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Én grøn frisørsalon har udviklet sig til en
af Danmarks største frisørkæder med
kunderne som medejere.
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begejstringen
Det at kunne noget, med både hænder og hoved på samme tid, er værdifuldt. Det er faktisk
grundlaget for hele vores nutidige samfund.
For hvor vil vi være, hvis ikke vi har folk, der
mestrer det, at omsætte den gode idé til et
konkret produkt? Den dygtige håndværker
er netop den person. Ofte i samarbejde med
andre; designere, ingeniører, arkitekter. Men
altid i en nøglerolle som den, der kender sine
materialer, og kan gøre tanker til handling.
Hvis man ser på hvad Danmark er kendt for
ude i verden, så kunne intet af det lade sig
gøre uden godt håndværk, hvad enten det
drejer sig om møbelkunst, medicinalprodukter,
vind- og vandteknologi eller gastronomi.
Men den succes lever vi desværre (lidt for)
stille med.
Derfor har vi i Håndværkerforeningen sat os
for, at få det gode håndværk på mode. Det skal
være sejt, at kunne noget med hænderne og
skabe produkter – et hus, el og lys, rindende
vand, smukke vægge og flader, en kjole eller
jakke, et smykke, et møbel, en flot frisure, et
godt måltid, en lækker kage eller et godt brød.
Alt det som skaber livsglæde, komfort og
begejstring.

Og netop begejstring tror jeg, er en af de ting, vi skal
tage fat i. Vi taler ofte om, at vi som håndværkere er
stolte af vores fag – men det er jo i virkeligheden en
meget indadvendt følelse, som er svær at få kunden
med på. Begejstring derimod, smitter.
Derfor skal vi lade os begejstre. Af opgaven, af processen - og af resultatet. Og vi skal dele vores begejstring
med kunderne. Om det er med et billede på de sociale
medier, en smiley og en personlig hilsen på regningen,
eller noget helt tredje er ikke afgørende. Det vigtigste
er, at det er oprigtigt, og at det passer til dig og din
virksomhed.
En ting vi også skal lade os begejstre over, er udsigten
til at Danmarks Tekniske Museum kan være på vej til at
flytte ind i Svanemølleværket i Københavns Nordhavn.
Museet er nu gået i gang med at undersøge mulighederne for, at overtage de kæmpe haller og omdanne
dem til et helt nyt teknisk museum. Et museum, som
ikke bare viser historien, men også tegner fremtiden.
Og her er målet blandt andet, at begejstre børn og
voksne for håndværk, industri og teknologi.
Per vangekjær FORMAND
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KBH
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investorer med crowdfunding.

Bauhaus 100år

Visionært manifest og ny undervisning tiltrak
1920’ernes avantgarde kunstnere, arkitekter
og kunsthåndværkere til Bauhaus-skolen

byggebranchen.
DEADLINE 1. marts

Uddannelsen som industritekniker fører nu den

»

Én grøn frisørsalon har udviklet til en af Danmarks største
frisørkæder med franchiseforretninger i Danmark, Norge og
Holland og egen bæredygtige hårplejeserie.

«

ZENZ frisørsalon

Crowdfundede

3,5

mio. kr.

Tekst Peter djurup

foto Ricky John Molley

Hendes egen allergi førte til en mission
for Anne-Sophie Skjødt Villumsen. Hun
ville skabe produkter som frisører kunne
tåle, og samtidig være med til at skabe
en bedre verden. Det er blevet til frisørvirksomheden Zenz, og egne grønne
hårplejeprodukter. Nu har Zenz rejst 3,5
millioner kroner med crowdfunding til
den videre forretningsudvikling.
Crowdfunding er en finansieringsmodel,
hvor man kan søge investorer blandt sine
kunder, og alle andre, der synes, at ens
virksomhed eller idé er værd at investere
i. For Zenz vedkommende har omkring
200 personer investeret i virksomheden.
En del af dem er kunder, og derudover
har et par større investorer skudt penge i
virksomheden.
Zenz er en af de virksomheder i Danmark, der har rejst flest penge via
crowdfunding. For at forstå baggrunden
for at det har været muligt, skal man
kende historien bag det, der i dag er en af
Danmarks største frisørvirksomheder

vet uddannet frisør, men måtte konstatere, at hun ikke kunne tåle de produkter,
hun skulle arbejde med. Men hun elskede
sit fag, og derfor gik Anne-Sophie i gang
med at undersøge nye muligheder for at
producere produkter, som hun og andre
allergiske frisører kunne tåle. For hun
ville gerne fortsætte – men uden allergi.
Anne-Sophie gik sammen med en kemiker i gang med at analysere hvilke ingredienser hun ikke kunne tåle. Samtidig var
hun med til skabe kriterierne for at starte
Grøn Salon-konceptet, hvor frisørsaloner
kan være med, hvis de lever op til en
række krav i forhold til, hvilke produkter
de bruger i deres forretninger.
”Da jeg åbnede min første forretning, ansatte jeg den første allergiske frisør, der
havde været omskolet til klinikassistent,
og også der var blevet arbejdsskadet. Jeg
fik hurtigt henvendelser fra andre frisører, der gerne ville arbejde for mig, fordi
de heller ikke kunne tåle de almindelige
frisørprodukter,” siger Anne-Sophie.

Sunde produkter
For 20 år siden åbnede Anne-Sophie
Skjødt Villumsen den første salon med
navnet Zenz. Hun var nogle år inden ble-
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Vokseværk

DE TRE UDVIKLINGS
OMRÅDER FOR ZENZ

Forretningen voksede i antal medarbejdere, men vi skal helt frem til 2005 før
forretning nr. 2 blev åbnet. I mellemtiden
var det at arbejde med produkter uden
skadelige stoffer blevet til mere end
noget, som skulle være for frisører med
allergi.

De 3,5 millioner kroner fra crowdfunding
investorerne er allerede i gang med at
blive brugt til forretningsudvikling.
Zenz har tre udviklingsområder for
virksomheden, som på længere sigt skal
gøre den samlede forretning endnu større
og stærkere, og ikke mindst bringe Zenz
længere ud i verden med det bæredygti
ge koncept:

To forretninger er siden blevet til otte,
og i 2010 lancerede Zenz sin helt egen
svanemærkede serie af hår- og hudplejeprodukter under navnet Zenz Organic
Products.
”Det, der begyndte med mine egne eksperimenter ved køkkenbordet, er blevet
til en serie af produkter, der udover at
blive brugt i vores egne forretninger,
nu eksporteres til 17 lande,” fortæller
Anne-Sophie.

1. Udvikling af produktserien. Flere produkter, mere
bæredygtighed og eksport
til flere lande

På forretningssiden har der også været
ekspansion. I dag består Zenz af otte
forretninger i københavnsområdet. Flere
af dem har fået den daglige leder som
medejer, og derudover har Zenz udviklet
et franchisekoncept, der gør det muligt
for selvstændige frisører, at åbne egne
forretninger i Zenz-brandet. Foreløbig
er det blevet til forretninger i Norge,
Holland og Humlebæk.

2. Flere egne forretninger
3. Udvikling af franchisekoncept til nye selvstændige
frisører

Livs- og forretningspartner
Vejen frem krævede en dygtig rådgiver i
forhold til den videre forretningsudvikling
tilbage i 2007. Det blev Jørgen Skjødt, der
var rådgiver for en række virksomheder,
og som Anne-Sophies revisor anbefalede
hende at tale med.
Jørgen Skjødt havde mange års erfaring
med forretningsudvikling. Blandt andet
som konsulent og bestyrelsesmedlem i
forskellige virksomheder. Det viste sig at
være et godt match med den ambitiøse

8

frisør og den erfarne virksomhedsrådgiver. Et match som senere udviklede sig
til et ægteskab.

andre kompetencer. Dem fik jeg ved at
samarbejde med Jørgen,” siger Anne-Sophie.

”Forretningsdrift og -udvikling er ikke en
del af frisøruddannelsen. Det er noget
du skal lære på anden måde. Jeg kunne
drive min forretning langt selv, men hvis
den skulle vokse endnu mere, hvilket jeg
havde ambitioner om, havde jeg brug for

Siden da har de to kørt tæt parløb om
virksomhedens udvikling, og forener de
forretningsmæssige kompetencer med
de håndværksmæssige. Anne-Sophie
tager sig blandt andet af hele den faglige
udvikling af personalet, mens Jørgen

tager sig af organiseringen, og har stået
bag crowdfunding-processen. Han har
indtil 2017 kun været deltids-engageret
i Zenz. Men siden 2017 har det været et
fuldtidsarbejde – ikke mindst pga. etableringen af den strategi og organisation,
der skal være med til at skabe grundlaget for virksomhedens styring og vækst
samt etableringen af en professionel
bestyrelse, og nye investorer.
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”Med crowdfundingen og etablering af
Zenz som aktieselskab er der kommet
nye muligheder, og selvfølgelig også krav
fra vores investorer til virksomhedens
fremtid, så derfor har jeg droslet ned på
mine andre aktiviteter uden for virksomheden,” siger Jørgen.

”I dag har vi 55 ansatte. Hovedparten i
vores forretninger, men siden 2017 har
vi har også fået opbygget en salgs- og
marketingfunktion, der er med til at
implementere vores strategi, supplerer
Anne-Sophie.

Crowdfundede 3,5 mio. kr.

Arbejder for en bedre verden

Penge til udvikling og bæredygtighed

Sammen har de to ikke bare har udviklet
en sund forretning, men også har en
mission om, at gøre verden til et bedre
sted at være. Blandt andet arbejder de
efter at opfylde en stor del af FN’s klima
mål. Indtil nu arbejder Zenz med otte af
målene.

De mange penge skal bruges til Zenz
version 2. For selv om det går godt, skal
man hele tiden udvikle sig.

