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I håndværket hædrer vi gerne 
den veludførte svendeprøve med 
betegnelsen ”ros”. Betegnelsen 
rinder i hu ved gennemlæsning af 
Københavns Kommunes budget 
for 2019, som hele syv partier i 
Københavns Borgerrepræsentation 
står sammen om.

I et budget, hvor man gerne vil tilgodese den 
børne- og ældrevenlige by, den grønne by og den 
trygge by, er der også blevet plads til at indtænke 
virksomhederne med investeringer for intet 
mindre end en kvart milliard kroner.

Skarpest står byggesagsgebyrerne, der ellers 
igennem de senere år været kilde til megen 
kævl, om de nu var for høje eller for lave. Nu 
griber man i stedet mere radikalt til værks 
– man afskaffer dem simpelthen. Sådan! På 
samme tid afsættes midler til flere forhånds-
dialogmøder – altså personlige møder mel-
lem bygherre eller rådgiver og kommunens 
sagsbehandlere – i større byggesager.

ROS! lederen

Per vangekjær FORMAND

Besnærende
i øvrigt er det

55 initiativer, der skal styrke tilgangen 
til erhvervsuddannelserne – så 
besnærende lød det i regeringens nylige 
udspil, der skal sætte skub i tilgangen 
til erhvervsuddannelserne. De skal 
rebrandes, og de faglige uddannelser skal 
have fornyet deres fortælling. Ja, og der 
følger penge med – 1,5 milliarder kroner.

Nu får vi da vendt bøtten; de unge vil på det nærmeste flygte 
fra gymnasierne og over på teknisk skole.

Eller – ?
Trods de mange velmente og fine forslag til at få flere til at 
vælge en erhvervsuddannelse, så er der noget, der halter. For 
det første virker det uoprigtigt, når man på den ene side er pa-
rat til at skyde 1,5 milliard kroner ind i uddannelserne og på den 
anden fastholder det såkaldte omprioriteringsbidrag. For det 
andet virker det – helt ærligt! – naivt at tro, at en politisk aftale 
udsendt fra Christiansborg for alvor kan rykke ved de unges 
adfærd. Spørg i stedet de unge selv, hvad der kunne få dem til 
at vælge en erhvervsuddannelse!

I forsommeren blev vi gjort bekendt med den norske model, 
der bygger på et toårigt fælles, fagligt forløb med en grundig 
introduktion til den brede vifte af karrieremuligheder. Siden er 
modellen druknet i mediestormen. Det er synd. Det er måske 
den vej, vi skal – ikke mindst med henblik på at skabe et billede 
af jævnbyrdighed mellem boglige og tekniske uddannelser.

Tilmed er tiden måske inde til en smule selvransagelse i de 
faglige udvalg, der indtil nu har ligget i flyverskjul. De bærer 
også et tungt ansvar for at gøre erhvervsuddannelserne mo-
derne og attraktive og må passe på ikke at fryse fast i forælde-
de strukturer og tankegange. 

Måske er det her, bøtten skal vendes?

Vi glæder os også over, at der nu er 
politisk flertal for at analysere – og æn-
dre på! - kommunens måde at forholde 
sig til virksomhederne, så mange års 
ambitioner om at overgå fra gamle tiders 
myndighedskultur til en kundeorienteret 
servicekultur kan realiseres. Og helt bal-
samisk lyder det, at der afsættes penge 
til at afdække, hvad politikker og regler 
skaber af vækstbarrierer for virksom-
hederne. Ja, selv p-problematikken er 
adresseret med et tilsagn om at under-
søge mulighederne for at etablere 500 
parkeringspladser til erhvervsbiler. Bravo!

Ikke mindst glæder det os, at man har 
fundet inspiration i afrapporteringen fra 
den taskforce, som overborgmesteren 
nedsatte i forbindelse med budget 2018. 
Her var Håndværkerforeningen repræ-
senteret, og vi kunne da også fornemme 
stor lydhørhed under taskforcens møder.

Alt tyder på, at vi nu alle deler opfat-
telsen af, at målet om en by med høj 
livskvalitet blandt andet nås gennem et 
erhvervsliv, der trives, og som præsterer 
vækst.

Skal det nu være ekstra godt – og skal 
alle byens virksomheder på tværs af 
brancher og fag få glæde af de mildere 
vinde – så må dækningsafgiften stå for 
tur i 2020.

Der skal noget ekstra til for at opnå en 
bronze- eller sølvmedalje!

MESTER udkommer 6 gange om året, og sendes gratis til alle  
medlemmer, udvalgte virksomheder og brancheorganisationer.

Er du interesseret i at modtage MESTER, så ring eller skriv til  
sekretariatet på tlf. 3312 2717, hvf@hvfkbh.dk.
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TÆT PÅ  

HÅNDVÆRK

Hovedstaden i tal

Laugenes 

opvisning

AktiviteterÅben byggeplads

portræt

Kulturnat

Jannick på en typisk 
arbejdsdag i Emdrup 
Huse.

Et bredt flertal står 
bag budgetaftalen for 
2019, der antyder et 
markant kursskifte, når 
det gælder erhvervs-
politikken.

Der er noget robusthed 
knyttet til skind. Man næsten 
smeder i det snarere end 
syer i det.

I september indgik syv partier 
budgetaftale 2019 for København. 
Det blev et grønt budget.

Oplev dansk håndværk når 
det er bedst. Skrædderlauget, 
Buntmagerlauget, 
Guldsmedelauget og 
Håndværkerforeningen 
København inviterer til opvisning 
i perfektionismens tegn.

Vi tilbyder også en række større 
aktiviteter.

50 elever fra Nyboder Skole har været til 
Åben Byggeplads i Moltkes Palæ.

Møbelsnedkermester Mads Raaschou 
har investeret et millionbeløb i et 

avanceret CNC-anlæg. 

Kulturnatten rammer København 
den 12. oktober 2018, og igen i år 
inviterer Håndværkerforeningen in-
denfor i det historiske Moltkes Palæ 
i Dronningens Tværgade.

mester
nº
1
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Håndværk er uløseligt forbundet med arbejdstid, og det gør håndværket kostbart. 
Men med moderne teknologi kan vi fastholde håndværkets vigtigste kendetegn: Det 
unikt forarbejdede produkt.

