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DM i skills

– en verden af muligheder
I 2011 blev der for første gang afholdt danmarksmesterskab for erhvervsuddannelserne
– det såkaldte DM i Skills. Siden da er konkurrencen og interessen kun vokset, og derfor er
der lagt op til en stor folkefest i denne første
weekend af april, hvor dette års DM i Skills
afholdes i Næstved.
Det er den største begivenhed på året, hvor
unge og deres forældre har mulighed for at se
og høre om de mange spændende muligheder
inden for erhvervsuddannelserne. Der venter
de 50.000 besøgende en fantastisk oplevelse
i de store telte på Næstved Sportsplads. Mere
end 300 unge konkurrencedeltagere er med,
og der skal kæmpes i 42 konkurrencefag om
at mestre faget.
Der er ingen tvivl om, at den store interesse
for de årlige Skills-mesterskaber, sammen
med de sidste mange års massive indsats fra
de enkelte branche-, fag- og arbejdsgiverorganisationer, har været medvirkende til, at det
nu endelig er lykkedes at få sat manglen på
faglærte på den politiske dagsorden.

Efter flere år med ”omprioritering” på erhvervsskoleområdet indgik regeringen i efteråret en EUD-aftale,
der dels stopper omprioriteringsbidraget, og dels
igangsætter en række nye initiativer, der skal øge
tilgangen til erhvervsuddannelserne. At det er nødvendigt understreges af en rundspørge som DA offentliggjorde i december. Den viser, at flere erhvervsskoler
må afvise virksomheder, der leder efter lærlinge, fordi
de ganske enkelt ikke har elever nok.
Sidste års ansøgningstal til erhvervsuddannelserne
tydede på, at kurven er ved at knække. Det er glædeligt, at tendensen er fortsat i år. Med til historien hører
nemlig også, at der er rigtig gode muligheder for en
praktikplads. I 2018 var der 2.800 flere praktikaftaler i
forhold til 2016.
Det betyder ikke at vi er i mål – der er stadig mangel
på faglært arbejdskraft. Både på den lange og på den
korte bane.
Desværre kan vi se, at særligt hovedstaden halter
bagefter, når det gælder om at få unge til en vælge en
erhvervsuddannelse.
Derfor glæder jeg mig rigtigt meget til januar 2020,
hvor DM i Skills kommer til København. Det bliver en
rigtig god mulighed for, at vise hovedstadsområdets
skolelever, at en erhvervsuddannelse er en uddannelse
med fremtid.
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Hvad skal der til før man mestrer noget, og opnår den
bedste kvalitet? Det er vi gået på jagt efter hos kokken Bo
Jacobsen, som har en solid baggrund for at vide og have en
holdning til, hvad der er godt håndværk. Han giver gerne sin
erfaring videre om det, og meget andet.

«

Bo Jacobsen KOK

Øvelse gør

Mester
Tekst Peter djurup
foto Ricky John Molley

På Restaurationen hersker fred og ro på
en grå formiddag kl. 11.00. Bo Jacobsen,
og hans kone og samarbejdspartner Lisbeth Jacobsen, sidder og vender dagens
arbejdsplaner, og byder straks den våde
skribent på en kop varm kaffe, da jeg
kommer ind.
Så er vi i gang. Med sine 40 år i branchen,
og de sidste 28 med fødderne i eget
køkken på Restaurationen midt i København, er det er en erfaren mand, der
sidder klar til at give sine meninger om
kvalitet, godt håndværk, uddannelse, og
en branche, der alle dage har været som
en rutchetur.
Bo er markant i landskabet på alle måder, og man behøver ikke stille det første
spørgsmål før han er i gang. For at få en
idé om, hvem vi møder er der god grund
til at høre lidt om hans opvækst.
Det perfekte franskbrød
”Jeg er enebarn opvokset med en mor,
der var vanvittig god til at lave mad. Hun
lavede så god mad, at jeg næsten altid
afslog at spise hos vennerne. En enkelt
gang sagde jeg ja til en, men da jeg fik
uskrællede kartofler serveret i gryden på

bordet, besluttede jeg, at det var sidste
gang,” siger Bo Jacobsen.
I barndomshjemmet var der om sommeren altid friske fjordrejer til forret.
Mor hentede dem hos fiskehandleren på
Frederiksberg (familien boede i Gladsaxe), og pillede dem selv, hvilket hun var
lynhurtig til.
Madinteressen, og ikke mindst indstillingen til at mad skulle være ordentligt
tilberedt, smittede af, og inden Bo skulle i
skole kunne han bage et perfekt franskbrød, og en pund-til-pund kage. Så da han
skulle i skolekøkkenet for at lave mad,
kunne læreren hurtigt se, at Bo’s franskbrød skilte sig ud.
”Jeg havde jo øvet mig mange gange
hjemmefra, og kunne derfor bage et
pænt og ens franskbrød hver gang. Læreren kunne med det samme se, at mit
franskbrød var pænere end de andres.
Det lærte mig, at det er nødvendigt at
gentage noget mange gange for at blive
rigtig god til det, og det gælder fortsat,”
siger Bo Jacobsen.
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En doven hund
Efter folkeskolen gik turen til Gladsaxe
Gymnasium. Her var Bo med egne ord
var en doven hund, men alligevel endte
han med et gennemsnit på 8,5 efter
13-skalaen.

BO OM AT ARBEJDE SAMMEN MED SIN HUSTRU.

Efter gymnasiet arbejdede Bo som lærervikar på Vangebo Skole.

Vi har arbejdet sammen i 32 år. Det giver
nogle belønninger. Vi har noget som
andre ikke har ved at være sammen i alle
døgnets vågne timer.

”Det er det hårdeste job, jeg nogensinde
har haft. Jeg havde både 4.-5. klasse, 7.
klasse og 9. klasse, og jeg var 19 år gammel. Jeg var på hele tiden. I sang havde
jeg forestillet mig, at eleverne hellere
ville have læst en historie, men de insisterede på at synge, så det var bare om
at komme i gang. Da vi havde sunget alle
sangene i den første sangbog, måtte jeg
finde nye frem,” fortæller Bo.

Vi har hver vores domæner. Lisbeth tager
sig af ost, brød og det søde. Hun tager
sig af det med blomster og af Instagram.
For jeg har ikke mobiltelefon. Jeg står for
menuforslagene, tager mig af vinen og
passer vores Facebookside.

Historie og opvask
Men Bo skulle videre. Udover madlavning havde historie hans store interesse,
så det blev Københavns Universitet og
historiestudiet, der trak det første strå.
Ved siden af studiet havde Bo et studiejob som opvasker på Jacobs BBQ, hvor
han vaskede op i 10 timer i træk hver
mandag.
Universitetet var ikke det rigtige sted for
Bo Jacobsen, og derfor blev det kun til et
halvt år som historiestuderende.

I stedet udvidede han fritidsjobbet som
opvasker til fuld tid i køkkenet på Jakobs
BBQ.

”Jeg forstod ikke hvad der foregik på
universitetet. Forelæsningerne var gode
nok, men jeg passede ikke ind. Jeg kunne
ikke se, hvor det skulle ende henne. En
dag efter skole spurgte jeg nogle af de
andre om de ville med over på Klaptræet
og have en øl, men de ville hellere i læsegruppe. Så jeg holdt op efter et halvt år,
og det tog mine forældre uden problemer,” siger Bo. ”De var ikke akademikere,
og havde det fint med at jeg heller ikke
blev det.”

I lære hos Roy Hurtigkarl
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Bo begyndte at søge læreplads som kok
rundt omkring i Københavnsområdet.
Blandt andet hos Søren Gericke flere
gange, men han skulle ikke bruge elever.
Han kom til samtale hos Jan Hurtigkarl
på den kendte sommerrestaurant Gastronomique på Frederiksberg lige inden
den skulle åbne. De skulle bruge en elev,
men inden han kunne ansættes skulle
han også tale med far Roy Hurtigkarl, der
ejede restauranten.

”Samtalen tog ikke lang tid, han kiggede
på mig og sagde: nå du vil være kokkeelev, de bliver da også mindre og mindre,
men du kan starte i morgen,” husker Bo.
”Den gang var læretiden for kokke 3½ år
incl. tre gange 10 uger på skole, hvor vi
lavede vi mad hver dag. På skolen lærte
jeg at lave den mere almindelige mad
som bøffer, frikadeller, rullepølser mv.
Det var mad jeg ikke lavede de steder jeg
var i lære, for her lavede vi noget mere
moderne. Så på den måde fik jeg meget
ud af skoletiden, og var glad for den.”
Lauterbach smed min mad ud
Da Gastronomique var en sommerrestaurant var det nødvendigt at finde en

vinterlæreplads gennem hele læretiden.
Det blev blandt andet på Skovshoved Hotel, og ikke mindst hos Erwin Lauterbach.
”Da jeg kom til Erwin Lauterbach, der
drev restaurant i Malmø, var jeg ikke i
tvivl om, at jeg var Danmarks bedste
kokkeelev. Jeg havde topkarakterer på
skolen, og havde allerede været i lære i
lang tid. Men jeg blev klogere. I starten
smed Erwin hele tallerkener ud, som jeg
lige havde gjort mig umage med. Det var
bare ikke godt nok. Om igen, fik jeg at
vide,” husker Bo.
”I begyndelsen ”blødte” jeg ud af skoene,
når jeg tog flyvebåden hjem om aftenen.
Den var hård. Men jeg lærte noget af det,
og blev bedre,” siger Bo.
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Der var ikke meget ferie i læretiden. Først
i den sidste periode hos Roy Hurtigkarl fik
Bo allernådigst lov til at holde 16 dages
ferie. Det var det.
”Jeg havde en fantastisk læretid, og der
blev arbejdet hårdt på en helt anden
måde end i dag. Så når de unge i dag
piver over at det er hårdt, kan de godt
glemme det,” siger Bo.
Og helt umulig kan han da heller ikke
have været. Hans første job som udlært
kok var hos Erwin Lauterbach, der på
det tidspunkt drev restaurant på Hotel
Østerport.