”Vi arbejder efter et værdisæt, som alle
medarbejdere bliver uddannet i og skal
leve efter, og vi har lagt en forretningsplan for de næste fem år, som omfatter
den videre udvikling af medarbejderne og
forretningen. For at lykkes med planen,
og for at reducere virksomhedens risiko
havde vi brug for finansiering,” fortæller
Jørgen Skjødt.
Crowdfunding skaber engagement
Efter at have afsøgt forskellige muligheder faldt valget på crowdfunding –
såkaldt equity crowdfunding, hvor man
udbyder aktier i en virksomhed. Zenz er
den første virksomhed i Danmark, der
har gennemført en equity crowdfunding.
Crowdfunding kræver en massiv kampagne, og udgangspunktet for Zenz
kampagne har været den finske crowdfundingportal ”Invesdor”.

”Der kommer hele tiden ny viden blandt
andet i forhold til miljø og bæredygtighed, så vi kan ikke bare læne os tilbage
og hvile på laurbærrene. Men med de
penge vi har rejst, kan vi nu tage fat på
vores tre udviklingsområder, og med
dem gøre Zenz til en endnu bedre forretning både økonomisk og i forhold til
bæredygtighed. Det er vigtigt at være en
aktiv spiller i forhold til at skabe en bedre
verden,” lyder budskabet fra Anne-Sophie
og Jørgen.
Man må konstatere, at kombinationen
mellem den dygtige og ambitiøse håndværker, og den erfarne forretningsmand
har rykket virksomheden på mange
planer.

”Med crowdfunding får man ikke én
stor investor, men i stedet flere mindre
investorer, der ønsker at støtte op om
forretningsidéen og missionen for Zenz.
Der er blandt andet en række kunder,
der har bakket op om deres frisør ved at
investere mindre beløb i virksomheden.
Det skaber loyale kunder. Samtidig har
vi givet en række medarbejdere aktier i
julegave, så de ikke bare føler, men også
har et medejerskab af virksomheden,”
fortæller Jørgen.
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ZENZ’ FEM RÅD TIL
CROWDFUNDING
Det kræver flere elementer at lykkes med
crowdfunding:

Håndværket er grundlaget

1. Vælg den rigtige crowdfundingportal. Der findes forskellige typer alt efter, hvilken
type crowdfunding, du vil
benytte

I Zenz er det vigtigt, at alle frisører kan
deres håndværk, og at de udvikler sig
fagligt hele tiden. Derfor efteruddannes
alle ansatte løbende, og eleverne uddannes til at blive en del af Zenz-familien.
Det er nemlig Anne-Sophies mål, at de
elever, der uddannes hos Zenz, fortsætter i forretningerne efter uddannelsen.
I dag er mere end 65 % af de ansatte
enten elever eller tidligere elever der
stadig i virksomheden.

2. Udarbejd et prospekt sammen
med crowdfunding-portalen

”Vi ønsker, at vores elever bliver de
bedste til at arbejde i vores forretninger.
De lærer at arbejde med vores egne
produkter, og at levere den kvalitet til
kunderne, som vi gerne vil kendes for. Vi
ønsker at udvikle vores elever til fremtidige potentielle partnere i virksomheden,”
siger Anne-Sophie.

3. Fortæl din historie skarpt. Man
skal producere en video, hvor
man præsenterer virksomheden og idéen som folk skal
investere i

Uddannelse af elever er i det hele taget
vigtigt for Anne-Sophie:

4. Planlæg en professionel kampagne. Crowdfunding kræver
en massiv kampagne bl.a. på
sociale medier. Zenz kørte en
kampagne fra november 2017
til februar 2018

”Det er vigtigt at holde en høj faglig
standard, og det kræver, at frisører får
den lange faglige uddannelse. Vi skal alle
holde den faglige fane højt i branchen,
og det er vi i Zenz med til, siger Anne-Sophie.

5. Fortæl om crowdfundingmuligheden til dine kunder. Eksempelvis via nyhedsbreve og
i forretningen

ZENZ
er medlem af

dofk København
&

håndværker
Foreningen
KBH
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FIRE TYPER
CROWDFUNDING

Crowdfunding:
En vej til forretningsudvikling
»

Skab loyale og engagerede investorer
med crowdfunding.

«

Der findes fire typer crowdfunding. De
tre første er tilgængelig på crowdfundingportaler i Danmark, men equityeller aktiecrowdfunding er ikke muligt
i Danmark endnu.
1. Donation: folk donerer penge til dit
projekt uden at få noget igen
2. Reward: folk giver penge til dit projekt mod at få adgang til resultatet
eller et produkt
3. Lån: folk låner typisk mindre beløb
ud til et projekt mod at få renter af
det lånte beløb
4. Equity/aktie: folk investerer i din
virksomhed, og får typisk en mindre
ejerandel. Kræver, at du har et A/S

TRE GODE RÅD TIL DIG, DER VIL CROWDFUNDE
Hvis du har tanker om at rejse kapital med crowdfunding, har Michael
Eis tre gode råd til dig:
1. Lod dybden på dit netværk – 40 % af dem, der vil skyde penge i dit
projekt eller din virksomhed, er folk, du kender. Undersøg derfor på
forhånd, hvordan interessen er i dit netværk.
2. Forbered præsentationen af projektet– en vigtig del af crowdfunding
er, at du præsenterer dit projekt, så det fanger interessen fra potentielle investorer. Det skal blandt andet gøres via en video. Derfor er
god forberedelse til fortællingen om projektet vigtig.
3. Lav en plan for markedsføring – for at få succes med crowdfunding
kræver det, en solid plan for markedsføring. Blandt andet på sociale
medier, via nyhedsbreve og andre kanaler, hvor du kan nå folk.
Inden du går i gang kan det være en god idé at søge råd og mere information hos Dansk Crowdfunding Forening.
Start på:
danskcrowdfundingforening.dk

Tekst Peter djurup

Zenz rejste 3,5 million kroner med
crowdfunding. Her er inspiration til, hvordan du kan tænke crowdfunding ind i din
virksomhed. Formand for Dansk Crowdfunding Forening, Michael Eis, forklarer
hvad crowdfunding er, og giver gode råd
til, hvordan du kan crowdfunde til din
forretnings udvikling.
”I sin tid startede jeg noget, som jeg
kaldte ”Flok finansiering”. Det var inden begrebet crowdfunding rigtigt
var kommet til Danmark. Grundlæggende handlede det dengang
og nu om, at få engageret en flok
mennesker i dit projekt eller din
virksomhed, og i en grad der

Michael Eis
Formand
Dansk
Crowdfunding
Forening

gør, at de vil skyde penge i det. Det er i
princippet den gamle andelstanke, der er
blevet bredt ud med crowdfunding,” siger
Michael Eis, der selv driver Boomerang.
dk, der er en dansk crowdfunding-portal.
Crowdfunding er en finansieringsform,
hvor du, typisk via forskellige portaler
på internettet, markedsfører din virksomhed, dit projekt, dit produkt eller din
idé, for at få mennesker til at investere i
det. Det er en god mulighed for at rejse
kapital, som kan suppleres med anden
finansiering som et banklån. Det er altid
lettere at låne penge i banken, hvis man
har kapital på forhånd.
Mange har hørt om amerikanske Kickstarter.com i forbindelse med crowdfunding, men der findes flere crowdfundingportaler, hvor man kan oprette
sit projekt, og begynde sin kampagne.
Frisørvirksomheden Zenz benyttede en
finsk portal, Invesdor, da de valgte equity
eller aktie-crowdfunding, som endnu ikke
er muligt i Danmark.
Aktive investorer
Der er mange fordele ved at rejse
finansiering via crowdfunding. En af dem
er, at man kan skabe et engagement og
en interesse blandt sine kunder eller
netværk, der kan føre til mere end bare
at få rejst penge.

Med crowdfunding skal du aktivere folk
med interesse for det du gerne vil rejse
penge til. Det kan være udvikling af et nyt
produkt eller din virksomhed generelt.
Med crowdfunding kan du skabe loyale
kunder og ambassadører, der udbreder
det gode budskab om din virksomhed,
fordi de føler eller reelt har fået medejerskab.
”De, der skyder penge i virksomheder via
crowdfunding, stiller typisk gerne deres
netværk, viden og tid til rådighed for dig.
De vil gerne deltage aktivt i udviklingen.
Crowdfunding er en aktiv investering, der
typisk har mange mindre investorer, der
ikke kræver det samme som en enkelt
eller to store investorer, der naturligt nok
vil se resultater af investeringen,” siger
Michael Eis.
Crowdfunding for håndværkere
Der er flere muligheder for crowdfunding, når man er håndværker, men endnu
er der ikke mange, der gjort brug af den
finansieringsform.
Ifølge Michael Eis er der primært eksempler på håndværkere, der har gjort brug
af låne-crowdfunding, og så selvfølgelig
Zenz, som er et af de største aktiecrowdfunding-projekter i Danmark hidtil.
”Det kræver en del arbejde at sætte gang
MESTER • nº 3

i et crowdfunding-projekt, og mange
tænker meget traditionelt, når de skal
have finansiering. Men der er nogle gode
eksempler fra andre brancher, som
håndværkere godt kan lade sig inspirere
af,” siger Michael Eis:
·· Købmandsbutikken LØS Market:
udbød rabatkort på 150 kr. som
crowdfunding for at skaffe en del af
finansieringen til at åbne butikken.
1.582 købte, og det gav mange kunder
i butikken allerede første dag. Samtidig gav det loyale kunder fra begyndelsen. Folkene bag butikken er nu ved
at åbne butik nr. 2
·· Aarhus Street Food: udbød gavekort
på 250 kr. til mad og drikke. Pengene
blev brugt til at etablere gadekøkkenet
med blandt andet toiletforhold og
brandsikring
”Begge projekter kan overføres til håndværksvirksomheder. Man kan eksempelvis tænke i at engagere lokalbefolk
ningen, der hvor virksomheden holder
til, som det er tilfældet med begge
eksempler. Man kan som håndværksvirksomhed også skabe interesse ved at
sælge et klippekort mod at man altid får
et tilbud hurtigere end andre, og samtidig
kan få rabat på et stort projekt,” foreslår

Michael Eis, og giver flere konkrete idéer
til inspiration:
·· Køb et helt badeværelse til fast pris og
få 10% rabat
·· Sælg din tid som rabatkort
·· Sælg dine produkter inden de bliver
produceret – møbler, smykker etc.
·· Engagér dit lokalsamfund – gode
tilbud til dem, der investerer i forretningen, lokale byggeprojekter og
forskønnelse
”Helt grundlæggende gælder det om at
tænke ud af boksen, og se på sin virksomhed, og behov for finansiering på en
ny måde. Det kræver eget engagement
og vilje at crowdfunde, men til gengæld
er der gevinster at hente, ikke bare
økonomiske, men også i form af loyale
ambassadører, slutter Michael Eis.