Høje timelønninger og billig industriproduktion har for længst gjort det af med tradi-
tionen for at gå til snedkeren og få udført en spisestue til hjemmet. Men på samme 
tid lærer håndværket af industrialiseringen og integrerer den moderne teknologi i 
håndværksvirksomhederne. Derfor har Danmark endnu pænt store møbelsnedkerier.

Møbelsnedkermester Mads Raaschou har investeret et millionbeløb i et avanceret 
CNC-anlæg. Anlægget er opstillet i det 7.500 kvadratmeter store værksted i en tidli-
gere industribygning i Skovlunde.

Det lå i kortene, at Mads Raaschou (43) skulle noget med byggeri eller indretning som 
voksen. Han kom i erhvervspraktik i folkeskolen i et snedkerværksted, og her må han 
have vist gode evner, for han blev tilbudt at gå i lære, når skolen sluttede. Svendebre-
vet erhvervede han i 1997.

Fra ingen kunder til succes
med fremstilling af køkkener
En god bekendt – en tømrer – overtog få år senere et tømrerværksted med tilhøren-
de snedkeri. Her lejede Mads Raaschou sig ind som nybagt, selvstændig snedkerme-
ster. Tømrerfirmaet holdt dog ikke skansen og lukkede, hvorpå Mads måtte i gang på 
den hårde måde – uden kunder.

»Jeg kørte rundt på byggepladser og 
løste forefaldende opgaver. Det gik – og 
jeg kunne leje mig ind i nogle lokaler på 
Øverødvej ved Holte.«

Her begyndte Mads at fremstille køkke-
ner, hvorefter den ene opgave tog den 
anden.

I dette forår passerede Mads Raaschou 
endnu en milepæl med åbningen af sit 
nye værksted i Skovlunde. Raaschou 
Inventar leverer alt lige fra køkkener og 
barer i restauranter til receptionsskran-
ker. Det sker i samarbejde med designere 
og arkitekter.

For godt seks år siden tilkom dattersel-
skabet Raaschou Byg, en 15-18 mand stor 
entreprenørvirksomhed, der påtager sig 
den hele indretningsopgave.

»I forbindelse med en opgave bliver vi tit 
spurgt, om vi ikke også kan udføre det 
eller det? Det kan vi så med konstruktio-
nen Raaschou Byg.«    

Teknologi-
investering i 
millionklassen

Mads raaschou Møbelsnedkermester

Tekst: Adam Pade
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Teknologi-investering i millionklassen

Snedkeren og teknologien
I 2005 grundlagde Mads Raaschou sin digitale maskinpark 
med den første CNC-maskine. Den seneste investering er i et 
fem-akset anlæg. Dermed kan den 17 meter lange og fem me-
ter brede maskine nå om ad flere dimensioner og eksempelvis 
fremstille hele modeller af bygningsinventar – ja, den kan selv 
beregne skæreplanerne.

Systemet holder styr på rester – fraskårne plader i større eller 
mindre dimensioner, der ikke lige var brug for. Hvor snedkeriet 
tidligere stillede pladerne til side og lod dem stå, til de fyldte 
for meget og smed dem ud, kan flere af dem nu indgå i en ny 
produktion.

Industrien gik foran
Lidt polemisk vover Mads Raaschou at give Ikea – og lignende 
koncerner – æren for at indlede den digitale æra i møbelsned-
kerfaget: Industrialiseringen af møbelproduktionen har drevet 
teknologien fremad.

Mads Raaschou ser ikke alene på, om digitaliseringen har betalt 
sig; ligeså meget på den kvalitet og den præcision, den kan 
præstere. Forudsætningen for at bruge teknologien er, at hånd-
værket – fornemmelsen for det, følelsen for det – følger med.

Den udbredte brug af moderne teknologi – kombineret med be-
hovet for den faglige forankring – må vel påvirke uddannelsen?

»Vi må bryde med den romantiske illusion om møbelsnedke-
ren i det lille kælderværksted. Man må ikke lade sig forblæn-
de,« fastslår Mads Raaschou, der har siddet i fagets faglige 
udvalg gennem de seneste seks år.

Øverst: De to maskinsnedkere Martin og Frederik 
står ved trykbjælkesaven i det automatiserede 
pladeopskæringsanlæg.
Th: Martin arbejder ved rundsaven.

Kasper kontrolmåler emnet for at se, om det 
holder tolerancen.

Den digitale æra
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Mere OK at være håndværker
Mads Raaschou betegner dog den typiske 
snedkerlærling som 25+ med en studen-
tereksamen og en vis arbejdserfaring i 
bagagen. For tiden beskæftiger virksom-
heden 14 lærlinge.

»Vi bestræber os på at uddanne næste 
generation, og vi føler os efterhånden 
godt bakket op af politikerne: Det bliver 
lidt mere OK at være håndværker,« synes 
Mads Raaschou.

Tænder på ledelse
Med en virksomhed på op imod 60 
medarbejdere er der ikke megen tid til 
at snedkerere. Savner man ikke det som 
fagmand?

»Det er spændende at være med til at 
udvikle mennesker. Vi har mange velmo-
tiverede medarbejdere – hvordan kan jeg 
medvirke til at gøre dem endnu dygtige-
re? Og hvordan kan jeg i det hele taget 
optimere forretningen, både økonomisk 
og teknisk?« lyder det fra snedkermeste-
ren, der ikke mindst har hentet ledelses-
erfaring igennem sine 20 år som spejder.

Skal føres videre
Herudover drives Mads Raaschou af en-
gagementet for sit fag. Han er formand 
for Snedkersektionen under Dansk Byg-
geri, nyvalgt oldermand i Snedkerlauget, 
formand for Dansk Byggeri i Hovedsta-
den og medlem af Håndværkerforenin-
gens bestyrelse.

