af de gamle gevinstlister fremgår det, 
at både jagtvogne, kørekåber, sølvtøj og 
sågar et hus lidt uden for Fredericia har 
været blandt præmierne. Gevinstlisterne 
er også en fortælling, der fortæller os, 
hvilke behov danskerne har haft gennem 
tiden: Eksempelvis var jagtvogne og sølvtøj 
skiftet ud med kul, tørv og briketter under 
krigen. 

En del har ændret sig siden jagtvogne og 
brændsel var på gevinstlisterne: I dag er 
varepræmierne skiftet ud med kontante 
gevinster, og der trækkes lod om gevinst-
puljen 2 gange om måneden. Der er altid 
mindst 1 million kroner på højkant som 
hovedpræmie, men i slutningen af hver 
sæson trækkes der lod om en hovedpræ-
mie på hele 3 millioner kroner. Da der kun 
trækkes lod blandt 205.000 lodder, har 
Varelotteriet Danmarks største chance for 
at vinde hovedpræmien. 

”De manges fordel  
– for alment vel” 
Siden Varelotteriets begyndelse har 
mottoet og formålet været ”De manges 
fordel – for alment vel”. På trods af, at der 
i dag udloddes kontante gevinster, er dette 
formål samt det mangeårige samarbejde 
med danske håndværkerforeninger blandt 
de traditioner, som Varelotteriet gør meget 
for at bevare og ære. 
Alle de håndværker- og Industriforeninger, 
der var med til at stifte Varelotteriet, mod-
tager i dag midler to gange årligt. Aalborg 
Håndværkerforening modtager 9,75 kr., 
for hvert serielod der sælges hos de 22 
lokale forhandlere.
Midlerne fra Varelotteriet kan foreningen 
bruge til gode, velgørende formål, der 
gavner foreningen, håndværksfagene eller 
lokalmiljøet. Blandt andet er midlerne 
tidligere blevet brugt til vedligeholdelsen 
af Håndværkerhuset, faglige foredrag og 
studielegater – herunder er Varelotteriet 
den stolte sponsor af ”Håndværkets højde-
springer”. 

Den gode historie 
Når foreningen gennem Varelotteriets mid-
ler har mulighed for at uddele legater som 

”Håndværkets højdespringer” eller at støtte 
andre gode formål, udgør det også en rigtig 
god mulighed for at fortælle om forenin-
gens gode arbejde i medierne, og herigen-
nem promovere og øge opmærksomheden 
omkring foreningen i Aalborg og omegn. 
Foruden de midler, der tildeles på bag-
grund af antal solgte lodder, har forenin-
gen også mulighed for at søge Varelotteriet 
om yderligere midler til særlige formål. 
Samtidig donerer Varelotteriet hvert år 
midler til en lang række velgørende, natio-
nale formål, som eksempelvis Foreningen 
til Lærlinges Uddannelse, Mødrehjælpen 
og mange flere. 

Forbindelsen til håndværkerforeningerne 
og disses lokalområder, er altså noget af 
det, der kendetegner Varelotteriet. Men 

lodnumrene bærer også en lang og tradi-
tionsrig historie med sig; Flere lodnumre 
er gået i arv i familier – fra generation til 
generation, fra håndværker til håndværker. 
Der er en stolthed i at have et gammelt 
lod i familien, og en klar forventning om, 
at loddet skal blive i familien i mange år 
endnu. 
I Varelotteriet spiller man derfor ikke blot 
med om millionerne; Man træder ind i en 
lang og stolt tradition, og støtter samtidigt 
foreningens gode arbejde. 
Tag traditionen op på ny, ved at købe et 
personligt lodnummer, og støt Aalborg 
Håndværkerforenings gode arbejde. 

Læs mere om spillet og find din lokale 
forhandler på www.varelotteriet.dk

Varelotteriet og Aalborg Håndværkerforening 

er sammen om

håndværket
Varelotteriet og Aalborg Håndværkerforening har en fælles historie, der går mere end 131 år til-
bage. Aalborg Håndværkerforening var med til at stifte lotteriet, der havde til formål at fremme 
dansk håndværk gennem udlodningen af dansk produceret håndværk som gevinster. I dag er va-
repræmierne skiftet ud med kontante gevinster på helt op til 3 millioner kroner, men det er stadig 
tydeligt, at lotteriets rødder går tilbage til håndværkerforeningerne.  
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B&E STÅL A/S · Marathonvej 1 · 9230 Svenstrup J · Tel: 98 18 83 11
info@bogestaal.dk · www.bogestaal.dk

industri · boligforeninger · bygge & anlæg · tilkald og vedligehold

Oplever du at din branches forudsætninger 
har ændret sig i en grad, så dine faglige 
kompetencer bliver strakt til det yderste? 
Så er det tid til efter- og videreuddannelse. 
Aalborg Universitet udbyder en bred vifte 
af deltidsuddannelser, der kan kombineres 
med arbejde, familieliv og fritid.