Sværere at lave det samme end at lave
nyt
Gentagelsen, det at lave den samme ret
eller de samme ting mange gange for
at dygtiggøre sig, er fortsat et vigtigt udgangspunkt i arbejdet på Restaurationen.
Lisbeth og Bo blev uddannet samtidig.
De blev ret hurtigt kærester, og har siden
fulgtes af privat og arbejdsmæssigt.
Først på Restaurant Kommandanten i
1987, så hos Paustian, og i de sidste 26 år
på Restaurationen.
Her bliver der hele tiden udviklet i køkkenet, men det er som en evolution, ikke en
revolution.

Øvelse gør Mester

”Vi fornyer os. Men vi laver ikke
bare noget nyt for at lave noget
nyt. Nyt er ikke altid lig med godt,
og tit er nyt slet ikke nyt. Jeg har
måske lavet fem ting i mit liv som
andre ikke har lavet. Men jeg bliver
inspireret af noget jeg smager, og
tænker, at det kan man bruge til
at udvikle noget af det vi allerede
laver. Det baserer sig alt sammen
på summen af erfaringer. Så vi står
ikke stille – vi udvikler bare på det
vi allerede er gode til. Man stopper
aldrig med at lære selv om alt er
prøvet før,” siger Bo.
Klassisk håndværk
Maskinparken på Restaurationen er
ikke fyldt op med nymodens køkkenmaskiner. Her bliver der brugt
klassiske håndværkermetoder når
maden laves. Og det er selvfølgelig
ikke tilfældigt, når det er Bo Jacobsens køkken.

opnår kun den høje kvalitet, hvis man
bruger tid på det. Jeg hører nogle gange
at jeg må have haft en god læremester,
fordi jeg er god til at skære pighvar. Men
det skyldes bare, at jeg har gjort det i
40 år. Jeg har meget mere respekt for
dem, der kan lave den samme ret i 40 år
i samme høje kvalitet end dem, der kan
lave noget nyt hele tiden.”
Mad er ikke teater
Med de mange år i faget er det oplagt
at spørge, hvordan man kan blive ved
at bevare passionen for faget. Og ikke
mindst, hvordan det er at skabe et stykke
håndværk, der er så forgængeligt som
mad er.

”Jeg har aldrig fået en ret der blev
bedre af, at der blev brugt nyt udstyr eller kemi for den sags skyld.
Det kan godt smage anderledes
eller overraskende, men ikke bedre.
Så derfor bruger vi eksempelvis
ikke termoblender eller Sous Vide
i køkkenet. Vi har selvfølgelig en
røremaskine og andre maskiner,
men ikke nye maskiner.”
Generelt mener Bo, at det går skidt
med kokkehåndværket. Blandt
andet fordi der er mere fokus på
at lave noget nyt på nye måder,
end på at lære det grundlæggende
håndværk.
”Det tager tid at lære håndværket
som kok. Og så er vi tilbage til det
med, at man skal gøre tingene igen
og igen for at blive god til det. Du
skal lære at skære din fisk, koge
dine supper, og gøre det hele tiden
for at kunne mestre det. Håndværket er hånden under kvaliteten. Når
jeg hører at nogen siger, ”Nå, nu kan
jeg det, hvad skal jeg så lave”, så
siger jeg, nej, nu har jeg vist dig det,
så nu skal du først til at lære det,”
siger Bo.
”I Japan tager det syv år at blive
Tempura-kok. Syv år at lære, at
smide noget dej rundt om noget
fisk og lægge det i en gryde! Man
10
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GODE RÅD TIL KOKKEELEVER
Med de mange års erfaring er det oplagt at
spørge Bo Jacobsen om et par gode råd og
tanker til unge, der overvejer kokkefaget. Så de
kommer her

”Det er ikke arbejdet som kok i sig selv,
der danner mig som menneske. Det
er en helhed. Jeg har altid læst meget,
historie, skønlitteratur og meget andet.
I øjeblikket er det Shakespeares sonater
på originalsproget. Jeg læser to aviser
om dagen, hører musik fra rock over
soul til funk, jazz og klassisk. Kokkefaget
er mit arbejde. Det er et hårdt arbejde,
men det er det arbejde jeg helst vil have,
ellers havde jeg ikke gjort det i så mange
år,” siger Bo Jacobsen.
Og til det med at skabe lyder det med
overbevisning:
”Vi skaber ikke mad. Vi laver mad. Herren
skabte jorden, vi laver mange retter. Vi
lever af den aften, som vi giver gæsterne. Det skal være rart at kommer her,
og gæsterne skal have lyst til at komme
igen. De skal føle, at de er på besøg hos
Lisbeth og Bo, for det er de jo. Vi har
en uformel omgangstone, og elsker at
gå rundt og tale med gæsterne. For os
er mad ikke et teaterstykke, det er et
arbejde.”

1. Du skal spørge dig selv om du
har lyst til at leve af at lave
mad resten af dit liv

en avis mere ud over Information og
Weekendavisen, tid til at læse flere bøger
om historie og meget andet, tid til at
nyde huset i Italien, som de købte sidste
år, og mere tid til at besøge datteren, der
er designer, og bor i Berlin.

2. Som kok kan du dygtiggøre
dig dag for dag. Du er i en konstant udviklingsproces

”Og så kunne det være sjovt at kunne
sige ja til en middagsinvitation en fredag
aften for første gang i 40 år,” lyder det
fra Bo med et stort smil.

3. Du har et utrolig godt samarbejde med dine kollegaer på
tværs af fag

Gryderne kalder. Lisbeth har været flere
gange og spørge til den mad Bo er i gang
med, og det er også ham der står for
personalemaden i dag. Den står på hakkebøffer, fortæller han, mens han følger
skribenten ud på gaden stadig talende
med nye historier.

4. Du skal have logistisk sans

Bo Jacobsen stopper muligvis som
restauratør om tre år, men han stopper
forhåbentlig aldrig med at mene noget,
og med at fortælle gode historier.

5. Du skal ikke vælge faget fordi
du tror det er et glamourfag.
Det er ikke alle, der bliver
René Redzepi.

Tid til middagsinvitationer om tre år
I dag er han 62 år, og sammen med
Lisbeth har han en plan om, at stoppe
når de bliver 65. For der skal også være
tid til at dyrke de mange andre interesser
som Bo og Lisbeth har et passioneret
forhold til. Der skal være tid til at læse

Bo Jacobsen
er medlem af

HORESTA
&

håndværker
Foreningen
KBH
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Tilbage til Guldfireren siger Eskild Ebbesen: ”Vi satte verdensrekord i Guldfireren
i vores første løb. Hvis vi den gang havde
lænet os tilbage og sagt, at nu kunne vi
ikke opnå mere, havde vi jo aldrig fået de
resultater, der fulgte efter. Konkurrenterne bliver ved med at træne, forfine deres
teknik, viden og materialer, så de bliver
hurtigere og hurtigere. Rekorder udvikler
sig også hele tiden. Så hvis man ikke hele
tiden vil arbejde på at forbedre sig og
forny sig, bliver man overhalet.”
Perfekt findes ikke

Eskild Ebbesen er seks gange verdensmester og tre gange OL-guldvinder som
roer i Guldfireren gennem mange år. Han
giver her sit bud på, hvordan man bliver
mester.

Jagten på det perfekte findes i alle forhold. Ikke mindst i sportens verden. Men
i virkeligheden findes det perfekte måske
ikke. Man kan altid lige gøre det lidt bedre, hvis man spørger Eskild Ebbesen.

Eskild fik sin første VM-guldmedalje om
halsen i 1994, og i 2008 kunne han for
sidste gang kalde sig OL-guldvinder i
Guldfireren. Han har holdt sig på toppen
af sin sport gennem mange år, og det er
selvsagt ikke kommet af sig selv.

”Det store spørgsmål er, hvornår man
mestrer noget. Havde jeg sagt efter tre
år som roer, at nu kan jeg det, så var jeg
aldrig blevet mester. Du kan altid blive
bedre. Der er ikke noget niveau af at nu
kan jeg det perfekt. Det eksisterer ikke i
min verden for der er altid nuancer, der
kan perfektioneres” siger Eskild Ebbesen.