»I faget ligger en dybtgående erfaring, 
der er langt ældre end Snedkerlaugets 
460 år. Det er vigtigt at fastholde den og 
forankre den. Det er blandt andet den, 
der gør én stolt af at være håndværker,« 
lyder det fra snedkermesteren.

» 
Vi uddanner næste 
generation, og vi føler os 
efterhånden godt bakket 
op af politikerne.

Det er blevet mere OK at 
være håndværker

«

Mads Raaschou foran  
fræseværktøjet i det  
fem-akset CNC-anlæg 

Mads Raaschou

Teknologi-investering i millionklassen
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38

0,3

budget 2019

Flere
virksomheder

Afsat til 
erhversområdet

MILLIARDER DKK

 ca.

MILLIARDER DKK

Fra 2015 til 2016 var der en stigning på 4,1% 
i antallet af virksomheder, og det samlet 
antal ender på 33.895 i 2016.

I september indgik syv partier budgetaftale 
2019 for København. Det blev et grønt 
budget med parker, ren luft og velfærd til 
børn, ældre og udsatte.

I budgettet er der afsat penge til en 
erhvervspakke, der skal gøre det nemmere 
at være virksomhed i København.

Virksomheder med

Virksomheder med

forventes antallet af lærepladser at blive i 2018  
inden for bygge- og anlægsbranchen.

Dansk Byggeri SMVdanmark
= 100 Virksomheder  

Danmarks Statistik

Begrænset vækst

positiv status

Hovedstaden i tal

6.000
unge mennesker fik en læreplads i byggeriet, i 2014.

10.000

2016

69%
Mangler arbejdskraft 

38%
Mangler finansiering

41 %
Forventer en stigning 
i årets resultat

50%
Er i bedre økonomisk situation, 
sammenlignet med sidste år

Facts om københavns kommune

Partierne bag aftalen er Socialdemokratiet, 
Radikale Venstre, SF, Venstre, Konservative 
samt Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.
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Omkring en kvart milliard kroner er sat 
af til at styrke de københavnske virk-
somheders rammevilkår i Københavns 
Kommunes budget for 2019. Største ud-
giftspost er en udfasning af byggesags-
gebyret, men der er også afsat penge til 
en analyse af kommunens servicekultur, 
herunder behandlingen af byggesager.

Herudover er afsat 13 millioner kroner til 
at styrke folkeskoleelevernes kendskab 
til uddannelse og jobmuligheder inden 
for områder som teknologi, innovation og 
entreprenørskab. Alle folkeskoleelever 
kommer til at opleve et skole-virksom-
hedsforløb i løbet af deres skoletid for 
at inspirere dem til et mere nuanceret 
uddannelsesvalg.

Først i september barslede et bredt 
borgerrepræsentationsflertal med en 
budgetaftale, der på mange måder 
bryder med tidligere års budgetter. For 
mens viljen til at lette virksomhedernes 
rammevilkår nok har været til stede, har 
det skortet på handling.

Ifølge budgetaftalen er det ikke mindst 
den erhvervs-taskforce, som overborg-
mester Frank Jensen (S) foranledigede 
nedsat i fjor, der har givet inspiration til 
initiativerne – tillige med en erkendelse 
af, at økonomisk vækst og ambitionen 
om en hovedstad med høj livskvalitet 
hænger sammen.

500 erhvervsparkeringspladser
Rigtig løfterigt lyder det, at kommunen 
vil analysere mulighederne for at etab-
lere 500 nye parkeringspladser helliget 
erhvervskøretøjer. Også pendlerne kom-
mes i møde, idet Økonomiforvaltningen 

bliver bedt om at undersøge muligheder-
ne for at etablere parker-og-rejsanlæg i 
omegnskommunerne, så man kan bruge 
offentlig transport ind til byen i stedet.

Virksomhederne vil også få glæde af en 
omlægning af beskæftigelsesindsatsen, 
så den bliver mere målrettet virksomhe-
derne.
 

Strategiske indsatser
Endelig er der afsat en generel ramme 
på tre millioner kroner til ”strategiske 
erhvervspolitiske indsatser”, som det 
udtrykkes. Herunder for eksempel dialog 
med erhvervslivet samt analyser, evalu-
eringer og effektmålinger af erhvervsli-
vets behov og vilkår for at skabe vækst 
og beskæftigelse.

København er fortsat en by i vækst, og 
derfor kan byggeriet forvente et fortsat 
højt investeringsniveau, når det gælder 
skoler og institutioner. Således highligh-
ter budgetaftalen opførelse af tre nye 
skoler og etableringen af mere end 1.300 
nye daginstitutionspladser.

Mens overborgmester Frank Jensen 
igennem årene har talt positivt om at 
styrke virksomhedernes rammevilkår i 
København, så har det knebet med at få 
et flertal i borgerrepræsentationen med 
på idéen.

Gennembrud

1,7 
mia.kr. til skoler og 
daginstitutionspladser

2.550
Nye boliger i Ørestad Fælled 
Kvarter

181
mio.kr. til gebyrfritagelse for 
byggesager i perioden 2019-
2022

13,4
mio.kr. til mere 
virksomhedssamarbejde i 
folkeskolen 

10.000
Flere indbyggere i 
København om året

22
af task forcens 37 
anbefalinger er tilgodeset 
for i alt 122 mio.kr.

Et bredt flertal står bag budgetaftalen for 2019, der antyder et 
markant kursskifte, når det gælder erhvervspolitikken

Frank Jensen 
udtaler:

» 
Jeg er glad for, at et 
bredt politisk flertal 
i denne budgetaftale 
har været enige om at 
give bedre vilkår for 
erhvervslivet. 

