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I første fase e*erår 2016. en
tapetvæg 6l trappehallens 5 etager.
Værket er som en røngtensøjle over
6dligere 6ders liv udtrykt i lag på
lag af billeder bl.a. af vær*ets
stålarbejdere og en søsætning
med besøg af Kong Frederik og
Dronningen Ingrid og et stykke af
den kran, som rejser sig fra
stueetage 6l top.
Her ses 1 og anden sal i
trappehallen.
I fase 2 renoveres og omdannes
recep6onen, hvor6l der skabes en
serie bestående af 3 billeder printet
på børstet aluminium forventes
færdig august 2017.

Billede +l 1 sal. De sorte skibstegninger bliver printet i ”stål”. Tapetdetalje 286x335cm

En kunstnerisk udsmykning @l Ejendomsselskabet GASVÆRKSVEJ A/S Trappehallen
Udsmykningen i Ejendomsselskabet Gasværksvej A/S bygning spænder over fem etager. Den rummer en historie, der fører
os +lbage i +den, +l dengang bygningen fungerede som det gamle Aalborg VærVs administra+onsbygning. Ideen har været at
få historien inkorporeret i bygningen, så den fremstår som en erindringskrop for det liv, som udspandt sig i Aalborgs VærVs
+d.
VÆRKET
Udsmykningen er et transparent lag på lag værk, der rummer billeder af søsætninger med besøg af kong Frederik, dronning
Ingrid, kraner, skibe, arbejdere, konstruk+onstegnere, søsætningsfest, omklædningsrum og selve administra+onsbygningen.
På nederste etage ses nogle af arbejderne, som var med +l at løVe værVets produk+on. På stueplan ses skibsingeniører i
arbejde på tegnestuen. Som et gennemgående symbol ﬁndes fra stueetage +l tredje sal en stor kran i et af billedlagene.
Kranen strækker sig helt +l øverste etage, hvor skiltemaleren står på en s+ge og maler ”Aalborg VærV.”
Tilsammen udgør trappeværket en transparent røntgensøjle over livet på værVet: Fra de første fotograﬁer af de første skibe
og +l fotograﬁer taget kort før værVet lukkede.
VÆRFTET
Aalborg VærV blev grundlagt i 1912 af brødrene Immanuel Stuhr og Peter Phillip Stuhr og fungerede som skibsværV under
navnet Stuhrs Maskin- og Skibsbyggeri fra 1912-1922.
VærVet begyndte i det små, med et lille skur, der blev opført på et areal øst for Østre Havn, hvor brødrenes arbejde med at
reparere skibe gik i gang. Inden længe begyndte man også at bygge nye skibe, og allerede året eVer grundlæggelsen, i 1913,
blev det første skib, ”Jens Riis”, bygget. Det blev indledningen på en ganske imponerende udvikling, der skulle komme +l at
præge Aalborg de næste mere end 75 år.
Fra 1922-1927 hed værVet Aalborg SkibsværV og fra 1927-1937 hed det Aalborg Maskin- og Skibsbyggeri. Fra 1937 og frem
+l værVets lukning i 1988 var værVet ejet af J.Lauritzen under navnet Aalborg VærV A/S.
Fra s+Velsen i 1912 +l lukningen i 1988 blev her bygget en imponerende række skibe, og tusindvis af aalborgensiske
arbejdere arbejdede her, mange i ﬂere genera+oner. Det sidste skib, der blev bygget færdigt på værVet var et kølefragtskib
+l et sovje+sk rederi. Det hed Akademik Zavaritskiy og blev leveret i 1986. EVerfølgende blev skroget +l en jernbanefærge
Sassnitz bygget på værVet. Men færgen blev bygget færdig i Frederikshavn og er derfor registreret dér med byggenummer
690. Den sejler i øvrigt stadig på ruten mellem Rødby og Pufgarten.
® billedkunstner Lisa Rosenmeier 2016.

Tapetudsmykningen i trapperummet over 5 etager. Her set fra 1sal og 4sal

Komposi+on +l 2 sal. Tapet 286x335cm. De sorte skibstegninger bliver printet i ”stål”

Komposi+on +l 4 sal. Tapet 286x335cm

Fase 2. Recep@onen, Ejendomsselskabet Gasværksvej24.Aps.
EVer renovering og ombygning af recep+onsområdet, skabes der et forløb af billeder her+l. Disse komposi+oner er også skabt af materiale fra Aalborg
skibs og stål -værVernes historie og skal ses samlet, som et forløb der byder indenfor i ejendommen og leder de besøgende videre ind +l trappehallen.
Den nye serie består af 3 billeder i forskellige, dog korresponderende farveholdninger. Hver billede måler 210 cm h x 140cm, og er printet på børstet
aluminium.

Skitse / siden fotos fra Recep+onen eVer ophænging

Fase 3. Forslag @l enkelt billeder rundt om i huset printet på børstet aluminium. Undervejs i forløbet blev jeg bedt om at lave en del
enkeltbilleder +l evt. ophængning andre steder i huset. I det følgende vises uddrag her af.

Fra processen. Forslag +l print på børstet aluminium i variable str. op +l 280x450cm +l placering andre steder i bygningen. Her +l væg i recep+on ca 270 x450cm

Testprint på metalfolie og børset aluminium.

Fra processen forslag +l væg i recep+on 270x450cm

Fra billedserien ”søsætning” +l print på
børstet aluminium.
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