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Ikke siden anlæggelsen af Christians-
havn i begyndelsen af 1600-tallet har 
hovedstaden undergået en større, samlet 
arealudvidelse end den et folketingsfler-
tal og Københavns Kommune nu foreslår 
med opførelsen af Lynetteholmen, en 
to millioner kvadratmeter stor ø ud for 
Refshaleøen. Øen skal fremtidssikre  
København frem mod det næste århund-
rede, og danne grundlaget for 35.000 
nye boliger og et tilsvarende antal 
arbejdspladser.

Stærkt! Der er højt til loftet her!  
Christianshavns grundlægger – Christian 
IV – ville hæve ølkruset i anerkendelse.

Perspektiverne er mangfoldige. Dels 
sikres byens fortsatte vækst, dels klima-
sikres byens kyster, dels bliver der råd til 
at udvikle en infrastruktur, der kommer 
hele byen til gode. Her tænkes udviklet 
en østlig ringvej i form af en havnetun-
nel samt metro. Finansieringsmodellen 
kender vi i det store hele fra de andre, 
nye anlægsprojekter – lige fra Ørestad 
til Nordhavn: Nemlig opfyldning af nye 
landområder, der efterfølgende kan sæl-
ges. Kort sagt - fra vand til land.

Vi håber, at Lynetteholmen vil nyde godt af de 
erfaringer, planlæggerne har gjort sig med de 
andre nye bydele. Herunder at udviklingen af en 
bydel nu engang ikke sker i et Excel-ark, men med 
øje for, at der også skal være plads til de små 
virksomheder, til værkstederne og til håndvær-
kerne.

Og nej - der går ikke noget fra resten af landet, 
fordi København fortsat vokser; tværtimod.

Men!

Det er fint med langsigtede planer om en østlig 
ringvej. Men ambitionerne løser ikke de udfor-
dringer, Københavns infrastruktur har lige nu: 
Mangfoldige gravearbejder, manglende parke-
ringspladser og en vejkapacitet under pres. Her 
skal stadig arbejdes for at kunne parkere i byens 
periferi, så pendlerne kan rejse med velfungeren-
de, præcis offentlig transport ind i byen. Her skal 
stadig tænkes i fremkommelighed for service-, 
transport- og håndværksvirksomhederne.

Vi skal tænke stort og drømme. Men Lynette- 
holmen må ikke blive en sovepude.

Højt til 
loftet

håndværker
Foreningen

KBH
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kan føre mange steder hen i livet.
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Makkerparret
GULD

Giorgi & Hein

» 
Man er jo i en slags forhold. 
Man taler om alt, hanker op i hinanden, 
opdrager hinanden. Vi er gode sammen.« 

De delte drømmen om at blive 
selvstændige. 
 
Da de havde lært hinanden at kende og 
oplevede, hvordan de bare gik i spænd 
sammen, syntes det så oplagt, at de 
skulle blive selvstændige – sammen.

Emma Giorgi (41) og Wicki Hein (39) 
etablerede sig som selvstændige guld-
smede i St. Kongensgade 32 i 2013. 

Dengang der endnu var lidt krisestem-
ning tilbage, og tiden måske ikke lige var 
til ekstravagancer i guld. 

Emma var gravid med sit første barn. 
Wicki stod midt i et hussalg. Det anfæg-
tede dem ikke.

Samtalen

Deres vigtigste værktøj var til at star-
te med samtalen. At finde ud af med 
hinanden, hvad de ville og stræbte efter, 
hvilket brand de ønskede sig. Samtalen 
har gjort, at de også fagligt kan supplere 

hinanden, så den ene kan tage over, hvor 
den anden slipper, at de kan overskue en 
graviditet eller to og alligevel være på.

»Jo, og så har vi vores lister,« betoner 
Wicki. »Vi skriver alt ned, så vi hele tiden 
er med i forhold til bestillinger og repa-
rationer.«

Og de har principper. Et af dem handler 
om at have en arbejdsuge af nogenlunde 
normalt omfang – ja, endog muligheden 
for at ”gå tidligt”, som Emma gør lige nu, 
hvor hun skal hjem til sin fem måneder 
gamle datter. Hun klager ikke over, at 
det blev til en noget kort barselsor-
lov, men over den udfordring, der kan 
ligge i at være kvinde, selvstændig – og 
nybagt mor. Barselsydelsen beregnes 
på baggrund af virksomhedens regn-
skab og ejerens indtægt, og er den ikke 
høj, er ydelsen det så afgjort heller ikke. 
Heldigvis har Emma ligestilling på hjem-
mefronten, men hendes mand er også 
selvstændig.
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All in
Giorgi & Hein guldsmede

Det koster at etablere et guldsmede-
værksted med tilhørende forretning: 
Værktøj, sikring og alarm, montrer, 
indretning, udsug.

Men det måtte briste eller bære; det var 
kun pengene, de risikerede. De havde 
lokalerne, og de var parate til at sætte 
alt på et bræt – og tog med, at de siden 
måtte gange deres budgetter med en 
faktor 10.

»Vi satsede, hvad vi havde på kistebun-
den – uden at tage banklån – og det er 
stadig forskelligt, hvad vi kan trække ud i 
løn hver måned. Der er jo nogle regnin-
ger, der skal betales, så vi er ikke blevet 
rige endnu. Det her det gør man kun, 
fordi man elsker sit arbejde,« som Wicki 
siger.

makkerparret
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makkerparret

Det er dét, håndværket kan: Levere det unikke og 
skræddersyede; et produkt, der alene er dit.

Først håndværk, derefter design

Det er det hele værd. Herpå tyder latter-
mildheden og den åbenlyse glæde, der 
stråler ud af dem og stoltheden over, 
hvad de præsterer: Ringe, kæder, øren-
ringe - fortrinsvis i 14 karat guld, somme-
tider besat med sten, andre gange ikke. 
Designet er stramt – næsten minimali-
stisk – og ind imellem med elementer 
af art déco’ens på én gang forsigtige og 
stærke geometri.

Meget bliver til på bestilling. Kunderne 
kender Giorgi & Heins stil fra vinduet 
eller fra den stilfulde hjemmeside, bliver 
tiltalt og vil gerne i den retning. Så tales 
her igen og tegnes, designes og prøves: 
Funktionaliteten er vigtig for dem begge 
to. »Vi er håndværkere – og så designe-
re.« Det er vigtigt, at nogle i faget tør og 
vil noget andet. Det lærer man af, men 
her på stedet skal smykkerne først og 
fremmest fungere for dem, der køber 
dem. Ofte kommer kunderne med mate-
rialet – en gammel ring fra en slægtning 
måske – og materialet får nyt liv.

Der skal være tid til at skabe – skabe 
vinduesprojekter, som de kalder skue-
stykkerne i butiksvinduet. Det begynder 
med en tanke og en tegning. De vender 
idéen med hinanden, og meget sandsyn-
ligt bliver idéen endnu bedre, og så bliver 
den til virkelighed.

Ambitionen på lidt længere sigt er at 
skabe en sølvkollektion.

Kræver kræfter

Begge materialer kræver godt med hånd-
kræfter. Sølv er blødere end guld, men 
guld er lækrere at arbejde i. 
 
De gør alt selv. Udgløder – eller kold-
smeder – og legerer i den farve, de eller 
kunden søger.

Kommer vi om ad processen, er guld-
smedearbejde ikke stille nørkleri. Man 
trækker, slår, saver og filer, og man får 
sorte fingre; ja, i starten kan de være helt 
døde, og tommelfingeren vokser ud af 
sædvanlig størrelse. Man behøver blot 
at se til trækbænken (her ”trækkes” ma-
terialet i form) og de to valsemaskiner 
fremstillet i tungt støbegods. Hertil kom-
mer forgyldningsmaskinen og værktøj til 
at slibe og polere, samt smeltediglen og 
graveringsværktøjet.

Håndværkets væsentligste kendetegn er 
dog din egen mulighed for selv at påvirke 
form, funktion og udseende. 
Du bestemmer det materiale, din habit 
skal syes i. Du afgør, hvor langt og hvor 
bredt det snedkerfremstillede spisebord 
skal være. Du taler dig frem til den ring, 
du bestiller hos Giorgi & Hein.

Håndværk er sjældent en stangvare.

Når Giorgi & Hein tager fat om et smykke, 
der har tilhørt en afdød slægtning, er det 
på én gang et minde og nyt råstof. Guldet 
fra ringen kan smeltes om og få et nyt 
udtryk – enkelt eller med krummelurer. 
Stenen kan måske ændre placering – 
eller indgå i et helt andet smykke.

Det er i sig selv håndværkets væsen: at 
et stykke håndværk kan leve længe, er 
reparerbart eller kan gøres om.

HFK.DK/MAKKERPARRET

Unikt
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Giorgi & Hein

St. Kongensgade 32, København K
Ejes og drives af guldsmedene  

Emma Giorgi og Wicki Hein.  
Etablerede sig som selvstændige i 2013. 