”Som mennesker er vi en funktion af
vores indsatser – det vi har øvet – og
særligt det vi har øvet i den seneste tid.
Hvis man ser på fysisk form, så holder
du jo heller ikke din form, hvis du holder
op med at træne. Efter et stykke tid er
du tilbage i den form, du var i før du
begyndte at træne, og så hjælper det ikke
noget, at du tidligere var i bedre form
end konkurrenterne.”
Med andre ord er man nødt til, at blive
ved at gentage det man vil være dygtig
til, frem for at stoppe når man synes
det er ok og gå videre til noget nyt. Det
gælder uanset om vi taler motion, sport
på eliteplan eller et håndværk. I håndværket ligger dygtiggørelsen i, at man
gør de samme ting mange gange, så
man har det grundlæggende på plads.
Og herfra kan man fortsætte med sin
faglige udvikling.
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”Som mennesker er vi en
funktion af vores indsatser"

”Vi fik 100 forskellige tal efter at han
havde målt, og vi fik videoer, som han
havde optaget. Da vi så videoen siger en
af trænerne: ”hov sidder Eskild ikke og
skyder numsen bagud der?” Hvis numsen
bevæger sig før åren kan det gå ud over
farten. Men biomekanikerens analyser
viste, at de hurtigste roere er dem, der
gør som jeg gjorde. Og det havde indtil da
været noget som vi alle årene har haft
fokus på at undgå. Så vi var nødt til at
forholde os til, at ændre vores opfattelse, selv om man kan godt blive ekstrem
mistænksom på en der siger det, når vi
nu er de bedste i verden. Men det er altid
vigtigt at være åben for muligheder frem
for at føle, at man er en helvedes karl.”

”Forkert” teknik gav bedre fart
I roning såvel som i håndværk gælder
muligheden for forbedring både når det
gælder udstyr, teknik og færdigheder.
Og det er vigtigt at være åben over for
muligheder og forbedringspunkter. Eskild
Ebbesen har et konkret eksempel fra
Guldfireren.
”Vi arbejdede på et tidspunkt med en russisk biomekaniker. Han fyldte båden op
med måleudstyr for at vi kunne se både
tryk, længde på ro-tagene, balancen, om
vi går sidevers og meget andet. Alt det
har en betydning for farten og dermed
resultatet. Så selv om vi for eksempel
trækker med de samme watt, men vi
ikke trykker på samme tid duer det ikke,”
forklarer Eskild.

Træning er fortsat en del af Eskild
Ebbesens dag. Nu har han kastet sig
over Triatlon - altid med et mål for øje.

Foto: fra Eskildebbesen.com

Hvad har sport og håndværk
med hinanden at gøre? Jo,
det at mestre noget, kræver
øvelse. Det gælder både når
man begynder at uddanne
sig i et håndværk, og når man
kaster sig ud i en sportsgren.

MESTER • nº 4

MESTER • nº 4

15

Hold motivationen
Når man hele tiden træner for at blive bedre til noget, kan man
godt gå hen og bliver demotiveret. Særligt, hvis man ikke føler
at der sker et fremskridt og man bliver bedre.
”Man kan blive demotiveret af mange ting. Fx hvis træningen
går dårligt flere dage, og man ikke føler at man rykker sig. Men
så skal man huske at se på forholdene. Hvis vi ser på roning
eller cykling, som jeg dyrker nu som triatlet, har vind og vejr en
kæmpe betydning. Og hvis man er håndværker, og saven eller
kniven ikke er ordentlig skarp, så hjælper det jo ikke, at man er
den bedste til det man laver. Så se først på, om der er forhold,
du kan ændre på fremfor at blive demotiveret,” lyder rådet fra
Eskild Ebbesen.
Yd dit bedste for kunden
Det er ingen tvivl om, at det kræver en særlig vindermentalitet
at vinde så mange medaljer, som Eskild Ebbesen har

vundet sammen med sine kollegaer i Guldfireren. Man skal
hele tide have lyst til at forfine sine færdigheder for at mestre
dem endnu bedre. Og spørger man Eskild, er der tydelige paralleller til håndværket.
”Hvis man tager den over til håndværkere, så handler det jo om
at forfine sit håndværk, og det er en uendelig proces helt fra
man begynder på sit fag. Samtidig er der et vigtigt element i
det at arbejde sammen med et hold, som mange håndværkere
jo gør. Her skal man hele tiden tænke på: hvordan kan jeg være
med til at løfte andre, gøre dem bedre gennem god feedback,
og dermed skabe et bedre resultat samlet set. Man kan meget
nemt ende i, at hvis jeg bare har gjort mit bedste så er det godt
– men uden at tænke på helheden. Hvis det er indstillingen, er
man langt fra sit fulde potentiale i forhold til det resultat man
skal levere. Tænk i værdi for kunden. Dermed investerer man
også i sin egen fremtid og i sin udvikling, lyder rådet fra Eskild
Ebbesen.

Hvorfor
gør øvelse
mester?
TEKST: Jakob Bo Andersen

Træning og gentagelser
sætter sig i hjernen.
Alle kender udtrykket ’det tager 10.000
timers træning at blive ekspert’, og ifølge
lektor Geert Allermand fra Københavns
Professionshøjskole viser forskningen da
også, at de virkelige dygtige talenter vi
ser i fx sportens og musikkens verden,
har en meget lang træningshistorik bag
sig.

KORT OM
ESKILD EBBESEN

Foto: Ricky John Molloy

Eskild Ebbesen, cand.scient. i idrætsfysiologi, har siden 2001 arbejdet med
sundhedstests og motivation af virksomhedsmedarbejdere, gennem sundhedsfremmende projekter på arbejdspladsen.
Herudover er Eskild en efterspurgt
foredragsholder.
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På GULDFIREREN har Eskild, som eneste
faste mand frem til 2012, vundet OL-guld
i 1996, 2004 og 2008, OL-bronze i 2000
og 2012 og VM-guld 1994, 1997, 1998,
1999, 2002 og 2003.
Se mere på:
eskildebbesen.com

Blandt eksperter er der dog bred enighed
om, at mængden af træning alene, ikke
gør mester. Den svenske professor Anders Ericsson er en af de helte centrale
figurer inden for talent-forskning, og
hans forskning viser, at din succes bl.a.
afhænger af hvordan du tilrettelægger
din træning, og at du løbende udfordrer
dig selv. Derudover spiller naturligt talent
og vilje naturligvis også ind.
Står på tæer
Ifølge Ericsson er det karakteristisk for
dem der virkelig skiller sig ud, at de træner på en bestemt måde. Ericsson kalder
det ’deliberate practice’ eller ’fokuseret
træning’ på dansk.
”Ericsson taler om, at de der virkelig når
langt ’står på tæer’ når de træner. Det betyder, at de at hele tiden skubber barren
og træner i det man kalder nærmeste udviklingszone. Godt nok-reglen, som mange
af os andre vil blive ramt af, eksisterer
ikke, og de bliver ved og ved, hvor vi andre
ville have stoppet for længst,” fortæller
Geert Allermand og supplerer.
”Talent betyder ikke at man har nemt ved
noget, men at man har fortsat træningen.”

Motorveje i hjernen
De fleste af os kender til, at en bestemt
kompetence ’sidder på rygraden’, når vi
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kan gøre noget bestemt uden at tænke
os om. For mange gælder det fx når vi
kører bil – fødderne ved selv hvor koblingen, bremsen og speederen sidder – det
er straks sværere at skulle forklare det
til en ny bilist.
”Når vi har prøvet en ting mange gange
’flytter den over’ i underbevidstheden og
bliver en automatisme. Så er det bare
noget vi gør”, forklarer Geert Allermand
og fortsætter.
”Når du udfører en bestemt handling
øges produktionen af stoffet myelin i de
områder af hjernen, der aktiveres. Og når
du gentager en sekvens af handlinger
mange gange, skaber du rent fysisk ’myelin-motorveje’ i hjernen mellem de aktive områder. På den måde bliver handlingen rent fysisk indprentet i din hjerne og
krop,” forklarer Geert Allermand.
Myelin er et forbindelsesstof i hjernen,
der gør at koblingen mellem hjernecellerne lettere.
Træning og gentagelse
En arbejdsopgave består af flere delprocesser, som skal spille sammen. Når
man skal træne efter et perfekt resultat
gælder det om at finde ud af, hvilke dele
processen består af, og hvor meget de
hver især påvirker det endelige resultat.
Og så skal du træne og gentage dem,
der har den største betydning. Geert
Allermand oversætter det til ’afgørende
dimensioner’.
”Når du har fundet ud af hvad der gør
forskellen, skal du træne lige præcis den
dimension,” fortæller Geert Allermand.
Først og fremmest gælder det om at
have et klart mål. Hvis du ikke ved hvor
bullseye sidder, så ved du heller ikke om
du har ramt det. Det kan fx være, at tolerancen på et element skal være mindre
end 0,1 mm.

Dernæst kommer gentagelsen. Hvis du
skal kunne trække en lige streg kræver
det måske, at du har gjort det 500 eller
1.000 gange før. Det skal så at sige ligge
i hånden, ligesom når en murer afkorter
en mursten i ét hug med murerhammeren.
Derfor er der et tredje element, som
Geert Allermand peger på; du skal være
dus med dit værktøj. Det er, populært
sagt, en forlængelse af din krop.
Arbejdspladskultur kan også skabe
talenter
Det kræver en stor portion personlig vilje
og motivation at blive rigtig dygtig. Og
du kan hjælpe dine medarbejdere ved at
skabe en arbejdspladskultur, der sætter
gode rammer for træning og øvelse.
”Det handler blandt andet om hele tiden,
at udfordre medarbejderne og give dem
mulighed for at ’stå på tæer’ når de
arbejder. Og så handler det også om at
have klare kvalitetsstandarder, så din
medarbejder ved, hvornår han rammer
den lige i solar plexus,” slutter Geert
Allermand.
10.000 timer svarer i øvrigt til 5,95 års
arbejde på fuld tid for en medarbejder.

