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Vi har fået ny regering, og et af de helt 
centrale indsatsområder i de kommende 
år bliver den grønne omstilling. Regeringen 
har sat et historisk højt ambitionsniveau, og 
vil sammen med Radikale Venstre, SF og 
Enhedslisten indføre et bindende mål om, 
at nedbringe udledningen af CO2 med 70 
pct. Og en ting er sikkert - der skal mange 
virkemidler på bordet for at nå målet.

Her er håndværket faktisk en del af  
løsningen;

Håndværket er i sin natur bæredygtigt. 
Gennem hundredevis af år er håndværkets 
metoder blevet forfinet og perfektioneret. 
Håndværkeren leverer et kvalitetsprodukt, 
der har den egenskab, at det kan repareres 
og bruges igen. Det er præcis det modsatte 
af den køb-og-smid-væk kultur, som har 
været dominerende i de sidste 50-60 år – 
og derfor er det gode håndværk en del af 
løsningen på vores udfordring med overfor-
brug af ressourcer.

For netop at sætte fokus på det gode håndværk lance-
rede vi, her i Håndværkerforeningen København, sidste 
år magasinet MESTER, som du sidder med i hånden. 
Her møder vi håndværkeren, og vi sætter fokus på det 
konkrete produkt; hvordan det bliver til, dets værdi for 
forbrugeren, og dets betydning for samfundet.

Det er netop håndværkeren, der kan skabe holdbare 
kvalitetsprodukter til forbrugerne, så skjorten ikke går 
i stykker efter fire gange i vaskemaskinen, og tøjska-
bet faktisk kan tåle at blive flyttet. Men det er også 
håndværkere, der konkret bygger og ombygger vores 
bygninger, veje og klimasikringsanlæg – naturligvis i 
samarbejde med ingeniører, arkitekter m.fl. – så vi er 
rustet mod fremtiden.

Derfor bør den nye regering fortsætte det arbejde, der 
over de seneste år så småt er begyndt at bære frugt 
- nemlig at sikre, at flere unge ser mulighederne i at 
vælge en erhvervsuddannelse. For der er ingen tvivl 
om, at håndværket – og den dygtige og uddannede 
håndværker – er en del af løsningen.

Håndværk 
er en del af 
løsningen

MESTER udgives af Håndværkerforeningen 
København og sætter fokus på godt hånd-
værk i hovedstaden 

Håndværkerforeningen København er 
en tværfaglig medlemsorganisation for 
selvstændige og ejerledere og har 2.500 
medlemmer. Herudover er der tilsluttet  
37 laug og brancheorganisationer.  
Læs mere om medlemskabet, foreningen  
og bestyrelsen på hfk.dk/blivmedlem

MESTER udkommer 6 gange om året og sen-
des gratis til alle medlemmer af foreningen 
samt udvalgte virksomheder og brancheor-
ganisationer

Er du interesseret i at modtage MESTER,  
så ring 3312 2717 eller skriv til sekre-
tariatet på hfk@hfk.dk
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La Glace

»
Køen er ofte lang, kunderne er i alle aldre, og fra alle 
dele af samfundet og verden. Hos Conditori La Glace har 
kundetyperne udviklet sig meget gennem de 30 år, hvor 
Marianne Stagetorn Kolos har ejet det kendte konditori i 
København.

«

kunder, men langt de fleste var ældre,” 
siger Marianne Stagetorn Kolos.

Bagedysten og Meyer

Det billede har ændret sig markant over 
årene. Interessen for det gode konditor-
håndværk, og oplevelsen ved at gå på 
La Glace er steget markant. Det er der 
flere grunde til ifølge Marianne Stagetorn 
Kolos.