Udfører smykkedesign,
bestillingsarbejder samt reparationer.

www.giorgihein.com
FB: Giorgi & Hein Goldsmith

nº 32
ST. kongensgade

Emma og Wicki mødte hinanden på 
deres fælles lærested. Emma er skåning, 
men så til Danmark, da hun ville være 
guldsmed; uddannelsen har her et godt  
renommé. Hjem ville hun ikke. Markedet 
er større her end i Sverige; danskerne er 
mere åbne af sind.

Wicki gik i lære, netop som Emma havde 
fået sit svendebrev, og Emma blev 
nærmest Wickis læresvend. De mødtes i 
2009, og forholdet har holdt siden.

»Jo, vi ses også privat – for eksempel til 
fødselsdag – men vi sidder ikke ligefrem 
lårene af hinanden,« siger Wicki, der selv 
har en søn på 19.

I garderoben står to-tre høje syltetøjs-
glas. Man fornemmer, de indeholder 
kryddersnaps.

»Ja, engang drømte vi om at etablere en 
snapsefabrik. Vi laver snaps på hyldebær, 
rabarber og æbler/timian. Og det sker, 
vi skåler med garden, når den passerer 
forbi,« fortæller Emma.

Måske kommer snapsen frem, når mak-
kerparret hvert år festligholder Giorgi & 
Heins fødselsdag, hvor der helt sikkert 
serveres bobler, lagkage og kolde øl.

»Dét skal være en tradition!« slår de 
begge fast.

Giorgi & Hein  

er medlem af 

Kjøbenhavns  
Guldsmedelaug

håndværker
Foreningen

KBH

makkerparret
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EN ERHVERVSUDDANNELSE  
ER FOR DEM, DER IKKE KAN  

KLARE GYMNASIET

MAN BLIVER AFSKÅRET FRA  
ANDRE KARRIEREVALG I LIVET

DET ER OPSLIDENDE AT VÆRE 
HÅNDVÆRKER

MAN TJENER MINDRE 

Rapporten ”Valg for livet” er udsendt af  
Tænketanken DEA med støtte fra Grundejernes 
Investeringsfond og skildrer 40 unges fortæl-
linger om ambitioner, fordomme og uendelige 
muligheder, når det gælder valg af uddannelse 
efter folkeskolen.

Den er en del af projektet ”Hvad driver unges 
uddannelsesvalg?”, som består af i alt 10  
delrapporter.

www.dea.nu

Det kræver mod at vælge uddannelses-
retning. Det kræver endnu større mod 
at vælge en erhvervsuddannelse, for 
vælger man teknisk skole frem for gym-
nasiet, så er man i andres øjne nok lidt 
dum, og så har man i øvrigt afskåret sig 
fra andre karrierevalg i livet. Det er også 
opslidende at være håndværker; man 
bliver gammel før tid, og man tjener 
mindre.  

Rapporten ”Valg for livet” udsendt af 
Tænketanken DEA i foråret tager livtag 
med unges fordomme imod dét at tage 
en erhvervsuddannelse. Gennem 40 
dybtgående interviews afdækker un-
dersøgelsen, hvad der er afgørende for, 
hvilket uddannelsesvalg man træffer. 
Medvirkende er unge, der enten har 
valgt en gymnasial uddannelse eller en 
erhvervsuddannelse, eller som fortsat 
går i folkeskolen; det være sig i 8., 9. 
eller 10. klasse.

Fordom: En erhvervsuddannelse 
begrænser

Bliver de unge, der overvejer 
eller allerede går i gym-
nasiet, spurgt til deres 
forestillinger om eget 
uddannelsesvalg, 
tegner gymnasiet sig 
som det sikre valg, 
fordi gymnasiet 
”åbner mulighe-
der”, mens 

erhvervsuddannelserne begrænser. 
Omvendt hos erhvervsskoleeleverne, der 
ifølge rapporten ofte giver udtryk for at 
have truffet et reflekteret valg:
 
»Jeg har altid været sådan én, der går 
imod flertallet,« fortæller Kasper, der er i 
lære som tømrer på EUX.

Blandt de adpurgte elever hersker 
forestillingen om, at det er unge, der ikke 
kan klare en gymnasial uddannelse, der 
vælger teknisk skole.  

»Dem, der er kloge, de tager på gymna-
siet på stx, og dem, der er gode til at lave 
ting med deres hænder, de tager på en 
erhvervsuddannelse,« lyder det fra Mo-
nika, mens gymnasieeleven Birk slet ikke 
havde overvejet en erhvervsuddannelse: 

»Erhvervsuddannelser er for alle dem, 
der har slacket igennem folkeskolen, og 
alle dem, der ikke synes, det er sjovt, det 
man har siddet og lavet,« mener han.

Åbenbart kræver det mod at vælge gym-
nasiet fra og teknisk skole til: SOSU-ele-
ven Andreas fortæller, hvordan han 
bestandigt føler, at han må forsvare sit 
valg af uddannelse og gøre det tydeligt, 
at han altså valgte en erhvervsuddannel-
se ud af interesse og ikke fordi, han var 
for dum til at komme i gymnasiet. Han 
siger i øvrigt tit, når han er i byen, at han 
går i gymnasiet, for så ”slipper han for at 
skulle forsvare sig”.

Hvem bestemmer?

Flere kampagner, der har skullet trække 
de unge i retning af en erhvervsuddan-
nelse, har taget udgangspunkt i, at mor 
bestemmer. Den myte afliver flere af de 

unge. Mange peger på rollemodeller i 
familien, søskendes uddannelses-

valg eller ren og skær interesse.

Der kan ikke siges noget en-
tydigt om, hvad der driver 

de unges uddannelses-
valg; dertil er bevæg-

grunde og erfaringer 
alt for forskellige. 
Det må vejlednings-
indsatsen tage be-
stik af – og måske 
skal de unge selv 
spørges, hvordan 
de vil vejledes.

styrer unges valgFordomme



Med EUX kombinerer man sin  
erhvervsuddannelse med en  
gymnasial eksamen

En erhvervsuddannelse med eux er en 
særlig tilrettelæggelse af en erhvervs-
uddannelse, hvor man skal have fag 
på gymnasialt niveau. På den måde 
får man en erhvervsfaglig studenter-

eksamen i forbindelse med erhvervs-
uddannelsen og opnår det, man kalder 
generel studiekompetence. Det betyder, 
at man har de samme muligheder for 
at læse videre som dem, der har gen-
nemført en gymnasial uddannelse. 

Der er 46 forskellige erhvervsuddannel-
ser, der tilbyder EUX.

En uddannelse med fremtid

En erhvervsuddannelse er en praktisk ud-
dannelse, der retter sig mod et erhverv. 
Derfor veksler uddannelsen mellem un-
dervisning på skole og perioder i praktik. 
Man kan i år vælge mellem 102 uddan-
nelser med over 300 trin eller specialer. 
Efter endt uddannelse kan du arbejde 
som faglært, starte egen virksomhed 
eller læse videre på en videregående 
uddannelse.

EUD så dagens lys i 1991

Erhvervsuddannelser (EUD) er en fælles-
betegnelse for en lang række erhvervs-
rettede ungdomsuddannelser, der er 
rettet mod et bestemt erhverv.

I 1991 blev alle erhvervsfaglige grundud-
dannelser (EFG) og mester- og lærlinge-
uddannelser samlet under det fælles nye 
navn: erhvervsuddannelser (EUD).
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du ikke vidste om erhvervsuddannelserne

10 ting
Starter du på en erhvervsuddannelse direkte 
efter 9. eller 10. klasse vil du begynde at tjene 
dine egne penge, når du efter et år starter i 
praktik i en virksomhed.

Nej, en erhvervsuddannelse  
lukker ingen døre!
Vi skal blive bedre til at fortælle, at en erhvervsuddannelse 
ikke er et endeligt karrierevalg, og så skal vi være vores 
egne rollemodeller, siger en af forfatterne bag rapporten om 
unges valg af uddannelse.

En erhvervsuddannelse er ikke et valg 
for livet; der er ingen døre, der lukker sig, 
blot fordi man ikke vælger gymnasiet. 
Man kan gå videre med en anden uddan-
nelse, måske med enkelte supplerings-
kurser. Den historie skal vi blive bedre til 
at fortælle. Sådan lyder en af chefkon-
sulent i Tænketanken DEA – Sidse Frich 
Østergaard-Thygesens konklusioner på 
baggrund af rapporten om unges fore-
stillinger om deres uddannelsesvalg.

»Erhvervsvalget er en svær beslutning, 
og man vælger gymnasiet, fordi man 
efter en studentereksamen vil være 
lidt mere moden til at træffe valget. En 
erhvervsuddannelse har mere karakter 
af et endeligt valg. Måske kan man af-
dramatisere dette valg ved at vise, at en 
erhvervsuddannelse ikke er en slutning,« 
uddyber Sidse Frich Østergaard-Thyge-
sen.