Geert Allermand er lektor på Institut for
Pædagogisk Efter- og Videreuddannelse
ved Københavns Professionshøjskole.
Geert forsker blandt andet i talentudvikling, og er p.t. involveret i et forsknings-/
udviklingsarbejde om faglig stolthed
indenfor erhvervsuddannelserne. Han
arbejder i øjeblikket på en bog om træning og undervisning, som skal trække
det bedste fra talentforskningen ind i
den undervisningspraksis, som vi møder
på formelle uddannelser, kurser m.v.

Os med medalje
Hvert år siden 1867 har Håndværkerforeningen København hyldet
årets dygtigste nyuddannede håndværkere med medaljer.
Her kan du måde en række af de
dygtige håndværkere, der gennem
tiden har modtaget medalje for
deres svendestykke.

Håndværkerforeningens medaljefest foregår på Københavns Rådhus under overværelse af H.M. Dronning Margrethe, som hilser på hver af de unge håndværkere.
Blandt de ca. 700 gæster finder vi flere ministre, Københavns og Frederiksbergs borgmestre, tidligere
Æreshåndværkere, repræsentanter fra erhvervsliv, laug,
organisationer og erhvervsskolerne. Og naturligvis medaljemodtagernes læremestre og familier.
Medaljemodtagerne får overrakt enten en sølv- eller
bronzemedalje som symbol på en veludført svendeprøve.
Med medaljeuddelingen vil Håndværkerforeningen gerne
vise sin anerkendelse og stolthed over, at de unge håndværkere løfter og viderefører dansk håndværk.
De unge nyuddannede håndværkere der får medalje, er
uddannet i de københavnske laugs medlemsvirksomheder, og har taget deres svendeprøve på hovedstadsområdets erhvervsskoler.
Medaljefesten arrangeres i samarbejde med NEXT Uddannelse København og TEC.
Læs mere på
hfk.dk/medalje

»

Læs mere om
medaljeuddeling
2019 i næste
udgave af MESTER

«

Malene lerager
Håndbogbinder
MEDALJEMODTAGER 2009
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Kim Bjerring
Malermester
MEDALJEMODTAGER 1979

Steen Carmel
Smedemester
MEDALJEMODTAGER 1996

Stine Dohn Larsen
Anlægsgartner
MEDALJEMODTAGER 2018

Anker Nielsen
Elektroinstallatør
MEDALJEMODTAGER 1958
22

Medaljer i mere end 150 år

1867

Medaljeuddelingen
historisk set

Årets

Æreshåndværker

For at opmuntre flere lærlinge til at
aflægge svendeprøve begynder Håndværkerforeningen at overrække medaljer
for de bedste svendeprøver. Det første år
blev der uddelt tre medaljer – to i sølv og
en i bronze.

Med titlen Æreshåndværker har Håndværkerforeningen
København siden 1973 hyldet personligheder, der yder en
ganske særlig indsats til gavn for det danske samfund.
Den fornemme hæderspris overrækkes hvert år i forbindelse med Håndværkerforeningens medaljefest på Københavns Rådhus. Æreshåndværkeren får overrakt et æresmesterbrev og en sølvmedalje mage til den, de unge håndværkere
modtager for et særligt fremragende svendestykke. Hædersprisen er gennem
årene blevet tildelt en fornem kreds af kendte samfunds-, kultur-, videnskabsog erhvervspersonligheder.
I 2018 blev skuespiller Trine Dyrholm hædret for sit fantastiske virke som
skuespiller. I forbindelse med kåringen sagde Håndværkerforeningens formand,
malermester Per Vangekjær

1923
1927

”Trine Dyrholm er et lysende godt eksempel på, hvor langt man kan nå, hvis
man besidder de egenskaber, der også kendetegner det gode håndværk og den
dygtige håndværker; nemlig indlevelse, vedholdende flid, respekt, faglig stolthed
og stræben efter det ypperste”.

Københavns skoleborgmester, Ernst Kaper, foreslår, at man fremover holder en
samlet årlig medaljeceremoni på Københavns Rådhus. Han lover – også på sine
efterfølgeres vegne – at stille rådhushallen gratis til rådighed. Første ceremoni
på rådhuset er i 1924.

læs mere på

Kronprins Frederik (den senere Kong Frederik den 9.) er meget interesseret i håndværk, og beslutter sig for at ville deltage
i medaljeuddelingen. Han grundlægger
dermed en tradition for, at Kongehuset
overværer overrækkelsen af medaljer og
hilser på de dygtige håndværkere.

hfk.dk/titlen

1973

Trine Dyrholm

Jussi Adler-Olsen

Lars Rebien
Sørensen

2018

2017

2016

Håndværkerforeningens første Æreshåndværker kåres ved Medaljeuddelingen: billedhugger og skulptør Robert
Jacobsen. Hæderstitlen gives til personer,
der ikke er udlært håndværkere og som
yder en ganske særlig indsats til gavn for
det danske samfund.

håndværker
Foreningen
KBH
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2019

Generalforsamling
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i
Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

MAJ

28

Dagsorden

jf. vedtægternes § 6

1. Valg af dirigent

Tid:

28. maj kl. 17.00

Sted:

Moltkes Palæ,
Dronningens Tværgade 2,
1302 København K

Buffetanretning:

250 kr pr. person

2. Aflæggelse af formandens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for
2018 og budget for 2019 til efterretning
4. Fastlæggelse af kontingent for 2020
5. Valg af formand
6. Valg til bestyrelsen
7. Meddelelse om personskifte blandt de delegerede medlemmer af repræsentantskabet
8. Valg af medlemmer til repræsentantskabet
9. Valg af ekstern revision
10.Valg af to interne revisorer

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt forslag til øvrige kandidater til bestyrelsen,
repræsentantskabet, intern revision samt intern revisorsuppleant, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde
senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.
Servering efter generalforsamlingen

11. Valg af intern revisorsuppleant
12. Behandling af rettidigt indkomne forslag
13. Eventuelt

Regnskab og budget kan afhentes på Håndværkerforeningens kontor fra den 2. maj 2019.

Efter generalforsamlingen serveres en buffetanretning
med vand, øl, vin og kaffe. Prisen er 250,- pr. person.
Tilmelding til spisning skal ske via Aktivitetscenteret,
eller ved at kontakte sekretariatet på: hfk@hfk.dk
senest tirsdag den 21. maj.
hfk.dk/aktivitetscenter

»

Bliv en del af en
fælles sag:
hfk.dk/blivmedlem

«

Moltkes Palæ
modtager hæder
Midt i marts fik Håndværkerforeningen
overrakt et diplom fra Foreningen til
Hovedstadens Forskønnelse. Det skete i
forbindelse med foreningens årlige diplomeringshøjtidelighed i Bygningskulturens
Hus i Borgergade.

”Det er en gave til København, at den har
bygherrer som Håndværkerforeningen,
der på et så gennemført højt niveau
formår at varetage deres – og vores –
kulturhistoriske og arkitektoniske skatte.”

Håndværkerforeningen får diplomet som
anerkendelse for, at ombygningen af
Moltkes Palæ har bidraget til at bevare
eller forbedre byens skønhed. I begrundelsen hedder det bl.a.

”I Håndværkerforeningen arbejder vi
for at vise, at godt håndværk gør byen
smuk. Og med diplomet får vi ord for, at
udskiftningen af taget på Moltkes Palæ
er med til at forskønne hovedstaden. Det
er vi meget glade for”, siger Håndværkerforeningens næstformand Steen Carmel.

Godt håndværk gør byen smuk

håndværker
Foreningen
KBH
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Moltkes palæ modtager hæder

»

Ombygningen af
Moltkes Palæ er
prisværdig

«

Næstformand Steen Carmel modtog
diplomet, som han efterfølgende viste
frem for medlemmerne ved Håndværkerforeningens store åbent hus-arrangement i
Moltkes Palæ.