15

Branding:

Skil dig ud
»

1. Levér noget ekstra, som
kunderne ikke forventer

Tekst Peter djurup

Bliv husket for noget særligt,
og skab loyale kunder

«

Mange taler om branding, purpose og
The Why. Grundlæggende handler begreberne om, hvorfor du driver virksomhed, og hvad du har at byde på over for
kunder. Målet for alle virksomheder er
at opbygge relationer, som giver loyale
kunder, som der kan være med til at
fortælle historien om, hvorfor man er
noget særligt.
Frederik Preisler, partner og Creative
Director i bureauet Mensch, har gjort sig
nogle overvejelser om, hvordan man
som håndværksvirksomhed kan arbejde
med at udvikle sit ”brand”, skille sig ud
fra mængden, og dermed komme til at
stå bedre i konkurrencen både i gode og
dårlige tider.
”Branding som begreb, kommer fra den
gang kvægejerne i Amerika skulle kunne
skelne mellem kvæg i store flokke.
Derfor blev køerne brændemærket. Hvis
vi ser det fra kundernes side, i forhold til
håndværkere, gælder det om, at kunden
skal kunne se forskel på de forskellige
virksomheder. Det kan ofte være svært,
men derfor gælder det om, at fortælle
sin historie, og ikke mindst leve op til
den,” siger Frederik Preisler.
Udfordring i kommunikationen med
kunder
Der er flere udfordringer i hele kommunikationen mellem håndværkere og
kunder.
”Set fra håndværkerens side kan det
være svært at tale med kunder, der ofte
ikke har faglig viden om de løsninger, de
har brug for tilbud på. Derfor bliver det
ofte et spørgsmål om pris i stedet for
et spørgsmål om faglighed og kvalitet.
Set fra kundens side kan det være svært
at se, hvad forskellen er på de enkelte
håndværkeres tilbud. Og derfor ender
det også nemt i en prisdiskussion,” siger
Frederik Preisler.
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FEM POINTER FRA
PREISLER:

Men det er ikke kundens opgave at lave
om på det. Det er den enkelte håndværker, der skal gøre det klart, hvorfor et
tilbud ser ud som det gør. Hvorfor det
tager den tid det tager, og i sidste ende,
hvilket slutresultat kunden kan se frem
til.

2. Find noget i dit arbejde,
der kan definere dig og din
virksomhed

Stop praleri
”Det er vigtigt at man som håndværker
ikke taler om, at man er bedre end konkurrenterne. Det ender i pral, og virker
ikke positivt. Tal i stedet om, hvad der gør
dig til noget særligt i forhold til kundens
behov, lyder anbefalingen fra Frederik
Preisler, som giver et konkret eksempel:
”På et tidspunkt brugte vi en maler
gennem længere tid. Jeg synes egentligt
han var lidt irriterende, blandt andet fordi
han røg cerutter, som lugtede. Men hans
arbejde var godt, og særligt blev hans
træværk langt flottere end jeg havde set
andre gøre det. Da jeg spurgte ham om
hvordan han gjorde det, var svaret, at
han altid brugte pensel frem for rulle til
at lakere det sidste lag. Fra den dag gik
han fra at hedde ”cerutten” til at hedde
”penslen”, og jeg brugte ham mange år
frem til alle typer maleropgaver netop fordi hans arbejde skilte sig ud fra
andres.”
Giv en positiv overraskelse
Det at markere sig som noget særligt begynder allerede, når der skal gives tilbud,
og fortsætter selvfølgelig, når opgaven
går i gang. Og her er der flere små elementer som man kan skille sig ud på.
”Hvis der er sat en deadline på to uger
til at afgive et tilbud, så sendt dit tilbud
efter én uge. På den måde er du allerede
først, når tilbuddene gennemgås. Det er
mit bud, at den, der levere tilbuddet først,
automatisk ligger bedst i konkurrencen.
Og når du så får opgaven, er det en god
idé at overraske kunden med et eller
andet ekstra, der ikke nødvendigvis er
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3. Sørg for, at din virksomhed ser ud, så den udstråler det du står for
4. Vær til stede på de platforme, hvor kunderne
befinder sig
5. Husk, at hvert projekt og
hver kundekontakt er en
brandingaktivitet
Frederik Preisler Creative Director

omfattet af tilbuddet, allerede inden for
de første par uger. Det kan være et godt
råd, eller en tilretning af projektet, som
ikke koster ekstra. På den måde skaber
du en positiv stemning mellem kunden
og virksomheden, og opbygger en god
kunderelation,” siger Frederik Preisler.
Relation giver loyalitet
Gode kunderelationer giver loyalitet og
langvarigt samarbejde. Det gør ens virksomhed mindre følsom over for negative
konjunkturændringer, og samtidig er
loyale kunder de bedste kundeambassadører.

”Hver kunde kan generere 10 potentielle
kunder, men samtidig kan en kunde også
generere 200 kunder, der under ingen
omstændigheder vil bruge din virksomhed, hvis den historie, der bliver fortalt
af en tidligere kunde, er negativ. Med
anmeldelsestjenester og sociale medier
kan et negativt budskab hurtigt sprede
sig, så derfor er der god grund til at
opbygge loyale og tilfredse kunder,” lyder
budskabet fra Frederik Preisler.

17

Vores København
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FOTO Rune Johansen

SIDEN

1840

har Håndværkerforeningen
været en del af København
– og København en del af
Håndværkerforeningen
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Siden 1930 har
Håndværkerforeningen værnet
om Moltkes Palæ. Senest med
et smukt nyt tag bygget med
de bedste materialer og høj
faglighed

håndværker
Foreningen
KBH
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Djævlen ligger i deltaljen, når
godt håndværk skal gøre byen
smuk. Derfor er arbejdet udført
af dygtige håndværkere, der
hver især er eksperter inden for
deres fag
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Tak for flot
opbakning og
økonomisk
støtte til
A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE
MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL
ALMENE FORMAAL
FONDEN ALDERSTRØST
SLOTS- OG KULTURSTYRELSEN

Arbejdet blev udført af følgende håndværks
firmaer efter at være udbudt i licitation som
fagentreprise
·· Murer: J. Ole Pedersen A/S
·· Tømrer: Julius Nielsen & Søn A/S
·· Blikkenslager: Jagtvejens VVS A/S
·· VVS: Dehlsen & Sønner A/S
·· Ventilation: W-Ventilation ApS
·· Stenhugger: Rudi Larsens Stenhuggeri
·· Maler: Aage Møller og søn A/S
·· Smed: Ebbes Kleinsmedie ApS
·· Stillads: Rodahl Stilladser A/S
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Om byggeriet
Bygherre: Håndværkerforeningen København
Rådgiver, arkitekt: Bornebusch Tegnestue A/S
Rådgiver, ingeniør: AI A/S
Rådgiver, konstruktion: Skanding A/S
Rådgiver, sikkerhed og miljø: Dominia A/S
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SIDEN

1840

MESTER
KVALITET
BLIV EN DEL AF EN FÆLLES SAG: VI HAR FOKUS PÅ DET
GODE HÅNDVÆRK, OG ARBEJDER FOR AT HØJNE ANSE
ELSEN AF HÅNDVÆRKSFAGENE
DELTAG I EN RÆKKE FAGLIGE OG SOCIALE ARRANGE
MENTER. VI HAR MERE END 200 ARRANGEMENTER OM
ÅRET FOR MEDLEMMERNE

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.

FÅ MULIGHED FOR AT BLIVE SKREVET OP TIL EN AF
HÅNDVÆRKERFORENINGENS 700 LEJLIGHED

hfk.dk/blivmedlem

Forsikringerne indeholder i udgangspunktet:
– 113.400-226.800 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.)

håndværker
Foreningen
KBH

– 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
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I Danmark fulgte man
i 1920’erne også
interesseret med i ud
viklingen, men dog
med en moderat skepsi
s.

”Men Bauhaus var ma
nge ting og skiftede
også karakter undervej
s. Der var mange
paradokser, og ideolo
gien passede ikke
altid til resultatet. De
lykkes med at opføre boligblokke med
billige arbejderboliger, men samtidig var
de også avantgarde og elitære”, fortæller
Nan Dahlkild.
PH overgav sig dog sen
ere og fremstillede selv møbler i stå
l, i 1930’erne slog
funkisstilen an i Danm
ark, og senere kom
bølgen af Danish Desig
n med mange
stiltræk fra Bauhaus.

”De designede geome
trisk ud fra en rationel tanke. Men hvorfo
r er halve kugler
rationelle til tekander
? Faktisk er de vanvittigt svære at produ
cere og ikke egnede
til masseproduktion,”
siger han.
I 1933 bukkede skolen
under for nazismen, og elever og læ
rere spredtes ud i
verden, hvor begrebet
Bauhaus stadig
kendes – og fejres i he
le 2019.
Læs mere om jubilæet

KUNST

BAUHAUS TOG AF
STAND
FRA TRADITIONERN
OG UDVIKLEDE NY E
UNDERVISNINGST E
DER INKLUDERED EORIER,
STUDERENDES KRE DE
I MATERIALEFORSTEATIVITET
ÅELSEN.

