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SKAL VI 
OGSÅ 
SÆLGE DIN?

Vi er den Hasseris-mægler 
som sælger fl est boliger
Vi har mere end 40 års erfaring og 20 engagerede 
medarbejdere, som er klar til at hjælpe. Vi tilbyder 
altid en gratis og uforpligtende vurdering.

som sælger fl est boliger

Omfattende ombygning i bymidten 
Byggeperioden strækker sig helt ind i 2024 inden ombygningen er i mål.

Historien om en villa i Hasseris
Hasseris Villaby er, med rette kendt for mange smukke villaer.

Plastikkirurgens håndværk
Marie Louise Skærlund er speciallæge i plastik- og kosmetisk kirurgi.
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hasserisavis.dk

SE OGSÅ MÅNEDENS VILLA PÅ SIDE 23

Hasserisavis.dk har besøgt Rikke Gaardboe i hende og hendes mand, Jan Gaardboe’s smukke hjem i Hasseris.

Hvis det skal være, skal det også være ordentligt
Den franske forfatter, Marcel Proust, opstillede, for 
cirka 130 år siden, 37 spørgsmål, som dén dag i dag 
bliver brugt, når en samtale eller et interview skal have 
særlig dybde. Vi tager spørgsmålene med på visit hos 
spændende mennesker, som bor eller arbejder inden 
for Hasseris Avis’ dækningsområde. Den næste, der 
tager imod, er Rikke Gaardboe – bestyrelsesformand 
for og halvpartsejer af Spritten A/S, samt medstifter af 
medievirksomheden Aktindsigterne ApS.

Af Steen Bjerre
Rikke Gaardboe – be-
styrelsesformand for og 
halvpartsejer af Spritten 
A/S samt medstifter af me-
dievirksomheden Aktind-
sigterne ApS – kommer, ved 
hjælp af 9 Marcel Proust-
spørgsmål, omkring emner 
som islandske heste, Aksel 
Sandemose, dobbeltmoral, 
Jens Otto Krag, fordybelse, 
praktisk anlagte mænd - og 
manglen på samme.

Nr. 32: Hvilken sport kan 
du bedst lide?
Jeg har tre islandske heste, 

som jeg er fælles med vores 
to børn om. Det er en sport, 
jeg sætter stor pris på, for 
der kan vi være sammen på 
alles præmisser: Hestenes, 
børnenes og den voksnes. 
Det går op i en højere enhed. 
Og så tvinger det én til at 
være i nuet, for er man ikke 
det, så ryger man af.

Det er en grundindstilling 
for mig, at jeg gerne vil være 
excellent til det, jeg gør. Jeg 
red allerede som barn, og 
blev god til det, så jeg havde 
egentlig forestillet mig, at
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GRUNDEJERFORENING

BLIV 
MEDLEM 
–  SÅ STÅR VI  

STÆRKERE

Gennem 126 år har Hasseris Grundejerforening været med til at forme Hasseris og 
varetage Hasseris borgernes interesser – et arbejde der gennem årene har været med 

til at sikre havebyen Hasseris, som en attraktiv bydel at bo og leve i.

- VI ARBEJDER FOR 
OG MED UDVIKLING 

AF HASSERIS

BLIV 
MEDLEM 
- SÅ STÅR VI 
  ALLE STÆRKERE!

 
Det handler om tillid og tryghed 
når du skal vælge bedemand…

Olav                      Lone              Kristian                   Anders

Din garanti for faguddannede bedemænd.

Familie� rma 
grundlagt 1914 

Folmer Olsen
BEGRAVELSESFORRETNING

Tlf. 98 12 15 57
Vesterbro 61 · v. Gåsepigen · Aalborg
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Fortsat fra forsiden:

jeg som voksen bare ville 
have en hest til skovtursrid-
ning. Men pga. dét der med 
at ville være god til noget, er 
det endt med, at jeg nu får 
undervisning af en verdens-
mester i tölt. Det er sådan, 
dét er med mig: hvis det skal 
være, skal det også være or-
dentligt.
Jeg har i øvrigt taget en ud-
dannelse som hesteadfærd-
skonsulent. Det hænger 
sammen med, at vores søn 
har autisme, og jeg ville 
gerne dygtiggøre mig inden 
for det område, men der var 
ikke rigtigt noget i Danmark, 
der duede. Så kom jeg på, at 
det måske ville fungere med 
en uddannelse med fokus 
på heste, for det handler jo 
rigtig meget om indlæring-
spsykologi, som også kan an-
vendes på mennesker.

Nr. 29: Hvad hader du 
mest af alt?
Når man siger ét, men gør 
noget andet, bli’r jeg rigtigt 
sur. Når man ikke er konsis-
tent i, hvad man siger og 
gør. Et aktuelt eksempel er 
det dobbeltmoralske i sa-
gen med Aalborg Kommunes 
betaling af indtil flere 3F-
receptioner. Det dur ikke, 
når borgmesteren siger, at 
der ikke er mere at komme 
efter, og der så rent faktisk 
viser sig at være det. Jeg kan 
undre mig over, hvordan en 
kommune kan bruge, hvad 
der lige nu ligner, i under-
kanten af 500.000 kr. på to 
receptioner for 3F, når f.eks. 
en rideklub ikke kan få hjælp 
fra samme kommune, så 
den kan arrangere et rang-
listestævne. Det provokerer 
mig.

Det er også den provoka-
tion, der har fået mig til at 

grave ting frem i forbindelse 
med byggeriet på Spritten 
og kommunens opførsel 
i samme forbindelse. Jeg 
søgte aktindsigt, og kunne 
se nogle mønstre i, hvordan 
det offentlige agerer. Det 
førte så til, at jeg etablerede 
Aktindsigterne ApS, der i dag 
er registreret som en me-
dievirksomhed, men lige så 
meget er en konkret hjælp til 
andre med behov for aktind-
sigt og måske vanskelig ved 
at finde rundt i tingene. 

Jeg graver ikke bare for at 
grave, men fordi det inter-
esserer mig at være med 
til at afdække ting, der kan 
gøres bedre. For mig han-
dler det om at udstille kon-
trasterne og problemerne, 
netop fordi jeg er glad for 
det samfund, vi har, og gerne 
vil være med til at gøre det 
endnu bedre.
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Rikke Gaardboe i en stille stund I køkkenet.

Fortsat fra forsiden...

Jeg bestræber mig på at 
finde noget, som andre ikke 
har set. Det er ofte kom-
plekst, men fordelen for 
Aktindsigterne ApS – og for 
cand.jur. og markedsøkonom 
Lars Bjørknæs fra Journalis-
ta, som jeg samarbejder med 
– er, at vi har en tålmodighed, 
som de traditionelle medier 
ikke har. Og så er jeg i stand 
til at grave, fordi jeg som 
gammel systemudvikler kan 
se, hvad det er, jeg skal søge 
efter.  

Nr. 24: Hvilken historisk 
person beundrer du 
mest?
Jeg har størst beundring 
for Jens Otto Krag, for at 
have en plan for at bygge 
en velfærdsstat – at bygge 
et land op oven på Anden 
Verdenskrig. Når du har et 
barn med et handicap, ser du, 
hvor vigtigt det er, at sam-
fundet kan hjælpe dig.

Nr. 8: Hvad er din favorit-
beskæftigelse?
Det er at fordybe mig. Det 
gælder både, når jeg arbe-
jder med aktindsigt, eller 
investerer i erhvervsobliga-
tioner – at jeg får adgang til 
en masse data, sætter dem 
sammen, kan se et mønster 
og får en indsigt ud af det. 
Fordybelsen betyder, at jeg 
ofte falder i, hvad du kunne 
kalde kaninhuller: Der hvor 
jeg sidder og arbejder med 
noget i timevis, også selvom 
børnene går rundt og siger 
”Moar, altså!”

Det er i øvrigt den samme 
fordybelse, der går igen, når 
jeg rider på min islænder. Det 
er en ret simpel sportsgren, 
hvor jeg skal få hesten til at 
gå så flot som muligt, og det 
er rart at kunne fordybe sig 
i at gøre det, så godt du og 
hesten kan.

Nr. 16: Hvem er din yn-
dlingsforfatter?
Det må være dansk-norske 

Aksel Sandemose, ikke 
mindst på grund af hans 
bog ”En flygtning krydser 
sit spor”. Jeg kan godt lide 
dens beskrivelse af rytmer i 
vores liv. Jeg læste bogen, da 
jeg var teenager, og er flere 
gange siden vendte tilbage 
til den.  

Nr. 20: Hvem er din favor-
itkomponist?
Bent Fabricius Bjerre kan 
noget magisk. Jeg kan godt 
lige at spille selv – da jeg var 
yngre, var det i brassband, 
og nu er det klassisk klaver. 
Ikke at jeg har tid til det, men 
jeg kan godt li’ det. Jeg spiller 
selvfølgelig ikke efter gehør, 
men efter noder – det er det 
der med systematikken igen, 
ikke?

Nr. 33: Hvilket talent ville 
du ønske, du havde?
Min mor var plejehjemsassi-
stent, og var rigtig god til 
det. Jeg gad godt kunne mere 
af den slags, så det ville nok 
være en god side at opdyrke. 
Du kan sige, jeg mangler den 
humanistiske del. Jeg mis-
ter tålmodigheden, hvis der 
ikke er indhold og dybde i 
tingene. Det skal berige mig 
med andet end selskabe-
lighed. Derfor er noget af det 
værste, man kan slæbe mig 
med til, også Grøn Koncert, 
for det kan jeg simpelthen 
ikke se, hvad jeg skal med.

Nr. 2: Hvilke egenskaber 
sætter du højest hos en 
mand?
Det er klart de praktiske 
egenskaber, men jeg har nu 
ikke giftet mig med sådan 
en. Men altså: jeg beundrer 
mænd, der er gode til noget 
megapraktisk. Jeg kan huske, 
at jeg – dengang jeg endnu 
boede for mig selv – havde 
købt nogle persienner og 
Jan, som jeg endnu ikke var 
blevet gift med dengang, 
skulle hjælpe mig med at 
hænge dem op. Han vidste 
ikke helt, hvordan boremaski-

nen – som han havde lånt af 
sin far – fungerede, så det 
endte med, at persiennerne 
blev slået op med hammer 
og søm. De faldt selvfølgelig 
ned igen.

Nr. 36: Hvilken fejl kan 
du bedst tolerere?
Så er vi tilbage ved udgang-
spunktet med det dobbelt-
moralske, for det jeg bedst 
kan tolerere, er sådan set 
det modsatte: Altså at man 
indrømmer og siger undskyld 
for den fejl, man har begået. 
Så kan jeg faktisk tolerere 
rigtig meget. Indrøm og kom 
videre.

Fakta
Rikke Gaardboe. Bachelor i 
Erhvervsøkonomi, cand.mag. 
i Humanistisk datalogi og 
PhD, alt sammen fra Aalborg 
Universitet. Management-
konsulent hos KMD (2004-
06), økonom hos Aalborg 
Kommune (2007-08), SAP 
Business Intelligence-ud-
vikler hos KMD (2009-13), 
økonomichef i flere virksom-
heder (2013-17) – siden 
2017 direktør for Gaard-
boe-Jensen Holding ApS, 
Nobis A/S, Gaardboe Invest 
ApS og UncleInvest ApS. 
Siden 2019 bestyrelsesfor-
mand for Spritten A/S, og 
siden 2020 halvpartsejer af 
samme selskab, der har til 
formål at udvikle den gamle 
del af De Danske Spritfabrik-
kers fredede fabriksanlæg 
i Aalborg. Medstifter af me-
dievirksomheden Aktindsig-
terne ApS. Forbrugervalgt 
bestyrelsesmedlem hos Aal-
borg Kloak A/S og Aalborg 
Vand A/S. Forfatter til bl.a. 
“Sådan investerer du i erh-
vervsobligationer” og “Så-
dan sammensætter du din 
obligationsportefølje”. Gift 
med Jan Gaardboe, mor til to. 
Bosat i Hasseris.
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Hos Brdr. Sørensen Møbler 
har vi over 45 års erfaring 
med alle indretningsopga-
ver. Sammenholdt med at 
vi har et af landets største 
udvalg af designermøbler, 
lamper og accessories 
formår vi, at løfte opgaver 
lige fra indretningen af det 
lille rum i boligen til store 
erhvervsindretninger.

Vores adgang til alt fra den 
danske og internationale 
designscene giver os mu-
lighed for at komme med 
et helstøbt og meget pro-
fessionelt oplæg til netop 
din designopgave.  

Vi har et dedikeret team af 
professionelle og kreative 
indretningsarkitekter. Vo-
res faglighed, kendskab 
til farver og design får de 
individuelle behov frem i 
vores projekter, dog med 
stor respekt for det eksi-
sterende. 

Kontakt os gerne for nær-
mere information på tlf., 
mail eller kig ind i vores 
butikker.

Hvorfor skiftes taget på Rema 1000?
- det kan virke underligt, at det flotte tegltag allerede udskiftes.
Af Palle Bjørnstrup

Vi har talt med købmand Ja-
kob Dige, og han medgiver, 
at det umiddelbart kan 
se mærkeligt ud, at taget 
skal skiftes, da et sådant 
tegltag normalt holder i 
rigtig mange år, før det be-
høver udskiftning.

“Men fakta er, at vi har døj-
et med taget i flere år. Det 
blev lagt op som nyt i 2006, 
da forretningen blev bygget, 
men det har vist sig, at der 
har været en materialefejl i 
teglstenene.
Der er simpelthen, tilsynela-
dende, sket en fejl i den ler-
blanding, som teglstenene 
er fremstillet af, og det har 
haft til følge, at teglstenene 
forvitrer og tager skade, når 
de bl.a. bliver udsat for lidt 
kulde. Vi har de senere år 
måttet tømme vores tagren-

der for stenflager, for at 
sikre, at regnvandet kunne 
komme i afløbene, og efter-
hånden er vi derhenne, at vi 
snart kan påregne, at taget 
vil blive utæt.”
“Nu bliver der, som det kan 
ses, lagt et helt nyt tegltag, 
og det håber vi så, kan holde 
i mindst 100 år uden proble-
mer - så jeg er en glad køb-
mand, når de ca. 1.300 kvm. 
tag er på plads,” siger Jakob 
Dige.

I betragtning af tiderne, må 
det siges at være noget af 
en udskrivning, at få skiftet 
så mange kvm. tag? “Ja,” 
siger købmand Jakob Dige, 
“det er det også, men nu er 
det sådan at vi bor til leje, 
så den udgift påhviler ejen-
dommens ejer, heldigvis – og 
jeg ved ikke, om der er en 
leverandør eller et forsik-
ringsselskab, der tager del i 

dette. Det kunne man håbe.”
“Men ellers er det rigtigt, at 
det er hårde tider for butik-
kerne på grund af energi-
krisen. Vi tager hånd om det 
ved at være opmærksom på, 
hvad vi har kørende af lys 
og ikke mindst frysere, men 
vi klarer os bl.a. pga. vores 
volume. Jeg tænker mere 
på mine købmandskolleger, 
rundt om, der skal leve af 
mindre samfund - det må 
kræve noget ekstra i disse 
tider. Dem har jeg virkelig 
ondt af, og kan kun håbe, at 
deres lokalområder bakker 
om disse forretninger.”

“Så på trods af energikrisen, 
glæder jeg mig, trods alt, 
over butikkens nye tag, der 
har samme ”Blegvad-snit”, 
som de øvrige bygninger her 
i Hasseris Bymidte, og nu 
fremtræder flunkende nyt.”



Af Helena Ravnsbæk

”Jeg blev ringet op af for-
manden, Torben Thorup Jen-
sen. Der har åbenbart været 
en, der har anbefalet mig. Og 
da han spurgte, om jeg ville 
stille op som næstformand, 
svarede jeg, at det ville jeg 
gerne. Det handler jo om at 
gøre noget godt for Has-
seris generelt og for grunde-
jerforeningens medlemmer,” 
fortæller Hanne Richter.

Sorthøj Syd og fred-
ningssagen
Hanne Richter har sam-
men med sin mand boet på 
Sorthøj de sidste 20 år, og 
det er især kampen for fred-
ningen af Drastrupkilen og 
Sorthøjs nye lokalplan, der 
har fået hende til at trække 
i arbejdstøjet.  

Til at begynde med, lød lo-
kalplansforslaget om Sorthøj 
Syd på, at tre byggefelter 
skulle bygges, men efter 
Hasseris Grundejerforening, 
i samarbejde med andre 
grundejerforeninger i områ-

det, afholdt borgermøde og 
indgav indsigelser, blev de 
tre byggefelter reduceret til 
to, og med en lovning på en 
fredning.
”Fredningen er jo blevet 
lovet, så der kun bliver op-
ført de to byggefelter. Vi har 
modtaget information fra 
rådmand Jan Thaysen, der 
bekræfter, at der ingen plan-
er er om at udvide bygge-
felterne, og at lokalplanen 
for Sorthøj Syd er vedtaget 
enstemmigt af byrådet den 
30. maj 2022,” siger hun og 
fortsætter:
“Fredning bliver, som forud-
set, delt i to, og man starter 
med at sikre Sorthøj. Så 
konklusionen er, at politik-
kerne lever op til aftalen, og 
det er vi, i Hasseris Grund-
ejerforeningen, meget til-
fredse med.” 