Moltkes Palæ stod færdigt i 1702, og er
dermed et af Frederiksstadens ældste
palæer. Håndværkerforeningen har
haft hovedsæde i palæet, siden foreningen købte ejendommen af den adelige
Moltke-familie i 1930. I den forbindelse
udbyggede Håndværkerforeningen
palæet med to fløje. I 2006-08 gennemførte Håndværkerforeningen en omfattende indvendig renovering, som i 2018
er blevet fulgt op med den udvendige
renovering, hvor tegltaget er skiftet. I den
forbindelse er der tilført kviste i taget,
ligesom installationer og ventilation er
udskiftet.
Ud over, at palæet er en del af den
danske kulturarv, er det også et åbent
og aktivt hus. Blandt andet holder
Håndværkerforeningen åbent hus ved
Kulturnatten, ligesom palæet hele året
danner ramme om fester, møder og
konferencer. Derfor er det en prioritet
for Håndværkerforeningen, at passe på
Moltkes Palæ.
Du kan se billeder fra projektet på Håndværkerforeningens hjemmeside:
hfk.dk/tag
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Foreningen Hovedstadens Forskønnelse blev stiftet i 1885,
hvor medstifterne bl.a. var brygger, kunstsamler og legatstifter Carl Jacobsen, billedhugger V. Bissen og fabrikant Ludvig
Bing.
Foreningens formål er at arbejde for at bevare og øge Hovedstadens skønhed samt forbedre dens miljø.
Som påskønnelse af private eller offentlige initiativer kan foreningen uddele plaquetter og diplomer for sådanne projekter,
som efter bestyrelsens skøn har bidraget til at bevare eller
forbedre byens skønhed.
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Statsministeren
på virksomhedsbesøg
Der var fornemt besøg hos Raaschou Inventarsnedkeri i slutningen af februar. Statsminister Lars Løkke
Rasmussen (V) lagde vejen forbi sammen med
undervisningsminister Merete Riisager (LA), adm.
direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holbraad
samt formand for LO Lizette Risgård.

20,1

INVITATION

pct

I den forbindelse siger adm. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening (DA) Jacob Holbraad.

Flere unge
søger en
erhvervsuddannelse

”Virksomhederne har ikke bare levet op til trepartsaftalen. De har faktisk overpræsteret. Jeg kan selvfølgelig kun være glad for, at virksomhederne i den
grad har taget ansvaret på sig. Det viser, at det er en
dagsorden, der fylder rigtig meget ude på de danske
virksomheder. De har brug for de unge. Faktisk er
situationen den, at der inden for flere uddannelser
er mangel på elever, så virksomhederne ikke kan
besætte deres ledige praktikpladser.”

For tredje år i træk stiger andelen
af unge, der har valgt en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. Tal fra Undervisningsministeriet viser, at 20,1 pct af de unge
har valgt en erhvervsuddannelse
i 2019. Der er dog stadig et godt
stykke vej til de 25 pct, som er
målet.

”Der er stadig for få unge, der søger ind på erhvervsuddannelserne, og det er en udvikling, der må og
skal vendes. Hvis det skal ske, så skal de unge selvfølgelig også kunne regne med, at de kan komme
i praktik i løbet af deres uddannelse. Det kan de i
høj grad i dag. Vi skal stadig have fokus på at skabe
praktikpladser inden for alle uddannelser. Men vi er
kommet 2.800 skridt længere.”

Region Hovedstaden har den
mindste andel af elever, der søger
en erhvervsuddannelse, 14,2
procent, men har de sidste år haft
en stigning i andelen. Det gælder
også i år, og det er glædeligt men
langt fra nok, siger adm. direktør
Christoffer Susé.

Anledningen til besøget var, at det mål om flere
praktikpladser, som regeringen og arbejdsmarkedets
parter indgik en trepartsaftale om i 2016, nu er nået.
I 2018 er der nemlig i alt skabt 2.800 flere uddannelsesaftaler end i 2016.

Foto: Regeringen.dk
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Michelinstjerner
til Danmark
27 danske og en enkelt færøsk restaurant kan i 2019 pryde
deres indgangsdør med det karakteristiske røde skilt, der
markerer godt håndværk og en god spiseoplevelse.
I alt fik de danske restauranter 35 stjerner. Geranium fik som de eneste i Danmark – tildelt 3 stjerner (igen). AOC, som
hidtil har været den eneste to-stjernede restaurant i København, har nu fået selskab af Noma og Kadau København.
Michelin-guiden har uddelt sine stjerner siden 1930’erne. I
1983 modtog restaurant Kong Hans, som den første danske
restaurant en Michelin-stjerne.

Ny borgmester
på Frederiksberg

KOM MED NÅR PENSION FOR SELVSTÆNDIGE
HOLDER SEMINAR OM ”PENSION & FORMUE”
Sparer du nok op, og på den rigtige måde?
Er du godt nok stillet, hvis du mister erhvervsevnen længe inden pensionsalderen?
Ved du, hvordan du bedst muligt får din opsparing og pension udbetalt?
Kan du svare ja til alle tre spørgsmål, har du sikkert allerede en god rådgiver

ER DU I TVIVL?

…så kom med, når Pension for Selvstændige inviterer
til seminar målrettet selvstændige

SEMINAR OM ”PENSION & FORMUE” 2019
Thisted, Viborg, Ulfborg, Esbjerg, Rønnede, Vordingborg, Sakskøbing, Maribo, Nakskov,
Rudkøbing, Svendborg, Toftlund, Samsø, Skagen, Frederikshavn, Skørping, Randers,
Grenå, Silkeborg, Christiansfeld, Tørring, Als, Middelfart, Odense, Ringsted, Jyderup,
Frederikssund, Holbæk, Helsinge, Helsingør, Fredensborg, Bornholm.

Se den fulde liste over seminarer med tid, sted og program på pfs.dk/arrangementer

Efter 10 år i borgmesterstolen har Jørgen Glenthøj (K) valgt at træde tilbage som borgmester på
Frederiksberg.
Istedet har kommunalbestyrelsen valgt Simon Aggesen (K) som ny borgmester. Simon Aggesen er 31 år,
rådmand og formand for Kultur- og Fritidsudvalget.
Han har været medlem af Kommunalbestyrelsen
siden 2009.
Jørgen Glenthøj fortsætter i kommunalbestyrelsen
valgperioden ud, men genopstiller ikke til næste
kommunalvalg.
Håndværkerforeningen ønsker Simon Aggesen tillykke med valget – vi se frem til et godt samarbejde
om, at sikre en erhvervsvenlig hovedstad. Og stort
tak til Jørgen Glenthøj for samarbejdet indtil nu.

Smallegade 10 · 2000 Frederiksberg · T 33 93 86 00 · info@pfs.dk · www.pfs.dk
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En nat i Venedig

Oh Land intim koncert

Typisk

på Hofteatret

på Hofteateret

Jonathan
Spang

Vi skal en tur i Hofteatret, hvor Operettekompagniet Polyhymnias forestilling ”EN NAT I
VENEDIG” af Johann Strauss, venter.

I slutningen af maj kan du være blandt de
første der hører sangene fra Oh Lands nye
album, når hun giver intimkoncert på Hofteatret.

Efter fire års pause fra stand-up scenen vender Jonatan Spang nu tilbage til rødderne med
et nyt stand-up show. Med ’TYPISK JONATAN
SPANG’ stiller han skarpt på hele verden
og ikke mindst sig selv med vanlig fandenivoldskhed, revsende iagttagelser og sin sans
for god timing.

Se alle aktiviteter på:
hfk.dk/aktivitetscenter

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 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

Familiedag i

Sommerland Sjælland
Inden sommerferien rigtig går i gang, er der mulighed for at tage hele familien
med til en hyggelig dag i forlystelsesparken Sommerland Sjælland i Odsherred.
Håndværkerforeningen byder på en dejlig frokost, som vi spiser sammen, inden vi
giver den gas i parken på egen hånd.
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60 sjove forlystelser

I Sommerland Sjælland er der god plads, så skuldrene kan komme helt ned.
Her kan I som familie gå i barndom sammen, når mere end 60 aktiviteter
pirrer sanser, motorik og krop til fysiske udfoldelser.
Udforsk Sommerland Sjællands store variation i forlystelser, og find jeres
familiefavoritter blandt vandlandet Den Blå Lagune, junglestemningen i Amazonas, minilegeland for familiens yngste, westernbyen Silver City eller det
eneste tempofyldte område Racerland.

Adresse: Sommerland Sjælland
Gl Nykøbingvej 169
4572 Nørre Asmindrup
Læs mere på:
www.sommerlandsj.dk

Husk praktisk fodtøj til den udfordrende Klatrefidus, den selvbyggede Junglesti og de mange legepladser, som I finder både i en række overskuelige
mindre legeområder og i større legetårne, hvor de store legebørn også kan
klatre med rundt.

Spark sommerferien godt i gang med en hyggelig dag for hele
familien i Sommerland Sjælland
hfk.dk/aktivitetscenter
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Københavns Beskæftigelses- og integrationsborgmester
Cecilia Lonning-Skovgaard har meldt ud, at 2019 skal være
erhvervslivets år i kommunen. Det gælder både de små
og store virksomheder. Derfor har hun sat sig for at blive
klogere på, hvilke udfordringer håndværksvirksomhederne
i København har.

«

Tekst Peter djurup
foto Rie Neuchs

Borgmesteren
kom på besøg
Første stop på borgmesterens rundtur
var hos Søkvist El-anlæg i Vanløse. Her
mødte hun Steen Søkvist, hans hustru
Gitte og datter Maria, der begge er med i
virksomheden.

Steen Søkvist, som selv har været ude
i en 4. klasse på en folkeskole, og vise
eleverne hvad elektrikerfaget går ud på
til stor begejstring for eleverne.

Mangel på faglærte elektrikere

Et andet emne han bragte op, var
muligheden for at dele en akademiker
til markedsføringsopgaver mellem flere
virksomheder.