Vi skal være en 
erhvervsvenlig 
kommune, også her 
på rådhuset, hvis 
København også i 
fremtiden skal skabe 
vækst og job til gavn 
for både københavnere 
og resten af Danmark,

«
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Socialt ansvar er ikke et nyt begreb i håndværket. Fonde, 
stiftelser og organisationer har igennem århundreder 
hjulpet lærlinge, sygdomsramte og efterladte med 
eksempelvis boliger eller pengebeløb. Mange af disse 
institutioner eksisterer endnu. Andre, der afspejler vor 
egen tids behov, er kommet til. Her kan du møde en af de 
aktører, der arbejder i håndværkets tjeneste

PFS tilbyder pensionsordninger til 
selvstændige ejere og ledere. Hertil 
kommer en vifte af helbreds- og sy-
geforsikringsordninger. PFS har en 
samarbejdsaftale med Danica, der 
tager sig af formueforvaltning og 
rådgivning. PFS repræsenterer ca. 
32.000 ordninger og en pensions-
formue på godt 22 milliarder kr.
I dag er det muligt for alle med 
et CVR-nummer, at oprette en 
pensionsordning hos Pension for 
Selvstændige.

Med et Dribe abonnement vælger du din faste hverdagsbil fra Garagen  
i vores app. Kører i den, så længe du vil. Skifter den, hvis du får lyst.  
Og når du skal noget særligt, kan du supplere din hverdagsbil med et  
stort udvalg af specielle biler til ethvert behov. Læs mere på dribe.dk

Hverdag.

Bryllupsdag. Sommerdag. Flyttedag.

Dribe er en
helt ny måde at 

have bil på.
Eller faktisk at have mange biler på.

Billeje kræver Dribe app og medlemskab (499 kr./30 dage, binding: 180 dage, min. pris 2.994 kr.), 
krav om min. 26 år, dansk bopæl, skadefri kørsel sidste 3 år. Viste biler kan være udsolgt.

Dribe_ann_220x275.indd   1 20/09/2018   14.08

I håndværkets

tjeneste

Pension for Selvstændige blev stiftet i 
1991, da arbejdsmarkeds- og firmapensi-
onsordningerne begyndte at slå igennem 
på det danske arbejdsmarked. Ordnin-
gerne var da i høj grad rettet mod de 
ansatte, og ingen tænkte på håndværks-
mesteren eller ejerlederen.

Derfor valgte en række af håndværkets 
organisationer – Håndværksrådet, Dansk 
Byggeri og TEKNIQ – at gå sammen, for 
at sikre nogle fornuftige vilkår for deres 
medlemmer - håndværksmesteren. 

Resultatet blev Pension for Selvstændige, 
hvis hovedformål er at sikre, at organi-
sationernes medlemmer – selvstændige 
håndværksmestre – får taget stilling til, 
hvordan de vil spare op til pension i god 

tid inden den erhvervsaktive alder slutter. 
Derfor er hovedvægten på PFS arbejde 
baseret på rådgivning, snarere end på 
salg.

PFS er en non-profit-fond, og fordi 
ejer-organisationerne ikke hiver over-
skuddet ud af fonden, har PFS mulighed 
for, at understøtte aktiviteter, som giver 
værdi for medlemmerne af håndværkets 
organisationer. 

- Vi er sat i verden for at sikre bedst mu-
lige pensions- og forsikringsvilkår for den 
selvstændige håndværksmester. Og vi 
tilbyder faktisk et af de mest konkurren-
cedygtige pensionstilbud på markedet, 
fortæller Lars Kvistskov Larsen, direktør i 
Pension for Selvstændige. 

LÆS MERE PÅ: PFS.DK
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30-årige Jannick Jørgensen er udlært 
elektriker, og arbejder som service-
montør i GBK Teknik A/S. Jannick blev 
udlært i 2011, og har været ansat i 
GBK Teknik i fem år.

Billedserie
Jannick jørgensen elektriker

MESTER har besøgt Jannick på en typisk 
arbejdsdag i Emdrup Huse. Her spænder 
opgaverne fra reparation og udskiftning 
af el-installationer i køkkener og boliger 
til montering af lamper både indendøre 
og udendøre.

Jannick er glad for arbejdet og nyder 
mødet med kunderne og det daglige 
samarbejde med de andre håndværkere.    
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Billedserie
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Jannick i det ”rullende værksted”. Ud 
over monteringsarbejdet i Emdrup 
Huse har Jannick blandt andet faste 
opgaver på Dyrehavsbakken nord 
for København.

OPFINDELSER
DER

ÆNDREDE
VERDEN

TEKNISKMUSEUM.DK

Untitled-5   1 21/09/2018   10.28
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Skindet
bedrager aldrig 
Hos Hanne Harnov 

I Kronprinsessegade få hundrede meter fra Kongens Nytorv 
opførte stadsbygmester Peter Meyn i 1804 et tre alen højt 
gitter brudt af 14 små pavilloner – eller boutiquer – efter fransk 
forbillede. Her kunne eksempelvis mindre håndværksvirksom-
heder have deres virke og bidrage med en årlig husleje.

Sådan er det også i dag, og man bliver klogere på godt kunst-
håndværk ved at trisse ned gennem gaden.

I nr. 17 holder Hanne Harnov til. Hun har helt siden 1991 udført 
allehånde typer beklædning i skind til både mænd og kvinder, 
først i Odense, hvor hun stammer fra, dernæst i København – 
og siden 2010 altså her i Kronprinsessegade. Man kan komme 
ind fra gaden med en idé i baghovedet om en jakke eller et 
par bukser, eller man kan træffe et valg ud fra Hanne Harnovs 
kollektion, som hun fornyer hvert år, og få syet sin egen frakke 
eller nederdel med udgangspunkt i årets kollektion.

Håndværk – fitting – couture
Hanne Harnov befinder sig med egne ord i grænselandet 
mellem håndværk, fitting og couture, men hun gør afstikkere 
til kunsten, fordi den tillader hende at lege og afsøge både ma-
terialets og hendes egne grænser – og fordi den kan inspirere 
i det daglige arbejde. Det er både blevet til udstillinger og til 
samarbejdet X of Copenhagen sammen med stylisten Alexan-
dra Carl og guldsmed Marlene Juhl Jørgensen. Og hun tænker 
gerne både i mode, det klassiske og det avantgardistiske.

Paletten er enkel; uden for megen pynt, ofte blot med en 
stikning som accent, eller måske en stukket pressefold i et par 
bukser. Hertil kommer farverne, der kan svinge fra klassisk 
stilfærdig til gul og pink.