Sidse Frich Østergaard-Thygesen bekræf-
ter, at der er langt flere faktorer, der 
påvirker erhvervsvalget end ”mor” alene. 
Det afgøres også af egne erfaringer, 

møder med familie og slægtninge og 
ikke mindst, hvad ens kammerater 
vælger.

Fordommene mod erhvervsuddannelser-
ne – som de unge ifølge rapporten selv 
er lidt flove over, men som alligevel spil-
ler en rolle – kan næsten kun bekæmpes 
ved at aflive dem. Her skal vi håndværke-
re selv se en smule indad og bruge vores 
faglige stolthed som redskab, vurderer 
hun.

»Man er selv den nærmeste til at brand’e 
sit fag. Det gør man hver eneste dag, når 
man møder sine kunder.«

Sideløbende med rapportseriens til-
blivelse har regeringen igangsat flere 
konkrete initiativer, herunder et øget 
fokus på de praktiske fag i folkeskolen 
og genindførelse af i det mindste retten 
til at komme i erhvervspraktik i 8. og 9. 
klasse.

Som underleverandør til rapporten har 
stået Ungdomsbureauet; en non-profit-

organisation, der siden 2013 har haft 
som vision at ”skabe den mest sam-
fundsengagerede generation af unge i 
Danmarkshistorien”. Blandt forfatterne 
til rapporten er Julie Schneekloth Friis 
Nielsen.

»Fordommene mod erhvervsuddannel-
serne blev italesat både af folkeskole-, 
gymnasie- og erhvervsuddannelses- 
eleverne. Når folkeskoleeleverne blev 
forevist billeder fra forskellige erhverv 
og blev bedt om at sætte ord på, så var 
der lidt flere cigaretter, lidt mere øl – 
men også pæne indtægter – med, når 
talen faldt på håndværksfagene.« 

Både Julie Schneekloth Friis Nielsen 
og Sidse Frich Østergaard-Thygesen 
betoner, at erhvervsvejledningen skal 
gentænkes. Herunder spiller det per-
sonlige møde med håndværkeren rolle 
– måske i klassen med et senere besøg 
på værkstedet – men der skal også tages 
højde for, at de unge får impulser og 
bliver inspireret mange steder fra.
Også fra mor. Men ikke alene fra mor.
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Metal og molekyler på  
skoleskemaet

Som smedeelev lærer man at forstå 
alle de forskellige materialer, man 
kommer til at arbejde med. Eleverne 
bliver sågar undervist i, hvordan  
materialerne ser ud og opfører sig 
helt ned på molekylært niveau.  
Derudover lærer smedene blandt  
andet om innovation og design. 
Begge dele fylder meget på smede-
uddannelsen og er en central del af 
svendeprøven, hvor eleverne selv 
designer og kreerer et produkt.

Uddannelsen afsluttes med et 
svendebrev

Alle der bliver færdige med en er-
hvervsuddannelse får et svendebrev 
og bliver fejret på forskellig vis. Mange 
med et stort svendegilde, hvor familie, 
venner og kolleger fejrer dig.Alle erhvervsuddannelser arbejder 

med kompetencer, der er nødvendige 
på fremtidens arbejdsmarked 

Digitaliseringen af vores samfund 
betyder, at de kompetencer de unge 
skal lære i dag, skal hjælpe dem til at 
mestre færdigheder, der er anderledes 
end dem, som deres forældre har lært.

 
Det handler blandt andet om analytisk 
argumentation, kompleks problemløs-
ning og teamwork, og det er færdig- 
heder, som adskiller sig fra traditionelle 
akademiske færdigheder, fordi de ikke 
primært er indholdsvidensbaserede. 
De skal erfares, og det er hele grund-
DNAét i erhvervsuddannelserne. 

Danske erhvervsuddannelser er 
blandt verdens bedste

 
Den danske model for erhvervsuddan-
nelser skaber nogle af verdens bedste 
faglærte. 

Ved europamesterskaberne – EuroS-
kills – som i september 2018 blev 
afholdt i Bulgarien, stillede danske, 
unge lærlinge op i 10 fag og kom hjem 
med 6 medaljer. Ved WorldSkills i 2017 i 
Abu Dhabi blev Danmark samlet nr. 10 i 
verden ud af 56 deltagende lande.

Der er flere praktikpladser, end du 
lige tror

Der er masser af praktikpladser ude i 
virksomhederne, selvom der også er 
fag, hvor det kan være svært at finde 
en praktikplads. Faktisk er 90% af alle, 
der er i gang med en erhvervsuddan-
nelse i praktik i en virksomhed. 

Langt de fleste brancher har brug for 
elever og lærlinge og kommer også 
i fremtiden til at mangle dygtige fag-
lærte. Praktikforløbet har den gevinst, 
at erhvervsuddannede ofte har et job, 
der venter på dem, når de er færdige 
med uddannelsen. Faktisk beholder 8 
ud af 10 virksomheder deres lærlinge 
efter endt uddannelse.

Fagudtryk fra hele verden

Rigtig mange fagudtryk i byggeriet har 
vi fået fra andre sprog. Det skyldes, at 
mange håndværkere i gamle dage gik 
på valsen i Europa. 
 
Eksempel: Malerne bruger en schatte-
ringspensel til at udføre imitationer af 
marmor og træ. Schatte kommer af 
tysk = skygge. En motler – fra engelsk 
bottle – er en flad, bred pensel, der 
bruges til det samme.

Ikke bare en guldsmed

En guldsmed er ikke bare en guldsmed. 
Som guldsmed kan du uddanne dig i 
retning af butiksguldsmed, ædelstens-
fatter, korpussølvsmed, bestiksølvsmed 
og ciselør.

102
erhvervsuddannelser

300
trin/specialer

30
er fordelsuddannelser

46
tilbyder EUX

4.395
er i gang med en elektrikeruddannelse

73
er i gang med en glarmesteruddannelse

66.556
igangværende uddannelsesaftaler

6.296
elever i skolepraktik

2.101
praktikpladssøgende med afsluttet 
grundforløb

i tal
Erhvervsuddannelserne



 Pension og forsikringer 
samlet ét sted

 Så får du sparet op til pension – og du er sikret en varig 
indtægt, hvis du mister din erhvervsevne.

Og med indbetalingsgaranti er du sikret, at der uanset hvad 
betales ind på din pension helt frem til din pensionsalder.

Pakken med pensionsindbetaling og forsikringer kan fås 
fra 1.350 kr. efter skat.

Forsikringerne indeholder i udgangspunktet:
–  111.100-222.200 kr. i Tab af Erhvervsevne 

(kan forhøjes op til 1.500.000 kr.)
–  300.000 kr. i livsforsikring 

(kan forhøjes op til 1.500.000 kr.)
–  50.000 kr. i livsforsikring ægtefælle 

(kan forhøjes op til 100.000 kr.)
–  150.000 kr. ved kritisk sygdom 

(kan forhøjes op til 450.000 kr.)
 – Udvidet dækning på sundhedssikring

31.000 besøgte  
Copenhagen Skills
Pulsen var høj i Bella Center i dagene 
24.-25. oktober, da hele 31.000 unge og 
deres forældre gæstede Copenhagen 
Skills, der i år blev afholdt for tredje 
gang: Skoler og andre uddannelses- 
institutioner præsenterede deres mere 
end 100 forskellige uddannelser, og 
nogle af de tekniske skoler havde flyttet 
årets regionsmesterskaber forud for 
danmarksmesterskaberne i håndværk til 
de store messehaller.

Under førstedagen var arrangørerne – de 
tekniske skoler i Hovedstadsområdet og 
Region Hovedstaden – værter ved en for-
ældreaften, hvor skolefolk og foredrags-
gæster gav en introduktion til det svære 
uddannelsesvalg. Ikke mindre end 1.200 
forældre og deres børn deltog.

Blandt oplægsholderne var folketings-
medlem og murer, Mattias Tesfaye (S), 
der fortalte om sin egen vej fra folkesko-
le til teknisk skole. Til sin mors stolthed 
blev han erklæret egnet til gymnasiet, 
men med lektier ”så langt øjet rakte” var 
gymnasiet ikke ham. I stedet lod han sig 

fænge af billedet af en murer på arbejde, 
og nærmest i smug forlod han gymnasi-
et og kom på teknisk skole. Her viste det 
sig, at han var kommet på rette hylde.

Slå automatpiloten fra

»Min livsmission skal være at få jer unge 
til at slå automatpiloten fra, når I vælger 
uddannelse,« fastslog Mattias Tesfaye, 
der imødegik det udbredte synspunkt 
om, at man er ”lavtuddannet”, hvis man 
tager en erhvervsuddannelse og ”højtud-
dannet”, hvis man vælger universitetet:
»Det er helt forkert! Du kan lige så godt 
spørge, hvad der er højest: Rundetårn 
eller et tordenskrald!«

4. årg. på Skolen på Nyelandsvej havde 
i uge 47 besøg af fire håndværkere, 
der alle fortalte om deres arbejde og 
om, hvorfor netop deres fag er vigtigt i 
samfundet.