Over en kop kaffe blev der udvekslet erfaringer og meninger, og der blev noteret
flittigt.
”Det er en udfordring at skaffe faglærte
elektrikere. Vi har været i dialog med
Jobcentret, men der er ikke meget hjælp
af hente, desværre,” sagde Steen Søkvist
over kaffen i hans lampebutik, der er en
del af virksomheden. Og det er ikke kun
de uddannede, der er svære at finde. Det
er også svært at få lærlinge.
Konkurrencen med gymnasierne er hård,
da det er langt mere populært at gå den
gymnasiale vej blandt de unge.
”Der har i mange år været alt for meget
fokus på at få unge til at vælge gymnasiet frem for erhvervsuddannelserne. Det
skaber problemer både i forhold til at få
lærlinge, men også faglærte. Samtidig
forlader mange faget allerede når de er
omkring 35 år. Det er også med til at skabe problemer for rekrutteringen,” sagde
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Dele-akademiker

”Vi kan godt bruge en medarbejder til
blandt andet at tage sig af de sociale
medier for os. Men vi kan ikke have en
på fuldtid. Hvis vi i stedet kan få lov
at dele en medarbejder mellem flere
håndværksvirksomheder, ville det give
god mening. Jeg har allerede talt med
andre, der er interesseret, men reglerne
giver ikke mulighed for det,” siger Steen
Søkvist.
Forslaget blev positivt modtaget af
Cecilia Lonning-Skovgaard, som vil se på
mulighederne for at føre idéen ud i livet.
”Det er godt at komme ud af rådhuset
og få inspiration fra virksomhederne. Det
er godt blive klogere på de udfordringer
de står med til daglig, så vi kan tage
dem med hjem og se, hvordan vi kan
gøre det nemmere at være erhvervsMESTER • nº 4

drivende i kommunen. Vi vil gerne
være der for erhvervslivet, og hjælpe
til at sikre vækst i byen,” sagde Cecilia
Lonning-Skovgaard.
Snoer uddanner selv glarmestre
Næste stop var hos Glarmestre Snoer
og Sønner i København NV. Som
Søkvist El-anlæg er Glarmestre Snoer
en familievirksomhed, der har eksisteret i fire generationer.
Hos Snoer var rekruttering også et
emne, der blev drøftet. Virksomheden har både tømrere, snedkere og
glarmestre ansat, og også her oplever
virksomheden, at det er vanskeligt at
finde faglærte medarbejdere. Så de
ved, at de selv skal uddanne deres
medarbejdere. Tømrere og snedkere
er ikke så svære at rekruttere, men
glarmesterfaget er lille, så det er en
lidt anden sag.
”Vi har altid været en uddannende
virksomhed og har pt. 10 lærlinge. Vi
er en stor virksomhed inden for faget,
og er aktive i forskellige sammenhænge både fagligt og lokalt. Så hvis man
er interesseret i glarmesterfaget, har
man typisk hørt om os, og det hjælper
os i forhold til rekruttering af lærlinge.
I forhold til de administrative opgaver,
er det svært at skaffe medarbejdere til

dem. Måske fordi vi er en håndværksvirksomhed,” sagde Torben Snoer.
”Vi vil gerne sende en af vores virksomhedskonsulenter ud til jer, så I
kan få en snak om samarbejde og en
fast kontaktperson,” svarede Cecilia
Lonning-Skovgaard.
Pas på virksomhederne
Der er efterhånden mange virksomheder der er flyttet ud af byen. Det
erhvervsområde, hvor Snoer holder til
i Nordvest er også med årene blevet
mindre og mindre. Ifølge Torben Snoer
er der mere fokus på boliger i forhold
til byudvikling, og det presser virksomhederne.
”Hvis virksomhederne flytter, forsvinder arbejdspladserne, og ikke mindst
lærepladserne med. Så skal de unge
pendle for at finde en læreplads, og
så bliver håndværket endnu mere
usynligt. Derfor har vi brug for, at
politikerne siger og viser, at de gerne
vil have virksomheder i byen,” sagde
Torben Snoer.

ARRANGERET AF
HÅNDVÆRKERFORENINGEN
Der er generelt en god dialog mellem Håndværkerforeningen og Københavns Kommune.
Håndværkerforeningen arbejder hele tiden for
at skabe en erhvervsvenlig hovedstad, og derfor er det vigtigt både at tale med politikere og
embedsmænd.
”Vi har været til flere møde med Cecilia
Lonning-Skovgaard, og hun er meget positiv
i forhold til dialog med byens virksomheder.
Derfor er vi glade for at kunne bidrage til dialogen ved at vores medlemmer åbner dørene
for borgmesteren. Som erhvervsdrivende i
København er der mange områder, der kan blive bedre, og vejen frem er en positiv samtale
mellem virksomhederne og politikerne,” siger
administrerende direktør i Håndværkerforeningen Christoffer Susé.

En tur hos bageren
Sidste besøg var hos Eriks Bageri på
Amager. Her var samarbejdet med
jobcentrene også på dagsordenen. Og
der blev talt om, hvordan håndværket
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går hånd i hånd med markedsføring på
Facebook.
Borgmesteren hørte blandt andet om,
hvordan det er at drive forretning på
Amagerbrogade, hvor bageriet har ligget
siden 1925. De seneste snart 28 år med
Erik som bagermester med hænderne i
dejen.
”Det er svært at få personale. Mange af
dem vi får fra Jobcentrene viser sig desværre ikke at ville det rigtigt, når de går
i gang. Når man er i en virksomhed som
vores skal man være glad og engageret,
og for dem der står i butikken, er det vigtigt, at de synes arbejdet er spændende,
og at det er et rigtigt job, der skal betale
deres husleje. Vi bruger meget få studerende i vores butik. To tredjedele af vores
butiksansatte er voksne for hvem det er
deres levevej,” sagde Erik Ellitsgaard.
”Hos os bruger vi meget tid på at oplære
medarbejdere, og derfor gør det ondt
hvis de forsvinder igen efter kort tid”.

I 2017 nedsatte Københavns Kommune en task force for
bedre erhvervsvilkår, som skulle gennemgå virksomhedernes erhvervsvilkår, herunder samspil med de kommunale
myndigheder. Det resulterede i 37 konkrete anbefalinger til
indsatser og forbedringer, som blev præsenteret for politikerne i Borgerrepræsentationen.
Den mest centrale anbefaling handler om, at sikre et stærkt
politisk ejerskab til ny servicekultur i kommunen. En anden
anbefaling handler om, at sætte virksomhederne i centrum
for beskæftigelsesindsatsen.
I efteråret 2018 vedtog Københavns Kommunes integrations- og beskæftigelsesudvalg en ny strategi, hvori et af
fokusområderne er at sikre, at der er bedre match mellem
ledige københavnere og virksomhedernes efterspørgsel efter
arbejdskraft.
På den baggrund deltog adm. direktør Christoffer Susé i en
temadrøftelse i Københavns Kommunes beskæftigelsesudvalg, om samarbejde mellem virksomheder og kommunen.
Borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) har i de seneste
uger besøgt en række af Håndværkerforeningens medlemsvirksomheder for at få yderligere input til, hvordan kommunen kan gøre det endnu bedre.

Rekruttering af medarbejdere
på Facebook
Som i mange andre håndværksfag er det
svært at skaffe medarbejdere. Men her
har Erik taget Facebook i brug med god
succes. Bageriet bruger nemlig Facebook til at rekruttere medarbejdere, og
selvfølgelig til at markedsføre bageriet.
Blandt andet med videoer, hvor Erik selv
efterlyser nye medarbejdere eller viser,
hvordan brød og kager bliver til.
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kend din
kunde
Hvis du skal være en dygtig sælger skal du
kende din kunde. Du skal vide hvilken type
virksomhed din kunde driver, hvad virksomheden arbejder med, hvilke udfordringer din
kunde står overfor, og hvad han har brug
for.
Den gyldne regel gælder uanset om du sælger kontorudstyr, maskiner til produktion,
eller om du er medarbejder i Københavns
Kommunes beskæftigelsesforvaltning, og
arbejder med at matche ledige borgere
med kommende arbejdsgivere.

Det er den korte version af det budskab,
som adm. direktør Christoffer Susé gav
til politikerne i Københavns Kommunes
beskæftigelses- og integrationsudvalg ved
en temadrøftelse i efteråret.

Facebookopslag og film bliver lavet
af Eriks datter og de yngre ansatte i
bageriet, og også Eriks hustru er aktiv på
Facebook.

”Der er ingen tvivl om, at parkeringsforhold fylder rigtig meget, men selvfølgelig
også samarbejdet med Jobcentret og en
oplevelse af en hel masse papirgange.
Nu vil jeg sammen med min forvaltning

Kommune

For selvom de kommunale vilkår grundlæggende er ens, er der stor forskel på
hvad en international virksomhed med 500
akademikere har behov for, og hvad en
lokal håndværksvirksomhed med 5, 10 eller
50 ansatte har brug for. Det skal medarbejderne i kommunen gøre sig klart, inden de
ringer til virksomheden.

”Vores jobvideo er blevet vist 70.000
gange, og har givet god respons fra fem
svende og fem potentielle lærlinge,”
fortalte Erik.