Fokus på industrien
I Dessau kom der endn
u mere fokus på
det industrielle i både
formgivningen og
produktionen. Det er
den periode, som
nok er mest kendt som
Bauhaus-stilen
med møbler i stålrør,
geometriske former og en enkel farveb
rug.

på:

bauhaus100.de

ELLER

Bauhauslærer Walter
Gropius´ undervisningsp
rogram fra 1922 placerer
HUS (BAU) i midten som
det
ypperligste. Metoden
var, at de studerende
startede
udefra med grundstu
dier i natur, geometri,
farveteori
mv. Herefter kunne de
fortsætte med disciplin
er i
forskellige håndværksf
ag, og ende inderst i
cirklen,
hvor konstruktion befa
ndt sig.
Foto: Bauhaus-Archiv

Berlin

”Man mente ikke, at al
arkitekturen
passede til danske for
hold og klima, for
eksempel de flade tag
e i regnvejr og
tung sne. Og man kan
også diskutere,
om de flade tage var
funktionelle eller
mere var en æstetisk
finesse for at holde
sig inden for geometrie
n,” siger Martin
Søberg, KADK.
Men han er ikke i tviv
l om, at strømninger fra Bauhaus sat
te sit aftryk i
byggeriet i Danmark me
d beton og det
rationelle systematiser
ede byggeri.
Aftryk på dansk design

Nan Dahlkild fra Køben
havn Universitet
har beskrevet forbindel
sen mellem
Bauhaus og de danske
arkitekter, og han
fortæller, hvordan bla
ndt andre danske
Poul Henningsen, PH,
harcelerede over
Bauhaus’ moderne hje
m med store vinduer ned til jorden og
møbler i metal.
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Kunst eller industri
På Designmuseum Da
nmark i København
fejres 100-året for Ba
uhaus med udstillingen ”Bauhaus– it’s
all design” fra Vitra
Museum i Tyskland.
Udstillingen gennemg
år Bauhaus-skolens
historie og viser de væ
sentligste værker
- også om betydningen
for dansk design.
”Bauhaus-skolen sam
lede tidsånden
dengang. Og det bedste
danske design
er påvirket af Bauhau
s. Efter anden
verdenskrig lavede for
eksempel Arne
Jakobsen et ’Bauhaus-r
ip-off ’med Stelton-serien med stålka
nden,” fortæller
Christian Holmsted Ole
sen, udstillingschef på designmusee
t.
Men han fremhæver
også, hvordan
Bauhaus ikke lykkedes
med at skabe
mange produkter til ma
ssefremstilling,
men i stedet allerede
dengang blev kritiseret for at være me
re kunst.

INDUSTRI

I 1925 FIK MARCEL
BREUER IDE
AT BRUGE EN
METAL FRA T
CYKELSTYRE
.
STOLEN
PRODUCERES
STADIG.

Stålrørsstol af Marcel
Breuer ”Lounge Chair
B3
Wassily” fra 1925.
Foto: Ukendt fotograf
. Copyright: Ernst von
Siemens
Kunstfond /Klassik Stif
tung Weimar.
Dame i stolen med mas
ke fra Oskar Schlemmer
s
balletkostumer, tøjet
er designet af Lis Bey
er.
Foto: Foto: Ca. år 1927
Erich Consemüller. Cop
yright:
Klassik Stiftung Weimar
/ Stephan Consemülle
r
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Håndværkerforening
en hylder 100-året for
Bauhaus med en omvisn
ing på Designmuseum
Danmarks udstilling
'Bauhaus – it’s all des
ign'.
Udstillingen er udvikle
t af Vitra Designmuseu
m
og Bundeshalle Bonn.
Det er første gang en
udstilling behandler alle
aspekter af Bauhaus-sk
olens aktiviteter og bet
ydninger, og udstillinge
n
beskriver, hvordan vor
tids design og design
ere
viderefører Bauhaus-a
rven.

hfk.dk/aktivitetscenter
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fremtidens tekniske museum

Danmarks Tekniske
Museum kan være på
vej til København
Sådan lød det i Politiken
i starten af januar, da
nyheden om, at Danmarks
Tekniske Museum, By&Havn
samt Ørsted er i dialog om,
at omdanne det ikoniske
Svanemølleværk til et nyt
teknisk museum.

Foto By & Havn / Peter Sørensen

En af Danmarks mest ikoniske industribygninger kan meget vel komme til at
danne rammen for fremtidens tekniske
museum. Museet har nemlig fået et af
den slags tilbud, som man ikke kan afslå,
og som skal undersøges til bunds. Sådan
siger Håndværkerforeningens direktør
Christoffer Susé, som også er næstformand for museet.
”Museet har fået et fantastisk tilbud
om at undersøge mulighederne for, at
omdanne Svanemølleværket i Nordhavnen til et nyt internationalt museum.
Vi skal nu bruge de næste måneder på
at undersøge og afdække de konkrete
muligheder, så der kan udarbejdes en
egentlig plan for et nyt museum i de
ikoniske rammer.”

og industrihistorien er. Med nye fysiske
rammer følger også nye muligheder for
formidlingen.
”Et nyt museum skal ikke bare formidle
industrien og håndværkets historie, men
også vise hvordan teknologien, håndværket og industrien er med til at skabe
fremtidens samfund,” slutter Christoffer
Susé

Nye muligheder for at fortælle håndværkets, industriens og teknologiens
betydning for samfundet
Danmarks Tekniske Museum bor i dag i
en uopvarmet fabrikshal, og det sætter
sine begrænsninger. Både i forhold til at
tiltrække publikum i vinterperioden, men
også i forhold til hvilke udstillingsgenstande museet ”tør” have stående fremme. Flere af dansk industrihistories største og vigtigste genstande, der indgår i
museets samling, er således ikke engang
udstillet i det nuværende museum.
Museet har derfor i flere år arbejdet
på at finde nye egnede lokaler, der kan
danne rammen om det vigtige kapitel
i Danmarkshistorien, som håndværks

34

Danmarks Tekniske Museum blev etableret i 1911 på initiativ af Håndværkerforeningen København og Dansk industri.
De oprindelige stiftere står sammen med
museet bag visionen om et nyt teknisk
museum af international klasse.
Flere andre parter bakker op om planerne;
By&Havn, Ørsted, Københavns Kommune
samt Industriens Fond.
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Undersøgelse:

NORDHAVNSTUNNELLEN HAR FLYTTET
TRAFIKKEN UD AF ØSTERBRO

HOVEDENTREPRISE ER DEN
DOMINERENDE UDBUDSFORM I
KØBENHAVN

Da den nye Nordhavnsvej åbnede i

HÅNDVÆRKerFORENINGEN

december 2017, skete det med en

MENER:

SMVdanmarks årlige undersøgelse af kommunernes
SMV-venlighed og udbudspolitik på bygge- og anlægs-

klar forventning om, at omfarts
vejen ville føre til en bedre fordeling

Nordhavnstunnellen har formået at flytte

området viser, at Københavns Kommune er svært glade

af trafikken på Østerbro, og samtidig

bilerne, så den gennemkørende trafik på Øster-

for, at udbyde bygge- og anlægsopgaver som hoveden-

forkorte rejsetiden for de trafikanter,

bro er faldet markant. Det er en fantastisk

treprise.

der dagligt pendler ind og ud af

nyhed for beboerne, der nu oplever mindre

byen.

trængsel, bilstøj og -forurening i deres kvarter.

Nye trafiktællinger og rejsetidsmå-

Det viser, at en østlig ringvej (havnetunnel)

Til sammenligning blev ingen af kommunens bygge- og

linger fra Teknik- og Miljøforvalt-

er en forudsætning for at løse de fremtidige

anlægsopgaver i 2016 udbudt i fagentreprise.

ningens viser et fald i biltrafikken

trafikale udfordringer i København.

I 2016 foregik 48 ud af 60 udbud, svarende til 91% af
den samlede udbudssum, som netop hovedentreprise.

Halvdelen (33) af kommunens 60 udbud var på under 10

på flere af bydelens store gader.
Dermed er forventningerne til Nord-

Det er helt afgørende, at vi får flyttet den gen-

mio.kr.; 17 udbud havde en værdi mellem 0-5 mio.kr. og

havnsvejs trafikale betydning ved at

nemkørende trafik uden om byen, så der bliver

16 udbud en værdi mellem 5-10 mio.kr. Kommunen ud-

blive indfriet.

plads til den nødvendige erhvervstrafik, der

bød i 2016 bygge- og anlægsopgaver for i alt 1,3 mia.kr.

betjener københavnerne, fx håndværkere, serDen positive udvikling gælder både

vicebiler og varelevering til butikker og borgere

for private bilister og den tunge

samt hjemmehjælpere og handicaptransport.

trafik.

8

NYT STORT ERHVERVSOMRÅDE
I HVIDOVRE

ANBEFALINGER
TIL AT FÅ FLERE
KVINDER I BYGGERIET
8

De danske bygge- og anlægsvirksomheder
mangler arbejdskraft. Samtidig viser tallene, at 91% af medarbejderne i branchen er
mænd. Derfor er der et kæmpe potentiale i,
at få flere kvinder til bygge- og anlægsfagene.

Regeringen har sammen med Hvidovre Kommune præsenteret
planerne for et nyt kæmpe erhvervsområde i forlængelse af det
nuværende Avedøre Holme.

