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Henning G. - politisk og privat Jørgen Pyndt Hent PDF Forlaget skriver: Bogen tegner et personligt og
menneskeligt portræt af hovedpersonen - og beskriver desuden den kolossale forandring, som Aalborg har
gennemgået i den tid, Henning G. Jensen har ´siddet for bordenden´ som borgmester. En forvandling fra en
by, der var afhængig af et stort udbud af traditionelle industriarbejdspladser med overvægt af ufaglærte

medarbejdere, til den moderne uddannelses-, service- og handelsby, som Aalborg er i dag. En by i voldsom
fremdrift og med stigende indbyggertal.

Bogen beskriver de politiske beslutninger og overvejelser, der har genereret denne udvikling. Men også
samarbejdet med de mange parter, der har interesse i byens forandringsprojekt, vil blive beskrevet:

Arbejdsgiverne, de handlende, uddannelsesinstitutionerne, de faglige organisationer - og alle de mange andre
interesseorganisationer, som indgår i samspillet med de kommunale beslutningstagere.

Men bogen er ikke en uimodsagt hyldest. Undervejs har den politiske sejlads fundet sted i hajfyldt farvand,
der har været kritik og modstand - og kritikerne og modstanderne vil komme til orde i bogen. Naturligvis
sammen med alle dem, der er tilfredse med og glade for den udvikling, borgmesteren har stået i spidsen for.

Alt sammen for at nuancere beskrivelsen af udviklingen og manden bag den.

Forfatteren har interviewet en lang række mennesker, som er eller har været centralt placeret i de mange
projekter, Aalborg har realiseret i Henning G. Jensens borgmestertid - og endnu flere kommer til orde i form

af kortere statements og kommentarer.

På det mere personlige plan vil bogen lægge streger til et portræt af ´mennesket bag politikeren´: Hans
opvækst, familiære baggrund, livsafgørende begivenheder osv. - og bogen er rigt illustreret.
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