”Den store fokus på mad og kvalitet 
generelt, særligt hjulpet på vej af Claus 
Meyer, har haft en stor betydning for hele 
branchen, og det har også smittet af på 
vores fag. Men et program som Bagedy-
sten har også gjort meget godt for faget. 
Kunderne forstår hvor svært det er at 
lave kagerne, og har set at der ikke er hal-
ve løsninger, hvis man vil skabe et godt 
resultat. Det er med til at tiltrække flere 
kunder, samtidig med at flere forsøger 
sig hjemme i køkkenet,” siger Marianne 
Stagetorn Kolos, der kalder sig selv en 
svært glad kagekone, når det gælder den 
stigende interesse for konditorfaget. 

På en varm og solrig onsdag formiddag 
virker der roligt på La Glace. I hvert fald i 
selve konditoriet. Der er en enkelt japansk 
turist, og et hollandsk par, der nyder 
formiddagskaffen, og en del der er ved at 
købe kaffe og kager ved disken. Men når 
man kigger bag kulisserne, hvor produkti-
onen foregår, er der ivrig aktivitet. Her er 
nogle af de 20 konditorer og konditorlær-
linge i fuld gang med at bage, piske, rulle 
dej ud, og dekorere de mange kager, som 
skal sælges i dag. 

Selvom det er lavsæson om sommeren 
skal der produceres mange kager. Alle de 
kager man kan finde på menukortet, skal 
naturligvis kunne købes, så det gælder 
om at være klar til kunderne. Og kunder-
ne er en bred skare af mennesker. Det er 
blevet moderne at gå på konditori.

”Da jeg overtog La Glace fra min mor i 
1989 var stamkunderne ældre damer, der 
ofte tog deres børnebørn med herind. Det 
var langt fra smart at gå på konditori. Vi 
havde dog også både Dan Turell, Poul Bo-
rum, og nogle af punkerne fra byen som 

Tekst Peter djurup 

foto Ricky John Molley
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I dag kommer der alle typer mennesker 
på La Glace. Det er blevet ”in” er gå på 
konditori blandt andet pga. Bagedysten, 
og derfor kan man møde en bred skare 
af mennesker ved disken, og ved de 
mange borde.

De fem kundetyper

Marianne Stagetorn Kolos har helt styr 
på de kundetyper, der træder ind i kondi-
toriet. For det er vigtigt, at kende typerne 
i forhold til, hvorfor de kommer i kondito-
riet, og hvad de er interesseret i. 

”Vi har opdelt vores kunder i fem forskel-
lige typer for at have et overblik over, 
hvad det er for mennesker, der kommer 
ind her hos os. Det er flere grunde til, 
at man vælger at kommer herind. Men 
overordnet handler det om at få den 
særlige oplevelse man får her,” siger 
Marianne. 

De fem typer dækker stort set alle i 
befolkningen, og det er da også alle slags 
mennesker, der i dag kommer hos La 
Glace.

”Det er en sjov lille hverdagsudfordring at 
gætte sig frem til hvorfor netop dén kun-
de er her i dag.  Kunderne kommer her af 
forskellige årsager, og skal måske derfor 
også mødes på forskellige måder. Nogen 
vil vide lidt om historien, nogle vil have 
taget et lækkert billede, nogle vil vide 
noget om ingredienser og fremgangsmå-
der - andre vil gerne fortælle deres helt 
særlige La Glace historie. Fælles for dem 
alle er dog, at de har glædet sig til at gå 
på konditori,” siger Marianne. 

Tradition og fornyelse

En del af det kunderne i La Glace får, er 
det traditionelle i at gå på konditori. La 
Glace har eksisteret siden 1870, og har i 
den tid kun haft fem ejere. Opskrifterne 
er gået i arv fra konditor til konditor, og 
Marianne Stagetorn Kolos har stadig 
breve fra grundlæggerens tid liggende. 

Der bliver værnet om historien, men det 
betyder ikke, at der ikke sker noget nyt. 

”Vi har senest lavet en Lise Nørgaard 
kage i anledning af hendes 100-års fød-
selsdag. Der er jo lidt Matador over at gå 
herind, og derfor synes vi det var oplagt 
at spørge, om hun ville have sin egen 
kage. Og det ville hun. Lise Nørgaard 
var selv herinde til prøvesmagning, så 
kagen er lavet efter hendes smag,” siger 
Marianne.