Derfor har Byggeriets Kvinderåd, som blev
nedsat i marts 2018, opstillet en ambition
om, at fordoble antallet af kvinder i bygge-

Det nye område – kaldet Holmene – vil bestå af 9 kunstige øer.
Erhvervsområdet vil udgøre i alt 3,1 mio. kvadratmeter, og vil have
plads til omkring 380 nye virksomheder og op til 12.000 arbejdspladser. Projektet bidrager med nye kvadratmeter til erhverv, og frigiver
dermed områder til for eksempel boliger andre steder i hovedstaden.
Holmene er et naturplus-projekt, der skaber markant mere natur, når
det står færdigt, end der er i dag. Området bliver fyldt med rekreative
naturoplevelser til både børn, unge, familier og ældre med løberuter,
supercykelstier og mulighed for vandsportsaktiviteter som kajak,
svømning og undervandsjagt. Samtidig vil Holmene bidrage til kyst
sikring af Hvidovre og hovedstadsområdet.
Holmene forventes at stå færdige i 2040.
Læs mere om Holmene på:

riet over de næste 10 år.
Rådet har udarbejdet otte konkrete anbefalinger til, hvordan branchen kan tiltrække
og fastholde flere kvindelige medarbejdere.
Anbefalingerne spænder vidt fra forslag
erhvervsskoler kan sætte den gode tone
og kammeratskabet på dagsordenen.
Hvordan man kan lære skoleeleverne mere
om håndværk, og nedbryde børnenes,
forældrenes og lærernes fordomme om, at
det kun er noget for drenge. Flere af forslagene er til at tage fat på med det samme,

Læs alle otte anbefalinger på:

danskbyggeri.dk

NYE MAILADRESSER
I SEKRETARIATET
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Håndværkerforeningens mailadres-

og mailadresser ”følges ad”.

ser har fået nyt efternavn, så de nu

Du kan finde en oversigt over med-

slutter med hfk.dk. Ændringen er

arbejderne i sekretariatet på:

sket, for at foreningens hjemmeside

hfk.dk/kontakt

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

til, hvordan de enkelte virksomheder og

mens andre er mere langsigtede.

holmene.com

tjeneste
I håndværkets

Der er sket meget i samfundet siden 1874, da Foreningen til
Lærlinges Uddannelse i Håndværk og Industri – eller blot Lærlingeforeningen – blev stiftet. Foreningen blev dannet for dels
at sikre kvalitet i lærlingeuddannelse, og dels at støtte lærlinge
med fx billige boliger.
Hovedformålet er stadig det sammen, men det moderne velfærdssamfund har betydet, at lærlinges vilkår er fundamentalt
anderledes end da foreningen blev dannet.
Der er dog stadig brug for, at der tages hånd om de svageste,
som ellers har svært ved at gennemføre en uddannelse. Skolehjemmet i Emdrup er ét af de steder, hvor foreningen hjælper
frafaldstruede unge økonomisk. Og i foreningens ejendom

Fredenshus sørger Lærlingeforeningen for, at unge under
uddannelse kan få en god bolig til en rimelig husleje.
Gennem foreningens legatfond støttes unge under uddannelse
med hjælp til studierejser, værktøj og lignende, ligesom der
deles legater ud til de unge svende, der får medalje på Københavns rådhus.
Lærlingeforeningen støtter ligeledes forskellige tiltag, der har
til formål at gøre opmærksom på vigtigheden af kvalitet i uddannelsen af lærlinge, og fremme opmærksomheden omkring
erhvervsuddannelserne. Et eksempel er foreningens sponsorat
af DM i Skills samt støtte til Laugenes Opvisning.
Lærlingeforeningen har en rådgivende funktion for medlemmerne. De kan søge oplysninger om lærlingelønninger, frister
og diverse dokumenter vedr. uddannelserne.
Vore dages forening kan byde på den ekstra prioritering af kvalitet, omhyggelighed og opmærksomhed, som mangler mange
andre steder i vores samfund.

Foreningen til Lærlinges Uddannelse i Håndværk og Industri blev
dannet i 1874 med håndværksmestre som medlemmer, og repræsentanter for laugene i organisationen. Formålet er at sikre kvaliteten
i håndværksuddannelserne. Og sørge for at skabe gode vilkår for
lærlinge. Læs mere om Lærlingeforeningen på

www.ftlu.dk
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aktivitetscenter

MARTS

MARTS

27

SEP

28

5

BAUHAUS

"Drot og Marsk"

Typisk

#ITSALLDESIGN

Opera med Æreshåndværkerne Kasper Hol-

Jonathan

ten og Michael Schønwandt

Spang

Håndværkerforeningen hylder 100-året for

Et kunstnerisk drømmehold vender tilbage til

Efter fire års pause fra stand-up scenen vender

Bauhaus med en omvisning på Designmuseum

Operaen, når instruktør Kasper Holten og dirigent

Jonatan Spang nu tilbage til rødderne med et nyt

Danmarks udstilling 'Bauhaus – it’s all design'.

Michael Schønwandt sætter drama og musik til

stand-up show. Med ’TYPISK JONATAN SPANG’

Udstillingen er udviklet af Vitra Designmuseum

selve Danmarkshistorien.

stiller han skarpt på hele verden og ikke mindst

og Bundeshalle Bonn. Det er første gang en ud-

sig selv med vanlig fandenivoldskhed, revsende

stilling behandler alle aspekter af Bauhaus-sko-

Operaen beskriver mordet på kong Erik Klipping

lens aktiviteter og betydninger, og udstillingen

i Finderup Lade i 1286, en af Danmarkshistoriens

beskriver, hvordan vor tids design og designere

mest dramatiske begivenheder.

iagttagelser og sin sans for god timing.

Åbent hus i
Aktivitetscenteret
MARTS

13

Medlemsarrangement

Alle medlemmer af Håndværkerforeningen er inviteret til åbent hus
i aktivitetscenteret i Moltkes Palæ. Vi har sammensat et spændende
arrangement, hvor der samtidig er tid til hyggeligt samvær med
ligesindede.

Tid:

Kl. 17.00 - 21.00

Sted:

Moltkes Palæ,
Dronningens Tværgade 2,
1302 København K

viderefører Bauhaus-arven.
OPLEV BLANDT ANDET

Foredrag med de to Æreshåndværkere Kasper Holten og
Michael Schønwandt

Se alle aktiviteter på:
hfk.dk/aktivitetscenter

Vinsmagning af forårets dejlige vine
Foredrag om stukken i palæets store festsal

Får du ikke mails fra Håndværkerforeningen?
Alle aktiviteter i Aktivitetscenteret bliver annonceret via mail. Hvis vi har din mailadresse får du
hurtigere besked, når der er nye aktiviteter i Aktivitetscenteret, og du kan også nemt logge ind, og
tilmelde dig direkte via Aktivitetscenteret. Samtidig kan du vælge, hvilke typer af aktiviteter du er

Foredrag ved kunstner Ole Ahlberg og efterfølgende kunst
udlodning
Vi slutter dagen af med hygge i baren med musik og bobler og
efterfølgende middag i palæet.

særligt interesseret i at få information om. Hvis du er i tvivl om vi har din mailadresse, så kontakt
sekretariatet ved at sende os en mail på hfk@hfk.dk

hfk.dk/aktivitetscenter
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Nysgerrige forældre
fik nye redskaber i
værktøjskassen
Der var masser af inspiration at hente, da Moltkes Palæ dannede rammen
om et event for forældre, der via oplæg og øvelser blev klædt på til,
hvordan de bedst muligt kan hjælpe deres børn med at vælge uddannelse.

TEKST Rune Gjerulff Petersen
Foto ditbarnsfremtid

Gæsterne strømmede til Moltkes Palæ
i København, da Håndværkerforeningen i samarbejde med UU København,
Vejen til en Erhvervsuddannelse og
Ditbarnsfremtid mandag den 14.
januar afholdt et arrangement for forældre, der fik masser af ny inspiration
til, hvordan de kan hjælpe deres børn
med det svære uddannelsesvalg.
”Fokus på unge og uddannelse ligger
meget dybt i foreningens DNA,” lød det
fra Håndværkerforeningens direktør,
Christoffer Susé, der åbnede ballet ved
at fremhæve, at foreningen siden 1867
har uddelt medaljer til de dygtigste
nyuddannede håndværkere – et godt
eksempel på, at man i over 150 år har
vægtet ungdommen højt.
Arrangementet bød på en række inspirerende oplæg fra engagerede talere
med forskellig baggrund – herunder
blandt andre en snedkermester, en
UU-vejleder, repræsentanter fra de
videregående uddannelser Københavns Erhvervsakademi og Danmarks
Tekniske Universitet samt en række
kvindelige rollemodeller, der fortalte om, hvordan det er at gå på en
erhvervsuddannelse.
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Efterfølgende satte de fremmødte forældre sig sammen i grupper og talte
om deres erfaringer med at tage den
svære uddannelsessnak med deres
børn.
Der er brug for alle
Efter Christoffer Susés åbningstale
trådte snedkermester Mads Raaschou
på scenen, og han havde et klart
budskab til de fremmødte: der er brug
for alle – også dem, der har det svært
med skolens boglige fag.
”Vi har rigtig meget brug for den klassiske håndværker, der ikke kan sidde
stille, og som er dygtig til at bruge
hænderne, men vi skal også bruge
dem, der er dygtige til at bruge en
computer,” forklarede Mads Raaschou,
der er indehaver af Raaschou Byg og
Inventarsnedkeri.
Derudover understregede han, hvor
meget det betyder for ham at videreføre de traditioner og den stolthed,
han forbinder med sit fag.

”Det skal være ens førstevalg at være
håndværker, og ikke bare noget, man
blev, fordi man ikke var god nok til at
komme i gymnasiet,” fastslog han.
Uddannelsesvalget er vigtigt – men ikke
definitivt

”Der bliver tit lagt en ramme, som om
det er et meget definitivt valg – som når
man først har truffet et valg, har man
valgt, hvad man skal lave resten af livet.
Men intet kunne være mere forkert,”
sagde Troels Breindal.
Tag udgangspunkt i de unges interesser

I løbet aftenen blev det flere gange
pointeret, at valget af uddannelse ofte
er forbundet med en vis ængstelighed
– hos både de unge og deres forældre.
Mulighederne kan synes uendelige, og
man kan nemt føle, at der er et stort
pres forbundet med valget, der kan virke
enormt afgørende – men sådan behøver
det ikke at være.