Trafikken er stadig et 
problem
De to byggefelter er lagt 
fast, selvom Hanne Rich-
ter helst havde været dem 
foruden. Men en ny be-
kymring presser på, for hun 

forudser, at opførelsen af 
de nye boliger vil medføre 
endnu mere trafik på Sorthøj.
”Der bliver et kæmpe pro-
blem omkring trafikforhold-
ene. Når jeg skal til møde kl. 
8 om morgenen, så holder 
jeg i kø på Sorthøj, bare for 
at komme ud på vejen. Og 
det samme gør jeg om eft-
ermiddagen, når jeg kommer 
hjem,” siger hun. 
Ifølge Hanne Richter, for-
holder Aalborgs Kommune 
sig ikke til trafikken omkring 
krydset ved Sorthøj og Skel-
agervej. Hun drømmer derfor 
fortsat om en ny højresv-
ingsbane på Sorthøj, for at 
afhjælpe de trafikale prob-
lemer, som hun allerede op-
lever, inden de nye boliger er 
bygget.

En stemme for de ældre
Når man møder Hanne Rich-
ter, er der ingen tvivl om, at 
hun er en vaskeægte ildsjæl. 
Gennem sit liv har hun aldrig 
været bange for at gå for-
rest, og når man dykker ned i 
de mange bestyrelser og råd, 
hun sidder i, ligger en tydelig 

du finder os på 
Hadsundvej 34, aalborg

- en verden åbner sig

Vi ses til 

åbent hus

Lørdag 
d. 19. november

Tirsdag 
d. 17. januar 

Hasseris Grundejerforenings  
nye næstformand
Hasserisavis.dk har været på besøg hos Hanne Richter for at få et 
indblik i, hvem hun er og hvad hun brænder for.

Hanne Richter - en vaskeægte ildsjæl.

rød tråd i det, hun brænder 
for. 
Hun interesserer sig for sine 
medmenneskers ve og vel, 
og hun engagerer sig især i 
de ældre, hvor hun, efter sin 
pensionering, blev valgt ind i 
Seniorrådet.
”Hver gang vi går fra et se-
niorrådsmøde, skal vi spørge 
os selv: Hvad har vi gjort i 
dag, der er godt for de æl-
dre? Der er ingen grund til, 
at vi har et seniorråd, hvis vi 
ikke gør noget godt for de 
ældre. Og det skal vi have øje 
for hver eneste gang,” siger 
hun.

Et værdigt plejehjem
I dag sidder hun i Seniorrå-
dets byggeudvalg, og hun 
har bl.a. været med til at op-
føre Markusgården, der er et 
nyt plejehjem fra 2021, som 
ligger i Øgadekvarteret. 
”Her har jeg virkelig kæm-
pet. Jeg følte, at jeg gik mod 
en mur, for der har været 
faste budgetter fra Aalborg 
Kommune, som lagde ram-
merne for, hvor meget man 
kan bygge for,” siger hun og 
fortsætter: 
”Jeg synes ikke, at det er 
værdigt for de ældre, at de 
skal bo i ét rum med en seng, 
en stol og et fjernsyn, og når 
børnebørnene kommer på 
besøg, skal de sidde i sen-
gen. Begrundelsen er, at det 
er dementvenligt, men det 
er jo ikke alle, der bliver de-
mente.”
Hanne Richter fik ikke 
sin holdning omkring et-
værelseslejlighederne igen-
nem, i slaget om Markus-
gården, men nu sidder hun i 
byggeudvalget på Stigsborg 
Brygge i Nørresundby, og her 
arbejder hun sammen med 
boligselskaberne på at få 
rykket grænserne for kom-
munens budget. 

Hjælp til de svage
Den røde tråd fortsætter. 
Hanne Richter har også haft 
en passion for at skabe tryg-
ge rammer for de unge i Aal-
borg Kommune, og hun blev 
udpeget, af Aalborg Byråd, 
til at være formand for C.W. 

Obel Kollegiet i Aalborg Øst, 
og til at være bestyrelses-
medlem ved 4. Maj Kollegiet 
på Hasserisgade.
Og samtidigt slår hun endnu 
et slag for både de unge, de 
ældre og dem midt i mellem, 
når hun sidder som formand 
i Sygeforsikringen ”danmark” 
i Nordjylland. Derudover, 
er interessen for også er-
hvervslivet stor, og Hanne 
Richter sidder i bestyrelsen 
for ”danmark” Erhverv.
”Jeg går meget ind for at 
hjælpe de svage i samfund-
et. Selvom jeg godt kunne 
gå på pension, forsøger jeg 
at være med hele tiden. Jeg 
siger også til mine bestyr-
elser, at de skal sige til, hvis 
jeg ikke kan følge med,” gri-
ner hun.

Farmor og boller i karry
Hanne Richter har et stort 
hjerte for sine medmen-
nesker, men størst er det 
for sine børnebørn. Stolt 
fortæller hun, om de to piger, 
Marie på 17 år og Laura på 
19 år. Selvom de bor i Køben-
havn, hos sønnen Claus, så 
får de jævnligt besøg af 
farmor og farfar.
”Vi har meget kontakt med 

vores børnebørn. Når jeg har 
møder i København, bor jeg 
aldrig på hotel, og så ringer 
de altid og spørger: ’Hvornår 
kommer du, farmor? Skal vi 
så have noget gammeldags 
mad?’ – Ja, så skal vi have 
boller i karry og frikadeller. 
Det er så hyggeligt.”

Respekt for Hasseris
Hanne Richter har hænderne 
fulde, fordi hun ikke kan lade 
være. Hun er en kvinde med 
ben i næsen, som hellere 
spørger en gang for meget 
end en gang for lidt, og 
som drives af forandring for 
de mennesker, hun tager 
beslutninger for.
I Hasseris Grundejerforening 
har hun en klar vision om 
at være endnu mere synlig 
for medlemmerne, og om at 
værne om Hasseris.
”Jeg vil arbejde for, at vi kan 
bevare bydelen og dens 
charme. Jeg synes ikke, at 
man behøver at rive gamle 
bygninger ned for at bygge 
nye. Når man i stedet kan 
modernisere et gammelt 
hus, så er det jo med respekt 
for Hasseris,” siger Hanne 
Richter.



RIGTIGE LØSNINGER 
PÅ VIRKELIGE PROBLEMER

Jeg er den erfarne radikale kandidat, der kan sikre bedre sammenhæng mellem 
Christiansborg og Nordjylland. Efter 13 år som byrådsmedlem er jeg klar til  
at gøre en forskel i folketinget.

Daniel Nyboe Andersen 
Folketingskandidat

Klima, forurening,  
biodiversitet og grundvandsbeskyttelse.

Nej til Egholmmotorvej .
Ja til ekstra tunnelrør i øst. 
– Fordi vi skal passe på miljøet, naturen 
og klimaet og undgå sundhedsfarlig  
trafikstøj.

Alt for mange har alt for dårligt mentalt 
helbred. 
Vi skal gøre meget mere for at forbedre 
den psykiske sundhed og for at hjælpe 
dem, der har behov for hjælp.

Fotograf: Benny Rytter
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Omfattende ombygning af ‘Danske Bank’ i Hasseris Bymidte
Ombygninger i Hasseris Bymidte udfordrer både kunder og handlende. Der må imødeses en byggeperiode, der strækker sig helt ind i 
2024, inden ombygningerne er tilendebragt.

Af Jens SKovgaard

Det er en omfattende plan, som 
ejeren af Hasseris Bymidte, Keld Gre-
gersen har igangsat. Efter, at butiks-
arkaden og torvet blev færdigt, er 
turen nu kommet til ombygning af 
den bygning, hvor Danske Bank og 
Latur har til huse. 

Flytter oven på
Danske Banks Hasseris afdeling 
flytter op i tagetagen i den byg-
ning, hvor de i dag har afdeling i 
stueetagen. De nuværende lokaler i 
stueetagen overtages af Matas, som 
til oktober 2023 flytter ‘over gaden’, 
fra de nuværende lokaler i Thulebak-
ken. Danske Bank fraflytter de nu-
værende lokaler, og skal midlertidigt 

have lokaler i en pavillon, der er op-
stillet på P-pladsen ud for Biblioteks-
bygningen.

Danske Banks souschef i Område 
Aalborg, Morten Bak Dyrby, ser frem 
til at flytte op i nye lokaler. “Vi er sikre 
på, at kunderne vil tage godt imod 
de nye omgivelser, og afdelingens 
personale glæder sig til at skulle 

arbejde i et moderne og nyindrettet 
kontormiljø,” siger Morten Bak Dyrby, 
da vi mødes sammen med arkitekt 
Torsten Rosendal for at se på tegn-
ingerne.

Indgang samme sted
Bankens nye lokale får indgang 
samme sted som i dag, hvor der 
bliver adgang til førstesalen via en 

Danske Bank flytter på 1. sal og der åbnes op i gavlen mod Føtex.

trappe og en elevatorlift. 
Selve førstesalen får fire 
store gesimser, således at 
rummet bliver opdelt i et re-
ceptionsområde, og et åbent 
kontorområde med arbejd-
spladser placeret i nicherne. 
“Vi går efter et ‘New Yorker 
Look’,” fortæller arkitekten, 
og forklarer, at man skal 
forestille sig et lidt ‘råt’ look 
med synlige installationer i 
loftet, som kommer til at gå 
op i kip. Fra de fire gesimser i 
siderne af taget, vil der være 
et stort lysindfald, som gør 
rummet lyst og indbydende. 
Den nuværende hæveau-
tomat vil fortsat være i end-
en af bygningen, stort set 
hvor den i dag er placeret. 
Mod Hasserisvej, vil der blive 
placeret en personaleind-
gang, med en indvendig 
trappe til førstesalen. Denne 
trappe vil samtidig fungere 
som nødudgang.

Midlertidig i pavillon
Danske Banks Hasserisafdel-
ing flytter midlertidigt ud i en 
pavillon med plads til 3 med-
arbejdere. De nuværende 
10 medarbejdere vil derfor 
på skift arbejde i pavillonen 



– en ordentlig tone i debatten!

PREBEN BANG 
HENRIKSEN SUND FORNUFT

PÅ NORDJYSK

• Hårdere straffe for grov mishandling. Forsøg på 
 afklipning af et offers legemsdele skal straffes 
 væsentligt hårdere end fængsel i 2-3 år (og prøve-
 løsladelse efter 2/3 tid!) 
 Svenske tilstande hører hjemme i Sverige.

• Flere patruljevogne på gaden dag og nat til ekstra 
 patruljering i indbrudsplagede områder.

• Parkeringsselskabernes adfærd skal reguleres. 
 Flere og fl ere oplever helt urimelige P-bøder. 
 Bilisternes retsstilling skal sikres.

• Ny og retfærdig fordeling af Statens kunst-støtte. 
 Støtten fordeles i dag skævt. Eks. modtager 
 Skagens Museum 1/20 af støtten til Arken i Ishøj.

Bygningen set fra Hasserisvej, hvor de nye kviste ses på taget

og i Algade, eller hjemmefra, 
mens ombygningen foregår. 
Pavillonen er allerede op-
stillet på parkeringsområdet 
for enden af ‘biblioteksbyg-
ningen’. Hæveautomaten 
flyttes midlertidigt hen ved 
siden af pavillionenn. 

Omfattende ombygning
Der bliver tale om en om-
fattende ombygning, som 
indledes her i oktober, med 
opsætning af stillads om-
kring bygningen, fordi hele 
tagkonstruktionen skal ud-
skiftes. Endvidere skal taget 
forankres i nogle jernspær, 
der lægges ovenpå murvær-
ket. En idé om at bygge en 
egentlig 1. sal, i stil med den 
der findes på to af de andre 
bygninger og på Redmarks 
bygning, blev forkastet, bl.a. 
fordi den ville komme meget 
tæt på den bygning, der lig-
ger parallelt med Danske 
Bank-bygningen. I stedet 
laves der altså en tagkon-
struktion, der, i stilart, er 
i overensstemmelse med 
den nuværende, men med 2 
store gesimser på hver side.

Ombygningen forventes 
at vare frem til september 
2023, og i den periode vil 
man altså opleve visse gen-
er, for både kunder og for-
retninger. Torsten Rosendal 
forsikrer dog, at man, i videst 
muligt omfang, vil forsøge 

at reducere generne, bl.a. 
ved at friholde arkaden mest 
muligt, ligesom byggemate-
rialer o.l. placeres på arealet 
ud mod Hasserisvej og langs 
Føtex. Matas flytter ‘over 
gaden’ fra Thulebakken, og 
åbner d. 13. oktober 2023 
ny butik i Danske Banks 
tidligere lokaler.

Flere projekter i kø
Men når dette byggeri er 
afsluttet, står der flere pro-

jekter i kø. I første omgang er 
det planen at ombygge den 
bygning, hvor Hasseris Bib-
liotek ligger. 
Der er indsendt ansøgn-
ing om forhåndstilsagn til 
at bygge stueetagen ud 
imod Circle K i hele bygning-
ens længde. Planen er at 
forsænke denne udbygning, 
og placere en taghave ov-
enpå tilbygningen. Med ud-
bygningen vil der blive skabt 
plads til en ny butik i enden 

af bygningen ud mod P-om-
rådet. Her har Lagkagehuset 
lagt billet ind på at etablere 
en afdeling med Drive-in 
salg.

Herefter kommer...
Når, eller hvis denne plan 
realiseres, står selve parker-
ingsområdet og vejen Has-
seris Bymidte for tur. Her 
er det planen at skabe en 
bedre struktur ved at dreje 
p-båsene, og lave mindre 

p-områder, i stedet for det 
nuværende p-område, som 
mange opfatter som forvir-
rende og usikkert. Men in-
den det kan sættes i værk, 
skal både Aalborg Kommune, 
som selve vejen hører under, 
og Salling Group, der ejer en 
del af p-området ved Føtex 
tages i ed. Samtidig har Keld 
Gregersen tidligere givet 
udtryk for, at han gerne ser 
at p-restriktionerne ændret 
og gjort mere kundevenlige, 

hvilket mange kunder sikkert 
vil se frem til.

Mange spændende ud-
fordringer
Så Hasseris Bymidte står 
overfor mange spændende 
forandringer, som vi på 
avisen naturligvis vil følge 
med, i og orientere vore 
læsere om.



gelse i byen. Det var typisk 
velhavende mennesker, med 
mulighed for at bygge med 
stor kvalitet og med brug af 
dygtige arkitekter og hånd-
værkere. Mange af deres 
huse eksisterer stadig, men 
en del af de største dan-
ner nu ramme om virksom-
hedsdomiciler og kontorer. 
Et eksempel er Hasserisvej 
125, som er opført til fabri-
kant Poul Buaas. Det var en 
af de fornemme villaer, som 
opførtes langs Hasserisvej i 
årene omkring 1900.

Buaas Maskinfabrik
Poul Buaas var født i Norge 
1858, men oprettede i 1885 
et værksted i Brødregyde 
i Aalborg, med speciale i 
landbrugs- og mejerimaski-
ner. Buaas fik hurtigt ry 
for at være en god sælger. 
Værkstedet og fabrikation 
voksede derfor hurtigt, og 
fik behov for mere plads. 
Det var begrænset, hvad 
der var af muligheder for 
udvidelse i midten af byen, 
og derfor købte virksom-
heden en større grund ved 
Annebergvej/Vestre Fjord-
vej i 1898. Samtidig blev 
virksomheden omdannet 
til aktieselskab, dog stadig 
med P.I. Buaas som adminis-
trerende direktør. Han havde 
solgt virksomheden til ak-
tieselskabet for en kontant 
betaling på 400.000 kroner. 
Selskabet optog en række 
store lån, og fik, for peng-
ene, opført et omfattende 
kompleks, som til dels sta-
dig findes. Bl.a. er den runde 
smedjebygning bevaret, lige-
som nogle kontorbygninger 
også er. En senere udvidelse 
fra 1912-1915 er bygning-
en ud mod Vestre Fjordvej. 
Fabrikken arbejdede primært 
med at fremstille maskin-
eri til mejeridrift, som i sid-
ste del af 1800-tallet var i 
stor vækst i Danmark.  Der 
var derfor stor optimisme 
på fabrikkens vegne, og der 

blev da også betalt udbytte 
af aktierne de første år.

Konkurs og tilbagekøb
En afmatning i markedet, i 
begyndelsen af 1900-tallet 
og en øget konkurrence, især 
fra B & W, gjorde, at aktiesel-
skabet begyndte at få pro-
blemer, og det måtte i 1906 
erklæres konkurs. Byens an-
den store maskinfabrik, De 
Smithske, fik tilbud om at 
købe den konkursramte fab-
rik for 200.000 kr, men afs-
log. I stedet købte P.I. Buaas 
så fabrikken for dét beløb, 
og han kunne derfor starte 
på en frisk, med en gældfri 
fabrik. Han udvidede sorti-
mentet til andet end mejeri-
maskiner, især fremstilling 
af maskineri og redskaber til 
landbruget, der i de samme 
år var inde i en vækst. Der 
kom derfor en periode med 
god indtjening, frem til om-
kring 1920. Den krise, der 
i 1920-21 bl.a. også med-
førte store problemer for 
Aalborg Værft, betød dog så 
store problemer, at den blev 
solgt til A/S Frederiksberg 
Maskinfabrik (B & W). Det 
havde nok også stor sam-
menhæng med, at fabrikant 
Buaas afgik ved døden i 
1920, under en indlæggelse 
på Rigshospitalet i Køben-
havn. Fabrikken blev videre-
ført med god succes af den 
nye ejer frem til 1934, hvor 
den blev udsat for det, man 
kalder en fjendtlig overtag-
else. En konkurrent i marke-
det, en maskinfabrik i Hor-
sens, købte Buaas Fabrikker 
og nedlagde virksomheden. 
Bygningerne blev derefter 
solgt til De Smithske, som i 
den periode forlod sin oprin-
delige placering på Budolfi 
Plads og ved Kildeparken, 
og rykkede til komplekset 
ved Annebergvej og Vestre 
Fjordvej.