Men en ny kage er ikke det eneste 
kunderne kan opleve. I mange år har 
La Glace, i forbindelse med modeugen, 
samarbejdet med en udvalgt designer 
om at skabe et vindue, der specielt var til 
modeugen. Der har været samarbejdet 
med eksempelvis Malene Birger og Mads 
Nørgaard. Senest har La Glace’ konditor 
samarbejdet med nyuddannede tekstil-
designere fra NEXT Uddannelse i Ishøj.

De særlige vinduesudsmykninger 
tiltrækker altid mange mennesker, som 

fascineres af kunsten både i moden og 
konditorfaget.

Lav selv en La Glace kage

Der er også kunder, der selv kaster sig ud 
i at gøre La Glace kunsten efter, med at 
lave de flotte og lækre kager. For et par 
år siden skrev Marianne en bog med La 
Glace opskrifter. Den er ikke nødvendigvis 
nemt tilgængelig, men det er med fuldt 
overlæg.

”Da jeg skrev bogen var der nogen der 
mente, at opskrifterne var for svære. 
Men hvis du vil lave vores kager må du 
øve dig. Det kræver noget at lave en La 
Glace-kage,” siger Marianne Stagetorn 
Kolos. 

Sportskage eller citronmåne

Og der er en grund til, at det ikke er lige 
til at lave en konditorkage. Det er klassisk 
håndværk, som kræver øvelse. I prak-
sis kræver det en rigtig uddannelse og 
meget øvelse. 

De fem kundetyper er: 

 · Helten: studenten, fødselaren, 
jubilaren. Kort sagt den der har 
noget at fejre eller skal fejres

 · Traditionalisten: kunden, der al-
tid er kommet på konditoriet, og 
elsker det traditionelle i livet

 · Connoisseuren: kunden, der har 
særlig interesse for kvalitet og 
det gode i bl.a. konditorkunsten

 · Trendsætteren: kunden, der går 
forrest og er med til at skabe 
nye trends

 · Opportunisten: kunden, der kom-
mer i konditoriet fordi vennerne 
og andre gør det

La Glace er et yndet 
mål for mange turister 
i København. Dette 
selskab fra Japan nyder 
den Københavnske 
kagekunst.
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”Håndværket gør en verden til forskel. 
Det er kæmpe forskel på en Sportskage 
fra La Glace og en citronhalvmåne fra 
tankstationen. Her på La Glace bliver 
kagerne fremstillet af dygtige konditorer, 
med den rigtige håndværkeruddannelse 
og svendebrev. De ved hvordan man ar-
bejder med råvarer, med tekstur i kagen 
og ikke mindst med æstetikken i forhold 
til, hvordan en kage skal se ud. Man kan 
sige, at der er fagligheden til forskel på 
kager, der fremstilles af konditoruddan-
nede og kager der massefremstilles,” 
siger Marianne Stagetorn Kolos.

For dem der ikke kender La Glaces 
Sportskage, er det en specialitet, som har 
været fremstillet siden 1891, hvor den 
blev fremstillet til teaterstykket ”Sports-
mænd”, der spillede på Folketeatret. 

Chefkonditoren på La Glace har været 
der i 22 år, og generelt bliver medar-
bejderne længe på den traditionsrige 
arbejdsplads, hvor alt fremstilles på 
adressen.

”Alt hvad kunderne kan vælge mellem, er 
fremstillet her i huset. Jeg tror faktisk, at 
vi er en af de sidste håndværksvirksom-

heder, så tæt på Strøget, der fremstiller 
alt her. Det er vigtigt for os for at fast-
holde kvaliteten, som er den kunderne 
kommer efter. Kagerne skal både se ens 
ud, og smage rigtigt, uanset hvilken dag 
man køber dem. Det kan vi kun sikre ved 
at have de bedste konditorer, som frem-
stiller kagerne her,” siger Marianne. 