Besøget indgik i en temauge om  
erhvervsuddannelser, hvor eleverne 
blandt andet har arbejdet med drømmen 
om at være selvstændig erhvervs- 
drivende. Det kan både være opbyggel-
sen af en butik eller en virksomhed samt 
virksomhedsplaner.

De fire håndværkere var glarmester  
Henrik Schaltz fra Glarmesterfirmaet 
Worm, anlægsgartnerne Uno Apold og 

Maria Jessen fra Grøn Entreprise samt 
Tobias Reenberg, der er i lære som 
plastmager. 
 
Ud over de erhvervsaktive håndværkere 
fik eleverne også besøg af den pensio-
nerede håndværker og oldermand for 
Skomagerlauget Robert Sørensen, der 
fortalte om håndværket i ”gamle dage”.

Samme uge fik 3. årg. på Skolen på 
Duevej også besøg af medlemmer af 
Håndværkerforeningen. 
Her fortalte frisør Finn Ellegaard fra Elle-
gaard Hairfactory samt maler Marianne 
Klixbüll fra Malerfirmaet Staubo om 
deres arbejde.

Håndværkerbesøg på  
Frederiksbergs folkeskoler
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Hjælp dit barn  
til en uddannelse  
med fremtid

» 
Hvad gør du, når dit barn 
er bange for at vælge den 
forkerte uddannelse? « 

Håndværkerforeningen, Ditbarnsfremtid, 
UU-København og Vejen til en erhvervs-
uddannelse inviterer til en forældreevent 
i Moltkes Palæ, hvor du som forælder 
både kan møde arbejdsgivere, unge 
under uddannelse og repræsentanter fra 
nogle af de videregående uddannelser.

Hvad gør du, når dit barn er bange for 
at vælge den forkerte uddannelse?

Som forælder spiller du en stor rolle, når 
dit barn skal vælge uddannelse. Derfor 
kan du også være med til at afdramatise-
re uddannelsesvalget ved at fortælle, at 
der ikke er fælder, men at alle ungdoms-
uddannelser er gode og åbner døre til 
både videreuddannelse og spændende 
karriereveje. Mange er fx ikke klar over, at 
man både kan læse videre med EUD og 
EUX, men faktum er, at en erhvervsud-
dannelse er en uddannelse med fremtid, 
der både giver mulighed for et arbejde 
som faglært, at uddanne sig videre eller 
blive selvstændig iværksætter.

Kom til eventen i Moltkes Palæ og bliv 
klogere på de mange muligheder, dit 
barn står over for. Få indspark til, hvor-
dan du kan støtte dit barn i at træffe et 
reflekteret uddannelsesvalg.

#uddannelsemedfremtid
#ditbarnsfremtid

»Forældrene har en vigtig rolle, når de 
unge skal vælge ungdomsuddannel-
se. Derfor er det vigtigt, at vi støtter 
forældrene i at blive bedre rådgivere,« 
fortæller Kira Gilling Hansen fra  
Ditbarnsfremtid. 

»Vi vil gerne udfordre den gængse op-
fattelse af ungdomsuddannelserne. Det 
burde hedde: Hvis du ikke kan klare en 
erhvervsuddannelse, kan du altid tage  
en studentereksamen,«  
siger Christoffer Susé, adm. direktør i 
Håndværkerforeningen.

event i Moltkes Palæ

Fakta om Ditbarnsfremtid

Ditbarnsfremtid.dk er finansieret af 
de fem regioner og har til formål at 
styrke erhvervsuddannelsernes image. 
Ditbarnsfremtid udvikler kampagner og 
dialogskabende materialer, som er med 
til at skabe mere reflekterede samtaler 
omkring uddannelse. 
Læs mere om indsatsen på:

DITBARNSFREMTID.DK 

Fakta om Vejen til en  
erhvervsuddannelse

Vejen til en Erhvervsuddannelse er et 
rollemodelkorps, som besøger skoler 
over hele landet. Rollemodellerne 
fortæller om deres egen vej til en 
erhvervsuddannelse og om de mange 
muligheder, man har som faglært, både 
i form af gode jobs, iværksætteri og 
videreuddannelse. 
Læs mere på:

EEO.DK/VEJENTIL

Fakta om UU København

UU København hjælper unge mellem 
13 og 25 år i Københavns Kommune 
med at blive afklarede i forhold til valg 
af ungdomsuddannelse. Sammen med 
grundskoler, ungdomsuddannelser 
og en række samarbejdspartnere er 
UU involveret i vejledningsaktiviteter, 
som hjælper de unge i denne proces. 
De vejleder individuelt og kollektivt 
og planlægger introduktionsforløb, 
brobygningskurser og praktik mv.:  
Læs mere på:

UU.KK.DK

1.200 forældre og deres børn overværede forældreaftenen 
under årets Copenhagen Skills i Bella Center i oktober. Vi 
spurgte 4 familier om, hvordan de forbereder sig på det 
kommende uddannelsesvalg.

TID: Mandag den 14. januar 2019,  
kl. 19.00-21:00 
 
STED: Moltkes Palæ  
Dronningens Tværgade 2  
1302 København K

For forældre med børn i udskolingen

Er du forælder til et barn i udskolingen, så er 
du velkommen til forældreventen. 

Der er let forplejning og plads til 250 forældre. 
Tilmelding er derfor nødvendig.

HFK.DK/UDDANNELSE-MED-FREMTID

Læs mere og find links til tilmelding på:

Taler I uddannelse 
hjemme?

Far og mor Thøger Wang Jensen og Maja 
Pærremand:
Maja: »Ja, vi taler da om uddannelsesvalg 
derhjemme. Jeg synes, det er vigtigt at 
bruge de talenter, man er født med.«
Thøger: »Malte vil nok en anden vej end 
en erhvervsuddannelse, men min bror 
og hans søn er herude i dag, og vi er så 
taget med.«

Har du gjort dig overvejelser om, hvad du 
vil, når du forlader folkeskolen, Malte?
Søn Malte Jensen (13): 
»Ja, jeg synes fysik og kemi er spænden-
de, så jeg kunne godt vælge gymnasiet. 
Desværre mangler ingeniøruddannelser-
ne herude.«

Far Ronny Børger:
»Jeg er selv VVS-installatør af bag-
grund. For mig er det mest afgørende, at 
Marcus vælger et fag, han er glad for.«

Har du gjort dig overvejelser om, hvad du 
vil, når du forlader folkeskolen, Marcus?
Søn Marcus Walther Børger (13):
»Jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg vil, 
men jeg tænker lidt på elektriker og 
murer.«

Mor og far Kirsten Sand og Lars Anker 
Bendtsen:
Kirsten: »Ja, og vi vil bestemt gerne vej-
lede Sophie, men hun ved selv, hvilke der 
er hendes stærke sider.«

Har du gjort dig overvejelser om, hvad du 
vil, når du forlader folkeskolen, Sophie?
Datter Sophie Anker Sand (14):
Sophie: »Nej, jeg ved ikke helt, hvilken vej 
jeg vil gå.«

Mor og far Britt og Claus Rasmussen:
»Jo, vi taler da om uddannelse. Det er der 
jo fokus på lige nu. Jeg synes, Mathilde 
skal vælge det, hun gerne vil. Det er 
hendes liv!«

Har du gjort dig overvejelser om, hvad du 
vil, når du forlader folkeskolen, Mathilde?
Datter Mathilde Rasmussen (14): 
»Jeg vil gerne noget, der er kreativt. 
Konditor, måske.«



Fra skibskok til Danmarks 
mest magtfulde  

embedsmand

Mattias Tesfaye 

Christian  
Kettel Thomsen

Mattias Tesfaye startede i lære som murer i en 
alder af 16 år. I løbet af sin læretid blev han faglig 
aktiv, hvilket førte til, at han efter sin læretid fik 
arbejde som ungdomskonsulent. I en årrække 
skiftede han mellem at arbejde som mure, og 
arbejde i fagforeningen. Sideløbende var Mattias 
Tesfaye politisk aktiv, og i 2015 blev han valgt ind i 
Folketinget for Socialdemokratiet.  

Mattias er forfatter til flere bøger, bl.a. bogen 
“Kloge hænder”.

Udlært murersvend > murersvend > ungdoms-
konsulent > murersvend > ansat i fagforening > 
murersvend > forfatter > medlem af Folketinget

Christian Kettel Thomsens arbejdsliv og karriere 
startede med en uddannelse som skibskok i rede-
riet AP Møller, hvor Christian Kettel  efterfølgende 
også arbejdede som hovmester i en årrække. 
Undervejs tog han en HF-eksamen, som senere 
førte ham til polit-studiet på Københavns Univer-
sitet. Han startede sin embedsmandskarriere som 
fuldmægtig i Finansministeriet. I 2005 blev han 
udnævnt til departementschef i Finansministeriet, 
og i 2010 flyttede han til Statsministeriet, 

hvor han har været departementschef og stats-
rådssekretær siden. 