Og apropos: Efter besøget skrev Cecilia
Lonning-Skovgaard en tak på sin Facebookprofil for de input hun havde fået
i forbindelse med besøgene hos de tre
virksomheder med følgende kommentar:

«

gennemgå forslag og kommentarer - og se, hvor vi som
kommune bør og kan træde til med hjælp og forandringer. En kamp, som jeg som erhvervslivets borgmester
lover at tage helt ind i Borgerrepræsentationen, hvis det
er nødvendigt”.
Som resultat af mødet er der arrangeret et møde med
en af kommunens jobkonsulenter, der kommer på besøg
i bageriet for at tale om samarbejdet, og behovene for
medarbejdere.

Christoffer Susé anbefalede derudover, at
forvaltningen sikrer, at virksomheden får
en fast kontaktperson i det daglige samarbejde.

Tak for
Kom-Som-Du-Er
Forårets sidste udgave af kom-Som-Du-Er
bliver det sidste arrangement med Erik & Tove
Andersen som den helt afgørende drivkraft.
”Kom-Som-Du-Er er en institution i Håndværkerforeningen. Den
månedlige komsammen med fællesspisning, underholdning
og ikke mindst Eriks fantastiske kager har været en kæmpe
succes. Jeg vil gerne sige tak til de mange frivillige, der gennem
årene har været en aktiv del af Kom-Som-Du-Er. Særligt naturligvis Erik & Tove, som siden 2012 har været den helt afgørende
drivkraft bag arrangementet,” sagde Håndværkerforeningens
næstformand Steen Carmel, da han i en kort tale takkede de
frivillige ved arrangementet den 18. marts.

Kom-Som-Du-Er har været en fast tradition i Håndværkerforeningen
siden 1982. Vi arbejder på at kunne offentliggøre efterårets program
senere på året i Aktivitetscenteret med et set-up som det vi kender,
men i nye rammer.

Royal AfterRun
med Håndværkerforeningen

JUNI
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Starten for årets Royal Run går fra Amalienborg, og Håndværkerforeningen løber med på 10 km ruten.
Efter løbet inviterer vi til AfterRun i Håndværkerforeningens lokaler i
Dronnings Tværgade, med hygge og lidt at spise og drikke.
Medlemmer af Håndværkerforeningen og de københavnske laug er
velkommen til at deltage sammen med familie, medarbejdere og
kollegaer. I har mulighed for at komme forbi Håndværkerforeningen,
og sætte jeres ting inden løbet starter. Og når de 10 km er vel overstået, byder vi på mad og drikke.

Både for medlemmer af
Håndværkerforeningen
og de københavnske laug

Vi tegner
hoteller

I Aktivitetscenteret kan du læse, hvordan du tilmelder dig.
Har du allerede købt et startnummer til Royal Run, er du stadig
velkommen til at deltage i AfterRun-arrangementet.

Hotel Sanders
hfk.dk/aktivitetscenter
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AI a/s
Refshalevej 147
DK-1432 København K
T +45 32 68 08 00
ai@ai.dk
www.ai.dk

© Foto, Hotel Sanders

Håndværkeren
som opfinder
Læser man i den store
danske ordbog, er en
opfindelse defineret som
’det at nogen finder på
noget nyt’. Og det er noget,
som håndværkere altid har
været gode til.

tjeneste
I håndværkets

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
Lærlinge der går på skole på en af Københavns tekniske skoler,
men har længere end 5 kvarters transport til skolen, har
mulighed for at bo på Håndværker-Skolehjemmet i København
i deres skoleperiode. På skolehjemmet får eleverne kost og
logi for en beskeden egen-betaling, og der er tilbud om en
lang række eftermiddagsaktiviteter, fx billard, banko eller en
omgang fodbold.
Historisk lå de tekniske skoler i højere grad i hele landet, så
lærlingene kunne blive i lokalområdet, hvor de typisk arbejdede
om dagen og gik i skole om aftenen. Op gennem 1950’erne og
60’erne blev uddannelsernes struktur og rolle reformeret, og
eleverne skulle bl.a. på længere skoleophold.

40

TEKST Jakob Bo Andersen,
FOTO Nicolai Perjesi

Danmark er et af de lande i EU, hvor der
bliver indleveret flest patentansøgninger
- og faktisk er antallet af patentansøgninger vokset med 17 pct. siden 2007. Fra
knapt 8.000 ansøgninger i 2007 til 9.280
i 2016.

”Vi har mange henvendelser fra håndværkere, og helt overordnet har de
faktisk en rigtig god hitrate med deres
opfindelser. For når en håndværker
møder et problem, går han i gang med at
løse det,” siger Niclas Skov Lindbæk.

En del af de patentansøgninger er baseret på opfindelser, hvor en håndværker
står bag idéen. For håndværkere (og
andre praktikere for den sags skyld) er
gode til at finde på løsninger der virker,
forklarer Niclas Skov Lindbæk, der er opfinderrådgiver hos Opfinderrådgivningen
hos Teknologisk Institut.

Baggrunden for den høje grad af succes
er, at de løsninger som håndværkerne
kommer med, tager udgangspunkt i et
konkret problem, som de har mødt i
deres dagligdag – derfor ved de allerede,
at løsningen fungerer, når de henvender
sig til fx Opfinderrådgivningen.

Derfor tog Lærlingeforeningen i starten af 1970 initiativ til, at
oprette et københavnsk skolehjem, som man også så det flere
steder i provinsen. I provinsen er et skolehjem organisatorisk
tilknyttet én bestemt teknisk skole, mens Håndværker-Skolehjemmet modtager elever fra alle hovedstadens tekniske
skoler. Håndværker-Skolehjemmet er således Danmarks eneste
selvejende skolehjem.
Skolehjemmet i Emdrup stod færdigt i 1976, og ligger i
Håndværkerhaven. I 2015 købte Håndværker-Skolehjemmet
en ejendom på Ramsingsvej i Valby. Den blev totalrenoveret
og indrettet til Skolehjemmets 2. afdeling. Den indvendige
udsmykning af ejendommen er udført af skolepraktik-elever fra
skilteteknikeruddannelsen på TEC i Hvidovre. Alle værelser og
fællesrum er udsmykket med motiver fra de mange fag, som
eleverne på Skolehjemmet repræsenterer.
I dag er der 16 ansatte, som er med til, at sikre at Skolehjemmet fungerer som et rigtigt hjem. Der er fælles morgenmad,
hvor eleverne smører deres egen madpakke til skolen, ligesom
der er fællesspisning til aftensmaden.

Hammelvognen er
Danmarks ældste bil, og
den kan ovenikøbet stadig
køre. Opfundet i 1886-88 af
Hans Urban Johansen.

Læs mere om Håndværker-Skolehjemmet i København på

hskhjem.dk
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håndværkeren som opfinder

”Vi plejer at sige, at alle kan få en god idé,
men det er ikke alle der kan føre den ud
i livet. Vi kan se, at folk med en håndværksmæssig baggrund har en fordel,
fordi de er løsningsorienteret, og fordi
de og deres kollegaer selv er målgruppe
for opfindelsen” forklarer Niclas Skov
Lindbæk.

MEKANIK HITTER
Ifølge Patent- og Varemærkestyrelsen indgav danske virksomheder i 2017 flest patentansøgninger inden for området
mekanik. Det er hovedsageligt vores iderigdom for nyudvikling
af motorer, turbiner og pumper, der er udslagsgivende.

Mekanik har gennem en årrække været det teknologiområde, der afstedkommer flest patentansøgninger fra danske
virksomheder. I årene omkring 2010 tegnede de sig for op mod
45% af ansøgningsmængden.
Kilde: https://www.dkpto.dk/information/om-os/noegletal/

Museum for opfindelser
At håndværkere også historisk har været
gode opfindere bliver bekræftet, når vi
besøger Danmarks Tekniske Museum,
som med museumsinspektør Jakob
Caspersens ord, er et museum fyldt med
opfindelser.
Det er urmager J.C. Ellehammer et godt
eksempel på.
Ellehammer er nok mest kendt som
flypioner, men han var faktisk en særdeles produktiv opfinder. Han fik i alt 59
danske patenter, og arbejdede med alt
fra fly, helikoptere, biler og motorcykler,
til mekaniske forlystelser, pumper og
ikke mindst motorer. Derfor har Teknisk
Museum indrettet en del af den faste
udstilling til at vise netop Jacob Ellehammers mange opfindelser.
Ellehammer var oprindeligt uddannet
urmager, og var også senere i lære som
elektromekaniker.

Carmel Curlers blev opfundet af en
dansk frisør. Det blev en kæmpe eksportsucces, og virksomheden bag blev
udnævnt til at være verdens hurtigst
voksende virksomhed i 1960’erne.
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”Ellehammer var god til mekanik fra sin
uddannelse som urmager, og den viden
tog han med sig i sit arbejde som opfinder. Hans opfindelser spænder vidt, men
mekanikken går igen som en rød tråd ”,
fortæller Jakob Caspersen.
Danmarks ældste bil
Et andet eksempel på en ”håndværkeropfindelse” er Hammelvognen, som er
en verdens ældste benzinbiler. Den blev
opfundet i 1886 af smeden Hans Urban
Johansen, der havde fået til opgave at
bygge en ”hesteløs vogn” til sin chef,
maskinfabrikant Albert F. Hammel.
Johansen havde været på valsen i Tyskland, og havde der haft mulighed for at
arbejde med stationære benzindrevne
motorer, som man eksperimenterede med i de år. Efter sin hjemkomst
til København arbejdede Hans Urban
Johansen videre, og i Patentdirektoratets arkiver kan man læse, at Hammel
har udtaget patent på den karburator,
som Johansen opfandt i sit arbejde med
Hammelvognen.
Hammelvognen kørte første gang rundt
i de københavnske gader omkring 188688 – nogenlunde samtidig med at andre
pionerer også eksperimenterede med
motordrevne kørertøjer. Østrigeren Siegfried Marcus havde allerede i 1870’erne
fået et køretøj til at virke, men måtte af
forskellige grunde opgive. I 1885 præsenterede tyskeren Carl Friedrich Benz
sin motordrevne tre-hjulede vogn, og
den dag i dag er det Benz, der tilskrives
opfindelsen af bilen, selvom Marcus
altså var tidligere ude.