Villa Ophaug
Noget af den formue, Buaas 

Af Flemming Nielsen

Den unikke bydel, som 

er opstået i sidste del af 
1800-tallet og første del af 
1900-tallet, ligger på jord, 

som tidligere blev dyrket for 
Aalborg Hospital (Helligånd-
sklostret) og Vester Lade-

gaard (lå ca. hvor Aalborg 
Katedralskole ligger i dag). 
Området lå tidligere helt 
åbent med dyrkede marker, 
og gennem det gik den vej, 
som bønderne i Hasseris 
brugte, når de skulle til byen 
for at sælge deres produkter, 
eller købe varer, som de ikke 
selv kunne fremstille. Det var 
også deres kirkevej. Hasseris 
var før kendt som Budolfi 
Landsogn, og landsbyens 
sognekirke var tidligere Bu-
dolfi Kirke.

I den sidste halvdel af 
1800-tallet blev det mo-
derne, for de mere vel-
stående indbyggere, typisk 
grosserere, fabrikanter og 
højere funktionærer i den 
voksende industriby Aalborg, 
at bygge villaer med haver 
omkring - uden for den trav-
le, støjende og tætte bebyg-

I 1922 anskaffede Magda Buaas en Ford T. På billedet ses hun ved bilen, der er parkeret på Hasserisvej foran Villa Ophaug. 
Billedet er taget af fotograf Tønnies, der blev tilkaldt for at forevige begivenheden. Foto i Aalborg Stadsarkiv.

Hvis du skal byde på 
drømmeboligen tirsdag, 
så dur det ikke, at banken 
først svarer onsdag

Mathilde Bendix Nørgaard
Kunderådgiver

Lån til dine drømme 
Går du med boligdrømme? Eller leder du bare efter en 
nærværende bank, der er tilgængelig, når du har brug 
for det, så book et uforpligtende møde på 96 30 29 89 
eller hasseris@sparnord.dk

Hvor ender dine værdier?

Opret et testamente
og tag kontrol over 
fordelingen af værdierne, 
når du en dag går bort.
fordelingen af værdierne, 
når du en dag går bort.
fordelingen af værdierne, 
når du en dag går bort.

Kontakt advokaterne Linda Giessing,
Lise Wilson eller Claus Fischer 

- eksperter i udarbejdelse af testamenter 
samt behandling af dødsboer.Tlf. 46 92 92 00 • vingaardshus.dk

Book et gratis formøde

En villa i Hasseris og dens oprindelse
Hasseris Villaby er, med rette, kendt for sine mange smukke villaer. 



Kunsten 
Retro

Museum of Modern Art Aalborg
Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg
Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten.dk

Et udvalg af de 
bedste værker 
fra Kunstens egen 
kunstsamling.

Oplev to af Nordens 
absolut vægtigste 
samtidskunstnere.
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Mamma Andersson: Andra fiolen, 2022. Foto: Per-Erik Adamsson

Foredrag, late night shopping, work- 
shops, tegneklub og meget mere.  

Se programmet her:  
Kunsten.dk/kalender

Husk aftenåbent 
på Kunsten

TIRSDAG  
– TORSDAG 

INDTIL KL. 21.

Buaas Maskinfabrik på hjørnet af Vestre Fjordvej og Annebergvej blev etableret i 1898 ved overgangen til aktieselskab. Billedet er fra 1900-1910 inden 
kontorbygningen ud mod Vestre Fjordvej blet opført 1912-15. Fotograf ukendt. Foto i Aalborg Stadsarkiv.

Interiørbillede fra villa Ophaug i 1922. Magda Buaas, enke efter Poul Iversen Buaas, blev boende nogle år efter hans død i 1920. Det er Magda, der er til højre 
i billedet. Fotograf H. Tønnies. Foto i Aalborg Stadsarkiv.

erhvervede sig ved salget af 
sin fabrik til aktieselskab i 
1898, satte han i opførelsen 
af den smukke Villa Ophaug 
på Hasserisvej 125. Enken 
Magda blev boende i villaen i 
nogle år, og hun var en af de 
første kvinder til at anskaffe 
og køre en bil, hvilket er do-
kumenteret ved et fotografi, 
som fotograf Tønnies tog i 
1922. Bilen var en Ford T, og 
den model repræsenterede 
Fords succes på verdens-
markedet med biler, der var 
fremstillet på samlebånd. 
Den er også kendt som “Bed-
stemor And”-bilen.

Villaen blev senere, i 1926, 
solgt til fabrikant Georg 
Dam, som, ud over at være 
fabrikant indenfor tekstil-
branchen, også en periode 
sad i Hasseris Sogneråd. 
Siden er villaen, som nævnt, 
blevet omdannet til kontor-
formål, og i dag er der tre 
virksomheder, der har kon-
torer i bygningen. Den fik, 
omkring år 2000, bygget et 
trappetårn i glas på, i forbin-
delse med en større ombyg-
ning, men den står stadig 
som et af mange minder om 
den tid, da Aalborgs mata-
dorer flyttede på landet - og 
skabte Hasseris Villaby.
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Grøn infrastruktur må ikke gå uden om Nordjylland
Kaare Dybvad udgav i 2015 – seks år før han blev indenrigsminister – en debatbog med titlen ”Udkantsmyten – 
hvordan centraliseringen af Danmark ødelægger vores økonomi og sociale sammenhængskraft”. 

Af Redaktionen

Dybvad har, med afsæt i bo-
gen, flere gange fremhævet 
Nordjylland, som et eksem-
pel til efterfølgelse, fordi 
denne del af landet – mod-
sat Lolland-Falster, Vest- og 
Sønderjylland – fik etableret 
afgørende infrastruktur (mo-
torveje og lufthavn) og et 
universitet på internationalt 

højt niveau. Derefter fulgte 
en positiv erhvervsudvikling.

”Beklageligvis er der, fra et 
nordjysk perspektiv, igen 
grund til at komme med et 
højt og utvetydigt opråb. 
Sagen er, at centrale dele af 
den grønne infrastruktur går 
uden om Aalborg og Nordjyl-
land, og derfor risikerer vi at 
gå glip af store erhvervs- og 

Rasmus Haugaard, formand for Erhverv Norddanmark

udviklingsmæssige poten-
tialer. Særligt den hastige 
elektrificering af samfundet 
præsenterer to betydelige 
nordjyske udfordringer: ud-
bygning af elnettet og jern-
banenettets overgang til 
el,” siger Rasmus Haugaard, 
formand for Erhverv Nord-
danmark.

Ifølge den nationale kli-
maaftale, om grøn strøm og 
varme, skal produktion fra 
solceller og landbaseret vin-
dmøller firedobles frem mod 
2030. Det er, ifølge Rasmus 
Haugaard, en fin ambition, 
men den står desværre i 
skærende kontrast til, at 
processerne, i forbindelse 
med tilkobling til transmis-
sionsnettet, kan tage op til 
otte år. Eller sagt på en an-
den måde: der vil gå næsten 
et årti, fra et elbehov er do-
kumenteret og frem til, det 
dækkes. 

”Men det er faktisk værre 
end som så: en screening, 
som Aalborg Universitet i 
år har foretaget for Busi-
ness Region North Den-
mark, konkluderer nemlig, 
at ’kapaciteten i transmis-

sionsnettet ikke står mål 
med kommunerne og virk-
somhedernes planer frem 
mod 2030’. Og at ’så snart, 
der er tale om el-intensive 
processer, såsom Power to 
X, så opstår der problemer 
i transmissionsnettet’. Har 
det nordjyske transmission-
snet ikke kapacitet til el-in-
tensive virksomheder, bliver 
potentialerne, for at under-
støtte erhvervslivets grønne 
omstilling og for at tiltrække 
virksomheder, investeringer 
og arbejdspladser, skævvre-
det,” siger Rasmus Haugaard.

Uden tilstrækkelig kapacitet, 
er vi ikke i stand til at udnytte 
hverken Aalborgs eller Nord-
jyllands unikke styrkeposi-
tioner og gunstige forhold, 
såsom et universitet med 
400 energiforskere, store 
arealer til virksomheder og 
produktion af grøn strøm, 
samt mulighed for modning 
og skalering af teknologier 
inden for Power to X og 
CO2-fangst, -anvendelse og 
-lagring.

”Med andre ord: uden et til-
strækkeligt elnet, så kommer 
Nordjylland ikke til at være en 

del af den fremtidige grønne 
omstilling af erhvervslivet. 
Og dette er ikke et spørgsmål 
om hønen og ægget, som 
flere folketingspolitikere på 
Erhverv Norddanmarks åb-
ningsdebat fremførte. Infra-
struktur – grøn eller traditio-
nel – er forudsætningen for 
erhvervsmæssig vækst og 
bosætning.”

Rasmus Haugaard påpeger 
også en betydelig udfordring 
for Nordjylland, i forbindelse 
med elektrificering af jern-
banen:

”Der blev, i 2021 på Chris-
tiansborg, indgået en in-
frastrukturaftale, der læg-
ger op til batteridrevne 
togstrækninger nord for 
Aalborg. Det er det glade 
vanvid, for det umuliggør, 
grundet fordyrende omlæs-
ninger, effektiv godstrans-
port på bane. Det udfordrer 
den sammenhængende 
fjerntogsdrift. Og det har-
monerer meget dårligt med 
både tidligere landspolitiske 
udmeldinger om elektrificer-
ing og EU’s plan et fælles-
europæisk netværk (TEN-
T). Heraf kan man tydeligt 

læse, at samtlige Danmarks 
ruter på netværket skal elek-
trificeres, og dermed også 
strækningen i Nordjylland til 
Hirtshals og Frederikshavn.” 

Virkelighedens verden er, at 
der ikke har kørt godstog til 
og fra Hirtshals og Skagen, 
via den statslige jernbane 
Aa l b o rg - F re d e r i k s h av n , 
siden 2018. Når der er tale 
om godstog fra Norge, kører 
de i stedet via Sverige og 
Sjælland – dette til trods for, 
at der i Norge er opbakning 
fra både politikere og Bane 
NOR til at udnytte korridoren 
gennem Nordjylland til netop 
godstransport.

”Ganske som da der i sin tid 
blev rullet mobildækning ud 
over landet, er det en stats-
lig opgave at sørge for, at der 
er tilstrækkelig el-kapacitet, 
når der er behov for den – 
også i provinsen,” pointerer 
Rasmus Haugaard. Og han 
fortsætter:

”Det er i virkeligheden tem-
melig enkelt: Nordjylland kan 
ikke være en del af den frem-
tidige grønne infrastruk-
tur i Danmark, hvis der ikke 
er strøm nok. Så det store 
spørgsmål til de nationale 
beslutningstagere er: skal vi 
have et land, der stopper ved 
Limfjorden eller skal vi have 
et helt Danmark?”



Kulturstøtten skal omfordeles

  

INVITATION TIL ÅBENT HUS D.12. NOVEMBER 
 

Lørdag d. 12. november vil vi gerne invitere indenfor til en hyggelig lørdag i byens flotteste Bolighus.  
 
I denne anledning får vi besøg af repræsentanter fra bl.a. DUX, Montana og Fritz Hansen. Vi vil sammen med dem stå klar til at guide og vejlede dig i 
nogle af tidens største designs samt nutidens trends. 

I løbet af dagen vil der være mulighed for at deltage i konkurrencer, hvor du kan vinde flotte præmier. 

 

DUXIANA 
Vi er stolte af at kunne byde dig indenfor i vores nye DUXIANA univers og i denne anledning får vi besøg af Andreas fra DUX. Det giver dig muligheden 
for at komme tættere på en af Sveriges største familieejede møbelproducenter. Her har du mulighed for at få en faglig snak samt et ekstra godt 
tilbud. 

 

Ud over en hyggelig dag i vores Bolighus med spændende konkurrencer og gode tilbud vil der blive serveret lækre forfriskninger. 

Vi holder åbent fra 10-14 og glæder os til at se dig på toppen af Skalborg Bakke. 
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Lørdag den 12. november vil vi gerne invitere indenfor til 
en hyggelig lørdag i byens flotteste bolighus.

I denne anledning får vi besøg af repræsentanter fra bl.a. 
DUX, Montana og Fritz Hansen. Vi vil, sammen med dem stå 
klar til at guide og vejlede dig i nogle af tidens største designs 
samt nutidens trends.

I løbet af dagen vil der være mulighed for at deltage i konkur-
rencer, hvor du kan vinde flotte præmier.

DUXIANA
Vi er stolte af at kunne byde dig indenfor i vores nye DUXIANA 
univers og i denne anledning får vi besøg af Andreas fra DUX. 
Det giver dig muligheden for at komme tættere på en af Sveri-
ges største familieejede møbelproducenter. Her har du mulig-
heden for at få en faglig snak samt et ekstra godt tilbud.
Ud over en hyggelig dag i vores Bolighus med spændende 
konkurrencer og gode tilbud vil der blive serveret lækre for-
friskninger.

Vi holder åbent fra 10.00 - 14.00 og glæder os til at se dig  
på toppen af Skalborg Bakke.

www.ulfbolighus.dk          K. Christensens Vej 2, 9200 Aalborg SV          Tlf. 9818 4900

Af folketingsmedlem (V), 
Preben Bang Henriksen

Når Staten bruger 100 kr. 
på at støtte museer rundt 
om i Danmark, så går 73 kr. 
til København. Én krone går 
til Aalborg. Skagens Mu-
seum, med 240.000 besø-
gende, får i statsstøtte 5 
% af, hvad der går til Arken 
i Ishøj.  Samme Arken får 
12 gange den statsstøtte, 

der går til Kunsten i Aal-
borg osv.
 
Den diskussion rejste 
jeg, allerede sidste år, og 
havde, i den forbindelse, 
vores (nordjyske) kultur-
minister i samråd i Folket-
ingets kulturudvalg den 
30. juni 2021. Ministeren 
ønskede imidlertid ikke at 
efterkomme mit ønske om 
at nedsætte en ekspert-
gruppe, med henblik på 
omfordeling, men ville i 
stedet selv rejse rundt 
og ”tale med aktørerne”.  
Ministeren har efterføl-
gende rejst meget.
 
Jeg tog herefter initiativ 
til en henvendelse til alle 
nordjyske borgmestre og 
folket ingsmedlemmer, 
hvorefter der viste sig 100 
% opbakning til et krav om 
nedsættelse af en hurtig 

arbejdende ekspertgruppe 
mhp. en ændret og mere 
retfærdig fordeling. 
 
Det fik ministeren på an-
dre tanker, så nu tages der 
fat på problemet - oven 
i købet i dét, ministeren 
understreger, netop er en 
“hurtigarbejdende” eks-
pertgruppe.
 
Det er glædeligt og viser 
herudover, at selv om no-
get kan synes umuligt 
at ændre, så hjælper det 
med en fælles indsats - 
herunder ved  lægge de 
daglige skænderier til side.
 
Nu gælder det så bare om 
at holde den kommende 
kulturminister til ilden - 
uanset partifarve. 
 
Det arbejde påtager jeg 
mig gerne.

Af redaktionen

Sejlene blev oprindeligt mon-
teret i 2009 og løbende ve-
dligeholdt. De har været an-
vendt flere gange ugentligt, 
fra maj til oktober, hvert år, 
lige siden. 
 
”Vi har taget hul på en række 
sideordnede projekter, der 
alle skal være med til at sikre 
LOAs fortsatte eksistens, og 
videreudvikling af vores fri-
villige arbejde – alt sammen 
for, at skibet kan vedblive 
med at være et dannelses-
sted for unge, et mødested 
for yngre og mere erfarne og 
en formidler af dansk mari-
tim kultur,” fortæller projekt-
koordinator, Leif Ervolder, 
der er LOA-projektets en-
este lønnede medarbejder.
 
Anskaffelse af nye sejl er 
en dyr affære, formentlig 
i omegnen af 675.000 kr. 
Steen Bjerre, der er formand 
for LOAs fundraisingudvalg, 
siger:
 
”Det er ikke en opgave, der 
kan løftes inden for ram-
merne af skibets sædvan-
lige økonomi, så det er nød-
vendigt at finde eksterne 
partnere, der kan se den 

dybere mening med vores 
arbejde, og gerne vil være 
med til at sikre LOAs forsatte 
eksistens. Heldigvis møder 
vi masser af velvilje, når vi 
spørger, såvel lokale som 
nationale fonde. Til dato, har 
vi fået tilsagn fra Lauritzen 
Fonden, Konsul George Jorck 
og Hustru Emma Jorck’s Fond 
og Jubilæumsfonden af 12. 
august 1973 – og for ganske 
nylig, er der også kommet 
positivt svar fra Dagmar og 
Leon Levins samt C.A. Levins 
Fond. De giver alle femci-
frede beløb, mens Støtte-
foreningen LOAs Venner har 
afsat et sekscifret beløb til 
anskaffelse af nye sejl.”
 