I Kronprinsessegade få hundrede meter fra Kongens 
Nytorv opførte stadsbygmester Peter Meyn i 1804 
14 små pavilloner – eller boutiquer – efter fransk 
forbillede. Her holder Hanne Harnov til i nr 17.

Der er noget robusthed knyttet til 
skind. Man næsten smeder i det 
snarere end syer i det. Gederuskind 
eller kalve- og lammeruskind er 
beklædningsformgiveren Hanne Harnovs 
foretrukne medie.

Af Adam Pade
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Et værk begynder med en tanke og en tegning – et mønster. 
Mønstret realiseres på en staut – en model i lærred.

»Her kan jeg arbejde med længde og planlægge skæringerne, 
der blandt andet afhænger af skindstykkernes størrelse,« for-
klarer Hanne Harnov. Hendes metode minder om skrædderens. 
Det gælder også mødet med kunden:

Modtrend til nettet
»I disse år, hvor nethandel vinder mere og mere indpas, bliver 
det at købe et tilpasset eller skræddersyet stykke beklædning 
til en totaloplevelse. Interessen for det unikke kunsthåndværk 
og den kvalitet, det repræsenterer, er stigende – måske netop 
som en modtrend til nettet,« erfarer Hanne Harnov.

Kundekredsen begrænser sig ikke til en eksklusiv skare af kø-
bedygtige forbrugere. Ønsket om at erhverve det unikke og at 
omgive sig med kvalitet deles bredt, fornemmer hun – ud  
fra princippet: Lidt, men godt.

Hanne Harnov udgik fra Odense Fagskole og Håndarbejdsse-
minarium i 1990 som beklædningsformgiver. Hendes særlige 
interesse for skind opstod under uddannelsen; her fandt hun sit 
materiale.

Det robuste materiale
»Skind er et robust materiale. Man arbejder med det og former 
det på en anden måde end stof,« forklarer Hanne Harnov.

Skindstykkerne bliver føjet sammen enten på skindsymaskinen 
eller pelssymaskinen. Skindsymaskinen syer som en almindelig 
symaskine, men er bare kraftigere og forsynet med en speciel 
vandrefod, der skridt for skridt trækker skindet ind under sig og 
sætter stingene. Pelsmaskinen trækker en løkke rundt omkring 
de to stykker skind.

Af mere lavteknologisk karakter er der føllet, som Hanne Har-
nov bruger til at dampe skindet og presse det i form.

 WWW.ZOLO.DK

skindet bedrager aldrig

HANNE HARNOV

Uddannet  
beklædningsformgiver fra 

Odense Fagskole og Håndar-
bejdsseminarium 1990. 

Etablerede eget værksted i 
1991 med skind som speciale.

Udfører jakker, bukser, 
frakker, nederdele mv. på be-
stilling – designet fra bunden 
eller med udgangspunkt i sin 

årligt fornyede kollektion af 
10 forskellige designs.

OPLEV 
KOLLEKTIONEN

LEATHER COUTURE

Værkstedet i 
Kronprinsessegade nr 17

eller
 

Bach Copenhagen
Kongens Nytorv
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mega mangevindere!

SPIL MED OM 3,3 MIO. 
FOR KUN 37 KR. +ALM SMS-TAKST

sms “kbh” til 1991

Juryen bag Skt. Loye prisen 2019 har nomineret 
tre udstillere, der skal videre i Skt. Loye-forløbet. 
Valget er faldet på Louise Frølund Bech, Nanna 
Obel og Marie Rimmen. De står nu alle tre med et 
arbejdslegat på 15.000 kroner i hånden og en ar-
bejdsperiode på 8 måneder foran sig – et arbejde 
der kulminerer i udstillingen ”En dronning værdig 
– mester, mæcen, monark” på Christiansborg Slot 
næste efterår.
Med reference til titlen ”En dronning værdig” skal 
de tre nominerede fremstille en serie af værker, 
som ”spejles” i en mindre samling af Hendes 
Majestæt Dronning Magrethes egne smykker og 
objekter, som udstilles samtidig.
På den måde bindes magt, kongehus, Christi-
ansborg slot og ikke mindst smykker og smukke 
objekter sammen i en storslået udstilling i De 
Kongelige Repræsentationslokaler på Christians-
borg Slot. Samtidig udvælger juryen den endelige 
modtager af Skt. Loye Prisen på 100.000 kroner.

Louise Frølund Bechs ring af serpentin og sølv fra serien 
From the Empress Chamers. Foto: Tove Baunbæk Nørkjær

UDSTILLING

Udstillingen åbner den 26. september 2019, hvor 
startskuddet også lyder til ”Smykkernes By”, hvor 
medlemmer af Kjøbenhavns Guldsmedelaug 
åbner op for publikum med særlige aktiviteter i 
butikker, værksteder og gallerier i København.

Mød de Tre nominerede

SMYKKERNES BY

GULDSMEDELAUGET.DK

Tre nominerede

Skt. Loye prisen 
2019
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Aktivitets
center
Mange af de sociale aktiviteter, som 
foreningen tilbyder, planlægges og 
gennemføres af frivillige ildsjæle.

Det betyder, at næsten uanset hvilken interesse du har er der 
andre, som deler din passion.

Vi tilbyder også en række større aktiviteter. Det kan være 
særarrangementer udelukkende for Håndværkerforeningens 
medlemmer eller billetter til større begivenheder, hvor med-
lemmer af Håndværkerforeningen kan deltage til en særlig 
medlemspris.

Som medlem har du en personlig profil i vores Aktivitetscenter. 
Her kan du tilmelde dig og betale for de aktiviteter, som du 
har lyst til at deltage i. Når du er logget ind, kan du se, hvilke 
aktiviteter du er tilmeldt og har deltaget i, ligesom du kan se de 
kontaktoplysninger, vi har på dig.

Vi har brug for din e-mail
Vi opfordrer dig til at sikre, at dine kontaktoplysninger er 
korrekte. Hvis vi ikke har din mailadresse, kan du ikke logge ind 
på din profil på hjemmesiden.

Kontakt venligst sekretariatet på tlf. 3312 2717,  
så vi kan få noteret din mailadresse i systemet.
Bruger du ikke mail, kan du fortsat tilmelde dig telefonisk til  
sekretariatet.