Udlært skibskok > hovmester i rederiet A.P. Møller 
> HF > udlært cand.polit. > fuldmægtig i Finans-
ministeriet > ministersekretær > kontorchef > 
afdelingschef > departementsråd i Statsministeriet 
> departementschef i Finansministeriet > departe-
mentschef og statsrådssekretær i Statsministeriet

Folketingsmedlem,  
forfatter, men først og 

fremmest murer

Foto: Philip Davali / Scanpix Foto: Torben Åndahl / Scanpix
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Foto: Knud Fredfelt og Museet for Søfart

Med en erhvervsuddannelse lærer 
du et fag og bliver klædt på til 
arbejdsmarkedet. Det kræver mod, 
beslutsomhed og vilje, men som du 
kan læse her, kan det føre mange 
steder hen i livet.
Faktum er nemlig, at en erhvervsuddannelse 
ligesom en gymnasial ungdomsuddannelse 
åbner døre og giver muligheder, hvad enten du 
vil uddanne dig videre, dygtiggøre dig inden for 
dit fag eller starte egen virksomhed.

Med en erhvervsuddannelse 
kan du finde din drøm
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Lars dePlace Bjørn startede på den slagne vej, tog 
studentereksamen og gav sig til at læse til cand.
merc. på CBS – dengang Handelshøjskolen i  
København. Ved siden af havde han et studen-
terjob, hvor han udviklede softwareløsninger. 
Alligevel havde han svært ved at se sig selv bag 
en computerskærm i en bank eller finansiel 
virksomhed resten af sit liv. Næsten som et 
lyn slog det ned i ham. Han ville være snedker; 

selvstændig møbelsnedker. Lars stoppede på CBS, 
gik i lære som møbelsnedker, og i dag driver han 
sin egen virksomhed, hvor han laver håndlavede 
møbler til kunder i hele verden.

Studentereksamen > cand.merc. studie på CBS > 
studiejob som it-programmør > udlært møbel- 
snedker > selvstændig med 2 ansatte hos  
DePlace Furniture 

Jan Bruus Sørensen gik efter folkeskolen i lære 
som snedker, og med svendebrevet i hånden 
uddannede han sig videre til bygningsingeniør. 
Han startede sin arbejdsmæssige karriere som 
VVS-ingeniør, men blev efter en kort årrække 
direktør for virksomheden. Efter at have været 
direktør i forskellige virksomheder i mere end 10 
år fik Jan Bruus Sørensen lyst til at eje sin egen 
virksomhed. Sammen med en partner købte han 
sig ind i sin nuværende virksomhed, hvor han i 

dag er partner og CEO. Selvom Jan er grund- 
uddannet som vvs-/bygningsingeniør, har han i 
størstedelen af sit virke arbejdet med arkitektur 
og sammen med arkitekter. 

Udlært snedker > værnepligtig i flyvevåbnet > 
Studenterkursus > udlært bygningsingeniør > 
arbejde som VVS ingeniør > arbejde som direktør/
CEO > CEO og partner i AI a/s

Fra lært til faglært

Lars dePlace 
Bjørn

Torben Klint / Scanpix

Faglighed og ledelse 
går side om side

Jan Bruus  
Sørensen



Serie-virksomhedsejer 

Med verden som 
arbejdsplads

Søren Schmidt

Emilie Rath

Foto: dirtyfingernails.dkFoto: Aarhus Maskinmesterskole Foto: dirtyfingernails.dk
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Det lå i kortene, at Søren Schmidt skulle gå 
blikkenslagervejen. Han havde arbejdet som 
arbejdsdreng i faderens blikkenslagervirksomhed, 
og selvom Søren gik i realen, trak det i ham for 
at komme ud at arbejde. Da han efter en årrække 
videreuddannede sig til VVS-installatør og senere 
igen VVS-tekniker, fandt han for alvor sin rette 
faglige hylde. Søren startede sin egen VVS- 
virksomhed og har i dag ca. 50 ansatte. Men 
Søren er i dag serie-virksomhedsejer. Han har i sin 

Emilie Rath har om nogen fulgt sin drøm. Hun 
har altid interesseret sig for biler, og som 14-årig 
satte hun sig det mål, at hun ville arbejde som 
mekaniker på motorsportens allerstørste arena, 
Formel 1. Emilie er uddannet automekaniker og 
har efterfølgende uddannet sig til autoteknolog. 
Hun flyttede til England, hvor hun stille og roligt, 
men yderst målrettet har arbejdet sig op gennem 

motorsportklasserne. I dag har hun - i en alder af 
25 - nået sit mål og rejser verden rundt med sit 
Formel 1 team.

Udlært automekaniker > udlært autoteknolog 
> mekaniker i DTC > mekaniker i GP3 > Formel 
1 mekaniker > Formel 4 mekaniker > Formel 1 
mekaniker hos Racing Point Force India

karriere købt mere end 25 virksomheder og har 
bl.a. været fabrikant i Jylland med leverancer til 
olieindustrien og café-ejer på Nørrebro.

Realeksamen > arbejdsdreng i VVS-firma > udlært 
blikkenslager > arbejde som VVS-svend > udlært 
VVS-installatør > udlært VVS-tekniker > arbejde 
som VVS-installatør > selvstændig med 50 ansat-
te hos De Blå Mænd > serie-virksomhedsejer

Med en erhvervs- 
uddannelse kan du:

• ARBEJDE SOM FAGLÆRT

• UDDANNE DIG VIDERE

• REJSE OG ARBEJDE  
I UDLANDET

• BLIVE SELVSTÆNDIG 
IVÆRKSÆTTER
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NOBIS HOTEL COPENHAGEN
I hjertet af København ligger en bevaringsværdig bygning, der 
tidligere husede Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, 
og som nu er blevet renoveret og transformeret til hotel.

Den 5.500 m² store bygning har gennemgået en omfattende reno-
vering, ombygning og nyindretning og er transformeret til et nyt 
kvalitetshotel, Nobis Hotel Copenhagen, der sætter rammerne for 
luksuriøse hoteloplevelser. 

 AI a/s
Refshalevej 147
1432 København K

 ai@ai.dk
 www.ai.dk

HÅNDVÆRK – en samtale- og billedbog om at 
udleve drømme.

Lad forfatteren og designeren Rigetta Klint 
føre dig ind i sin skønne verden af håndværk 
og håndværkere. Hør snedkeren, hornmageren, 
chokoladeproducenten og 15 andre medvirkende 
fortælle om deres passion. Nyd de personlige 
portrætter. Oplev de stemningsfulde billeder fra 
værksteder og atelierer.

HÅNDVÆRK er en bog, du dvæler ved. Længe. 
Foruden at være en inddragende fortæller er 
forfatteren, Rigetta Klint, kunsthåndværker af 
baggrund. 

Hun kender selv til den stærke, personlige 
drivkraft, der besjæler de medvirkende. Derfor 
kommer hun – og vi – helt tæt på maleren, 
væveren og glaspusteren, på slagteren, kokken 
og bageren, på keramikeren, blomsterbonden og 
læskedrikproducenten.

At omgive sig med håndlavede produkter er 
blevet tidens foretrukne statusmarkør. Længslen 
efter håndens aftryk og autenticitet giver nye 
muligheder for at drive en håndværksvirksom-
hed. Bogen undersøger med håndværkerne som 
førstehåndsvidner, hvad det vil sige at arbejde 
med hænderne og at være en moderne håndvær-
ker og kunsthåndværker.

Mød blandt andre
· Kok og bager Jesper Gøtz
· Blomsterbønderne Christina Foss og 
  Marie Holmer
· Slöjder Johannes Als
· Dekorationsmaler Heidi Zilmer Blom
· Snedker Mathias Juul Overvad
· Læskedrikproducenten Paulie Melnyk
· Hornmager Sara Brunn Buch

Nyd det gedigne, lærredsindbundne, smukt 
illustrerede bogværk på 219 sider.

Læsertilbud

KØB ONLINE  

MUUSMANN-FORLAG.DK 

KUPONKODE: 

HFK

SpecialPRIS for 

læsere af MESTER 

Kr. 279,20

SPAR

Kr. 68,80
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Billedserie

Søren sømod anlægsgartnermester

Med mester
på arbejde



Søren sømod  

er medlem af 

danske  
anlægsgartnere

håndværker
Foreningen

KBH

&
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Billedserie

Søren Sømod er anlægsgartnermester 
og autoriseret kloakmester.

Søren Sømod ejer virksomheden, der 
blev stiftet i 1986. Virksomheden ligger i 
Gl. Holte i Rudersdal og beskæftiger 12-15 
medarbejdere i sæsonen. 
 
