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KRISTIAN BRUUN Larsen for-
lod folkeskolen uden færdig-
heder.

Forleden tog han svende-
brev med bravur og rundede 
af med et flot 10-tal.

- Han kan ikke lyve. Jeg 
kender ingen, der er så ærlig 
som ham. Men det er jo kun 
positivt.

Verner H. Kristiansen ved 
bedre end de fleste, hvad 
han taler om.

I tre og et halvt år har han 
haft hovedansvaret for de 
færdigheder, den nyuddan-
nede anlægsstruktør Kristi-
an Bruun Larsen har tilegnet 
sig via sit lærlingeforløb hos 
Kloakdoktoren.

”En af fagets bedste svende”
Indehaveren af den Hobro-
baserede entreprenørvirk-
somhed er ikke i tvivl om, at 
branchen netop har fået en 
af de bedste svende i faget.

- Kristian er ualmindelig 
dygtig. Han har i høj grad få-
et noget ud af sin tid som 
lærling. Især når man tæn-
ker på de færdigheder, han 
kom ud af folkeskolen med, 
påpeger Verner H. Kristian-
sen.

Det lå nemlig ikke i korte-
ne, at Kristian Bruun Larsen 
skulle tilegne sig nogen form 
for uddannelse.

Trods et eksamensbevis 
fra 9. klasse var det faglige 

niveau mildest talt begræn-
set hos Kristian, der med eg-
ne ord havde svært ved det 
meste. 

Havde det svært i folkeskolen
- Jeg faldt aldrig til i folke-
skolen. De første år var det 
okay, men efterhånden be-
gyndte opgaverne at blive 
abstrakte, forklarer den ny-
uddannede anlægsstruktør.

-  Der var ikke hold i tinge-
ne. Når vi læste, var det 
svært for mig at sætte det i 
forhold til noget praktisk.

Det blev for kedeligt, så jeg 
mistede interessen. Desvær-
re betød det også, at jeg fak-
tisk ikke lærte noget, konsta-

Kristians fremtid lå 

hos Kloakdoktoren
terer Kristian Bruun Larsen, 
som dog langt fra var uden 
evner.

Store praktiske færdighe-
der samt en solid interesse 
for mekanik skulle vise sig at 
få afgørende betydning se-
nere i livet.

Kendte hinanden
Kristian Bruun Larsen har 
kendt Verner H. Kristiansen 
siden han var dreng.

Allerede mens han gik i 
skole, var han ofte med Klo-
akdoktoren på arbejde.

- Jeg fik lov at være med i 
rendegraveren og havde det 
sjovt med det.

Derfor var også naturligt 
for mig at søge læreplads hos 
Kloakdoktoren efter 9. klas-
se. Heldigvis ville de gerne 
have mig, og jeg har bestemt 
ikke fortrudt, siger den 
20-årige anlægsstruktør.

Han betegner i øvrigt sit 
uddannelsesforløb som fan-
tastisk.

- Jeg havde behov for at 
komme i gang med noget 
praktisk. Derfor er det også 
gået rigtig godt på skolefor-
løbene. Jeg har ikke haft 
problemer med at følge 
med, hvilket i høj grad skyl-
des, at det faglige har været 
forbundet med virkelighe-
den, siger Kristian. 

Tag en lærling
Den dygtige anlægsstruktør 
får da heller ikke lov at lade 
sine evner gå til spilde.

Han har allerede forlæn-
get sit engagement hos Klo-
akdoktoren, hvor kunderne 
således fortsat kan nyde 
gavn af den vellidte og nu 
også veluddannede medar-
bejder.

- Vi har været rigtig glade 
for Kristian. Han er et godt 
eksempel på, at vi i bran-
chen ikke skal være bange 
for at engagere lærlinge, 
som måske ikke kommer ud 
af skolen med de flotteste 
karakterer, lyder Verner H. 
Kristiansens råd til kolleger-
ne.

20-årige Kristian Bruun Larsen havde det svært i folkeskolen, men fik 10-tal ved svendeprøven og er 
nu udlært anlægsstruktør.   Privatfoto
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Køb hvidevarer og belysning 
i din lokale EL-salgs butik 

– hvor ellers?

Spar på elregningen med nye 
hvidevarer og el-apparater

Arden EL-service har det hele til den moderne familie:

• Hvidevarer, el-apparater, tv, boxer-abonnement

• Hvidevareservice

• Lamper til inden- og udendørsbrug

• Tyverialarm, videoovervågning, adgangskontrol

• Varmepumper luft/luft, luft/vand, jordvarmeanlæg

• El-artikler, lysdæmpere, afbrydere, stik, kabler mv.

• Døgnvagt

Med ét besøg kan du få professionel rådgivning om 
produktet, levering, service før og efter købet 

samt hjælp til installationen.

Gutenbergvej 1 - 9510 Arden
98 56 16 66 - 40 87 73 63

Se aktuelle tilbud på www.ardenel.dk

Kort sagt: 

Alt i ét fra køb til installation

NY DAMEFRISØR HOS

SALON Asim
Alle hverdage fra kl. 14.30 

ÅBENT MANDAG TIL FREDAG 9.00-18.00 OG LØRDAG 9.00-16.00

Herre . . . . . . . . . . . . .130,-

Dame . . . . . . . . . . . . .200,-

Børn/pensionist . . .100,-

Skaldet. . . . . . . . . . . . 75,-

Øjnebryn . . . . . . . . . . 75,-

Adelgade 24 . 9500 Hobro . Tlf. 98 55 75 13 el. 22 92 15 49 
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