FEB

4
Copenhagen

Light Festival

Tag med på en eksklusiv guidet tur 
og oplev Copenhagen Light Festival.

33
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Aktivitetscenter
    VÆLG AKTIVITETSTYPE HER...

www.hfk.dk/Aktivitetscenter

håndværker
Foreningen

KBH

Alle vores aktiviteter 
kommer på vores nye 
website hfk.dk. Skriv 
hfk.dk/aktivitetscenter, 
så kommer du direkte 
til vores aktiviteter.

Find den aktivitet,  
du ønsker at tilmelde 
dig. Klik ”læs mere”, 
og tilmeld dig  
aktiviteten i vores 
medlemssystem.  
Her skal du bruge  
din e-mail.

NOV

13
DEC

9
FEB

4
Besøg hos guldsmed Mads Heindorf
Eksklusivt besøg hos Mads Heindorf Jewellery 
hvor han viser sit værksted frem, og fortæller om 
hvordan han skaber godt håndværk.

Børnenes juletræsfest
Tag hele familien med juleeventyr i Moltkes 
Palæ.

LÆS MERELÆS MERE

1

2

Copenhagen Light Festival
Tag med på en eksklusiv guidet tur 
og oplev Copenhagen Light Festival.

LÆS MERE



Ny BOG af: Rigetta Klint

18 udlevede
håndværkerdrømme
”De ambitiøse valgte for en periode håndværksfagene fra. Nu 
vejrer jeg morgenluft‚ det er blevet moderne at lave mad, bage 
brød, lave keramik og snedkermøbler. Der dukker hele tiden 
nye og innovative virksomheder op, som fornyer billedet af, 
hvad en håndværksvirksomhed er for en størrelse, og hvad rol-
len som håndværker har at byde på. I denne bog portrætterer 
jeg en række af personerne bag de virksomheder.”

Således lyder det i indgangen til kunsthåndværkeren, fotogra-
fen, skribenten og brandingeksperten Rigetta Klints billed- og 
samtalebog med portrætter af 18 håndværkere. Hver især har 
de fundet deres fag og materiale, dyrker, det udfordrer det – og 
løfter det.

Vi møder dekorationsmaleren, der også forgylder, det unge 
glasblæserpar, kokken, møbelsnedkeren – ja, sågar hornma-
geren – dér, hvor de udøver deres passion og hører om deres 
drivkraft, kreativitet og vejen frem til deres virksomhed. Vi føler 
os tæt på. Ud over vellykkede personportrætter kommer vi nær 
deres materialer og værktøj i velkomponerede – snart sagt 
lækre – billeder.

Har man en fetich for håndværk, er ”Håndværk” et must-have 
til bogsamlingen.

– Og har man plads på væggen, er der tillige udsendt en serie 
af 12 fotoposters med stilleben og motiver fra bogen, trykt på 
kraftigt papir i formatet 30x40 cm. De leveres i en sort, hånd-
lavet æske fra Kartonagefabrikken og koster for dem alle 700 
kroner.

MUSSMANN FORLAG - 349 KR

HÅNDVÆRK
håndværkeren og 
om at leve sin drøm.
Af: Rigetta Klint. 
214 sider, hardcover.

I bogen møder du bl.a. Jonas Als, der er en af de 
18 portrætterede håndværkere.
Foto fra hjemmeside

Ny podcastserie

Håndværkeren 
eller robotterne?
Den2radio sender i øjeblikket en ny serie om 
håndværk og fremtidens arbejdsmarked. Du vil 
i reportage og interview få et indtryk af glæden 
ved håndens arbejde for udvalgte håndværksfag.
Serien vil i alt dække 16 forskellige håndværk og 
fire debatter om fremtidens arbejdsmarked. Gen-
nem de 20 udsendelser fortæller håndværkere 
og fagfolk - og kommer med bud på fremtidens 
arbejdsmuligheder og forandringer. Vil automati-
sering og robotter forandre en del af de arbejds-
processer håndværkerne kender?

Du kan finde seriens udsendelser på 
den2radios hjemmeside.

LYT TIL: DEN2RADIO.DK

håndværker
Foreningen

KBH

Kom og vær med
Et medlemskab af Håndværkerforeningen København er 
et supplement til medlemskabet i dit faglige laug, fordi du 
gennem Håndværkerforeningen bliver en del af det største 
tværfaglige netværk i hovedstaden.

Ud over at varetage de erhvervsdrivendes politiske interesser 
overfor hovedstadens kommuner tilbyder foreningen også 
både tværfaglige, erhvervspolitiske og sociale aktiviteter.

HFK.DK/BLIVMEDLEM

netværk
er guld værd

Kom og vær med
Håndværkerforeningens knapt 2.500 medlemmer er ejere 
og ledere af små og mellemstore virksomheder inden for 

en bred vifte af erhverv.

Herudover er der tilsluttet 37 laug 
og brancheorganisationer.
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Umiddelbart før sommerferien var der 
fornemt besøg i Moltkes Palæ – eller ret-
tere på stilladset, som de sidste måneder 
har omkranset det historiske palæ. Gæ-
sterne var 50 elever fra den nærliggende 
Nyboder Skole, og de fik sig en oplevelse 
ud over det sædvanlige. 

- I dag er de unges uddannelsesvalg ofte 
påvirket af fordomme, og det ønsker vi at 
gøre op med – blandt andet ved at vise 
eleverne, at man ikke kommer nemt til en 
erhvervsuddannelse. Tværtimod kræver 
det både mod, beslutsomhed og høj fag-
lighed, fortæller adm. direktør Christoffer 
Susé fra Håndværkerforeningen

Faglig stolthed på stilladset
Besøget er et led i Håndværkerforenin-
gens arbejde med at sætte fokus på 
erhvervsuddannelserne, og i forbindelse 
med besøget fik eleverne bl.a. en rundtur 
på byggepladsen og stilladset.
Her mødte de – ud over Håndværker-
foreningens bygningschef – en tøm-
rer, murer og VVS-installatør, der alle 
fortalte passioneret om deres arbejde på 
byggepladsen.