I sit oplæg pointerede Troels Breindal
desuden, at de unges interesser i hans
øjne bør være udgangspunktet for deres
valg af uddannelse.

”De unge føler tit, at de skal træffe et
valg for resten af livet, men den opfattelse skal vi hjælpe dem med at få dæmpet
lidt,” forklarede Karina Meinecke, UU-vejleder hos UU København.

Troels Breindal var blot en af flere
oplægsholdere, der talte om, hvor vigtigt
det er at fokusere på de unges interesser
– og den pointe gjorde indtryk på Tanja
Stiedl, mor til en dreng i niende klasse,
der fik meget ud af sin deltagelse.

Ifølge uddannelseschef hos KEA Troels
Breindal ser mange uddannelsesvalget
som værende mere definitivt, end det
egentlig er.

”Der er først og fremmest ét hensyn at
tage, og det er interessen. Det er den, der
skal drive værket – alt andet er forfejlet,”
sagde han.

”Det lyder som en rigtig god idé at starte
med at spørge ind til, hvad han interesserer sig for, og lade det, han synes er sjovt
at lave, være i fokus,” sagde Tanja Stiedl.

Aftenen blev rundet af med en kort gennemgang af resultaterne af forældrenes
gruppesamtaler, og der blev udtrykt stor
taknemmelighed over arrangementet.
For nok er det svært for mange unge at
vælge uddannelse – men som forælder
kan man gøre valget nemmere, hvis man
har de rigtige redskaber i værktøjskassen.
Find inspiration til snakken med
dit barn på:
ditbarnsfremtid.dk

Forældreeventen var arrangeret af Ditbarnsfremtid, UU København, Vejen til en
Erhvervsuddannelse og Håndværkerforeningen København.

”Jeg går rigtig meget op i mit fag, og
jeg går rigtig meget op i, at vi skal videreføre faget til de unge mennesker,
som har interessen,” lød det fra Mads
Raaschou.
MESTER • nº 3
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Vælg en uddannelse
med fremtid

Kom ud på
byggepladsen

Tekst Peter djurup

Mange muligheder for
praktikplads i byggebranchen.
Ansøg nu!

Deadline nærmer sig for valg af
uddannelsesretning. 1. marts skal landets
unge vælge, hvilken ungdomsuddannelse,
de vil søge ind på. Valget står for de fleste
mellem en gymnasieuddannelse og en
erhvervsuddannelse, og i de senere år har de
gymnasiale uddannelser tiltrukket langt de
fleste elever.

Der er god grund til at overveje en erhvervsuddannelse. Særligt, hvis man kan
lide at bruge både hjernen og hænderne,
og være med til at skabe noget, der står
mange år frem i tiden. Der er nemlig rift
om at få elever til håndværksfagene i
byggebranchen. Faktisk i så stor grad,
at der mangler elever til en lang række
praktikpladser særligt inden for stenfagene som murer, brolægger og struktør,
men også inden for andre bygningshåndværk som bygningssnedker.

Men der er mange gode grunde til at vælge
en erhvervsuddannelse. Ikke mindst fordi, der
er mange praktikpladser at vælge mellem i
håndværksfagene, særligt inden for byggeriet.

Hvad er en arbejdsplads?
Både erhvervsskolerne og de forskellige
håndværksbrancher kører kampagner for
at gøre opmærksom på mulighederne.
På NEXT Uddannelse København hjælper
uddannelsesdirektør Camilla Saebel og
hendes kollegaer, de unge mennesker
med råd og vejledning, i forhold til valg af
uddannelse og fag.

Både NEXT Uddannelse København og
TEC er klar til at tage mod elever, og
håndværksmestrene i bl.a. byggeriet har
praktikpladser klar til dem. Vi har talt med de
to uddannelsesinstitutioner om mulighederne.

deadline

1. marts

Camilla saebel
uddannelsesdirektør
next

”Vi har tæt samarbejde med grundskolerne, hvor vi blandt andet er ude og
fortælle om, hvordan det er er være på
en arbejdsplads. Det er ikke noget man
lærer i skolen, men det er vigtigt at have
en idé om, hvordan arbejdet foregår på
en byggeplads og for den sags skyld i
frokoststuen, og ikke mindst, hvilket ansvar, der følger med, når du kommer ud
på en arbejdsplads,” siger Camilla Saebel.
Kreativitet uden uddannelsesloft
Mange af de klassiske kreative og medieorienterede fag som fotograf og mediegrafiker, har i modsætning til byggefagene mangel på praktikpladser. Derfor kan

det være en idé at se på mulighederne i
de fag, hvor der er praktikpladser nok at
vælge mellem.
”Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der
er mange muligheder for at udøve sin
kreativitet i byggebranchen, industrien,
handel og detail, så hvis man synes det
er sjovt at være med til at skabe noget,
er det værd at overveje, om man ikke
skulle vælge et fag inden for andet
end mediefag,” siger Camilla Saebel, og
fortsætter:
”Det er mit råd, at man altid skal følge
sit hjerte, når man vælger uddannelsesretning, men man skal huske på, at en
erhvervsuddannelse, giver mulighed for
videreudvikling, og uddannelse. Der er
ikke et uddannelsesloft her, så du kan
godt læse videre på et senere tidspunkt,
hvis du er startet som brolægger eller
murer. Du er ikke bundet til det samme
fag resten af dit liv, hvilket jo naturligt
nok kan virke uoverskueligt, når man er
helt ung,” siger Camilla Saebel.
Fra frisør til uddannelsesdirektør
Det er Camilla selv et godt eksempel på.
Hun er oprindeligt er uddannet frisør,
og er gået via bl.a. faglærer på teknisk
skole, selvstændig til i dag at være uddannelsesdirektør på NEXT Uddannelse
København.
”Som faglært har du altid din uddannelse
at falde tilbage på, så hvis jeg en dag
får lyst, kan jeg bare åbne en salon på
Vesterbro,” siger Camilla med et smil.

TO MULIGHEDER
Hvis man vil vælge en erhvervsuddannelse, er der to muligheder; EUX og EUD.

EUX
Med EUX tager du både en erhvervsuddannelse og en gymnasial eksamen.
Du kombinerer din erhvervsuddannelse
med en gymnasial eksamen over fire år.
Når du er færdig, er du erhvervsfaglig
student, og kan enten få job inden for
dit fag eller søge ind på en videregående uddannelse.
Som erhvervsfaglig student har du de
samme muligheder for at læse videre
som dem, der har taget en gymnasial
uddannelse, herunder også på universitetet.

EUD
Bliv brolægger, murer, bygningssnedker og meget andet
Med en erhvervsuddannelse, EUD,
får du en faglig uddannelse, og bliver
dermed klar til at arbejde inden for
eksempel et håndværksfag.
En erhvervsuddannelse er en praktisk
uddannelse, der retter sig mod et
erhverv. Uddannelsen veksler mellem
undervisning på skole og perioder
i praktik. Hvis du vil arbejde i et af
håndværksfagene inden for byggeriet,
skal du have en praktikplads hos en
håndværksmester inden for det fag, du
vil uddannes i.
En håndværksmæssig erhvervsuddannelse varer mellem tre og fire år.
Fordelen med EUD-erhvervsuddannelser er, at du altid kan starte med at
arbejde inden for dit fag, der er rigtig
gode muligheder for at blive selvstændig, og på et senere tidspunkt vælge at
tage en videregående uddannelse.
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Masser af ledige
praktikpladser i byggeriet
Find vejen frem

Bliv jordens bedste

Det ses i detaljen...

håndværker

afvekslende

byg fremtiden

arbejdsopgaver

En uddannelse i bygningshåndværksfagene
er lig med en sikker praktikplads og et
arbejdsliv med udvikling.

at det var tilfældet, men opfattelsen lever stadig. Så lad mig
slå fast: Der er stort set ingen flaskehalse, når det gælder
praktikpladser, så der er meget gunstige vilkår for eleverne,”
lyder det klare budskab fra Per Buron.

Hos TEC er der ikke helt så meget at lave i Praktikcentret, når
det gælder om at finde praktikpladser til skolens nuværende
og kommende elever på erhvervsuddannelserne. Tværtimod
er der masser af praktikpladser, og for
få elever.

Frihed, selvstændighed og videreuddannelse

”Som det ser ud i dag, er der absolut ikke
mangel på praktikpladser inden for de
forskellige byggefag. Uddannelser som
bygningsmaler, VVS, smed, elektriker
og de fleste andre erhvervsuddannelser
mangler elever for at imødekomme den
store efterspørgsel fra virksomhederne,
der leder efter elever,” siger Per Buron,
der er uddannelseschef hos TEC.

Løn under
uddannelse

TEC har indført en ”smileyordning”, der
viser, hvordan praktikpladssituationen
er for TECs erhvervsuddannelser. Hvis
smileyen er rød, er der mangel på praktikpladser, men som
det ser ud nu, er der stort set grønne smileyer ud for de fleste
uddannelser.

Overvejer du at blive faglært? Så se mulighederne her:
hfk.dk/kampagner

Ingen flaskehalse

Håndværkslaug i gang
med kampagner
Håndværkslaugene gør en stor indsats
for at tiltrække elever til deres forskellige
fag. Det er vigtigt at gøre opmærksom på
de mange muligheder, der er i håndværksfagene, og ikke mindst, at vise dem,
der vælger de forskellige fag.
Derfor er der flere laug og arbejdsgiverorganisationer, der har sat gang i
kampagner, som skal gøre opmærksom
på netop deres fag. Kampagnerne kører
blandt andet på de digitale medier, og
kan følges på de enkelte kampagnesider.
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Ved en simpel søgning blandt Håndværkerforeningens medlemmer fandt
vi frem til initiativer fra en lang række
forskellige laug eller arbejdsgiverforeninger. Derudover kører der en række
andre kampagner med samme formål.
Et eksempel på det er Ditbarnsfremtid.
dk, som Håndværkerforeningen i januar
holdt et forældrearrangement sammen
med.