Søren har i sin tid som selvstændig ud-
dannet 37 lærlinge, hvoraf en del efter- 
følgende har startet egen virksomhed.

» 
En perfekt dag er, når en 
arbejdsdag starter med 
planlægning, indeholder 
fysisk arbejde, og at man 
kan se, at de unge lærlinge 
udvikler sig. Så bliver man 
glad for sit håndværk.

« 
Søren
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Nyt byrum i Tingbjerg hædret  
med Brolæggerprisen

Årets Brolæggerpris blev i oktober overrakt Kragh & Berglund Landskabs-
arkitekter for omdannelsen af en tidligere parkeringsplads til et smukt, 
brostensbelagt torv med plantebede. Pladsen kan nu danne ramme om 
events, udstillinger, boder og markeder, og den store trappe bliver et 
naturligt mødested for mennesker i alle aldre.

»Kragh & Berglund er i den grad lykkedes med at skabe et byrum, som 
har en klar identitet, og som går i fin dialog med bygninger og landskab. 
Her er det de oprindelige brostensbelægninger, der igen er anvendt til 
at skabe et nyt byrum,« lød det fra Brolæggerlaugets oldermand, Claus 
Johnsen.

Det nye torv har et enkelt udtryk med brostensbelægning omkring store 
plantebede. Torvets gulv fremstår i dag som et smukt og præcist brolæg-
ningsarbejde udført i felter, som varierer med skarpkantede brosten, 
chaussésten og vådstøbte betonfliser. Det er C.C. Brun Entreprise som 
har udført arbejdet for Københavns Kommune som et første skridt i 
byfornyelsen i Tingbjerg.

Brolæggerprisen har været uddelt næsten hvert år siden 1986 og er 
en hæder for kreativitet, valg af materialer og den håndværksmæssige 
kvalitet. Med prisen følger et rejselegat på 25.000 kr.

Funklende efterfest  
i Rundetaarn

Udstillingen ”Efterfest – en fejring af dansk smykkekunst og sølv-
korpus gennem 65 år” viser, hvad afgangseleverne fra Guldsme-
dehøjskolen - senere kaldet Institut for Ædelmetal - har kunnet  
drive det til. Næsten 200 forskellige værker vil afspejle ikke bare 
den moderne smykkekunsts historie, men også en mangfoldighed 
af håndværksmæssige teknikker, materialer, former og fortolk-
ninger af en fingerring, et armbånd, en broche eller et halssmyk-
ke. Samtidig får en række sølvsmedes imponerende værker plads  
side om side med de bærbare værker. 

Kulturnatten 2018  
var en stor succes

1.360 gæster var forbi Moltkes Palæ i forbindelse med Kulturnatten i oktober 
måned. De mange gæster fik sig i den grad en på opleveren.

I stueetagen var der indrettet snedkerværksted, hvor børn og voksne kunne 
lave deres egen oplukker. I salonerne på første sal blev der side om side 
med en udstilling af Håndværkerforeningens medaljer uddelt spiselige me-
daljer til gæsterne. Det var – igen i år – en meget populær aktivitet.
I den store sal kunne gæsterne møde Laugenes Opvisning og se eksempler 
på de håndværkskreationer, der indgår i den flotte opvisning.

Der skal lyde en stor tak til de mange frivillige, som hjalp gennem aftenen.  
Vi ses igen til næste år.

Tv-programmer om unge og håndværk

Til foråret kan du i en række tv-programmer møde unge lærlinge, der er i gang med deres 
håndværksuddannelse. I hver udsendelse møder vi en håndværkselev, der i ord og billeder 
fortæller sin historie.

En af de unge lærlinge, du kan møde, er 21-årige Daniel, der er i lære som elektriker hos Søkvist 
El-anlæg. Programmerne bliver sendt på DK4, og er blevet til i samarbejde med Varelotteriet, 
som med denne programserie har ønsket at kunne vise hverdagen som lærling/nyuddannet 
fra de unges perspektiv og derved skabe en interesse for uddannelserne.

PROGRAMSERIE PÅ DK4

HFK.DK/GODTHAANDVAERK

Udstillingen åbner den 1. 
december 2018 i Rundetaarns  
Bibliotekssal og kan ses frem til  
den 13. januar 2019.

Udstilling:

Fra hattemager til kleinsmed

Laugene står 
sammen om  
godt håndværk
37 københavnske håndværkslaug og brancheforeninger 
står sammen om godt håndværk i Hovedstaden.  
Læs mere her...
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IDEER til

Dahlman- 
bæltet
HVAD: Bælte håndsyet i 
vegetabilsk, garvet kernelæder. 
Kendt som ”arkitektbæltet”, 
brugt som gave af arkitekter 
som Arne Jacobsen og Børge 
Mogensen tilbage i 50’erne 
og 60’erne, når de rejste 
rundt i verden. Se det også på 
Designmuseum Danmark.
HVEM: Dahlman1807
HVOR: Dahlman1807 
Fortunstræde 5  
1065 København K
Instagram:  
dahlman1807
Facebook:
dahlman1807

Ring med stenklase
HVAD: Sten i chrysopas, ring i 18 kt. guld
HVEM: NO 99 v. guldsmed Karen Fly
HVOR: Karen Fly, Gothersgade 99, 1123 København K
Instagram: karenflyno99 · Facebook: Karen Fly / No 99

Slips
HVAD: Sevenfold-tie udført i 100% silke med motiver 

designet af Brandstrup-Piø
HVEM: Skræddermester Karina Mott

HVOR: Mott Skrædderi, Århusgade 8, 2100 København Ø
Instagram: mottskraedderi · Facebook: mottskraedderi

Unisex-hatte
HVAD: Hat udført i hårfilt (kanin og 
hare). Vælg selv farve og bånd.
HVEM: Modist Mathilde Foerster
HVOR: Fælledvej 16 D
2200 København  
Skiftende åbningstider  
Besøg www.mathildefoerster.dk

JULE GAVER

Look
HVAD: Porcelænskugler dekoreret med 
beglitning og glasur, så det ligner et øje. 
Øjet i suppen. Øjet i lommen. Eller lad det 
ligge på bordet og holde øje.
HVOR MEGET: Kr. 250,- pr. stk.
HVEM: Claydies ved Karen Kjældgård-
Larsen og Tine Broksø
HVOR: Set i Keramik & Glasværkstedet, 
Kronprinsessegade 43, København K
Instagram: claydies · Facebook: claydies

PRIS

Kr. 5.700,-

PRIS

Kr. 1.200,-

PRIS

Kr. 1.200,-

PRIS

Kr. 250,- 
pr. stk.

PRIS

Kr. 1.500,-
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Med statelig  
diskretion
Realdania By & Byg har ført grosserer Julius Mortensens 
Bedre Byggeskik-villa fra 1917 tilbage til sit oprindelige udtryk. 
Dermed føjes et afgørende element til foreningens portefølje 
af ikoniske, danske bygningsværker, for historien om Bedre 
Byggeskik er vigtig.

Bedre byggeskik

»Når man beder et barn tegne et hus, så 
bliver det til et Bedre Byggeskik-hus. Så 
ikonisk er det.«

Arkitekt og projektleder Per Troelsen 
viser ind i grosserer Julius Mortensens 
nu 100 år gamle, 540 kvadratmeter store 
villa på Bakkekammen 40 i Holbæk – i sin 
tid med udsigt ud over Holbæk Fjord.  
Inden da har han udpeget bygnings- 
detaljer, der skildrer stateligheden i al sin 
diskretion: Til murværket er fortrinsvis 
anvendt gule sten – mere prisgunstige 
end andre slags sten – men bygningens 
hjørner er fornemt kvadermurede. Faca-
den er præget af forsigtige profileringer i 
murværket, snart sagt som små liséner. 
Huset er disponeret med en høj kælder, 
der får stueetagen til at ligne en bel- 
etage, og førstesalen – med de kortere 
vinduesfag – en mezzanin. 

Arkitekt og ansvarlig for projektet på Bakkekammen, Per Troelsen: »Helt fra  
dannelsen af Realdania i 2003 var det vores ønske at finde det rigtige Bedre Bygge-
skikhus – og helst i Holbæk, hvor Bedre Byggeskik kan siges at have sit arnested.«

BEDRE BYGGESKIK – EN LANDSFORENING

Eigtveds Amalienborg? Jo, et stort brød 
at slå op, bekræfter Per Troelsen, men 
materialerne, enkelheden, fraværet af 
pynt og prunk i øvrigt får ejendommen 
ned på jorden.

Intense farver til høje rum

Indenfor venter store, høje rum sat 
i intense jordfarver; farver, som kun 
rum med disse dimensioner kan klare. I 
spisestuen oplever vi panoramaudsigten 
ud over haven, der hvælver op mod den 
offentlige gangsti, som Julius Mortensen 
lod anlægge; pragtudsigten skulle kunne 

deles af enhver. Foruden spisestuen – sat 
i grøn – passerer vi igennem den røde 
opholdsstue og det blå herreværelse. 
Karme, gerigter og fodpaneler er forsy-
net med lister malet med guldfarve. Ind-
slaget er dekorativt – ikke stormægtigt.