LOA afsluttede 2022-sæ-
sonen i begyndelsen af ok-
tober, og er i øjeblikket på 
bedding i Frederikshavn. Her 
er, ikke mindst, de mange 
frivillige fra LOA Værft i 
Nørresundby i gang med 
at udskifte skibets kobber-
beklædning, ligesom kalfa-
tringen bliver gennemgået.
 
”Det er også en væsentlig 
del af fremtidssikringen af 
LOA – og ligeledes et pro-
jekt, vi har modtaget støtte 
til, idet A.P. Møller Fonden 
har givet et sekscifret beløb 

til dette arbejde,” fortæller 
Steen Bjerre.
 
Leif Ervolder oplyser, at 
LOA, der fylder 100 år i år, 
siden færdigrestaureringen 
i sommeren 2009 har sejlet 
tusinder af sømil, og besøgt 
havne i Belgien, England, 
Finland, Letland, Litauen, 
Norge, Polen, Portugal, Rus-
land, Sverige, Tyskland og 
Danmark:
 
”Vigtigst er dog, at ski-
bet og værftet, siden endt 
restaurering, har tjent som 
mødested for unge og ældre 
med lyst til, i fælles respekt, 
at lære om og af livet til søs. 
De finder, i LOA, et redskab til 
at arbejde sammen, og vise 
den enkeltes direkte afhæn-
gighed af og ansvar over for 
andre. Gasterne, der stævner 
ud sammen med en erfaren, 
frivillig besætning, indgår 
alle i LOAs drift, og kommer i 
nærkontakt med livet til søs, 
konkurrerer med andre sejl-
skibe og etablerer venskaber 
på tværs af kultur, geografi 
og generationer.”
 
Hjemme ligger skibet ud 
for LOA Værft i Nørresun-
dby. Her samles flere gange 
ugentligt flere end 30 frivil-

LOA samler sammen til nye sejl
Efter 13 år er det tid til at skifte alle 16 sejl på barkentinen

lige, der vedligeholder skibet, 
og er rygraden i en base af 
omkring 500 frivillige.
 
”LOA har vist sig at være 
præcis, hvad vi sigtede efter, 
da restaureringsprojektet 
blev iværksat, for godt 20 
år siden: et springbræt for 
mange unge, der lægger ud 

hos os, og derefter bliver 
optaget på skoleskibene, 
eller kommer til os med de-
res erfaringer efter afsluttet 
Georg Stage- eller Danmark-
togt. Vi har, på få år, set 
adskillige eksempler på at 
unge, der har indledt deres 
sejlerliv hos os, er fortsat til 
uddannelse og beskæfti-

gelse inden for Det Blå Dan-
mark,” pointerer Leif Ervolder.
 
Håbet er, at det, over de kom-
mende måneder, vil lykkes 
at indsamle de nødvendige 
midler til anskaffelse af se-
jlene, så LOA kan tage hul 
på 2023-sæsonen med nye 
klude overalt.

Valg 2022 X



og heller ikke vi har kunnet 
finde dokumentation på at 
By- og Landskabsudvalget 
skulle have godkendt et byg-
geri i 4 etager. 

Udvalg orienteret 
Sagen om logen på Has-
serisgade 18 har haft et 
meget langt forløb. Den går 
helt tilbage til 2017, hvor 
logen søgte om nedrivning-
stilladelse, og opførelse af 
en 4-etages boligblok på 
grunden. Den daværende 
stadsarkitekt, Peder Baltzer 
Nielsen, var begejstret ved 
udsigten til at få et ‘Mini Iron’ 
i Aalborg. Men tilsynelad-
ende gik der ‘politik’ i sagen, 
for siden da, har forvaltning-
en arbejdet ihærdigt for at 
finde en løsning, der kunne 
tilfredsstille både bygherren 
og poltikerne i By- og Land-
skabsudvalget. I Hasserisa-
vis 2022/6 beskrev vi hele 
forløbet, hvor seneste nyt 
var, at Vibeke Gamst havde 
anmodet om, at udvalget 
blev orienteret om status 
i sagen. Denne orientering 
var blevet givet på udvalg-
ets møde den 8. september 
2022, og det var her, at råd-
mand Jan Nymark Thaysen 
(V) oplyste, at der var aftalt 
et snarligt møde med byg-
herren.

Der henvises til mødet d. 
18. februar 2021
Vi har gennemgået sagsfor-
løbet endnu en gang, og kan 
fortsat ikke finde belæg for 
rådmandens udtalelse på 
mødet d. 3. oktober. Vi har 
derfor bedt rådmand, Jan Ny-
mark Thaysen, om at doku-
mentere beslutningen, som 
han henviser til. I sit skriftlige 
svar henviser rådmanden 
til By- og Landskabsud-
valgets møde d. 18. februar 
2021, og peger specifikt 
på, at udvalget godkendte 
flg. indstilling: “At der i den 

videre planlægning arbejdes 
med et projekt, der i videre 
udstrækning tager hensyn 
til de omkringboende, even-
tuelt ved at reducere byg-
ningshøjde og etageantal. 

Rådmanden kommer, i sit 
svar, ikke ind på, hvordan 
denne beslutning i udvalget, 
som han i øvrigt påpeger 
blev truffet ‘i enighed, giver 
ham grundlag for, på et 
møde med repræsentanter 
for logen, at påstå, at et byg-
geri på 4 etager kan rummes 
indenfor udvalgets beslut-
ning.

Orientering udskudt til 
næste møde
Af mødereferatet fra mø-
det d. 3. oktober fremgår 
desuden, at “Jan Thaysen 
orienterer udvalget (By- og 
Landskabsudvalget, Red.) på 
det næstkommende møde”. 
Det næstkommende møde 
blev holdt d. 6. oktober, og 
en nærlæsning af dette re-
ferat afslører ikke noget om 
en orientering af udvalg-
et om mødet. Vi har derfor 
spurgt rådmanden, om han 
på mødet d. 6. oktober gav 
den bebudede orientering. 
Her svarer rådmanden, at 
han, pga. tidsnød, valgte at 
udskyde orienteringspunk-
tet til næste møde, d. 3. no-
vember, og tilføjer: “Tænker 
nu også, at det var mest 
passende, da Vibeke (Gamst, 
Red.) jo var fraværende, og 
uden tvivl ville have stor in-
teresse i orienteringen om 
den konkrete sag”.

Med Vibeke Gamst umiddel-
bare reaktion, på referatet af 
mødet med logen, er der nok 
ikke tvivl om, at rådmanden 
får ret i denne forudsigelse.

Af Jens Skovgaard

“Jeg kan, uden at overdrive, 
sige, at jeg er rystet. Der 
har overhovedet ikke været 
nævnt et ord om en bygning 
på 4 etager med 2 etager i 
taget,” siger Vibeke Gamst, 
da hun bliver bekendt med 
indholdet af et referat af et 
møde om byggeriet på lo-
gegrunden, Hasserisgade 

18, med deltagelse af entre-
prenør Tom Jakobsen for Lo-
gen, og rådmand Jan Nymark 
Thaysen, afdelingsleder 
Henrik Thomsen og sagsbe-
handler Sune Riis Østergaard 
for By- og Landskabsforvalt-
ningen.

Mødet blev afholdt på råd-
mandens kontor d. 3. oktober 
2022, og mødets formål var: 

‘Møde ved. lokalplan for loge 
og boliger på Hasserisgade 
18’. Det fremgår af refera-
tet, at mødet var indkaldt på 
foranledning af entreprenør 
Tom Jakobsen. Formelt er det 
logen ‘Den Kubiske Sten’, der, 
som ejer, står som bygherre, 
men i praksis har logen til-
syneladende udliciteret op-
gaven til entreprenør Tom Ja-
kobsen, Åbybro, der således 

repræsenterer logen overfor 
kommunen.

Et centralt citat fra mødet 
er flg.: “Der var enighed om, 
at en bygning på fire etager 
med to etager i en tagkon-
struktion kan rummes inden 
for udvalgets (By- og Land-
skabsudvalget, Red.) beslut-
ning for det videre arbejde.”

I Hasserisavis.dk 2022/6 
beskrev vi hele sagsforløbet, 

Politiker er rystet over rådmands ageren i sag om logebyggeri
På et møde d. 3. oktober 2022, med entreprenør Tom Jacobsen, bygmester for byggeriet på Hasserisgade 18, oplyste rådmand Jan 
Nymark Thaysen om en beslutning i By- og Landskabsudvalget, som medlem af udvalget, Vibeke Gamst (K), bestrider er truffet.

Den eksisterende ejendom, der ønskes nedrevet og erstattet af et 4-etagers boligbyggeri
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Fra grafiker til Vovseklip
Efter 30 år i grafiker-branchen, åbnede 54-årige Sanne Munk 
Søborg i januar hundesalonen, Hasseris Vovseklip. 
Af Mona Bernal Sørensen

“Der er mange, der har sagt 
til mig, at jeg var modig, for 
at tage en ny uddannelse 
i min alder. Hvis ikke det 
havde været for corona, så 
havde jeg måske ikke gjort 
det”, lyder det fra Sanne 

Munk Søborg, når hun husker 
tilbage på, hvordan hun i fjor 
besluttede at lægge sit liv 
helt om. 

Corona satte skub i 
drømmen
Hun er, med egne ord, lidt af 
en “kontrol-freak”, og befun-

det sig som en fisk i vandet 
i en travl grafiker-branche 
i omkring tre årtier. Hvor 
kommer hunde-uldtotter ind 
i billedet, fristes man til at 
spørge?
“Jeg er ekstremt glad for 
dyr, og drømmen om at blive 
hundefrisør, har jeg talt om i 

Hundesalonen er en drøm gået i opfyldelse for livsglade Sanne Munk Søborg. Foto Tobias Zinn

flere år. Min kusine er hunde-
frisør ved Aarhus, og kontak-
ten med dyr og mennesker 
lød til at passe lige til mig,” 
fortæller Sanne.
Corona-pandemien gav 
færre opgaver i grafiker-
branchen, og da Sanne 
endte på lønkompensation, 
blev det startskuddet til at 
jage drømmen.
“Jeg tænkte for mig selv, 
at jeg jo er halvgammel, og 
hvad jeg skulle gøre frem-
over. Den tanke brød jeg mig 
slet ikke om, så ‘nu er det 
simpelthen nu’.”

Familiehunden blev 
prøvekanin
Uddannelsen som hunde-
frisør blev taget i Nyborg, 
hos anerkendte Karin Jette 
Knudsen, mens hun pas-
sede jobbet på sidelinjen. 
Som frisør, også til hunde, er 
det vigtigt at få håndvær-
ket brugt under uddannelse, 
så Sannes egen Löwchen-
hund, 10-årige Asti, blev 
prøvekanin, sammen med 
venner og bekendtes hunde. 
“Inden uddannelsen, havde 
jeg selv forsøgt at klippe 
Asti, men det blev aldrig 
særlg godt, så hun var pænt 
langhåret. Hun blev dog 
mere og mere korthåret, jo 
mere jeg øvede med saksen,” 
lyder det med et grin.

Hopper rundt af glæde
Den fingerfærdige hunde-

frisør er kommet efter hån-
delaget i dag. Hun nyder 
stor succes i salonen på 
Tjørnevej, hvor hun tilbyder 
tætklip, hvalpeklip og bam-
seklip til pelshunde op til 
12 kilo. Det er oftest shih 
tzu og coton de tulear, der 
er under saksen, men det er 
alskens hunderacer, der læg-
ger vejen forbi - om det så 
bare er til pote-, negle- eller 
hovedklip. Selvom hundene 
sjældent er vilde med dét, så 
er Sanne bagefter ikke i tvivl 
om, hvor glade de firbenede 
frisørgæster er.
“De, der har haft filtknuder, 
særligt ved forbenene, de 
er helt lykkelige bagefter. De 
hopper rundt nede på gulvet, 
når jeg er færdige med dem,” 
fortæller Sanne med et smil. 
Mange hundeejere får ikke 
redt Fidos pels, så ofte, som 
de måske burde, og Sanne 
oplever ejere, der undskyld-
ende afleverer “en stor filtk-
nude af en hund”.
“Jeg siger altid til kunderne, 
at de ikke skal være flove 
eller kede af det. De skal 
være glade for, at de har 
taget beslutningen, så vi 
kan få gjort noget ved det,” 
fortæller Sanne.

“Jeg børstede heller ikke min 
egen hund så tit, førhen, så 
jeg kender det godt. Vi har 
alle meget at nå i dagligda-
gen, men med 5-10 minut-
ters børstning hver anden 

dag, så undgår du mange 
knuder i hundens pels.”

Hund og ejer er begge i 
fokus
Arbejdet med de levende 
væsener er essensen af 
Sannes arbejde. Der er af-
sat 3 timer til hvert pelsklip, 
så der er god tid til at tage 
pauser. Sanne tager billeder 
undervejs, så ejerne kan se 
hundens oplevelse, Der er 
ingen hunde ventende i bur, 
men fuldt fokus på én enkelt 
hund ad gangen - et fokus, 
der allerede starter, når man 
booker tid. 
“Jeg har ikke online book-
ing, så folk skal ringe til mig. 
Jeg kunne spare en masse 
tid ved en online løsning, 
men jeg kan bedst lide at 
snakke med folk og høre dem 
fortælle lidt om hunden.”
Hundeejere er vilde med 
Hasseris Vovseklip, og Sanne 
har ikke et øjeblik fortrudt, at 
hun vendte arbejdslivet på 
hovedet.
“Jeg står op om morgenen og 
er glad, fordi jeg skal ned til 
hundene. Jeg går helt vildt op 
i at hundene får en god op-
levelse, og bliver pæne. At få 
sådan en uldtot ind ad døren 
og så gøre den rigtig fin - det 
elsker jeg!,” lyder det fra den 
dyreglade ildsjæl.

STEM MED
OMTANKE
Kære nordjyde
Den 1. november skal vi til stemmeboksen.  
Det giver os muligheden for at sætte retningen for Danmark.

Jeg håber, du vil sætte dit kryds hos en kandidat, der vægter tillid til mennesker 
højt. En kandidat der vil føre en ansvarlig økonomisk politik, hvor pengene ikke  
bruges, før de er tjent. Men også en kandidat, der har erhvervserfaring og begge 
ben plantet i Nordjylland.

Jeg håber, at du vil stemme, og jeg håber, at du vil stemme med omtanke

Med ønsket om et godt valg.

MARIE
BJERRE

STEM PERSONLIGT
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• Model Trend
• 6 standard farver 
• Brilliant/Woodgrain
• Magic portautomatik
• 2 stk. fjernbetjening.

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

Bestil et serviceeftersyn på din 
crawford garageport og få en 
mikrosender med i købet.

Se vores service tilbud på www.
crawforddanmark.dk
Et serviceeftersyn på din Crawford garageport, 
inkluderer arbejdsløn, kørsel (brofaste øer) og  
forbrugsmaterialer. Evt. reservedele der ikke er 
omfattet af garantien, faktureres efter gældende 
listepriser. 

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm

Crawford Entrematic • info@crawforddanmark.dk •Tlf. 70 200 208

1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

• Model Trend
• 6 standard farver 
• Brilliant/Woodgrain
• Magic portautomatik
• 2 stk. fjernbetjening.

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

Bestil et serviceeftersyn på din 
crawford garageport og få en 
mikrosender med i købet.

Se vores service tilbud på www.
crawforddanmark.dk
Et serviceeftersyn på din Crawford garageport, 
inkluderer arbejdsløn, kørsel (brofaste øer) og  
forbrugsmaterialer. Evt. reservedele der ikke er 
omfattet af garantien, faktureres efter gældende 
listepriser. 

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm

1

Crawford Entrematic • info@crawforddanmark.dk •Tlf. 70 200 208

1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

• Model Trend
• 6 standard farver 
• Brilliant/Woodgrain
• Magic portautomatik
• 2 stk. fjernbetjening.

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

Bestil et serviceeftersyn på din 
crawford garageport og få en 
mikrosender med i købet.

Se vores service tilbud på www.
crawforddanmark.dk
Et serviceeftersyn på din Crawford garageport, 
inkluderer arbejdsløn, kørsel (brofaste øer) og  
forbrugsmaterialer. Evt. reservedele der ikke er 
omfattet af garantien, faktureres efter gældende 
listepriser. 

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm

Crawford Entrematic • info@crawforddanmark.dk •Tlf. 70 200 208

1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

• Model Trend
• 6 standard farver 
• Brilliant/Woodgrain
• Magic portautomatik
• 2 stk. fjernbetjening.

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

Bestil et serviceeftersyn på din 
crawford garageport og få en 
mikrosender med i købet.

Se vores service tilbud på www.
crawforddanmark.dk
Et serviceeftersyn på din Crawford garageport, 
inkluderer arbejdsløn, kørsel (brofaste øer) og  
forbrugsmaterialer. Evt. reservedele der ikke er 
omfattet af garantien, faktureres efter gældende 
listepriser. 

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm

1

Crawford Entrematic • info@crawforddanmark.dk •Tlf. 70 200 208

1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

• Model Trend
• 6 standard farver 
• Brilliant/Woodgrain
• Magic portautomatik
• 2 stk. fjernbetjening.

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

Bestil et serviceeftersyn på din 
crawford garageport og få en 
mikrosender med i købet.

Se vores service tilbud på www.
crawforddanmark.dk
Et serviceeftersyn på din Crawford garageport, 
inkluderer arbejdsløn, kørsel (brofaste øer) og  
forbrugsmaterialer. Evt. reservedele der ikke er 
omfattet af garantien, faktureres efter gældende 
listepriser. 