TEC har gennem flere år haft et stabilt elevoptag, men der er
behov for at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelserne.
Der er flere grunde til, at søgningen til erhvervsuddannelserne
er stagneret, hvis man spørger uddannelseschefen:
”Der stadig mange – både forældre og unge – der tror, at det er
svært at få en praktikplads. Det er efterhånden flere år siden,
”Det er vigtigt at få gjort opmærksom på
mulighederne for de unge mennesker.
Danmark har brug for dygtige håndværkere, også i fremtiden. Det vigtigt at
vi alle gør en indsats, og derfor er det
glædeligt, at se, de mange aktiviteter fra
laugene, siger direktør i Håndværkerforeningen Christoffer Susé.

Besøgsdage, Cph Skills og
sociale medier
TEC gør en målrettet indsats
for at tiltrække flere elever.
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En anden grund er, at de gymnasiale uddannelser har været
ensbetydende med det sikre valg – de mange muligheder.
Men efter erhvervsuddannelsesreformen i 2015 er der ingen grund til
at fravælge erhvervsuddannelserne,
fordi man frygter at blive fastlåst i det
samme håndværk resten af livet.
”Med en erhvervsuddannelse på
hånden er døren åbnet op for rigtigt
mange muligheder. Der er god
beskæftigelse nu, og det vil der være
mange år frem i tiden, ovenikøbet
med en rigtig fornuftig startløn. Man
kan specialisere sig inden for sit fag,
måske tage en autorisation for at
blive selvstændig eller opnå stor
frihed og ansvar i jobbet. Endelig kan
alle med en erhvervsuddannelse på
mindst tre år få adgang til de videregående uddannelser,”
siger Per Buron.
”Derfor skal vi aflive myten om, at hvis man tager en
erhvervsuddannelse, så skal man arbejde inden for samme
felt hele arbejdslivet. ”Mange begynder med et håndværk for
at få praktisk erfaring, og så videreuddanner de sig senere
i livet. Så en håndværksuddannelse kan føre til et rigt arbejdsliv med mulighed for at bevæge sig i mange retninger,”
siger Per Buron.
Per Buron uddannelseschef TEC

De har blandt andet besøgsdage, hvor folkesko-

TEC har også tæt samarbejde med Ungdommens

lelever kan komme og se, hvordan en uddannelse

Uddannelsesvejledning, UU, som de holder infor-

på TEC kan sammensættes, og så deltager ud-

mationsmøder sammen med.

dannelsen aktivt i den store uddannelsesmesse

Endelig kører TEC løbende kampagner på de

Copenhagen Skills, hvor alle håndværksfag viser,

sociale medier for at ramme de unge, der hvor de

hvad de har at byde på.

befinder sig.
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En verden af muligheder

Udlandseventyr til
industriteknikerlærling
Uddannelsen som
industritekniker fører nu den
21-årige Rasmus Frøland
til Texas, USA. Her skal han
i praktik i to måneder hos
flyproducenten Lockheed
Martin.

Tekst Jakob Bo Andersen
Foto Henrik Nielsen, Angelynn Delcueto

Om tre måneder skal 21-årige Rasmus
Frøland have pakket kufferten – han er
nemlig, som en af tre danske industriteknikerlærlinge, udvalgt til et to måneders
praktikophold i USA.

”Det bliver rigtig spændende, og jeg
glæder mig meget til at skulle afsted,”
fortæller Rasmus Frøland, der dog endnu
ikke ved, hvilke konkrete opgaver han
skal arbejde med i USA.

Rasmus og hans to lærlinge-kolleger
skal i to måneder arbejde hos flyproducenten Lockheed Martin på deres fabrik
i Fort Worth i Texas. Her producerer
man blandt andet kampflyet Joint Strike
Fighter F35, som det danske forsvar har
bestilt 27 styk af.

Rasmus er i lære som industritekniker
hos virksomheden Thoka, der ligger i
Dragør. Thoka er egentlig en finmekanisk
virksomhed, men siden 2015 har mester
Frank Heintze ansat fire industritekniker-lærlinge, hvoraf to er færdiguddannet. Industriteknikere arbejder nemlig
i højere grad end finmekanikere på de
CNC-maskiner, som er blevet dagligdagen hos Thoka.

Rasmus Frøland

Thoka direktør Frank Heintze

Rasmus er ved at uddanne sig til industritekni-

Virksomheden blev stiftet i 1967 af Frank Heint-

ker. I 2018 deltog han i DM i Skills, hvor han blev

zes forældre. Frank Heintze er i dag medejer

nummer tre.

og direktør i virksomheden, der har 27 ansatte,

Motivation som drivkraft
Det var Frank, der spurgte Rasmus, om
han ikke havde lyst til, at de sammen
skulle undersøge mulighederne for at
komme afsted til USA. Frank ser det
som helt naturligt, at han som mester
sørger for, at medarbejderne, herunder lærlingene, får de rette opgaver og
udfordringer. Det er med til at skabe
en god arbejdsplads med motiverede
medarbejdere.
”Rasmus skal jo ikke afsted for at lære
noget, som er helt nyt og unikt – det skal
han lære her i virksomheden. Men der
er ingen tvivl om, at han får en personlig
oplevelse ud over det sædvanlige. Og så
er Rasmus en faglig nørd lige som mig,
så jeg er sikker på, at han får nogle helt
nye faglige indtryk og oplevelser, alene
fordi det er så kæmpe stor en produktionsvirksomhed, han skal arbejde hos,”
fortæller Frank Heintze og supplerer, at
den produktionshal, som flyene bliver
produceret i er 1,5 km lang.

hvoraf de 2 er lærlinge.
Thoka fremstiller dele til tekniske apparater,

Åbner en verden af muligheder

blandt andet professionelle kameraer. Thoka

Det er ikke første gang Rasmus skal på
praktikophold i udlandet. Sidste år var
han tre uger i praktik i en virksomhed i
Berlin. Det var gennem Erasmus+ ordnin-

arbejder med CNS fræs og drej, og laver både
ISO- og CAD programmering.
Virksomheden har uddannet en lang række

gen, og her gik ansøgningen via skolen;
NEXT Uddannelse København.
Rasmus ser tilbage på opholdet som en
fed oplevelse, selvom det samtidig gik
utroligt hurtigt.
”Den ene dag var det mandag, og pludselig var det fredag tre uger senere.
Men det var spændende og en lærerig
oplevelse.”
Steen Carmel, oldermand i Kjøbenhavns
Smedelaug glæder sig over det samarbejde, som gør det muligt at sende nogle
af fagets dygtigste lærlinge til USA. Han
ser generelt praktikmulighederne i udlandet som en rigtig god mulighed for, at
fagets lærlinge kan få nogle spændende
oplevelser og uvurderlige erfaringer med
i deres uddannelse.
”En erhvervsuddannelse åbner en verden
af muligheder, og der er rigtig mange
muligheder for at rejse og tage en del
af sin uddannelse i udlandet. Men at vi
som fag kan tilbyde et så unikt praktikophold hos Lockheed Martin til nogle af
vores dygtige lærlinge, er naturligvis helt
fantastisk.”

lærlinge, hvor af fire (inkl. mester selv) har mod46

taget Håndværkerforeningens medalje.
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«

Året der er gået
Håndværkerforeningen bygger på 178 års historie, som vi står på skuldrene af i vores arbejde. Det er vores historiske
afsæt og traditioner, der giver os tyngde – tag bare den årlige uddeling af medaljer, som går helt tilbage til 1867.
Vi giver nyt liv til traditionerne for, at vi forsat kan tiltrække de erhvervsaktive håndværksmestre. På de kommende
sider kan du læse om nogle af de ting, som er sket i Håndværkerforeningen i det forgangne år.
God fornøjelse, Christoffer Susé, adm. direktør

73

8. KLASSE FRA NYBODER SKOLE
TIL ÅBEN BYGGEPLADS

73 NYUDDANNEDE HÅNDVÆRKERE HÆDRET
PÅ KØBENHAVNS RÅDHUS
H.M. Dronningen var til stede og

De unge håndværkere er uddannet

Traditionen med at uddele medaljer

ønskede 73 unge nyuddannede

i de københavnske laugs medlems-

går helt tilbage til 1867, og dengang

håndværkere tillykke med deres

virksomheder, og har taget deres

som nu, er målet at få flere unge til

svendeprøve, da Håndværkerfor-

svendeprøve på hovedstadsområ-

at tage en erhvervsuddannelse.

eningen i maj hædrede årets dygtig-

dets erhvervsskoler. Medaljemod-

ste nyuddannede håndværkere.

tagerne får overrakt enten en sølv-

T

eller bronzemedalje som symbol på

Læs mere på:

hfk.dk/medaljefest

en veludført svendeprøve.

TRINE DYRHOLM HYLDET
SOM ÅRETS ÆRESHÅNDVÆRKER
Danmarks bedste skuespiller, Trine

og politikere. Blandt tidligere Æres-

Dyrholm, blev i forbindelse med

håndværkere finder vi H.M. Dronnin-

medaljefesten udpeget som Æres-

gen, billedkunstner Robert Jacobsen,

håndværker 2018.

skuespiller Ghita Nørby, billedkunster Michael Kvium og skibsredder

Den fine hæderstitel kan tildeles en

Mærsk Mc-Kinney Møller.

person uden for håndværkets kreds,
Også i 2019 hylder Håndværkerfor-

sat sig spor inden for dansk kultur,

eningen en markant person i forbin-

industri, videnskab mv. Og Trine

delse med medaljefesten til maj.