Alle tre håndværkere lagde stor vægt 
på, at man med en erhvervsuddannelse 
efter folkeskolen får et rigtigt godt fun-
dament for fremtiden, hvad enten man 
vil arbejde som faglært eller læse videre. 
Desuden er der jo den vigtige pointe, at 
man faktisk får løn under sin uddannelse.

Begejstring smitter
Efter besøget var bygningschef Peter 
Eeg tilfreds med dagens arrangement.
- Jeg er naturligvis fagligt belastet, 
men jeg er virkelig glad og stolt 
af at gå på arbejde hver dag og 
se, hvordan byggeprojektet 
udvikler sig. Og jeg tror, at 
eleverne kunne mærke den 
begejstring og faglige stolt-
hed, som alle de involverede 
har for deres arbejde. Derfor 
er jeg ikke i tvivl om, at sådan 
et besøg er den helt rigtige 
måde at fange elevernes 
interesse på. Jeg kan kun op-
fordre andre til at gøre noget 
lignende, fortæller Peter Eeg, 
bygningschef i Håndværker-
foreningen.

Åben byggeplads i

50 elever fra Nyboder Skole har været til Åben Bygge-
plads i Moltkes Palæ, hvor Håndværkerforeningen er 
ved at skifte tag og renovere facade. Eleverne hørte om 
hvordan man planlægger og styrer et byggeprojekt, og 
så mødte de nogle af de håndværkere, der arbejder på 
byggepladsen.

Opgaven er udbudt i licitation som 
fagentreprise. Projektet har modtaget 
økonomisk støtte fra A.P. Møller og 
Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond 
til almene Formaal, Fonden Alderstrøst 
samt Slots- og Kulturstyrelsen. FOTOGRAF: Henrik Nielsen

FAKTA om byggeriet

Frem til efteråret 2018 renoverer og 
udskifter Håndværkerforeningen tagkon-
struktionen og taget på de dele af Molt-
kes Palæ, som går langs Bredgade og 
ned ad Dronningens Tværgade. Samtidig 
renoverer vi bygningens facade.

VIRKSOMHEDSEJERE

Du kan også invitere 
en skoleklasse

Kunne du tænke dig, at invitere en lokal 
skoleklasse på besøg i dit firma, så de 
kan høre om et spændende projekt I 
arbejder med, møde en lærling eller 
noget helt tredje?

Så hjælper Håndværkerforeningen ger-
ne med gode råd og vejledning.
Kontakt chefkonsulent Jakob Bo Ander-
sen på tlf. 5190 7325.
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Har du modtaget 
Håndværkerforeningens 
medalje?
så tag medaljen under armen, 
kig forbi Moltkes Palæ, og bliv 
optaget i Håndværker- 
foreningens Medaljeklub.

Fri adgang 
med Kulturpas

Kulturnat i

Kulturnatten rammer København den 
12. oktober 2018, og igen i år inviterer 
Håndværkerforeningen indenfor i det 
historiske Moltkes Palæ i Dronningens 
Tværgade.

Moltkes Palæ er fra 1702, og er et af 
Frederiksstadens ældste og smukkeste 
palæer. Håndværkerforeningen har haft 
hovedsæde i Moltkes Palæ, siden forenin-
gen købte ejendommen af den adelige 
Moltke-familie i 1930.

Her kan du se de smukke sale og saloner, 
blandt andet den store festsal, udsmyk-
ket af Edvard Eriksen (som har skabt den 
lille havfrue) og Den Gyldne Sal, som er 
indrettet af den verdensberømte billed-
kunstner Bjørn Nørgaard i 2015.

Du kan også møde Laugenes Opvisning, 
ligesom du kan se Håndværkerforenin-
gens medaljer, og få din egen medalje 
– lige til at spise. Du kan også kigge forbi 
vores snedkerværksted, og lave din egen 
oplukker.

Velkommen 
i byens  
smukkeste palæ

Kulturnat i Moltkes Palæ
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største årlige endagsbegivenhed – og de mange 
spændende arrangementer viser, at byen favner 
bredt, når den viser sine mange sider af kulturli-
vet frem.

Der er gratis adgang til de mange arrangementer, 
men det kræver et kulturpas at få adgang.

Du kan se programmet og læse mere om, hvor-
dan du køber et kulturpas på kulturnattens
hjemmeside www.kulturnatten.dk 

FAKTA om Kulturnatten:
I over 25 år har Kulturnatten været en af Køben-
havns mest afholdte og velbesøgte kulturbe-
givenheder. Når skolerne går på efterårsferie, 
skaber foreningen Kulturnatten en festlig aften, 
hvor hele byens kulturliv smelter sammen og 
åbner sig til glæde og inspiration for os alle.

Mere end 250 museer, teatre, biblioteker, kirker, 
ministerier, parker og pladser over hele byen 
byder publikum velkommen under Københavns 

OKT

12
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Laugenes opvisning

dansk håndværk
når det er bedst

Laugenes  
Opvisning
2018

Se skræddersyet tøj, 
unika smykker, pelse, 
hatte, tasker og bælter 
og udpluk af denne 
sæsons kostumer fra 
Det Kongelige Teater.
Opvisningen foregår i 
Moltkes Palæ den 30. 
oktober 2018 kl. hhv. 
15:30 & 18:00.

OKT

30

oplev
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Laugenes opvisning

Opvisningen foregår i 

Moltkes Palæ

Moltkes Palæ 
d. 30. okt. 2018 
kl. hhv. 15:30 & 18:00.
Køb billetter på:

Køb billetter på 
Billetto

BILLETTO.DK

OKT

30

Skrædderlauget, Buntmagerlauget, Guld-
smedelauget og Håndværkerforeningen 
København inviterer til en eftermiddag i 
perfektionismens tegn. Det sker ved Lau-
genes Opvisning den 30. oktober hvor du 
har en unik mulighed for at komme tæt 
på et fornemt udvalg af dansk beklæd-
ningshåndværk og smykkekunst. 