Håndværkere står bag nogle af Danmarks mest kendte eksportvarer
At de to opfindere ikke er de eneste med
en håndværksmæssig baggrund vidner
Danmarks Patent Samling om. Samlingen er en del af Danmarks Tekniske
Museums faste udstilling, og er en samling af modeller, prototyper og tidlige
udgaver af patenterede opfindelser.
Her finder vi de originale prototyper bag
nogle af Danmarks største eksportsuccesser gennem tiden.
Et eksempel er Carmen Curlers, der blev
opfundet som en erstatning for papillotter. Med Carmen Curlers kunne forbrugeren selv sætte frisuren derhjemme,
og det blev hurtigt en kæmpe succes.
Faktisk blev virksomheden udnævnt til
verdens hurtigst voksende virksomhed i
tresserne.
Carmen Curlers er opfundet en af dansk
frisør, men det var forretningsmanden Arne Bybjerg Petersen, der satte
curlerne i produktion i 1963 og skabte
successen.
En anden dansk eksportsucces er naturligvis LEGO, som blev etableret i 1932 af
Ole Kirk Kristansen. LEGO producerede
oprindeligt trælegetøj, og det var derfor
naturligt at sønnen Godtved Kirk Kristiansen gik i lære som maskinsnedker på
faderens nystartede legetøjsfabrik.
I 1947 begyndte LEGO dog at producere
plastikklodser på licens, og her kunne
Godtved Kirk Kristiansen hurtigt se, at
klodserne ikke holdt særligt godt sam-

men. Derfor satte han sig for at opfinde
et nyt tap-system (lukke-system), som
sikrede at klodserne kunne holde bedre
sammen. Den 28. januar 1958 indsendte
han ansøgningen til det man i dag kalder
virksomhedens grundpatent. Jakob
Caspersen fra Teknisk Museum fortæller,
at det faktisk tog hele fem forsøg, at få
patenteret det nye lukkesystem. Men det
lykkedes, og resten er, som man siger,
historie.
Også konservesdåsen, der kan åbnes
med en ”nøgle” i stedet for en dåseåbner,
blev en stor dansk succes. Idéen var som
sådan ikke ny, men da smeden Niels
Johannes Haustrup i 1938 lancerede
den ny type konservesdåse var den så
meget bedre end de øvrige, at det blev
en succes.
Store og små opfindelser
Ifølge Jakob Caspersen fra Danmarks
Tekniske Museum, giver det mening at
skelne mellem mikro- og makroopfindelser.
”Mange opfindelser er i deres natur mere
en forbedring at et eksisterende produkt,
mens andre opfindelser giver os helt nye
produkter eller teknologier. Men i princippet er alle de ting vi omgiver os med jo
opfundet af nogen.”
Ligesom alle huse er i princippet er
arkitekttegnet?
”Ja, præcis”.
Jakob Caspersen pointerer, at makroopfindelser er meget sjældne og sker
med store mellemrum. Han peger på
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håndværkeren som opfinder

ER DU DANMARKS NÆSTE OPFINDER?
DNA-sekventering, Internettet eller
EnChroma briller, der kan hjælpe visse
typer af farveblindhed, som eksempler
på makroopfindelser. Størstedelen af opfindelser er således videreudviklinger af
kendte teknologier, som fx Niels Johannes Haustrups konservesdåse, der kan
åbnes med en nøgle fra 1930’erne.
Danmark er et godt opfinderland
Som nævnt er Danmark et af de lande i
EU, hvor der registreres flest patentansøgninger i forhold til indbyggertallet.
Og Spørger man Jakob Caspersen fra
Teknisk Museum om Danmark er et godt
opfinderland, er svaret da også ja.
”Vi har et system, der tager hånd om
opfindere gennem Opfinderrådgivningen hos Teknologisk Institut. Her kan
man komme ind fra gaden, og få råd
og vejledning, og afprøvet sin idé. Men
vi har også gode vilkår for grundforskning, som er en del af grundlaget for de
mere højteknologiske opfindelser. Og så
har vi fra det offentliges side etableret
nogle støtteordninger, som hjælper på
vej. Vindmøller er et klasseeksempel på,

hvordan man fra samfundets side har
hjulpet en teknologi på vej.”
Niclas Skov Lindbæk er enig, og supplerer.
”I Danmark har vi faktisk et ret fornuftigt
fokus på private opfindere, og i 1972
startede man den helt unikke ordning vi
i dag kender som Opfinderrådgivningen
hos Teknologisk Institut. Et sted hvor alle
borgere kan henvende sig og få rådgivning til hvordan man kan komme videre,
uanset om man står med en spæd ide
eller nærmest er kommet frem til et
færdigt produkt.
I Opfinderrådgivningen brænder vi for
de gode idéer, men endnu vigtigere:
Vi brænder for mennesket bag idéen.
Derfor er vores rådgivning og hjælp
også fokuseret på at udvikle opfinderens
evner til arbejde praktisk med idéer.
Gennem årene har vi også fået åbent
udlandets øjne for værdien af et sådant
tiltag, og vi har hjulpet med til at starte
lignende ordninger op flere steder i
verden.”

Har du en god idé eller en opfindelse, så kan du få hjælp
til at realisere den. Du kan fx sende din idé til Opfinderrådgivningen. Du skal overveje:

Hvad er din idé – hvilke problemer løser
den, og hvordan virker den?
Hvad er det unikke ved din idé – hvordan
adskiller den sig fra andre løsninger?
Hvor færdig er din idé – har du afprøvet
den endnu?
Hvem kunne du forestille dig skulle producere og sælge din idé?
Læs mere hos Opfinderrådgivningen:
opfind.nu
eller hos Patent- og Varemærkestyrelsen:
dkpto.dk

Turborenseren er en trykpulsmaskine, der meget effektivt
kan rense tilsodede turboer på
dieselbiler. Den er opfundet af
Jimmy Elkjær.

Krankrogen er en ny type beslag, der
sikrer en enkel og betjeningsfri genvej
til på- og afmontering af lastvognens
pallegaffel. Krankrogen er opfundet
af smed Jan Nielsen og chauffør John
”Johnson” Sørensen
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På falderebet

Fremkommelighed
er en kerneopgave
Af Christoffer Susé, adm. direktør
i Håndværkerforeningen København

Københavns Kommune er snart klar med
en ny kommuneplanstrategi, som sætter
retning for udviklingen af København frem
mod 2031.
Strategiens overskrift er ”Verdensby med
ansvar”, og fokus er i høj grad på hvordan vi
sikrer en bæredygtig udvikling af København – i forhold til miljøet, men også socialt,
og særligt i forhold til den voldsomme udbygning af København vi ser i disse år. Byen
vokser med omkring 10.000 borgere om
året, og det stiller store krav til flere boliger.
Hvis man er tålmodig i sin læsning af strategien opdager man, at kommunen også
har en række visioner for erhvervslivet. Faktisk står der, at ”Virksomhederne skal have
en oplevelse af, at de er grundstammen i at
skabe vækst og velfærd i København, og at
Københavns Kommune ønsker en tæt dialog om erhvervslivets vilkår.” Hvis det ikke
kun bliver ved oplevelsen er der håb forude.
I København er det et bærende princip, at
der skal etableres kollektiv transport inden
de nye bydele udvikles. Det er et godt og
sundt princip. For når politikerne har valgt,
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at byen både skal rumme 10.000 nye
beboere om året og flere arbejdspladser,
så vokser behovet for transport dramatisk.
Allerede nu ser vi, at der hver eneste dag
pendler 180.000 mennesker ind over kommunegrænsen for at arbejde eller studere,
mens 120.000 pendler ud af Københavns
Kommune. Dertil kommer de der arbejder
inden for kommunens grænser. Det er en
massiv flytning af mennesker, hver eneste
dag.
Derfor er og bliver fremkommelighed en
kerneopgave for Københavns Kommune!
Og politikerne må se i øjnene, at det ikke er
nok ensidigt at fokusere på kollektiv transport og cykelstier. For én ting er transport
af mennesker, en anden er den nødvendige
erhvervstrafik. Fx varelevering, servicekørsel eller håndværkere - de der arbejder i
byen, og som har behov for en bil for at
komme rundt. De bliver fanget i trængslen
mellem de mange pendlere, der ikke har
mulighed for (eller lyst til) at køre med
kollektiv transport. Derfor må vejinfrastrukturen udbygges og tilpasses efterhånden
som byen vokser.