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm

Crawford Entrematic • info@crawforddanmark.dk •Tlf. 70 200 208

1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

• Model Trend
• 6 standard farver 
• Brilliant/Woodgrain
• Magic portautomatik
• 2 stk. fjernbetjening.

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

Bestil et serviceeftersyn på din 
crawford garageport og få en 
mikrosender med i købet.

Se vores service tilbud på www.
crawforddanmark.dk
Et serviceeftersyn på din Crawford garageport, 
inkluderer arbejdsløn, kørsel (brofaste øer) og  
forbrugsmaterialer. Evt. reservedele der ikke er 
omfattet af garantien, faktureres efter gældende 
listepriser. 

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm

1

Crawford Entrematic • info@crawforddanmark.dk •Tlf. 70 200 208

1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

• Model Trend
• 6 standard farver 
• Brilliant/Woodgrain
• Magic portautomatik
• 2 stk. fjernbetjening.

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

Bestil et serviceeftersyn på din 
crawford garageport og få en 
mikrosender med i købet.

Se vores service tilbud på www.
crawforddanmark.dk
Et serviceeftersyn på din Crawford garageport, 
inkluderer arbejdsløn, kørsel (brofaste øer) og  
forbrugsmaterialer. Evt. reservedele der ikke er 
omfattet af garantien, faktureres efter gældende 
listepriser. 

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm

Crawford Entrematic • info@crawforddanmark.dk •Tlf. 70 200 208

1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

• Model Trend
• 6 standard farver 
• Brilliant/Woodgrain
• Magic portautomatik
• 2 stk. fjernbetjening.

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

Bestil et serviceeftersyn på din 
crawford garageport og få en 
mikrosender med i købet.

Se vores service tilbud på www.
crawforddanmark.dk
Et serviceeftersyn på din Crawford garageport, 
inkluderer arbejdsløn, kørsel (brofaste øer) og  
forbrugsmaterialer. Evt. reservedele der ikke er 
omfattet af garantien, faktureres efter gældende 
listepriser. 

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm

1

Crawford Entrematic • info@crawforddanmark.dk •Tlf. 70 200 208

1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

• Model Trend
• 6 standard farver 
• Brilliant/Woodgrain
• Magic portautomatik
• 2 stk. fjernbetjening.

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

Bestil et serviceeftersyn på din 
crawford garageport og få en 
mikrosender med i købet.

Se vores service tilbud på www.
crawforddanmark.dk
Et serviceeftersyn på din Crawford garageport, 
inkluderer arbejdsløn, kørsel (brofaste øer) og  
forbrugsmaterialer. Evt. reservedele der ikke er 
omfattet af garantien, faktureres efter gældende 
listepriser. 

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm

Crawford Entrematic • info@crawforddanmark.dk •Tlf. 70 200 208

1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

• Model Trend
• 6 standard farver 
• Brilliant/Woodgrain
• Magic portautomatik
• 2 stk. fjernbetjening.

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

Bestil et serviceeftersyn på din 
crawford garageport og få en 
mikrosender med i købet.

Se vores service tilbud på www.
crawforddanmark.dk
Et serviceeftersyn på din Crawford garageport, 
inkluderer arbejdsløn, kørsel (brofaste øer) og  
forbrugsmaterialer. Evt. reservedele der ikke er 
omfattet af garantien, faktureres efter gældende 
listepriser. 

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm

1

Crawford Entrematic • info@crawforddanmark.dk •Tlf. 70 200 208

1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

• Model Trend
• 6 standard farver 
• Brilliant/Woodgrain
• Magic portautomatik
• 2 stk. fjernbetjening.

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

Bestil et serviceeftersyn på din 
crawford garageport og få en 
mikrosender med i købet.

Se vores service tilbud på www.
crawforddanmark.dk
Et serviceeftersyn på din Crawford garageport, 
inkluderer arbejdsløn, kørsel (brofaste øer) og  
forbrugsmaterialer. Evt. reservedele der ikke er 
omfattet af garantien, faktureres efter gældende 
listepriser. 

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm

Crawford Entrematic • info@crawforddanmark.dk •Tlf. 70 200 208

1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

• Model Trend
• 6 standard farver 
• Brilliant/Woodgrain
• Magic portautomatik
• 2 stk. fjernbetjening.

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

Bestil et serviceeftersyn på din 
crawford garageport og få en 
mikrosender med i købet.

Se vores service tilbud på www.
crawforddanmark.dk
Et serviceeftersyn på din Crawford garageport, 
inkluderer arbejdsløn, kørsel (brofaste øer) og  
forbrugsmaterialer. Evt. reservedele der ikke er 
omfattet af garantien, faktureres efter gældende 
listepriser. 

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm

1

Crawford Entrematic • info@crawforddanmark.dk •Tlf. 70 200 208

1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

• Model Trend
• 6 standard farver 
• Brilliant/Woodgrain
• Magic portautomatik
• 2 stk. fjernbetjening.

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

Bestil et serviceeftersyn på din 
crawford garageport og få en 
mikrosender med i købet.

Se vores service tilbud på www.
crawforddanmark.dk
Et serviceeftersyn på din Crawford garageport, 
inkluderer arbejdsløn, kørsel (brofaste øer) og  
forbrugsmaterialer. Evt. reservedele der ikke er 
omfattet af garantien, faktureres efter gældende 
listepriser. 

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm

Crawford Entrematic • info@crawforddanmark.dk •Tlf. 70 200 208

1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

• Model Trend
• 6 standard farver 
• Brilliant/Woodgrain
• Magic portautomatik
• 2 stk. fjernbetjening.

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

Bestil et serviceeftersyn på din 
crawford garageport og få en 
mikrosender med i købet.

Se vores service tilbud på www.
crawforddanmark.dk
Et serviceeftersyn på din Crawford garageport, 
inkluderer arbejdsløn, kørsel (brofaste øer) og  
forbrugsmaterialer. Evt. reservedele der ikke er 
omfattet af garantien, faktureres efter gældende 
listepriser. 

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm

1

Crawford Entrematic • info@crawforddanmark.dk •Tlf. 70 200 208

1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

• Model Trend
• 6 standard farver 
• Brilliant/Woodgrain
• Magic portautomatik
• 2 stk. fjernbetjening.

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

Bestil et serviceeftersyn på din 
crawford garageport og få en 
mikrosender med i købet.

Se vores service tilbud på www.
crawforddanmark.dk
Et serviceeftersyn på din Crawford garageport, 
inkluderer arbejdsløn, kørsel (brofaste øer) og  
forbrugsmaterialer. Evt. reservedele der ikke er 
omfattet af garantien, faktureres efter gældende 
listepriser. 

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm

Crawford Entrematic • info@crawforddanmark.dk •Tlf. 70 200 208

1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

• Model Trend
• 6 standard farver 
• Brilliant/Woodgrain
• Magic portautomatik
• 2 stk. fjernbetjening.

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

Bestil et serviceeftersyn på din 
crawford garageport og få en 
mikrosender med i købet.

Se vores service tilbud på www.
crawforddanmark.dk
Et serviceeftersyn på din Crawford garageport, 
inkluderer arbejdsløn, kørsel (brofaste øer) og  
forbrugsmaterialer. Evt. reservedele der ikke er 
omfattet af garantien, faktureres efter gældende 
listepriser. 

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm

1

Crawford Entrematic • info@crawforddanmark.dk •Tlf. 70 200 208

1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

• Model Trend
• 6 standard farver 
• Brilliant/Woodgrain
• Magic portautomatik
• 2 stk. fjernbetjening.

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

Bestil et serviceeftersyn på din 
crawford garageport og få en 
mikrosender med i købet.

Se vores service tilbud på www.
crawforddanmark.dk
Et serviceeftersyn på din Crawford garageport, 
inkluderer arbejdsløn, kørsel (brofaste øer) og  
forbrugsmaterialer. Evt. reservedele der ikke er 
omfattet af garantien, faktureres efter gældende 
listepriser. 

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm

Crawford Entrematic • info@crawforddanmark.dk •Tlf. 70 200 208

1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

• Model Trend
• 6 standard farver 
• Brilliant/Woodgrain
• Magic portautomatik
• 2 stk. fjernbetjening.

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

Bestil et serviceeftersyn på din 
crawford garageport og få en 
mikrosender med i købet.

Se vores service tilbud på www.
crawforddanmark.dk
Et serviceeftersyn på din Crawford garageport, 
inkluderer arbejdsløn, kørsel (brofaste øer) og  
forbrugsmaterialer. Evt. reservedele der ikke er 
omfattet af garantien, faktureres efter gældende 
listepriser. 

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm

1

Crawford Entrematic • info@crawforddanmark.dk •Tlf. 70 200 208

1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

• Model Trend
• 6 standard farver 
• Brilliant/Woodgrain
• Magic portautomatik
• 2 stk. fjernbetjening.

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

Bestil et serviceeftersyn på din 
crawford garageport og få en 
mikrosender med i købet.

Se vores service tilbud på www.
crawforddanmark.dk
Et serviceeftersyn på din Crawford garageport, 
inkluderer arbejdsløn, kørsel (brofaste øer) og  
forbrugsmaterialer. Evt. reservedele der ikke er 
omfattet af garantien, faktureres efter gældende 
listepriser. 

Crawford 
Smart 42

FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm

Crawford Entrematic • info@crawforddanmark.dk •Tlf. 70 200 208

1.295,-

Service 
Tilbud 

crawforddanmark.dk

• Model Trend
• 6 standard farver 
• Brilliant/Woodgrain
• Magic portautomatik
• 2 stk. fjernbetjening.

* Prisen er ekskl. montering. Mål op til 2500 x 2000 mm. 
AB lager.

Bestil et serviceeftersyn på din 
crawford garageport og få en 
mikrosender med i købet.

Se vores service tilbud på www.
crawforddanmark.dk
Et serviceeftersyn på din Crawford garageport, 
inkluderer arbejdsløn, kørsel (brofaste øer) og  
forbrugsmaterialer. Evt. reservedele der ikke er 
omfattet af garantien, faktureres efter gældende 
listepriser. 
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FÅ ØJNENE OP FOR DIN GARAGE...

Bestil dit serviceeftersyn på 
vores webshop.  

inkl. 
moms

8.495,-*
inkl. 
moms

*
*Gælder kun Porte op til 
b. 3500 mm x h. 2250 mm
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GRAVID WORKSHOP 
OG TRÆNING

7 UGERS FORLØB
Start onsdag d. 26. oktober kl. 16.45

Tilmelding på hjemmesiden www.pilates-aalborg.dk

• GRAVID WORKSHOP
Jordemoder Rosa tager dig med på rejsen fra den spæde graviditet til 

selve fødslen med 7 skønne workshops.
Du bliver klædt på til fødslen med emner som, smertelindring  

aktiv fødsel, familiedannelse m.m.

• PILATES / YOGA
Velkommen til Pilates / Yoga i umiddelbart forlængelse af workshoppen 

med vores dygtige instruktører.

    

Pilates Aalborg |Hasserisgaard, Skelagervej 375J | 9000 Aalborg
www.pilates-aalborg.dk | info@pilates-aalborg.dk | Tlf. +45 25 104 105

OGSÅ
LIVE-

STREAM!

Søren kom gennem nåleøjet, og er i gang med at realisere sin drøm
Som dreng, drømte Søren Weper om at blive filmfotograf. Den drøm er han nu godt på vej til at gøre til virkelighed. I 2021 blev han 
optaget på Filmskolen Super8 i Århus, hvor der kun optages 4 filmfotografelever hvert andet år.

Af Jens Skovgaard

Søren har tilbragt sine teen-
ageår i Hasseris, som han, 
sammen med sine forældre, 
flyttede til i 2008. Allerede 
som dreng fik han interes-
sen for at fotografere. “Min 
far er ivrig amatørfotograf, 
så det er jo nok derfra inter-
essen stammer,” fortæller 
Søren. “Men hurtigt blev min 
interesse for levende bill-
eder vakt. Jeg er fascineret 
af at betragte mennesker, 
og et solstrejf gennem en 

trækrone betager mig. Der 
ligger jo en lille historie gemt 
alle steder,” siger han, og 
man kan tydeligt fornemme, 
at hér nærmer vi os kernen, 
i hans motivation for at pro-
ducere film.

Allerede i gymnasiet, 
lykkedes det ham at få et 
fritidsjob i medievirksom-
heden Delsted, og dermed 
var han allerede i gang 
med at udleve sin altover-
skyggende interesse for at 
arbejde med film.

Delsted
Vi har aftalt at mødes til en 
samtale i Delsteds lokaler på 
Hjulmagervej. Selvom det er 
lørdag eftermiddag, får jeg 
udleveret en p-bon, for der 
kommer somme tider nogle 
lidt emsige P-vagter, forklar-
er Søren. En hurtig rundtur i 
lokalerne viser en moderne 
medievirksomhed, spækket 
med alskens teknisk udstyr. 
I et stort lokale, der bru-
ges som studie, står Sørens 
kæreste, Natascha, som er 
i gang med at male nogle 

lægter, der skal samles til en 
æresport. Sørens forældre 
kan nemlig fejre deres sølv-
bryllup et par dage senere, 
og så skal der selvfølgelig 
også være en æresport. I 
stedet for de sædvanlige 
blomsterranker, skal porten 
naturligvis udsmykkes med 
en masse familiefotos. Des-
værre kan Sørens lillebror, 
Henrik, ikke deltage, da han 
for tiden er udstationeret i 
Estland, for at bidrage til NA-
TO’s styrkelse af forsvaret 
ved Estlands grænser.

Søren Weper igang på “settet”

Delsted leverer filmproduk-
tioner til firmaer og TV-sel-
skaber, som enten optages 
‘on location’, eller produceres 
i firmaets lokaler. Da mange 
af opgaverne kommer fra 
Københavnske kunder, har 
Delsted også etableret sig i 
Københavnsområdet, så man 
er tættere på kunderne øst 
for Storebælt.

Filmfotograf
Efter at have afsluttet sin 
gymnasietid, fortsatte Søren 
som fuldtidsmedarbejder 
i Delsted, hvor han fik mu-
lighed for at arbejde som 
filmfotograf. Ved siden af 
jobbet, har Søren lavet for-
skellige filmprojekter sam-
men med venner indenfor 
filmfaget. 

Kæmpe setup på lille 
budget
I 2021 besluttede Søren 
sig for at søge optagelse på 
Filmskolen Super8 i Århus. 
For at komme ind, skulle han, 
sammen med ansøgningen 
og et CV, levere udvalgte 
stillbilleder og to udvalgte 
kortfilmprojekter. Ét af pro-
jekterne var kortfilmen Par-
tisanen, hvor handlingen ud-
spiller sig i Aalborg under 2. 
Verdenskrig. Det er en barsk 
historie, hvor nogle mod-
standsfolk bl.a. skal likvidere 
en stikker. Det var et kæmpe 
set-up med et meget lille 
budget, så man var ude og 
låne filmudstyr og veteran-
biler, ligesom politiet skulle 
adviseres om, at der blev 

skudt med løst krudt i det 
indre Aalborg. TV2 Nord la-
vede en udsendelse om 
optagelserne, og viste også 
den færdige film. 

Inden nåleøjet
Inden han slap igennem 
nåleøjet, skulle der laves 
endnu en kortfilm, denne 
gang en optagelse med 
håndholdt mobilkamera. 
Opgaven bestod i at lave 
en kortfilm på maks. 2 min., 
bygget over Sidney Bechets 
fine melodi, Petite Fleur, som 
Chris Barbers Jazzband fik 
et internationalt hit med i 
1950’erne, ikke mindst p.g.a. 
Monty Sunshines fantas-
tiske klarinetsolo. 

Det var til optagelsen af 
denne kortfilm, at jeg stift-
ede bekendtskab med Søren. 
Jeg har tidligere arbejdet 
sammen med Sørens far, 
Jens Ulrik, og da Søren bad 
sine forældre om at komme 
med nogle idéer til filmen, 
foreslog Sørens far, at fil-
men skulle handle om en æl-
dre mand - lidt i stil med ‘En 
Mand der hedder Ove’, og her 
kunne han levende forestille 
sig, at jeg ville passe ind. Om 
det var en ros, skal jeg lade 
ligge, men i hverfald, blev jeg 
spurgt, og sagde selvfølgelig 
ja, hvilket jeg ikke har for-
trudt, for var spændende at 
prøve at være skuespiller for 
en dag, og resultatet blev, 
at Søren, efter yderligere en 
samtale, blev den ene af de 
kun fire filmfotografelever, 



der blev optaget i 2021. 

Super8
Super8 er en forening, der 
optager 16 elever hvert an-
det år på 4 studieretninger: 
instruktører, manuskriptfor-
fattere, producere og foto-
grafer. Som noget specielt, 
er det de ældre elever, der 
udvælger dé elever, der 
optages på uddannelsen. 
Det er et 3-årigt studie, og 
undervisningen er tilrette-
lagt således, at det er muligt 
at have et fuldtidsarbejde 
samtidig. Typisk er der ske-
malagt undervisning to dage 
hver anden uge, ligesom 
nogle weekender inddrages 
i undervisningen. Herudover, 
skal der hvert år produceres 
en kortfilm i teams på fire 
elever, sammensat fra de 4 
studieretninger. Lige nu, er 
Sørens team ved at lægge 
sidste hånd på førsteårspro-
jektet, som er en kortfilm 
med titlen ‘Ånder du nu’. 
Derudover, har Søren lavet 
en kortfilm, der blev til en 
spillefilm med titlen ‘Ripple’, 
som han håber får premiere 
i løbet af næste år.