Dyrholm er kommet i godt selskab
kulturpersonligheder, erhvervsfolk

59
+
200
22
Tømrermester Th. P. Stillinges Fond,

Håndværkerforeningen arbejder for, at få flere

som administreres af Håndværker

unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

foreningen, uddelte også i 2018

Derfor har Håndværkerforeningen et stående

legater til unge håndværkere under

tilbud til hovedstadens folkeskoler om, at få

uddannelse samt værdigt trængen-

besøg af en håndværker i klassen.

de ældre håndværkere.

Det tilbud fik ca. 200 elever på skolerne på

59 ældre trængende håndværkere

Nyelandsvej og Duevej glæde af i uge 47, da de

modtog legat, og 22 unge håndvær-

havde besøg af håndværkere, der alle fortalte

kere har modtaget støtte til videre

om deres arbejde, og hvorfor netop deres fag

uddannelse.

er vigtigt i samfundet.

Besøget indgik i Frederiksberg Kommunes
temauge om erhvervsuddannelser.

de unge, Den Danske Urmagerskole,
tog på studietur til Schweiz.
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Christoffer Susé adm. direktør i

byggepladsen.

Håndværkerforeningen København

Palæ, hvor Håndværkerforeningen

om baggrunden for besøget.

har fået skiftet tag og renoveret

”Vi ville gerne give eleverne en

facaden. Eleverne hørte om, hvor-

oplevelse ud over det sædvanlige,

dan man planlægger og styrer et

og give dem inspiration til det

byggeprojekt, og de mødte nogle af

kommende uddannelsesvalg”, siger

Læs mere på:

hfk.dk/aabenbyggeplads

1.360 GÆSTER VAR FORBI
PÅ KULTURNATTEN

1.360
Kulturnatten er et af højdepunkterne i den københavnske årskalender. De

seneste par år har Håndværkerforeningen deltaget, og inviteret gæsterne
indenfor i Moltkes Palæ.

I stueetagen havde vi et snedkerværksted. I den store festsal viste Laugenes
Opvisning sig frem, i Seglsalen kunne man høre om renoveringen af de
medalje, serveret af en ægte konditor i fuldt ornat.
Læs mere på:

hfk.dk/kulturnat

hfk.dk/titlen

ERHVERVSFORTÆLLINGER
PÅ FREDERIKSBERG

hvis elever med hjælp fra legatet

de håndværkere, der arbejdede på

juni til Åben Byggeplads i Moltkes

Læs mere på:

LEGATER TIL UNGE
OG ÆLDRE

Blandt legatmodtagerne var, ud over

50 elever fra Nyboder Skole var i

håndmalede vægge, og ikke mindst kunne gæsterne få deres egen spiselige

hvis virke i ganske særlig grad har

i et fornemt galleri af markante

2018
50

Læs mere på:

hfk.dk/uddannelse-med-fremtid
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EMILIE RATH
PÅ TALENT 100-LISTEN

100
Alle former for talent skal hyldes.

velse, vedholdende flid, respekt,

ne synger, Rebekka Guldbrand

Derfor indstillede Håndværkerfor-

faglig stolthed og stræben efter det

Vedstesen (2 x danmarksmester +

eningen, sammen med hhv. HORE-

ypperste.

nordisk mester i Skills) der leverer

STA, Danske Malermestre og Køben-

den perfekte maleopgave til kunden,

havns Automekaniker Laug, tre unge

Med indstillingen af tre af håndvær-

hver gang, og ikke mindst Emilie

talenter med en håndværksmæssig

kets mest talentfulde repræsenter,

Rath, der er mekaniker i pitten ved

baggrund til Berlingske Business’

var det vores håb, at vi kunne

Formel 1, er talenter af Guds nåde.

Top 100-talendt liste, som udkom i

udfordre Berlingske Business og

Det fortjener de vores oprigtige

april måned.

andre, til at tænke lidt bredere, når

anerkendelse for.

de fremover taler om talent. For

Blandt de tre kandidater var der

talent er ikke kun forbundet med en

Indstillingen førte til, at mekaniker

både helt unge og spæde talenter

akademisk uddannelse:

og autoteknolog Emilie Rath blev

og mere etablerede talenter. Fælles

optaget på listen, som en af de mest

for alle tre er dog, at de besidder

Også Kenneth Toft-Hansen (Dan-

de egenskaber, som kendetegner

marks deltager ved Bocuse d’Or

den dygtige håndværker; Indle-

2018), der laver mad så engle-

lysende talenter i Danmark i 2019.
Tillykke.
fortsætter

»

Året der er gået 2018

LAUGENES OPVISNING

NYT MAGASIN OM DET GODE HÅNDVÆRK

H.K.H. Prinsesse Benedikte var æresgæst, da

I 2018 så MESTER første gang

hvordan det bliver til, dets værdi for

en række af Danmarks dygtigste skræddere,

dagens lys. Samtidig har foreningen

forbrugeren, og dets betydning for

buntmagere, guld- og sølvsmede, modister og

fået ny hjemmeside med masser

samfundet.

sadelmagere, sammen med en række talentfulde

af medlemstilbud samt nye digitale

unge lærlinge, viste deres håndværkskreationer

nyhedsbreve.

MESTER taler også om de forud-

frem. Det skete ved Laugenes Opvisning, den 30.
oktober i Moltkes Palæ i København.

sætninger der skal til, for at skabe
MESTER er håndværkerforeningens

godt håndværk. Det gælder både de

profilmagasin, der emner af kvalitet

erhvervsmæssige rammevilkår for

Det er Skrædderlauget, Kjøbenhavns Guldsme-

og godt håndværk. Både i form og

virksomheder og iværksættere, og

delaug, Buntmagerlauget og Håndværkerforenin-

indhold.

at flere unge vælger en erhvervsud-

gen København, der sammen står bag Laugenes
Opvisning, som i 2018 løb af stablen for 9. gang.

dannelse.
Vi møder håndværkeren, og bliver
klogere på passionen, drivet og

Læs mere på:

Læs mere på:

den faglige stolthed, der ligger bag

hfk.dk/laugenesopvisning

hfk.dk/mester

personens virksomhed. Samtidig har
vi fokus på det konkrete produkt;
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TASKFORCE FOR BEDRE ERHVERVSVILKÅR
Håndværkerforeningen var

teret for politikerne i foråret. Helt

repræsenteret i den task force,

centralt stod (Håndværkerforenin-

som overborgmester Frank Jensen

gens) anbefalingen om, at skabe en

nedsatte i 2017. Task forcens opgave

servicekultur i kommunen, samt

var, at komme med anbefalinger til

at sikre politisk ejerskab til denne

politikerne i København om, hvordan

forandring.

de kan forbedre forholdene for
erhvervslivet i hovedstaden.

En anden af Håndværkerforeningens
anbefalinger – etablering af erhverv-

Task forcen udarbejdede i alt 37

sparkeringspladser – fandt også vej

anbefalinger, som blev præsen-

til task forcens liste.

C

M

Y

CM

Læs mere på:

hfk.dk/erhvervsvenlig-hovedstad

MY

CY

CMY

K

H.K.H. KRONPRINSEN ØNSKES TILLYKKE
MED 50-ÅRS FØDSELSDAGEN
I anledning af H.K.H. Kronprinsen 50

der tillader, at skabet åbnes, hvorpå

års fødselsdag overrakte Hånd-

der åbenbarer sig en indre beklæd-

værkerforeningen i maj en gave til

ning og seks bakker i pæretræ.

H.K.H. Kronprinsen på vegne af det
københavnske håndværk.

50
Gaven blev udført af møbelsnedker
Lars dePlace Bjørn.

Gaven – et Bakkedarium – er et
håndsnedkereret møbel, der består
af to runde jalousier: Et fast, der
danner bagkanten; og et drejeligt,

50

Læs mere på:

hfk.dk/kronprinsen
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På falderebet

Rod i
forvaltningen
Af Christoffer Susé, adm. direktør
i Håndværkerforeningen København

I sidste uge kunne vi skrive endnu et kapitel
i den efterhånden lange og desværre
ulykkelige fortælling om rod i Teknik- og
Miljøforvaltningen.
En enig Borgerrepræsentation pålagde i
sommer forvaltningen at gennemgå alle
gebyrer og takster – og resultatet, som
blev fremlagt i sidste uge, er i sandhed
nedslående læsning. Ud af 151 takster og
gebyrer har et eksternt revisionsfirma
kritiske bemærkninger til 102. Faktisk er der
kun 30 gebyrer, der klarer revionsfirmaets
gennemgang helt uden bemærkninger. Det
er rystende!
Den fornemste opgave for en kommunal
forvaltning må være, at administrere efter
gældende lovgivning. Hvis man ikke engang
kan det, så bør man finde noget andet at
lave.
Jeg sad i 2018 med i task force for bedre
erhvervsvilkår i Københavns Kommune, og
her pegede vi netop på, at særligt Teknik- og
miljøforvaltningen har udfordringer med
servicekulturen overfor virksomheder og
borgere. Gebyr-sagen her understreger,
hvor akut et problem det er.

håndværker
Foreningen
KBH

BORGmester er BORGERNES repræsentant
Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager
Olsen tiltrådte først i 2018, og har derfor
ikke andel i de mange fejl. Men hun spiller
naturligvis en afgørende rolle i oprydningen.
I en kommentar til BT (21. januar) forklarer
borgmesteren, at man må forvente at finde
fejl, når man ”kaster det store trawl ud”.
Men undskyld mig. Her er ikke tale om en
enkelt fejl eller to i en perifært notat. Tværtimod er der tale om systematisk negligering og ligegyldighed overfor borgernes og
virksomhedernes rettigheder – og pengepung. Det kalder man magtarrogance.
Det gælder om at få vendt udviklingen, så vi
ikke ender i en situation, hvor virksomhederne begynder at overveje, om de skal flytte
deres virksomhed til en anden kommune.
Ninna Hedeager Olsen er folkevalgt repræsentant for københavnerne og byens virksomheder – og hendes opgave er, at sætte
borgere og virksomheder over forvaltningen. Ikke omvendt.