På førstesalen kaldes det centrale rum 
for Billardstuen – men her har vist aldrig 
stået et billardbord – og op til rummet 
knytter sig soveværelse, gæsteværelse 
og børneværelser og husbestyrerindens 
bolig. Badeværelset har adgang fra tre 
værelser. Kælderen er højloftet og luftig 
og rummer foruden fyrrum, vaske- og 

strygerum (med en fin lille brændeovn, 
som strygejernene kunne varmes på) 
tillige en bolig for chaufføren.

Øst for huset er opført en garagebygning 
med plads til både hest, vogn og bil og 
med en bolig til gårdskarlen, vest for en 
mindre bygning til redskaber og værktøj. 
I begge tilfælde er facaderne kvadermu-
rede.

I alle bygningsdele, i alle detaljer, præger 
den solide kvalitet, robustheden, omtan-
ken.

Landsforeningen Bedre Byggeskik blev grundlagt i 1915 som modsvaret til moderne 
materialer og byggemåder, der fjernede båndet mellem håndværker og bygmester.  
Bakkekammen 40 i Holbæk er så godt som sindbilledet på et Bedre Byggeskik-hus.
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Bedre byggeskik

Facaden udtrykker både 
enkelhed og robusthed 
uden megen pynt.

Farverne er valgt ud fra afdækninger af de  
originale kulører.

Her er valgt moderne malematerialer frem for 
eksempelvis kostelig limfarve. Huset skal fungere 
omkring en moderne familie.

Køkken og bad bærer aftryk efter husets op-
rindelige indretning. Men her er indbygget alle 
moderne bekvemmeligheder.

Et ankerpunkt

Bakkekammen 40 er beliggende på en 
hjørnegrund, der binder Møllevangen og 
Bakkekammen sammen. Dermed udgør 
den 5.000 kvadratmeter store grund et 
naturligt ankerpunkt i det åbne landom-
råde, som Julius Mortensen sammen 
med købmand Anders Larsen og ma-
nufakturhandler Carl Reffs erhvervede i 
1912. Deres agt var at bebygge det ud fra, 
hvad vi i dag ville kalde en masterplan: 
med klare krav til byggeriets udseende 
og kvalitet. Bygningstegningerne skulle 
til enhver tid godkendes af de tre herrers 
byggekonsortium, med mindre man 
som køber benyttede tegninger udført 
af konsortiets egen arkitekt. Dermed er 
kvarteret blevet til den harmoniske perle, 
der var tilsigtet.

De tre konsortiedeltagere var besjælet 
af moderne socialliberale tanker – Julius 
Mortensen tillige af højskolebevægelsen. 
Der var så afgjort en mening med at 
skabe et byggeri som modsvar til den 
tiltagende udbredelse af moderne ma-
terialer og byggemåder, der medvirkede 
til at fjerne båndet mellem håndværker 
og bygmester, og som ifølge forfatteren 
Emma Gad var symptomatisk smagens 
almindelige forfald.

Foreningen bliver til

I denne sags ærinde gik i de samme år 
en kreds af arkitekter, kunsthistorikere, 
byggefolk og kulturpersonligheder, da 
de i 1915 stiftede landsforeningen Bedre 
Byggeskik. Iblandt dem var Martin Nyrop, 
som vi kender fra så betydelige byggerier 
som Københavns Rådhus – og arkitekten 
bag Bakkekammen 40, Ivar Bentsen og 
dennes kompagnon, Marius Pedersen. 
På sæt og vis var de medvirkende til at 
forankre Bedre Byggeskik netop i Holbæk.

»Helt fra dannelsen af Realdania i 2003 
var det vores tanke at finde det rigtige 
Bedre Byggeskikhus – og helst i Holbæk, 
hvor Bedre Byggeskik kan siges at have 
sit arnested,« tilføjer Per Troelsen.

Foreningen etablerede egen skole i 
Holbæk – få meter fra Bakkekammen 
40 – og grundlagde det navnkundige 
tegnekontor, hvor murermestre kunne 
udføre tegninger at bygge efter – heraf 
begrebet: En murermestervilla.

Til højre: Bakkekammen 
40 er beliggende på en 
5.000 kvadratmeter stor 
grund med en parklignen-
de have. Nederst: Som et 
helt lille Amalienborg er 
ejendommen disponeret 
med høj kælder og en 
stueetage og 1. sal, der 
minder om en beletage og 
en mezzanin.

Bedre Byggeskik kom til at møde 
modstand – modstand fra den gryende 
funktionalisme, herunder arkitekten og 
samfundskritikeren Poul Henningsen: 
Et ”akademisk arkitekturs nulpunkt” 
tordnede han og betegnede Bedre Byg-
geskik som et ”regressivt, tilbageskuende 
kulturfænomen”.

»Det er jo tankevækkende, når vi netop 
for et par år siden tog hans eget hus 
på Brogårdsvej under kærlig behand-

ling og konstaterede, at det var ved at 
falde sammen på grund af uholdbare 
løsninger. Han blev presset på sin egen 
ideologi,« konstaterer Per Troelsen.

Wifi-forbindelse til pavillonen

Men Bakkekammen 40 står endnu og var 
i en stand, så det håndværksfagligt var 
ikke så lidt nemmere at gå til end netop 
Poul Henningsens hus. Helt frem til 
Realdania By og Bygs overtagelse i 2016 
har ejendommen været i den oprindelige 
bygherres familie.

Her er blevet foretaget farveafdækninger, 
hvorpå der er malet med de origina-
le kulører, og badeværelse og køkken 
er blevet indrettet tidstypisk. Men da 
ejendommen også skal fungere i 2018 – 
Realdania By & Byg indretter ikke museer 
– står huset fuldt moderne: Bag lågerne 
og under den gedigne bordplade i køkke-
net befinder sig et ultramoderne køkken 
og samtlige el-installationer er skiftet. I 
kælderen er dog bibeholdt de originale 
jævnstrømsinstallationer – stofledninger 
på porcelænsspoler – om end de ikke er 
i drift. Et hotspot i tagetagen sørger for 

wifi-forbindelse ned til den samtidige pa-
villon for enden af haven. Vægfarverne 
er ej heller den dødmatte, sarte og svært 
reparerbare limfarve, men en moderne 
akrylplast i glans 1. 

Og hvad kan vi lære af Bedre Byggeskik 
i dag?  
 
»Altså … i dag ville det være helt utæn-
keligt at bygge et hus ud fra de idealer, 
der lå i Bedre Byggeskik; det ville være 
alt for kostbart. Læren må være den, at 
anvendes der gedigne, enkle materialer 
og gennemprøvede byggemetoder, så 
opnås en kvalitet, der holder,« konklude-
rer Per Troelsen.

Vil du se det?

Realdania By & Byg Klubben optager 
medlemmer med interesse for bygnings-
historie og arkitektur. Klubben arrangerer 
blandt andet besøg i den fornemme sam-
ling af ikoniske danske bygninger. Se mere 
på www.realdaniabyogbygklubben.dk 
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Vandretur

i Kongens Enghave og omegn

Nytårsvandretur ved Kongens Enghave

Copenhagen 

Light Festival

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

Håndens Arbejde

Rundvisning på Arbejdermuseet inkl. spisning 

Museumsinspektør Jacob Westergaard Madsen 
viser os eksklusivt rundt, og restauranten i 
Arbejdermuseets kælder - Café & Øl-Halle “1892” 
- holder ekstraordinært åbent og byder på ægte 
husmandskost.

Bent Fabricius-Bjerre  

& LiveStrings

Koncert inkl. rundvisning

Bent Fabricius-Bjerre samler igen strygekvartet-
ten LiveStrings, og gentager succesen med en 
koncert i DR Koncertsalen. Håndværkerforenin-
gen inviterer forinden koncerten på eksklusiv 
rundvisning og et glas i Koncerthuset.

Flagermusen

Gå med i Operaen på Holmen til operetten  
Flagermusen.

Hvam og Øgendahl  

- DET GODE SELSKAB

Hvam og Øgendahl på samme scene er en kom-
bination ikke set før. Klovnen fra Viborg og den 
væksthæmmede fra Falster... men minus og  
minus giver som bekendt plus. Sammen tager de 
ud på en stand-up comedy tur drevet af begejstring, 
frygt, raseri og 100% videnskabelig uredelighed.

HFK.DK/AKTIVITETSCENTER

4544

aktivitetscenter

Nyhed: Ægtefæller til medlemmer kan nu 
melde sig ind i aktivitetscenteret.