Skelsættende
Det var faktisk under optag-
elsen af filmen ‘Partisanen’, 
at Søren mødte Natascha, 
der var tilknyttet filmholdet 
som indspilningsleder. De 
forelskede sig i hinanden, 
og bor nu sammen i en lej-

lighed i Aalborg midtby. Så 
på flere måder, blev filmen 
‘Partisanen’ skelsættende 
for Sørens liv.

Til februar påbegynder Na-
tasha en journalistuddan-
nelse på Journalisthøjskolen 
i Aarhus, og hun har ambi-
tioner om at få mulighed, 
for at komme udenlands, på 
et eller flere praktikophold. 
Så for dem begge, er der en 
spændende fremtid foran 
dem med mange muligheder, 
og helt sikkert også mange 
udfordringer. Men de er 
unge, og fyldt med nysger-
righed, optimisme og gåpå-
mod, og dette, parret med 
uddannelser, der giver dem 
en solid, faglig ballast, skal 
de nok forstå at få det bed-
ste ud af sammen.

Berigende oplevelse
For en gammel journalist 
var det en berigende oplev-
else at møde et par unge 
mennesker, som er gode 
repræsentanter for den ung-
domsgeneration, der blom-
strer frem, og som vi alle kan 
være stolte af. Vi ønsker dem 
alt godt i deres videre færd 
gennem livet, og takker fordi 
vi fik lov til at formidle en flig 
af deres historie.

Her ses Søren igang med sit 
spændende arbejde.

MØBELPOLSTRER
Ombetrækning af Svanen, Ægget, Pernillastolen, 

7’er stolen og andre arkitekttegnede møbler.

Uggerhalnevej 17 • 9310 Vodskov • 98 28 60 28

JT møbler
Vi ombetrækker 
alle slags møbler
Vi ombetrækker 
alle slags møbler www.jt-mobler.dk

Ring og få et 
uforbindende 
tilbud

Kan leases fra kun

3.277,-
Pr. måned - ex. moms

Leasing til private og erhverv
Vi tilbyder leasing på alle typer biler, 
hvad enten det er stor rummelig SUV, 
smart familie stationcar med plads til  
ungerne, eller sjovt sommerkøretøj.
 
     Kontakt os på:
     Tlf: 70 22 22 02
     Mail: info@nordicleasing.dk

www.nordicleasing.dk | info@nordicleasing.dk

Volvo V90 2,0 D5 235 
R-Design aut. AWD
Sportspakke
Addaptiv undervogn
LED forlygter
Navigation
Addaptiv fartpilot
El sæder
El svingbart træk
Panoramatag
 - og meget mere.

Attraktiv 
firma-

beskatning

ved erhvervs-
kørsel!

Vil du spare på afgiften?
• Mindre kapital binding
• Mindre værditab



North Flying: direkte på jagt i udlandet
For manges vedkommende, starter jagtrejsen først, når alle jægere er fremme ved desti-
nationen, men hos North Flying begynder turen allerede på parkeringspladsen ude foran 
– fri for travlhed, transit og stramme tidsplaner.
Af Helena Ravnsbæk

Jagtrejser i udlandet er gan-
ske populære blandt Dan-
marks 175.000 jægere. Der 
kan dog være mange prak-
tiske hensyn, man skal for-
holde sig til, når man dukker 

op i en lufthavn med våben 
og ammunition, og så er 
det sjældent, at ruteflyene 
flyver til den nærmeste 
lufthavn, der er til jagten.
Her tilbyder North Flying en 
unik løsning for transporten. 
Luftfartsselskabet ligger i 

Aalborg lufthavn med egen 
terminal, og flyver jægere, 
golfspillere, firmaer, blandt 
mange andre, til både små 
og store lufthavne i og uden 
for Europas grænser. 
De sidste 40 år har North 
Flying holdt til i Aalborg 

Lufthavn, hvor det store 
værksted sørger for, at de 
otte mindre flyvemaskiner 
er topform. Størrelsen på fly-
ene gør, at man kan rejse i en 
samlet, lukket gruppe i enten 
et 19-sæders propelfly eller 
i en 8-sæders businessjet.

”Når man charter et fly fra fredag til søndag, så har man faktisk råderetten over flyet hele fredagen og hele søndagen” 
fortæller Jesper Kragelund, salgschef hos North Flying.

50 meter fra bil til fly
Jesper Kragelund, Sales Man-
ager, viser, at North Flyings 
passagerer kan parkere på 
parkeringspladsen, lige foran 
hoveddøren, gå ind og sidde 
med en kop kaffe og vente 
på, alle i gruppen er samlet. 
Pas og våbenpas tjekkes og 
inspiceres hos North Flying 
inden afgang.
”Man plejer at skulle tjekke 
våben ind ét sted i en 
lufthavnen, og så tjekker 
man selv ind et andet sted. 
Hos os foregår det hele her. 
Det hele kommer ind og bliv-
er afleveret her, pakket og 
lastet direkte i flyet. Man kan 
faktisk sidde her og se, at vi 
får det hele med,” smiler Jes-
per Kragelund, og peger ud 
af vinduet, hvor et propelfly 
står på den anden siden af 
ruden. 

Ro og mag
”Det hele foregår i ro og mag. 
Man kender jo stressfak-
toren ved at komme ind i en 
lufthavn, hvor man skal have 
det hele tjekket ind, og sam-
tidigt holde øje med tiden. 
Det sker ikke her, for vi flyver 
ikke, før alle er samlet, og 
før, at rejselederen har sagt: 
’Go’,” siger Jesper Kragelund, 
og tilføjer: 
”Det er nemt og bekvemt, og 
rejsen starter allerede, når 
man sætter bilen ude foran.”

Drikkevarer ombord
Ruteflyene har strenge 
regler omkring, hvad man må 
have med ind i kabinen, men 
fordi North Flying sælger til 
et lukket selskab, så der er 
ikke nogen, der ikke kender 
nogen af de andre passager-
er. Derfor undgår man lange 
køer med security-tjek, og 
der er ikke nogen regler om, 
at man ikke må have drikke-
varer med ombord. 
”Men det er dog sjældent 
folk har drikkevarer med, for 
det har vi jo i flyene, som er 
inkluderet i rejsen,” smiler 
Jesper Kragelund, og viser 
kabinen i den 19-sæders 
flyver. 

Høflig selvbetjening
Her er der høflig selvbetjen-
ing, hvor drikkevarerne 
skubbes op gennem midter-
gangen i en kasse. Maden, 
som er inkluderet i prisen, 
bliver leveret efter gruppens 
ønsker, og Jesper Kragelund 
fortæller, at smørrebrød fra 
Mortens Kro og menuer fra 
Catch Sushi Bar ofte er i høj 
kurs. Det hele bliver planlagt 
i samarbejde med gruppens 
rejseleder.
”Vi involverer os på sidelin-
jen med arrangøren, for det 
giver jo ikke mening, hvis vi 
står klar med en tre-retters 
menu, og passagerne kom-
mer direkte fra en stor mid-
dag. Det er rart for os at vide, 
for vi vil gerne være med til 

Hasseris Bymidte 6 · DK-9000 Aalborg · Tlf. +45 98 18 33 33

Mere rolig. Som kunde og kollega
Du kan være rolig i vores hænder. Vi leverer hel-
hedsløsninger og gør en mærkbar forskel, når vi 
sammen løser de udfordringer, der står øverst 
på din agenda. Uanset om du er kunde eller kol-
lega i Redmark, så interesserer vi os for dig, dine 
udfordringer og dine drømme, og vi griber til 
handling for at hjælpe dig hele vejen. Vi bringer 
format, tager ansvar og eksekverer.

Klarere indsigt. Fra revisor og rådgiver
Du får klarere indsigt og flere nuancer i samar-
bejdet med os. Vi har dybden, bredden og stør-
relsen til at rådgive dig, både om det lette og det 
svære – og erfaring nok til at se forskellen. Vi 
har en høj standard i alt hvad vi foretager os og 
gør en mærkbar forskel for vores kunder, deres 
forretning og hinanden.

Større overskud. Til ejerledere og familier
Hos os møder du mennesker med større over-
skud, fordi vi behandler hinanden godt og spiller 
hinanden gode. Vi tager os tid til at være mere 
for dig, så du kan være mere for din forretning, 
dine kunder og din familie. Det giver dig over-
skud til det, der betyder allermest.

Mærkbar forskel  – det her er det, det handler om 

RÅDGIVNING | REVISION | SKAT 



at gøre flyveturen bedst mu-
lig,” siger Jesper Kragelund. 

VIP oplevelse
Jesper Kragelund viser også 
den mindre, men luksuriøse 
private jet frem, hvor der er 
otte lædersæder, match-
ende tæppe og god plads til 
at stå og gå – og dét skal der 
til, for her er baren forrest 
i kabinen med isterninger, 
drinks og varm kaffe, der er 
med til at gøre flyveturen 
bekvem.
Business-flyene bliver også 
brugt af politikere og royale, 
men med stor diskretion, så 
Jesper Kragelund røber ingen 
navne.
”Her er der mulighed for dis-
kretion, men det er også bare 
for dem, der gerne vil være 
sig selv, og undgå det store 
check-in, hvor man skal kom-
me lang tid før. Og på samme 
måde, når man kommer frem. 
Det er ofte en lille lufthavn, 
der kan være endnu mindre 
end Aalborg Lufthavn, hvor 
det er hurtigt ind og hurtigt 
ud,” siger Jesper Kragelund.

Fleksibel tur/retur
Når jagtgruppen stiger af 
flyveren i Skotland, England, 
Polen eller andre populære 
jagtdestinationer, bliver fly-
veren ofte i lufthavnen, og 
er klar til returrejsen.
”Når man charter et fly fra 
fredag til søndag, så har 
man faktisk råderetten over 

flyet hele fredagen og hele 
søndagen. Så hvis man står 
i Skotland på en jagttur, og 
finder ud af, at man gerne vil 
hjem kl. 12 i stedet for kl. 18, 
så er piloterne på hotellet, 
og klar til at flyve med to-tre 
timers varsel,” fortæller Jes-
per Kragelund. 

Booking
North Flying har været 50 år 
i branchen, og derfor har de 
stor erfaring med taxafly-
vning. Når man booker et fly, 
er prisen et spørgsmål om, 
hvor lang distancen er, og 
hvilken lufthavn man kom-
mer til. Og her er det under-
ordnet, om man rejser tidligt, 
sent eller midt på dagen.
Derudover har det nordjyske 
luftfartsselskab agenter ved 
ankomstdestinationerne, 
som kan være behjælpelige 
med at planlægge trans-
porten til og fra lufthavnen.
Med North Flying slipper man 
for transit, og for, at der går 
en hel dag med transport. Er 
man derfor syv personer og 
opefter, så er der gode mu-
ligheder for at planlægge en 
fleksibel, hurtig og nem rejse 
direkte fra Aalborg.

Et kig Ind i den mindre, men 
luksuriøse private jet med 

plads til 8 personer. 

Klar til afgang mod Skotland med et hold jægere, der skal på jagtweekend.



Arrangementer og gudstjenester  
 i HASSERIS KIRKE 

Thorsens Allé 2, 9000 Aalborg 
 

Onsdag d.2.11. kl.14.30 Kontaktklubben 
Foredrag med Per Christiansen, også kendt som 
solkongen, der på munter vis vil fortælle om 42 år som 
journalist og studievært. 
 
Torsdag d.10.11. kl. 19.30 Koncert 
Koncert med projektkor- og orkester ”Stella Nova”, der 
fremfører Anders Ørvals ”Mariamusik”. Kor og orkester 
er under ledelse af Søren Kollerup og Keld Risgård 
Mortensen. Der er fri entré. 
 
Søndag d.13.11. kl.10.00 jubilæumsgudstjeneste 
I anledning af Folkekirkens Nødhjælps 100 års jubilæum, 
afholdes der gudstjeneste med Biskop Thomas Reinholdt 
Rasmussen, med efterfølgende let traktement. 
 
Søndag d. 13.11. kl. 14.30 Kaffesang og kage 
En hyggelig time med fællessang og underholdning ved 
Hasseris Kirkes ungdomskor under ledelse af Anita 
Hyldgård Samsing. Kom og få en kop kaffe og syng med. 
 
Tirsdag d.15.11. kl.19.30 Ro til tro 
En kort aftengudstjeneste, der kan være et lille åndehul i 
en travl hverdag. Bliv mødt af stille musik i et 
stemningsfuldt kirkerum, hvor roen kan få lov til at 
sænke sig. 
Med mulighed for en øl, vand eller et glas vin bagefter. 
Onsdag d.16.11. kl. 14.00 Kom og syng med 
Med udgangspunkt i højskolesangbogen, kan du her få 
lov til at synge med på sange du kender, og måske ikke 
har sunget før. Alt sammen i selskab med andre, over en 
kop kaffe, med musikalsk ledelse af organist Bente 
Frendrup. 
Onsdag d.16.11. kl. 19.30 Hasserisaften 
Foredrag med forfatter og sognepræst Marianne 
Aagaard Skovmand under titlen ”Kvindestemmer, 
Kvinderoller og kvindehistorier i den tidlige kristendom”. 
En belysning af, og afdækning af kvindens betydning. 

Søndag d.20.11 kl. 10.00 Indsættelsesgudstjeneste 
Ved denne højmesse indsættes Sara Dommerby Toft som 
ny sognepræst ved Hasseris kirke. Der er mulighed for, 
over et glas, at hilse på Sara ved den efterfølgende 
reception. 
Onsdag d.23.11. kl. 16.15 Kirke og kokkeri 
For småfolk og deres familie, er der her en gudstjeneste i 
øjenhøjde, med spændende fortællinger, overraskende 
indslag, og mulighed for at gratis at spise aftensmad 
sammen bagefter. 
Temaet er denne gang: Advent. 
Lørdag d.26.11. Juletræstænding 
Vel mødt på græsplænen foran kirken til Gløgg og 
æbleskiver, efter vi har indledt adventstiden med den 
traditionelle tænding af juletræet med sang, musik og 
taler. I samarbejde med Hasseris Grundejerforening. 
Søndag d. 27.11. Kirkens fødselsdag 
Efter højmessen denne 1. søndag i advent, vil der være 
mulighed for at deltage i fejring af kirkens fødselsdag ved 
et kaffebord i salen nedenunder. Vel mødt. 

Plejehjemsgudstjeneste Otiumgården torsdag den 3.11. kl. 14.00 
Plejehjemsgudstjeneste på Thulebakken fredag den 25.11. kl. 14.30 

Gudstjenester i kirken 
Lørdag     d.  5.november  kl.11.00 Dåbsgudstjeneste ved Henriette Rosendal 
Søndag    d.  6.november kl.10.00 Højmesse ved Henriette Rosendal 
Søndag    d.13.november kl.10.00 Jubilæumsgudstjeneste ved Thomas Reinholdt Rasmussen 
Tirsdag    d.15.november   kl.19.30 Ro til tro ved Anne Sophie Bredmose Jakobsen 
Søndag    d.20.november kl.10.00 Indsættelsesgudstjeneste med Sara Dommerby Toft 
Onsdag    d.23.november kl.16.15 Kirke og kokkeri for småfolk ved Henriette Rosendal 
Søndag    d.27.november kl.10.00 Højmesse ved Johanne Stage 
Kirkens Kontor Tlf.  96346500 Mail: hasseris.sogn@km.dk  
Hjemmeside:  www.hasseriskirke.dk 

E N  P E R S O N L I G  A F S K E D
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VI ER 100 % CO2-NEUTRALE
Vi er din sikkerhed for tryghed, erfaring og en 
personlig afsked. Vi dækker hele Aalborg &  
omegn. Bæredygtighed og miljø er vigtigt for 
os og alle ydelser er 100 % CO2-kompenserede.

Klima, forsyningsuafhængighed 
og atomkraft

Af folketingskandidat (K)  og 
fhv. sundhedsminister, Jakob 
Axel Nielsen.

Forleden, i Nordjyske, var jeg 
med i et interview, hvor jeg 
gjorde opmærksom på, at 
jeg ikke tror, vi for alvor kan 
komme i mål med de helt 
nødvendige og ambitiøse 
CO2-reduktioner med min-
dre, at vi ser over mod det, i 
Danmark, unævnelige ord a-
kraft. Det fik her, i valgkam-
pen, en journalist fra Ekstra 
Bladet til at ringe til mig, og 
spørge nærmere ind til, hvad 
jeg mener med det. Og det er 
jeg glad for, for det må ikke 
blive en overfladisk debat 
med for/imod uden nuancer. 
For de er der. 
  
Jeg forklarede journalisten, 
at jeg mener, at vi globalt 
skal undersøge mulighed-
erne for en særlig en a-kraft-
teknologi, som i dag ikke an-
vendes i stor stil. Vi har alle, 
på et eller andet tidspunkt 
i vores liv, set paddehat-
teskyen over Hiroshima, hørt 
om ”near-by” katastrofen på 
Tree Mile Island i 70’ernes 
USA - og vi kender naturlig-
vis til Tjernobyl. Det er for-
færdelige begivenheder.
 
Fælles for de atomkraft-
værker, der i dag fungerer 
rundt om i verden, er, at de 
teknologisk hviler på brænd-
selsstave. Og udover, at 

affaldsproduktet kan anv-
endes til noget så frygteligt 
som våben, så er den ulti-
mative ulykke på et sådant 
værk, forbundet med en 
udefinerbar radioaktiv sky, 
som går derhen, hvor vinden 
blæser. Den slags atomkraft-
værker er jeg imod. 