Her vil buntmagere, skræddere, modister, 
guldsmede og sadelmagere vise, det de 
er bedst til – nemlig individuelt designet, 
tilskåret, tilrettet og syet tøj, pelsværk, 
specielt formede hatte, bælter, tasker og 
håndlavede smykker. 

Efter opvisningerne vil det være muligt i 
de tilstødende saloner at komme tæt på 
de håndværk, der vises på podiet, og at 
tale med skaberne bag værkerne.

Bliv løbende opdateret. Du finder os på:

FACEBOOK.DK/
LAUGENESOPVISNING
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Det er vigtigt at spare op 
til pension
… men hvem skal sørge for, at der er penge til din løn og at der fortsat 
betales ind til pension, hvis du rammes af sygdom eller ulykke? 

Tlf. 3393 8600 · info@pfs.dk 

pfs_haand&værk_b155xh67mm_august17.qxp_pfs_haand&værk_b155xh67mm_august17  15/08/2017  21.10  Side 1

håndværker
Foreningen

KBH

Del billeder af dit flotte håndværk på 
dine sociale medier, og vis hvordan du 

gør byen smukkere.

Husk at skrive: #vigørbyensmuk med 
#godthåndværk

smukkere med
Vi gør københavn

godt håndværk
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Foto: Laura Bekking
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Nyager 6 - 2605 Brøndby 
Tlf: 43 96 71 41 - Fax: 43 96 71 51
DS/EN ISO 14001 certi ceret
www.tofteng.dk

Glarmestre Snoer og Sønner A/S
Lærkevej 17, 2400 København NV
Tlf. +45 38 34 03 11
www.snoer.dk  

GLARMESTERFIRMAET WORM A/S

VÆRKSTED OG BUTIK:
Bülowsvej 4, 1870 Frb. C

BUTIK:
Gasværksvej 12, 1656 Kbh. V

Tlf.: 33 31 40 53

info@wormglas.dk
www.wormglas.dk

TILSLUTTET GLARMESTERNES DØGNVAGT: 70 100 100

Husk også at forsikre dig...
Tæt på 40 pct. af alle mellem 30 og 60 år – også selvstændige – 
rammes af sygdom, uheld, død eller tab af erhvervsevne. 
Kontakt Pension for Selvstændige i dag på www.pfs.dk eller 3393 8600 
og hør mere om pension OG forsikringer.

Tlf. 3393 8600 · info@pfs.dk 
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Se aktuelle ture/tilbud på
roskilde-rejsebureau.dk

Vi forhandler også
rejser med Vitus!

Desuden buskørsel til
alle formål (18-78 personer 
– også med lift!)

Snedkergangen 5 
2690 Karlslunde

Telefon 46 35 08 15 

ROSKILDE-REJSEBUREAU.DK

Skal du med?

Telefon 
46 35 08 15 for katalog 
og bestilling!

I september 2018 har to 6. klasser fra Kildedamsskolen og Katrinedalssko-
len i Holbæk taget del i maler- og tømrerfagene på EUC Vestsjælland og 
Andelslandsbyen Nyvang, der er et historisk oplevelsescenter.

Undervisningen udspringer af et toårigt udviklingsprojekt under titlen 
Håndværk i Folkeskolen, som blev sat igang i 2017. Projektet bygger på et 
undervisningsforløb i håndværk med et antal 6. klasser på Frilandsmuseet i 
Brede og kommer rundt om materialer, teknikker og bygningskultur. Hånd-
værk i Folkeskolen inddrager både virksomheder, erhvervsskoler, folkeskoler, 
museer og kommuner dér, hvor projekterne gennemføres, og tanken er, at 
der skal igangsættes op til flere ”klyngeprojekter” over hele landet. Projektet 
støttes økonomisk af Realdania.

Forude venter projekter i Vinderup med projektet Hænder og Huse og 
Frilandsmuseet på Hjerl Hede som aktører, dernæst går turen til Rønne, hvor 
Bornholms Museum står for udviklingsopgaven.

»Udviklingsprojektet sætter fokus på faglig stolthed. Håndværk har værdi 
for samfundet – ikke kun historisk men også i forhold til fremtidssikring. Det 
er vores ambition at styrke interessen for bygningskultur og godt håndværk 
blandt alle generationer i samarbejde med arkitekter, rådgivere, museer og 
håndværkere,”« siger Eske Møller, projektleder i Realdania.

Udviklingsprojekt

Håndværk i 
Folkeskolen



håndværker
Foreningen

KBH

Velkommen til

MESTER
Du sidder lige nu med den allerførste udgave af Håndværker-
foreningens nye magasin.

Vi har valgt at kalde magasinet MESTER – fordi vi har høje 
ambitioner og gerne vil levere et magasin, der oser af kvalitet. 
Men som du nok også har gættet, er MESTER naturligvis også 
en reference til håndværksmesteren. Håndværksmesteren er 
nemlig grundstammen i Håndværkerforeningen, selvom vi i 
vore dage også kalder ham eller hende en masse andre ting; 
ejerleder, selvstændig, iværksætter. 

Med MESTER vil vi således både hylde vores ophav, og fortælle 
omverdenen, at vi stræber efter samme mål som den dygtige 
håndværksmester; faglig stolthed, vedholdende flid og stræben 
efter det ypperste.

Først og fremmest vil vi med MESTER søge at ændre holdnin-
ger og skabe handlinger. 

Vi fortæller og viser det gode håndværk, vi møder håndvær-
keren, og bliver klogere på passionen, drivet og den faglige 
stolthed, der ligger bag personens virksomhed. Samtidig har vi 
fokus på det konkrete produkt; hvordan det bliver til, dets værdi 
for forbrugeren, og dets betydning for samfundet.

MESTER taler også om de forudsætninger der skal til, for at 
skabe godt håndværk. Det gælder både de erhvervsmæssige 
rammevilkår for virksomheder og iværksættere, og at flere 
unge vælger en erhvervsuddannelse.

Vi har som mål, at MESTER er med til at sætte dagsordenen. 
Både hos forbrugerne, i medierne og på hovedstadens rådhuse.

Christoffer Susé  adm. direktør