- Kompetenceudvikling behøver ikke være 
en stressfaktor. Vi har tilrettelagt alle vores 
efter- og videreuddannelsestilbud, således 
at de kan indpasses i en travl hverdag. 
Nogle deltidsuddannelser udbydes f.eks. 
med heldagsundervisning et par gange om 
måneden, mens andre består af fl erdages 
seminarer to til tre gange per semester. 
Fælles for dem alle er, at de kræver en høj 
grad af forberedelse, selvstændighed og en-
gagement, siger specialkonsulent Susanne 
Jørgensen fra Masterakademiet på Aalborg 
Universitet.

Er du selvstændig eller har fl eksibilitet på 
din arbejdsplads, er den såkaldte Tom-
pladsordning også en attraktiv mulighed. 
Såfremt der er ledige pladser på den ud-
dannelse, du er interesseret i, kan du nem-
lig følge dele af fuldtidsuddannelsernes 
undervisning i dagtimerne. På den måde 
får du adgang til den nyeste forskningsvi-
den inden for dit faglige område.

Kombinerer ny viden med egne 
erhvervserfaringer 
Aalborg Universitet tilbyder over 20 for-
skellige Masteruddannelser inden for bl.a. 
it, byggeri, læring, pædagogik og ledelse. 
Aalborg Universitets masteruddannelser 
er deltidsuddannelser på kandidatniveau 
af to års varighed. De retter sig mod 
erhvervslivet og kombinerer den nyeste vi-
den fra forskningen med kursisternes egne 
kompetencer og erfaringer fra jobbet. 
Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for 

at tage en hel masteruddannelse på deltid, 
kan du i stedet følge et enkelt fag eller 
modul fra de eksisterende deltidsuddan-
nelser, som AAU udbyder på både diplom-, 
bachelor- og kandidatniveau. 

Få indsigt i virksomhedens er-
hvervsøkonomiske udfordringer 
med en HD
Den erhvervsøkonomiske diplomuddan-
nelse, bedre kendt som HD, består af en 
HD 1. del og en HD 2. del, som er to selv-
stændige forløb af hver to års varighed. På 
HD 2. del udbyder Aalborg Universitet spe-
cialiseringer inden for fi nansiel rådgivning, 
organisation og ledelse samt regnskab og 
økonomistyring.

- En HD-uddannelse giver dig grundlæg-
gende erhvervsøkonomiske kompetencer, 
en solid forretningsforståelse samt en 
dybdegående indsigt i virksomhedens 

drift og udfordringer. HD-uddannelserne 
er bredt anerkendte og har stor relevans i 
både det offentlige og private erhvervsliv, 
og vi ser derfor kursister med både kort 
og lang erhvervserfaring søge ind hvert år, 
siger Susanne Jørgensen. 
 
Efter- videreuddannelse 
er for alle
Efter- og videreuddannelse er for alle, der 
ønsker et kompetenceløft til gavn for dem 
selv og deres arbejdsplads uanset deres ud-
dannelsesbaggrund og karriere. Alle med 
en gymnasial uddannelse kan fx tage en 
HD 1. del, og har man en mellemlang eller 
lang videregående uddannelse, kan man 
læse deltidsuddannelser på bachelor- og 
kandidatniveau. Du kan læse mere på evu.
aau.dk eller kontakte AAU Masterakade-
miet på 9940 9408.

Tag din efter- og videreuddannelse på 
Aalborg Universitet

Min forening

Lokalt 
engageret talerør
”Jeg synes, det er betydningsfuldt, at vi i Aalborg har en stærk erhvervspolitisk 
forening, der på tværs af faggrænser tager lige stort hensyn til både de små og lidt 
større virksomheder. Et engageret talerør, som påvirker den lokale erhvervspolitik. 
Til gavn for os som virksomheder og til gavn for Aalborg.

Aalborg Haandværkerforening tager gode initiativer. Interessante møder, adgang til 
pensionsoplysninger og med legaterne til de unge et synligt fokus på nødvendighe-
den af uddannelse af faglært arbejdskraft.