Dér kunne jeg godt høre 
journalisten blev lidt skuf-
fet, for så udeblev dramaet. 
Og dermed også et svar til 
Ane Halsboe, der lidt provin-
sielt lægger op til, at diskus-
sionen er nordjysk. Med al 
respekt: den er verdensom-
spændende.
 
Jeg er meget stor tilhænger 
af, at vi skal have mere vind-
kraft på land og hav, vi skal 
have flere solenergiparker 
– jeg arbejder endda profes-
sionelt med dem og ved, 
hvad de kan - men der skal 
være en forsyningssikkerhed 
i bunden af vores (og andres) 
energiforsyning, som kan 
skrues op og ned, i takt med 
mængden af vedvarende 
energi fra sol og vind.
 
Omkring ækvator bor over 
3 milliarder mennesker, som 
hver dag skal bruge energi. 
Solen skinner, men det blæs-
er ikke meget. Hvis verden, 
globalt set, vil reducere sit 
CO2-udslip (og det skal vi 
selvfølgelig), så vil den nye 
teknologi, være værd at se 
på. Det kræver et lidt nær-
mere kig på, hvad vi taler om.
 
Den teknologi, som jeg 
mener vi skal undersøge 
nærmere, er i sin oprindelse 
dansk, og den drives i dag 
videre af den danske atom-
kraftvirksomhed Seaborg, 
der holder til på Nørrebro. 
Midt i København.
 
Det særlige ved Seaborgs 
reaktor er, at den ikke kan 

nedsmelte, som et tradi-
tionelt atomkraftværk, fordi 
teknologien er baseret på 
flydende salt, i stedet for 
vand. Det betyder, at salt-
et størkner og indkapsler 
brændslet, hvis der opstår 
problemer med det, eller hvis 
reaktoren bliver ødelagt. Den 
høje sikkerhed betyder, at 
en reaktor, der kan forsyne 
omkring 220.000 husstande 
døgnet rundt, kan klemmes 
ind i en skibscontainer.
 
Den slags a-kraftværker kan 
ligge på havet, som mange 
mindre værker, og de kan 
placeres over hele verden, 
så allerede hér må jeg skuffe 
Ane Halsboe, og meddele, at 
jeg ikke synger med på Niels 
Hausgaards, i øvrigt sjove og 
gode, sang fra 70`erne. Vi er 
videre, og vi skal være meget 
mere nysgerrige på den nye 
teknologi.
 
Tænk, hvis ét af de bedste 
svar på CO2-reduktioner 
var dansk, og tænk, hvis det 
kunne hjælpe klimaet og 
frigøre os fra despoter som 
Putin og fra Mellemøsten. 
Og tænk, hvis det kunne 
være en sikker løsning. 
 
Journalisten fra Ekstra 
Bladet gad alligevel ikke lave 
en historie med mig. Men 
det gør Ane, og jeg håber 
bare, for klimaet skyld og for 
fremtidige danske eksport-
muligheders og arbejds-
pladsers skyld, at hun og S vil 
være mere åbne for den her 
teknologi, og være med til at 
diskutere for og imod.
 
Er det dyrt at etablere alle de 
små containerkraftværker? 
Ja, det er rasende dyrt - men 
er det nødvendigt? Ja, det 
tror jeg, det er. Og lad os da 
undersøge det, før vi afskriv-
er det i en avisoverskrift.
 

Valg 2022 X



Idé fyldt urmager Ambrosius
Brugte en hel nat på at kreere et specielt ur med Dannebrog og 
røde prikker til Magnus Cort.
Af Jens Skovgaard

Det er ikke kun i Schweitz, 
der sidder urmagere og 
kreerer specielle ure. I Aars 
sidder John Ambrosius i sit 
værksted, og finder på sjove 
detaljer til hans urserier. “Det 
er lidt som juleaften i dag,” 
indleder John, da jeg parkerer 
i indkørslen, og stiger ud for 
at tage en snak med ham om 
hans urproduktion. “Jeg har 
lige modtaget en hel ny ur-
serie med dameure, som jeg 
længe har arbejdet på. Så nu 

har jeg både en herreserie 
og en dameserie,” siger han, 
og viser mig stolt sine nye 
ure, hvoraf nogle er besat 
med ziaconia-krystaller. “Nu 
håber jeg, at de bliver godt 
modtaget på de kommende 
messer”.

Tilværelsen vendt på ho-
vedet
John og hans kone, Birthe, 
bor i et nyere parcelhuskvar-
ter i udkanten af Aars. De har 
3 børn, Bastian på 12, Becca 
på 11 og Bine på 7 år, så der 

er nok at se til i det daglige. 
I 2017, hvor John har en ur-
magerforretning i Viborg, 
får han konstateret moder-
mærkekræft, og pludselig 
bliver familiens tilværelse 
vendt på hovedet. I 2019 
afhænder han forretningen, 
og på kanten til de 50, skal 
han nu finde ud af hvad han 
vil med resten af livet. En 
erstatning, og ikke mindst 
Birthe, hjælper ham videre 
med hans drøm om at skabe 
sin egen urserie, så i 2020 
etablerer han sig som urpro-

Magnus Cort modtager urgaven fra John Ambrosius efter etapen til Sønderborg

ducent med base på hjem-
meadressen. Idéen er at sk-
abe en serie, hvor kvaliteten 
er i højsædet, til en pris som 
de fleste kan følge med til.

Magnus Cort
I juli i år fulgte John, lige-
som tusindvis af andre dan-
skere, levende med i Tour de 
France. Især Magnus Corts 
indsats betog John, og da 
Magnus, på de 3 første eta-
per i Danmark, kørte sig i den 
prikkede bjergtrøje, fik John 
den idé at lave et specielt 
ur til Magnus Cort med 
Dannebrog og røde prikker. 
Johns kone, Birthe, synes, at 
de skulle køre ned, og over-
række uret til Magnus Cort, 
og efter en lang nat, hvor 
John havde lavet uret, satte 
Birthe sig til rattet, og de 
kørte mod Vejle. Da de an-
kom, viste det sig desværre, 
at karavanen havde sat 
kursen imod Sønderborg, 
men så var der jo ikke andet 
for, end at køre derned. Ved 
ankomsten til Sønderborg 
ser de feltet passere hen 
over motorvejen, så de sæt-
ter kurs mod det sted, hvor 
holdbusserne er placeret, og 
finder frem til Team EF Edu-
cation-Easy Post’s holdbus, 
hvor der selvfølgelig står 
en kødrand af mennesker 
rundt om. Men efterhånden 
rygtes det, at der er en ur-
mager fra Aars, der gerne 
vil forære et ur til Magnus, 

og en holdleder får Magnus 
ud af bussen, og John får lej-
lighed til at hilse på Magnus 
Cort, og overrække ham sin 
gave. “Det var stort”, siger 
John, som fortæller, at det 
jo selvfølgelig ikke blev til en 
længere snak med Magnus, 
men at han da synes, han så 
ud som om, han var glad for 
gaven.

I Corts Klumme
Dagen efter opdager John, 
at historien er beskrevet i 
‘Corts Klumme’ i BT, og her 
udtrykker Magnus Cort stor 
glæde over uret. I klummen 
skriver han: “Mit navn stod 
overalt på vejen (til Sønder-
borg, Red.). Det føltes som 
en hyldest til mig og min 
indsats i går. Men jeg ople-
vede en særlig ting, som jeg 
vil dele med jer. Da jeg kom 
i mål, stod der en urmager, 
der havde lavet et ur til mig i 
gave. Han havde været oppe 
hele natten for at lave det. 
Det er lavet som et dansk 
flag med bjergprikkerne og 
mit navn. Så var der en flot 
trææske til, med min silhuet 
udenpå. Det bliver jeg glad 
for, det ur der. Det betyder 
noget, at det - jeg laver - har 
så stor betydning for folk. 
Manden havde været oppe 
hele natten for min skyld 
og endda ventet en hel time 
ved vores holdbus for at 
overrække det til mig. Des-
værre havde jeg ret travlt, 

så jeg kunne ikke takke ham 
mere, end det blev til”, slutter 
Magnus Cort sin historie om 
uret. “Og selv om han ikke fik 
fat i mit navn, blev jeg både 
rørt og glad over at læse 
hans beskrivelse”, siger John. 
Birthe smiler, og fortæller, at 
John havde så travlt med at 
komme hen til holdbussen, 
at de blev væk fra hinanden. 
“Så jeg så ikke selve over-
rækkelsen. Men heldigvis var 
der en snarrådig tilskuer, der 
optog det hele på en video, 
som han efterfølgende 
sendte til John. Så dermed fik 
vi alligevel et fotominde om 
historien med Magnus Cort 
og det prikkede ur”.

Urene gik som varmt 
brød
Til golfturneringen ‘Made in 
Denmark’, i sommer i Gatten, 
havde John lavet en serie 
med en lille gimmick, i form 
af en sekundviser udformet 
som en golfkølle. “Urene gik 
som varmt brød”, fortæller 
John. 

Møde ham I Gigantium
Disse begivenheder har giv-
et John troen på, at han har 
fået fat i noget rigtigt. 
Så har man lyst til at møde 
urmageren med ‘de skøre 
idéer’, og se hans dame- og 
herreurserier, er chancen der 
d. 4. - 6. november på “Bolig 
Mad Design” messen i Gigan-
tium.

 
 



Af Mona Bernal Sørensen

I Aktivitetscentret Thule-
bakken går Tove Riis under 
kælenavnet “Teenageren”.
“Jeg er over 70, men herover 
er jeg stadigvæk en tøs,” 
lyder det grinende fra den 
71-årige formand for Cen-
terrådet. Hun har gennem 
halvandet år brugt centret, 
der er blandt de 14 aktiv-
itetscentre i kommunen. På 
trods af at være nabo til 
plejehjemmet, kræver det 
ikke nogen form for visita-
tion at benytte det. Er man 
førtidspensionist, efterløn-
ner eller pensionist, så kan 

man komme og gå som man 
vil - også hvis man ikke bor i 
Hasseris. 
“Alle kan komme her, også 
hvis du kun kan holde til at 
være her et kvarter. Så har 
du fået lidt social kontakt. 
Inden jeg kom herud, tænk-
te jeg tit på ting, jeg gerne 
ville, men jeg fik det ikke 
gjort alene,” fortæller Tove, 
der nyder at være med i 
Centerrådet, der kommer 
med idéer til aktiviteter for 
borgerne: hyggelige ture til 
både Pandrup Mejeri, Svin-
kløv Badehotel og for nyligt 
også i biografen. En tur, der 
blev tilbagelagt i en lille Ford 

Fiesta med 3 storgrinende 
og fastklemte damer på 
bagsædet.

“Dér behøvede vi nærmest 
ikke engang sikkerhedssel-
er,” griner Tove.

Sanseoplevelser giver 
livskvalitet 
Sanseoplevelserne, om 
det er at se film på det 
store lærred, eller gå en tur 
ved vandet, giver hende 
livskvalitet. 

“Det er rart at gå en tur, og 
så møde nogen man kender, 
der spørger, hvordan det går 

med én. Den nærhed bety-
der meget, og det betyder 
meget for mig at kunne bi-
drage til den” fortæller hun.
Lis Nielsen, der fylder 90 i 
april og som denne formid-
dag lyser op i en farverig, 
pink sweater, kommer 
helst i centret hver dag. 
Hun fortæller smilende om 
glæden ved Thulebakken, 
mens hun fingerfærdigt 
strikker til den kommende 
julebazar.

“Efter jeg mistede min mand 
for et års tid siden, så har 
jeg mere behov for at kom-
me her, om det så bare er til 
en kop kaffe. Det er virkelig 
livskvalitet, og vi har det 
så godt her,” siger hun, og 
fortæller levende om cen-
trets banko, hvor man ald-
rig ved, hvem der kan finde 
på at snyde - og om ture til 
Nibe for at spise guf og ku-
gler. 
“Vi tager også ind til byen 
for at ose sammen. Der 
måske én, der skal have 
skiftet batteri i høreap-
paratet, og en anden, der 
skal have lavet synstest, så 
ordner vi det sammen. Men 
vi får også gerne en kop 
kaffe, og går i Salling efter 
medister eller sylte op til jul,” 
fortæller hun.

Julebazar med smukt 
håndarbejde
Fællesrummet i centret er 
hyggeligt indrettet med en 
sofagruppe, og et langbord 
til kreativ udfoldelse, der i 
dag flyder over med jule-
dekorationer og håndarbe-
jde af enhver tænkelig art: 
julekort, strømper, vindue-

“Jeg er da kun 82 år, lyder det!”
For nogle, står fordommene i kø, når snakken falder på aktiv-
itetscentre. Men ikke på Thulebakken, - de er fremme i skoene 

Inger Hoff (t.v) og Lis Nielsen får rørt lattermusklerne på det festlige og hyggelige aktiv-
itetscenter

sudsmykning, nisser og 
flettede hjerter. Inger Hoff, 
der er kasserer i Center-
rådet og “kun 82 år”, frem-
viser smukke, perlebesatte 
juletræer. Munden går 
på geled, mens kaffe og 
småkager bliver indtaget 
rundt om bordet denne for-
middag. Snakken går lys-
tigt, før endnu en kæk be-
mærkning får hele lokalet 
til at grine højt. 
Tove viser skabelonen 
frem til en strikket version 
af rød-hvide hold-kæft-
bolcher:
“Du kan nok se, at sådan 
et bolche kræves lidt her,” 
siger hun til undertegnede, 
og endnu et latterbrøl 
fylder rummet.
Den tilbagevendende 
julebazar afholdes i år 
d. 19. november, og her 
sælger brugerne, udover 
resultaterne af det tid-
skrævende håndarbejde, 
også glögg, æbleskiver og 
hjemmelavede småkager. 
Indtjeningen går til endnu 
flere hyggelige ture og ak-
tiviteter. Aktivitetsmedar-
bejder og håndarbejdslær-
er, Helle Goul, fortæller:
“Julebazaren er en super 
hyggelig og afslappende 
dag, hvor folk kan dumpe 
ind, når de har lyst, og tage 
børn, børnebørn og naboen 
under armen.”
 
Helt og aldeles 
selvhjulpne
Helle har arbejdet her i alle 
de, snart 25, år, centret 
har været åbent. Der er en 
verden til forskel fra den-
gang og nu. 
“Det er blevet et sted med 

meget mere liv. Da jeg 
startede, var det folk fra 
plejehjemmet, der sad og 
småsov i kørestole. Sådan 
er det slet ikke i dag. Vi 
har ikke længere nogen 
hjælpemidler, og som du 
kan se og høre, så er der 
tale om meget, meget 
selvhjulpne damer,” lyder 
det med et smil. 
Husets anden aktivitets-
medarbejder, social- og 
sundhedsassistent, Kristin 
Manstrup, der har arbejdet 
ved Thulebakken i 4 år, er 
enig:
“2 gange om ugen har jeg 
et gåhold, hvor vi går mel-
lem 4 og 5 kilometer. Dér er 
gennemsnitsalderen 90 år 
- det er nogle friske damer, 
vi har med at gøre!”
De to medarbejdere op-
lever venskaber blomstre 
i centret, når borgerne 
mødes på kryds og tværs 
til træning, litteraturklub, 
bridge, strikning eller bare 
en kop kaffe. 
“Mange sidder alene der-
hjemme, så det er genialt 
at få opbygget et nyt net-
værk hér. De mødes også 
privat uden for centret, 
og er gode til at passe på 
hinanden - holde øje med 
om, der bliver tændt lys 
om morgenen, og om man 
tager telefonen,” fortæller 
Helle. 

Humoren er den røde 
tråd
Uanset om der er tale om 
fysisk træning eller kreativ 
udfoldelse, så er stimuli af 
sanserne, det sociale sam-
menhold og humor, det 
vigtigste. 
“Træningen er den nemme 
vej ind, men det handler 
i virkeligheden tit om at 
være sammen med andre. 
Det er nemmere at sige, at 
man har ondt i skulderen, 
end at sige, at man er en-
som,” lyder det fra Helle og 
Kristin supplerer:
“Vores fremmeste opgave 
er at målrette aktiviteterne 
efter den borgertype, der 
kommer her, og lave aktiv-
iteter i samspil med dem. 
Og så skal borgerne gå 
hjem med et smil hver dag - 
så har vi gjort vores arbejde 
godt.”  
“Man skal ikke være et vrag 
for at komme her, tværti-
mod. Kom og blomstr sam-
men med de andre her i 
“de gamles ungdomsklub”,” 
pointerer Helle. “Vi står klar 
til at tage imod i døren.”
“Ja, og nogle gange står de 
så bare i vejen,” lyder det 
rapt fra 89-årige Lis, før 
endnu et latterbrøl skyller 
ind over julehåndarbejdet.

Husk også Thulebakkens 
julebazar d. 19. november 
fra kl. 10.00-15.00 .

Skelagervej 375 A-K . 9000 Aalborg
www.hasserisgaardcenter.dk

Har du ondt 
i sundheden?
Alle sundhedsspecialister samlet et sted

Hasserisgaard Centret er med sine mere end 
3.000 kvm erhvervsareal en af de største 
erhvervs- og sundhedscentre i Aalborg.

Centret omfatter 14 erhvervs- og sundheds-
virksomheder.