MARTS

28

Unik rundvisning og 
spiritussmagning
hos Københavns prisbelønnede Distillery!

håndlavet, unik og innovativ spiritus

Hvad er et destilleri, hvordan virker det og hvad laver de egent-
lig sådan et sted? Kom på en tur bag kulisserne når udvik-
lingschef og forfatter Sune Urth åbner dørene for en eksklusiv 
rundtur. Efter en velkomstcocktail og en kort introduktion går vi 
en tur i produktionshallen, hvor vi skal høre om de forskellige 
processer, der indgår i produktionen af spiritus.

Herefter sætter vi os til langsbords og smager på varerne.

Prisen for medlemmer er 350 kr.
For ledsagere, der ikke er medlem af 
Aktivitetscenteret, er prisen 450 kr. 

HFK.DK/AKTIVITETSCENTER/DISTILLERY
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HÅNDENS
ARBEJDE

JAN

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.

I håndværkets

tjeneste
HVORFOR

I løbet af 1800-tallet etablerede foreninger inden for hånd-
værket ofte deres egne lotterier til at finansiere eksempelvis 
boliger til medlemmer og pårørende, pengestøtte til efterladte 
eller til uddannelse. Roskilde Borger- og Håndværkerforening 
kom først i 1839. Håndværkerforeningen København har 
finansieret en væsentlig del af sine ejendomme gennem blandt 
andet lotteriindtægter. I 1887 lagdes mange af de lokale lotteri-
er sammen og blev til Varelotteriet.

Laug, håndværkerforeninger og stiftelser varetog i sin tid en 
lang række sociale forpligtelser i tiden inden socialreformerne 
ved forrige århundredskifte. Varelotteriet yder også i dag støtte 
til håndværkerforeningernes virksomhed foruden til en bred 
vifte af modtagere – lige fra Københavns Retshjælp til Mødre-
hjælpen af 1983.

UDEN

måtte mange kollegier, stiftelser og lokale håndværkerforenin-
ger landet over undvære støtte til deres virksomhed.

Læs mere på

VARELOTTERIET.DK

HVEM

Varelotteriet, grundlagt i 1887 og et af landets ældste. Du kan 
blandt andet spille med ved at købe lodsedler hos nogle af 
de mange forhandlere landet over, herunder velassorterede 
kiosker, supermarkeder mv.

HVAD

Varelotteriet uddeler hvert år overskud til sociale, humani-
tære institutioner og organisationer samt til almennyttige og 
kulturelle formål. Støtter endvidere lærlingeuddannelserne 
inden for håndværket. Endelig modtager landets håndværker-
foreninger et beløb for hvert lod, der sælges i de respektive 
foreningers områder, og foreninger kan også søge om midler 
til særlige projekter til gavn for håndværket.

Håndens Arbejde
Tag med Håndværkerforeningen  
til eksklusiv rundvisning i udstillingen.

Ny udstilling:

Håndværkerforeningens medaljer er kommet på museum. De er 
nemlig med på Arbejdermuseets nye særudstilling; Håndens Arbejde.

Udstillingen åbnede i september og sætter praktisk dannelse på 
dagsordenen. Museet ønsker at sætte fokus på den værdi, det giver 
at arbejde med hænderne. Både for det enkelte menneske og for 
hele samfundet.

Udstillingen består af en række faste elementer, som giver indsigt 
i håndværket og den faglige stolthed. Du kan blandt andet møde 
mesteren og lærlingen på en arbejdsdag. 

Derudover vil der gennem hele udstillingsperioden være skiftende 
popup-værksteder, hvor du som gæst kan træne dine praktiske og 
håndværksmæssige skills. Du kan møde forskellige håndværkere, 
der fortæller om deres fag, og se skiftende udstillinger af sæsonens 
svendestykker.

23

HFK.DK/AKTIVITETSCENTER

Tilmeld dig rundvisningen i Aktivtetscenteret

Læs meget mere om udstillingen på  
Arbejdermuseets hjemmeside:

ARBEJDERMUSEET.DK
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laugenes opvisning

Imponerende 
opvisning i 
Moltkes Palæ

H.K.H. Prinsesse Benedikte var æresgæst, da 
en række af Danmarks dygtigste skræddere, 
buntmagere, guld- og sølvsmede, modister 
og sadelmagere sammen med en række 
talentfulde unge lærlinge viste deres 
håndværkskreationer frem ved Laugenes 
Opvisning den 30. oktober.

Skræddermester og oldermand Johnny 
Alexander Wichmann, der er initiativta-
ger til opvisningen var ovenud tilfreds. 
 
»Laugenes Opvisning vidner om, at de 
faglærte håndværkere virkelig har noget 
at byde på – ikke kun med gallakjoler el-
ler couture – men også unikt tilpasset tøj 
og tilbehør til hverdagsbrug fx til en tur i 
teatret eller et middagsselskab.  
Jeg er vildt imponeret over det høje ni-
veau,« siger Johnny Alexander Wichmann.

Også Håndværkerforeningens adm. 
direktør Christoffer Susé var glad, for 
blandt deltagerne er både etablerede 
håndværksmestre og unge under uddan-
nelse.

»Det unikke ved Laugenes Opvisning er, 
at etablerede håndværkere præsenterer 
deres arbejde side om side med unge 
spirende talenter under uddannelse. 
Derfor er opvisningen for alvor med til at 
sætte fokus på håndværket som en reel 

uddannelsesvej,« fortæller Christoffer 
Susé, adm. direktør for Håndværkerfor-
eningen København.

Det er Skrædderlauget, Kjøbenhavns 
Guldsmedelaug, Buntmagerlauget 
og Håndværkerforeningen København, 
der sammen står bag Laugenes Opvis-
ning, som i år løb af stablen for 9. gang.

HFK.DK/LAUGENESOPVISNING

Læs mere og se billeder på:
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Ny bydel i København
I oktober præsenterede statsminister Lars Løkke Rasmussen 
(V) og overborgmester Frank Jensen (S) en vision for en ny 
bydel i København.

Bydelen skal opføres på en helt ny holm, 
Lynetteholmen, som skal etableres i 
Københavns havn mellem Nordhavn og 
Refshaleøen. På sigt skal den nye bydel 
rumme 35.000 indbyggere og lige så 
mange arbejdspladser.

Med Lynetteholmen følger den længe 
ventede Østlige ringvej, også kendt som 
havnetunnellen. Den nye ø vil medvirke 

til klimasikring af København, fordi den 
vil fungere som en dæmning fra Kron- 
løbet ved Nordhavn og ned til Refshale-
øen.

Byggeriet på Lynetteholmen vurderes at 
kunne påbegyndes fra omkring år 2035, 
og bydelen ventes fuldt udbygget og 
beboet omkring 2070.
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Christoffer Susé  adm. direktør

På falderebet:

Erhvervsuddannelserne er uden 
for livsfare, men stadig i kritisk 
tilstand

I november indgik bredt flertal 
af Folketingets partier en 
aftale, der skal få flere unge 
til at søge og gennemføre en 
erhvervsuddannelse. Aftalen 
indeholder blandt andet en 
række initiativer i folkeskolen, 
som forhåbentlig vil være med 
til at styrke anerkendelsen af 
de praktiske fag, ligesom der er 
fokus på at sikre, at erhvervs-
uddannelserne har kvalitet, 
indhold og studiemiljø, som 
appellerer til de unge.

Det er helt sikkert et skridt i 
den rigtige retning, for hvis 
vi skal have flere til at vælge 
erhvervsuddannelserne til, skal 
vi have gjort op med nogle af 
de fordomme, der knytter sig til 
dét at tage en erhvervsuddan-
nelse; fx at en erhvervsuddan-
nelse er for dem, der ikke kan 
klare gymnasiet. 

Intet kunne være mere forkert, 
og jeg håber meget på, at 
aftalen kan være startskuddet 
til at genskabe anerkendelsen 
af praktiske fag og kompeten-
cer blandt både unge og deres 
forældre. Vi skal huske på, at 
en erhvervsuddannelse er en 
uddannelse til et reelt arbejde. 

Og det er dét, Danmark har 
brug for.

Aftalen indeholder samlet set 
initiativer for 2,3 milliarder 
kroner. Heraf stammer de 1,3 
milliarder kroner dog fra, at 
regeringen og Dansk Folkeparti 
tidligere i november blev enige 
om at afskaffe det forkætrede 
omprioriteringsbidrag på 2 pct. 
om året. 

Selvfølgelig er det ubetinget 
positivt, at erhvervsskolerne 
nu får ro om deres økonomi. 
Men groft sagt bliver skolerne 
(for en stor dels vedkommen-
de) altså spist af med deres 
”egne” penge. Så selvom der 
er afsat yderligere 1 milliard 
kroner, må vi være ærlige og 
sige, at økonomien er smurt 
meget tyndt ud, fordi opgaven 
er så stor, og initiativerne er så 
mange. Derudover skal vi huske 
på, at pengene spredes ud over 
fire år.

Det er en massiv opgave at få 
unge til at se mulighederne i 
en erhvervsuddannelse, og det 
kræver mere end et tyndt lag 
fernis at nå i mål.