Vi er alle sammen håndværkere, og vi har 
ikke nødvendigvis brug for at være med-
lemmer af landsdækkende brancheorga-
nisationer. I sådan en har f.eks. Orkideen 
med otte medarbejdere ingen mulighed 
for at blive hørt. Vi påtager os selv ansvar 
for at behandle kunder og medarbejdere 
ordentligt – at have gode arbejdsforhold 
i kontakt med den lokale arbejdstageror-
ganisation, 3F. Det skal vi nok selv klare, 
og så varetager Aalborg Haandværkerfor-
ening erhvervspolitikken, så Aalborg også 
er en god by at drive virksomhed i. ”

Restauratør Erik Schaltz-Andersen
Restaurant Orkideen 
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Videregående tekniske 
uddannelser til 
erhvervslivets krav
Professionsbacheloruddannelser 
og overbygninger
→ Bygningskonstruktør
→ Digital konceptudvikling
→ Energimanagement
→ Produktudvikling og teknisk integration
→ Softwareudvikling
→ Webudvikling

Erhvervsakademiuddannelser
→ Automationsteknolog
→ Byggetekniker
→ Datamatiker
→ El-installatør
→ Energiteknolog
→ Grafisk Designteknolog
→ It-teknolog
→ Multimediedesigner
→ Produktionsteknolog
→ Vvs-installatør

Alle UCN’s uddannelser er rettet mod virkelighedens verden og 
indeholder obligatorisk praktikophold. Vores undervisning er baseret 
på vekslen mellem teori og problemstillinger fra praksis - samt ny viden 
og forskning. Vores mål er hele tiden at uddanne til erhvervslivets 
behov og bidrage til at udvikle Nordjylland.

ucn.dk

Med en efter- og videreuddannelse 
ved Aalborg Universitet 

Vi tilbyder Masteruddannelser, 
HD-uddannelser, Enkeltfag og  
kurser, Heltidsuddannelser på 
Deltid, Uddannelse på Tom- 
pladsordning, og Skrædder- 
syede uddannelsesforløb

MERE VIDEN PÅ
+45 9940 9408 . sj@aub.aau.dk
evu.aau.dk

Pension for Selvstændige har efter en 
omfattende sondering af pensionsmar-
kedet for selvstændige forlænget aftalen 
med Danica Pension med yderligere fem 
år. Med et hurtigt voksende antal medlem-
mer, der i dag tæller fl ere end 30.000 og en 
samlet formue på mere end 20 mia. kr., er 
det lykkedes at opnå endnu bedre vilkår 
for PFS’ medlemmer.

I dagens kroner er de samlede forbedringer 
i forhold til den tidligere aftale på ca. 200 
mio. kr. over de næste 5 år, og samlet set 
har Pension for Selvstændige i den periode 
sikret sine medlemmer næsten en halv 
milliard i lavere præmier og ekstra bonus 
på pensions- og forsikringsordninger teg-
net via PFS.

Prisen for tab af erhvervsevne-forsikringen 
(TAE), som for de fl este er den vigtigste - 
men også dyreste - forsikring for selvstæn-
dige, nedsættes 1. januar 2019 med 20 %. 
Det sker i en tid, hvor selskaberne over 
en bred kam ellers forhøjer præmierne på 
netop denne forsikring. 

”Derfor er vi også ekstra glade for, at vi 
samtidig med prisreduktionen har fået 
indført en garanti mod prisforhøjelser på 
TAE de næste 5 år”, siger direktør i PFS, 
Lars Kvistskov Larsen.
Med den nye aftale hæves indtrædelse-
salderen for forsikringer, så man nu har 
mulighed for at tegne forsikringer til og 
med 61 år. Tidligere skulle forsikringer 
være tegnet, inden man fyldte 60 år.

Lars Kvistskov Larsen peger også på, at 
den årlige ekstra bonus til medlemmerne 
forhøjes fra 0,25 % af saldoen til 0,30 %. 
Desuden udbetales der fra 2020 ekstra 
bonus på 0,15 % af saldoen til PFS-kunder 
med pensioner, der er under udbetaling. 
”Og endelig har vi fået grundomkostninger 
på indbetaling til pension sat ned fra tidli-
gere 2 % af de første 50.400 kr. af de årlige 
indbetalinger til 1,7 % - altså maksimalt 
857 kr. om året”, tilføjer han.

Endelig er der ud over de økonomiske 
forbedringer oprettet et ”PFS i Danica” kon-
taktcenter i Danica Pension. Det betyder, 

at PFS-kunderne lettere - og via et særligt 
direkte nummer - kan komme i kontakt 
med udvalgte Danica-medarbejdere med 
særlige PFS-kompetencer.

”Vores samarbejde med Danica Pension 
har altid kørt godt, og vi er glade for, at vi 
kan fortsætte samarbejdet under endnu 
bedre vilkår vores medlemmer”, slutter 
Lars Kvistskov Larsen.

Bedre vilkår
for medlemmer af Pension for Selvstændige

Direktør i PFS, 
Lars Kvistskov Larsen