Sundhed & velvære



Af Helena Ravnsbæk

Med plastikkirurgi er mu-
lighederne mange, og 
uanset om det er bryst-, 
ansigts- eller kropsopera-
tioner, findes et hav af for-
skellige metoder. Behovet 
afhænger af den enkelte 
patient, der hjælpes med at 
få det udseende, som han 
eller hun drømmer om. Og 
det er bl.a. speciallæge Ma-
rie Louise Skærlunds opgave 
at vurdere, hvordan hun kan 
hjælpe med at få det bedste 
resultat.

Hasseris Avis møder Marie 
Louise Skærlund på nordjy-
dernes eget privathospital 
Aleris Aalborg, der ligger på 
Sofiendalsvej. Hun har været 
læge i snart 20 år, og hun 
har stor erfaring med bryst-, 
ansigts- og overvægtkirurgi 
samt øjenlågsoperationer, 
fedtsugning og fjernelse af 
overskydende hud.

Et bedre liv igen
Marie Louise Skærlund blev 
uddannet læge i 2003, og 
allerede dengang havde hun 
en fornemmelse af, at hun 
ville være plastikkirurg. Hun 
var fascineret af, at man som 
plastikkirurg har et alsidigt 
arbejde, hvor man opererer 
fra top til tå på menneskek-
roppen. 

Og et møde med en erfaren 
plastikkirurg, der var på vej til 
Afghanistan for at operere 
krigsofre, gav hende endnu 
et skub mod plastik- og 
rekonstruktionsfeltet.

”Han fortalte mig om sit 
rekonstruktionsarbejde, og 
han lavede virkelig noget, 
der gjorde, at krigsofrene 
kunne få et bedre liv igen. 
Han havde så mange patien-
ter, der sagde til ham: ’Thank 
you, doctor! Now I can get 
married’. Det var faktisk der-
for, jeg tænkte: Jeg skal være 
plastikkirurg,” husker hun og 
fortsætter: 

”Nogen tænker, at det bare 
er kosmetisk kirurgi, men 
der er både rekonstruktion-
smuligheder, kosmetiske 
såvel som velgørenhedsar-
bejde, og det giver mange 
muligheder for variation og 
alsidighed i ens arbejde.”

De pæne ar
Selvom plastikkirurgien i 
den tredje verden stadig er 
at finde på speciallægens 
’bucketliste’, så drives hun 
i dag af, at hun er blevet 
dygtig til sit arbejde.

”Plastikkirurgi er et hånd-
værk. Det kræver håndelag, 
erfaring og ikke mindst 
selvkritik. Jeg forholder mig 
kritisk og kontrollerer det, jeg 
laver, for det er den eneste 
måde at blive bedre på,” siger 
hun og fortsætter: 

”Jeg faktisk har anbefalet 
flere kollegaer i andre spe-
cialer, at uddannelseslæger 
burde komme forbi plastik-
kirurgisk afdeling for at lære, 
hvordan man syer arrene 
pænt sammen med plastik-
kirurgiske teknikker.”

”Andre kirurger har en ten-
dens til, at når de har fixet 
problemet i et knæ eller i en 
mave, så er de egentligt fær-
dige med deres arbejdet, og 
så klipser de blot huden sam-
men. Men det er jo først der, 
hvor vi som plastikkirurger 
viser vores håndværk og syer 
det pænt sammen igen,” gri-
ner Marie Louise Skærlund, 
der aldrig kunne drømme om 
at efterlade sørøver-ar på en 
patient.

Jeg vil kun have Marie 
Louise
Dorthe Byskov Jensen, 50, 
er en af Marie Louise Skær-
lunds mange tilfredse pa-
tienter. Hun skal den 31. 
oktober gennem sin fjerde 
operation, som et led i at få 
fjernet overskydende hud 
efter et massivt vægttab 
på 43 kg. Hun har allerede 
fået en fået fjernet oversky-
dende hud over mave og ryg, 
fået et brystløft og fjernet 
mormorarmene. Den sidste 
operation skal gøre kål på 
den overskydende hud på 
lårene, og så er Dorthe Bys-
kov Jensen færdig med sit 
forløb.

”Jeg havde hørt, at Marie Lou-
ise var dygtig og passioneret 
i arbejde, og hun har et ry for 
virkeligt at stramme op, og 
derfor havde jeg besluttet, 
at jeg kun ville opereres af 
hende,” fortæller Dorthe 
Byskov Jensen i telefonen.
Dorthe Byskov Jensen er 
netop ankommet til Tyrkiet, 
hvor hun glæder sig til at 
trække i bikinien. Inden op-

erationerne havde hun haft 
badedragt på siden teen-
ageårene, men nu er selvtil-
liden i top.
”Jeg er bare blevet mere glad, 
og jeg har fået så meget 
selvtillid. Marie Louise er 
en stjerne, og det, hun har 
lavet på mig, har været en 
stor omvæltning for mit liv. 
Derfor skrev jeg også et lille 
kort til hende, for jeg tror 
slet ikke, at hun ved for stor 
betydning, det har for mig,” 
siger Dorthe Byskov Jensen.

’Mommy makeover’
Marie Louise Skærlund er 
dog klar over, at vægttab-
soperationer, som Dorthe 
Byskov Jensen har fået la-
vet, er betydningsfulde for 
folk, og derfor er det også 
en af de typer operation, hun 
synes, der er mest interes-
sant at lave. 

Plastikkirurgens håndværk
Marie Louise Skærlund er speciallæge i plastik- og kosmetisk kirurgi. Hun arbejder ved 
Aleris Aalborg, hvor hun hjælper patienter med at få opfyldt sine drømme og med at få en 
øget livskvalitet, mere selvtillid og større selvværd.

”Det er min yndlingskirurgi, 
fordi man gør så stor en 
forskel for folk, og de er så 
glade for det,” siger special-
lægen.

En anden lignende opera-
tion, som hun også holder 
af at give sig i kast med, er 
’mommy makeovers’. Her 
er det især kvinder i midt 
30’erne, der ønsker at få 
rettet op på kroppen efter 
børnefødsler. Med en mom-
my makeover løftes brystet, 
mens maven bliver strammet 
ind. De er blevet særligt pop-
ulære, fordi de hjælper kvin-
der med at blive forsonet 
med sin egen krop igen efter 
at have født.

Mænd under kniven
Patientgruppen til den kos-
metiske kirurgi er med over-
tal af kvinder, men der kom-
mer også endnu flere mænd 
i klinikken på Aleris Aalborg. 
De har ofte et ønske om at 
fjerne tunge øjenlåg eller 
fedtsugning af kalkunhage, 
maven eller flankerne (sid-
erne af ryggen).

”For flere år tilbage gemte 
man sig derhjemme i en jule-
ferie, hvis man havde fået 
lavet sine øjenlåg, og ingen 
måtte vide, at man var blevet 
opereret. Nu er der en større 
accept for, at mænd også er 
forfængelige og bliver oper-
eret,” fortæller Marie Louise 
Skærlund.

En god kombination
Foruden sit arbejde på priva-
thospitalet på Sofiendalsvej, 
arbejder Marie Louise Skær-
lund fuldbeskæftiget som 
overlæge på Aalborg Univer-
sitetshospital. Her er hun an-
svarlig for vægttabskirurgi, 
transkønnets topkirurgi og 
øjenlågsrekonstruktions-
kirurgi samt med til at ud-
danne og vejlede unge 
læger i specialet. Arbejdet er 
både planlagt og akut. 

På Aleris Aalborg er pa-
tienterne selvbetalende, 
og eftersom det ikke er et 
akuthospital eller har under-

visningspligt over for yngre 
læger, er der mere ro på gan-
gene.

”Jeg har det rigtigt fint med 
kombinationen, fordi uanset 
om man er i det private eller 
i det offentlige, så hjælper 
man jo folk,” siger Marie Lou-
ise Skærlund.

En faglig vurdering
Dorthe Byskov Jensen har 
fået sine operationer lavet 
via det offentlige, men det 
hele startede med en fo-
rundersøgelse på Aleris Aal-
borg. Her vurderede Marie 
Louise Skærlund, at de gen-
er, som Dorthe havde, var så 
store, at operationen kunne 
gå gennem det offentlige. 

Derfor kan man med ro i sin-
det få en faglig vurdering af 
sine kosmetiske problemer 
og kropslige gener på Aleris 
Aalborg, og Marie Louise 
Skærlund og kollegaerne 
rådgiver og planlægger i for-
løbet. 

Det er nemt at booke en 
forundersøgelse på telefon 
eller via mail, og dermed tage 
et skridt nærmere en løsning 
med øget livskvalitet, mere 
selvtillid og større selvværd.

”Plastikkirurgi er et håndværk. Det kræver håndelag, erfaring og ikke mindst selvkritik” siger Marie Louise Skærlund
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En hjælpende hånd til ukrainske elever
På Hasseris Gymnasium & IB World School møder der hver dag 11 ukrainske elever ind 
til undervisningen på IB-uddannelsen. Takket være en donation fra Aalborg Vestre Rotary 
Klub, får eleverne nu en håndsrækning, der kan hjælpe dem til at gennemføre uddan-
nelsen.
Af redaktionen

Da krigen i Ukraine brød ud i 
februar, betød det med ét en 
ny hverdag for en lang række 
unge mennesker. De vante 

rammer blev skiftet ud med 
en ny midlertidig hjemme-
bane. På Hasseris Gymnasi-
um bød de velkommen til 11 
ukrainske elever på den in-
ternationale IB-uddannelse. 

Mange af dem havde forladt 
hjemlandet med få ejendele, 
og stod nu overfor en helt 
ny start - uden penge på 
lommen og de hjælpemidler, 
der kan hjælpe dem igen-

nem en uddannelse. Leder 
af det internationale gym-
nasium under Hasseris 
Gymnasium, Karin Mølgaard 
Skals, fortæller: “På IB-ud-
dannelsen er der krav om en 

Christian Thrane, Rotary overrækker donationen til Karin Mølgaard, Hasseris Gymnasium.

særlig lommeregner for at 
gennemføre uddannelsen. 
Uden den kan de ikke gå til 
eksamen. Udgiften på 950 
kr. lyder måske ikke af meget 
for os - men for mennesker, 
der er flygtet til vores land, 
kan det være en uoverkom-
melig post, når der også 
skal være penge til mad, 
dyner, møbler m.m.” Udover 
lommeregner skal eleverne 
medbringe en computer til 
den daglige undervisning. 
Hasseris Gymnasium stod 
derfor overfor en udfor-
dring med en række elever, 
der ikke havde de fornødne 
hjælpemidler.

Lommeregnere og com-
putere fra Rotary Aalborg 
Vestre
Hos Aalborg Vestre Ro-
tary Klub så de hurtigt mu-
ligheden for træde til med 
en hjælpende hånd. “Det 
er et godt formål, som kan 
gøre en stor forskel for de 
unge mennesker. Derfor val-
gte vi at handle hurtigt, og 
donerede 30.000 kr. til at 
købe lommeregnere og com-
putere til de studerende, der 
manglede udstyr,” forklarer 
Christian Thrane fra Aalborg 
Vestre Rotary Klub. Klubben 
har tidligere været med til at 
bygge en skole i Nepal, og så 
nu en fordel i at støtte et lo-
kalt projekt.

Glade elever
De ukrainske elever mødte 

donationen med et stort 
tak. “De blev selvfølgelig 
glade - ikke mindst fordi de 
bliver anerkendt i den situa-
tion, de står i. For dem er det 
vigtigt, at der er nogen, der 
tænker på dem - og hjælper 
dem til at få en uddannelse. 
Som uddannelsesinstitu-
tion har vi en central op-
gave i at opbygge de unge 
med forståelse og ny viden. 
På denne måde er de også 
bedre rustet, når de engang 
får mulighed for at vende 
tilbage til Ukraine,” uddyber 
Karin Mølgaard Skals. De an-
dre elever på skolen har også 
gjort en stor indsats for at 
hjælpe de ukrainske elever 
godt på vej. “Klassekammer-
aterne favner dem og gør 
meget for, at de nye elever 
føler sig velkommen. De 
hjælper med alt fra gode råd 
og sproglige udfordringer til 
sociale aktiviteter. På denne 
måde er det en opgave, som 
alle har bidraget til at løfte 
i flok,” slutter en stolt Karin 
Mølgaard Skals.

Fakta om Rotary
Rotary er en verdensom-
spændende velgørende or-
ganisation og erhvervsnet-
værk. Rotary Aalborg Vestre 
er en af 7 Rotary-klubber i 
Aalborg. Rotary sender hvert 
år 8.000 unge et år på udve-
kslingsophold i et andet land, 
heraf op mod 200 danske 
unge i 19 forskellige lande.
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Skøn Hasserisvilla med fantastisk beliggenhed

Meget attraktiv beliggen-
hed
Boligen er beliggende på en 
lille lukket stikvej, med blot 
tre ejendomme udover den, 
der nu udbydes. I bor lige 
ved det populære rekreative 
område, Rotunden, ligesom 
børnene har kort afstand til 
Gl. Hasseris skole, som lig-
ger kun cirka 500 meter fra 
hjemmet ad en sti. De større 
børn kan hurtigt cykle til 
Hasseris Gymnasium og til 
KFUMs fodboldbaner, og 
det er nemt og bekvemt at 
købe ind i Hasseris Bymidte. 
Der går busser til centrum af 

Aalborg og andre steder, fra 
stoppestederne i nærheden, 
og ellers vil mange også 
vælge at cykle til centrum. 
En, på alle måder, dejlig 
beliggenhed, som mange vil 
komme til at misunde jer. 

Fremstår klar til indfly-
tning
Parcelhus med rødder i 
60erne, og ombygget flere 
gange, for at følge med tiden 
og de skiftende krav. Der har 
dog kun været to ejere, siden 
opførelsen i 1963, som har 
opdateret med først tilbygn-
ing af første sal, og senest i 

2017, hvor der er installeret 
nye vinduer i næsten hele 
huset, og etableret nyt Dyb-
vad Køkken. På første sal 
får I tre lyse værelser med 
ovenlysvinduer, og det ene 
med fransk altan. Her er et 
ekstra rum, der nu benyttes 
som walk-in garderobe. Det 
kunne eventuelt bruges til 
et fremtidigt badeværelse, 
da det er placeret lige ved 
faldstammen. I stueplan får I 
to værelser med indbyggede 
skabe, og et opdateret 
badeværelse, mens gæste-
toilettet er holdt tro mod den 
karakteristiske og originale 

stil, bortset fra toiletkum-
men, der er opdateret. I får 
en stor og lys stue med ter-
rasseudgang, plads til flere 
afdelinger og en brændeovn, 
der både kan skabe hygge 
og sørge for opvarmning. 
Køkkenalrummet er næsten 
lige så stort som stuen og et 
sted, hvor familien helt sik-
kert vil tilbringe mange gode 
timer.

Have med hygge og høje 
træer
Haven ligger sydvestvendt, 
og er dejligt aflukket, så I kan 
opholde jer privat, når I er 

udenfor. Det er en gammel 
og veltilplantet have med 
flere høje og flotte træer, 
der har tronet her på grun-
den siden husets opførelse, 
og som medvirker til at sk-
abe en fantastisk og meget 
hyggelig stemning. Der er læ 
og skygge under træernes 
grene, og på træterrassen, 
ud fra stuen, kan I nyde solen 
store dele af dagen, og lige 
indtil den går ned igen. Der 
findes desuden et haveskur, 
der vender perfekt i forhold 
til sol og temperatur, hvis 
man vil videreføre den nu-
værende ejers tradition med 

at dyrke tomater, og samti-
dig sidde og nyde livet.

Fakta
Adresse Henrikvej 28, Has-
seris, 9000 Aalborg
Kontant 5.295.000
Ejerudgift 4.017
Energimærke D

Kontakt Jette Gudiksen på 
23416414 for mere infor-
mation 

Skøn lukket have og lige ved det rekreative område, Rotunden.

Månedens villa i Hassseris

Skøn Hasseris beliggenhed

Masser af plads på to plan

Dejligt køkken med spiseplads

Køkken og vinduer fra 2017 – tag fra 2010

Lukket have med flotte træer

Ligger på lukket stikvej

Tæt på Rotunden og 500 meter til skole
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Se vores fulde program, og køb billetter på www.musikkenshus.dk

 

 

 

Ray Chen & The Knights

Familiejulekoncert

Juleoratoriet

Kreutzer Sonaten: jalousi – lyst – besættelse

Aalborg Symfoniorkester med kor og Mikkel fra MGP

Aalborg Symfoniorkester fremfører Bachs klassiker

28.10.2022 / Kl. 19.30 / Koncertsalen
DKK 295 - 495

03.12.2022 / Kl. 12.00 & Kl. 14.00 / Koncertsalen
DKK 50 - 125

15.12.2022 / Kl. 19.30 / Koncertsalen
DKK 235 - 305

storslåede oplevelser i Musikkens Hus

 

 

 

La Vendetta & I Pagliacci

Oslo Gospel Choir

Englesang & Messingklang

18.11.2022 / Kl. 19.30 / Koncertsalen
DKK 325 - 430

04.12.2022 / Kl. 15.00 & Kl. 19.00 / Koncertsalen
DKK 325 - 380

21.12.2022 / Kl. 19.30 / Koncertsalen
DKK 235 - 305

Den Jyske Opera med drama – både på og bag scenen

Syng julen ind med et af Europas allerbedste gospelkor

Julesange, pigekor og sopran Susanna Andersson

Foto: © John MacFoto: © Shervin Lainez Foto: © Anders Bach for Den Jyske Opera
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