Ud med sukkerprinteren

Hos La Glace bruger man primært klas-
siske metoder, men selvfølgelig er der 
også plads til nye maskiner. Der er dog 
en grænse for, hvilke maskiner der kan 
bruges i konditoriet.

”Vi købte på et tidspunkt en sukkerprin-
ter, der kan printe overtræk til kager. Men 
den røg ud igen. Det er ikke håndværk. Vi 
går efter den bedste måde at fremstille 
kagerne på håndværksmæssigt. Det er 
det, som kunderne vil have,” lyder det fra 
Marianne. 

For 30 år siden var kager noget man 
typisk lavede derhjemme som nogle 
halve løsninger. Det var den gang, der 
kom kagemix frem, som efter Mariannes 
mening er en halv løsning, når der skal 
bages i hjemmene. Inden for de senere 

år er der kommet meget mere fokus på 
den gode kvalitet i produkterne, hvis man 
spørger Marianne.

Kager bliver IKKE klasket sammen

På La Glace er sproget vigtigt. Her er 
det ikke tilfældigt, hvad tingene kaldes, 
og hvordan man taler om produkterne. 
Der serveres eksempelvis ikke kakao på 
konditoriet. Hvis en kunde spørger efter 
kakao, bliver de venligt irettesat, og gjort 
opmærksom på, at de kan få chokolade, 
men ikke kakao 

Når der arbejdes i konditoriet, er det hel-
ler ikke tilfældigt, hvad kollegaerne siger 
til hinanden om kagerne.

”Vi siger aldrig, at vi ”lige klasker en kage 
sammen”. Vi er meget bevidste om vores 
sprog, og brugen af ord i forbindelse 
med vores arbejde. Hvis man taler sit fag 
ned bliver det dårligere, så derfor er det 
vigtigt at have en god tone, når vi arbej-
der. Både i forhold til kagerne, kollegaer-
ne og kunderne, siger Marianne.

Kloge kollegaer samarbejder

La Glace er et klassisk konditori. Når man 
træder ind i lokalerne på Skoubogade, er 
det lidt som at træde ind i fortiden. Og 
det er da også vigtigt at bevare tradi-
tionerne, og mange af de kager, som 
kunderne gennem mange år har nydt. 

”Vi har altid været gode til at sige: hold 
op, hvor går det godt, hvad kan vi gøre 
bedre, siger Marianne Stagetorn Kolos.

En af måderne at finde ud af, hvad der 
kan gøres bedre eller anderledes, er ved 
at La Glace to gange om året samler 
personalet for at lave årshjul med de 
aktiviteter, der skal gennemføres det 
kommende halvår. Hver aktivitet har en 
ansvarlig, der skal sørge for, at planen 
bliver ført ud i livet. 

”Det er vigtigt at involvere alle medarbej-
dere i arbejdet. Både fordi mine kollegaer 
er klogere end mig. Men også fordi, det 
er vigtigt, at alle arbejder sammen på 
tværs, og kender hinandens arbejdsopga-
ver. På den måde ved man, hvordan man 
selv passer ind i det daglige arbejde. Det 
er godt at kunne se sig selv i det store 
billede, og vide, at man er vigtig i den 
samlede arbejdsdag,” siger Marianne.

Årshjulet sikrer, at udviklingen ikke går 
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i stå, og at de fremadrettede opgaver 
bliver løst. Ikke mindst med fokus på 
kunderne. 

Blandt de tre vigtigste attraktioner

Det er ikke kun danske kunder, man 
møde i La Glace. Der kommer kunder fra 
mange dele af verden. De udenlandske 
kunder elsker også at gå på konditori. 

La Glace er blevet anmeldt i flere inter-
nationale turistmedier i verden. Blandt 
andet er konditoriet nævnt på et kinesisk 
site, som én af tre oplevelser, man ikke 
skal gå glip af i København – de to andre 
er Den Lille Havfrue og vagtskifte på 
Amalienborg.

”Interessen fra udenlandske gæster er 
stødt stigende. Turisterne vil have en 
ganske særlig oplevelse, og det er vi klar 
til at give dem. Men vi er et Københavnsk 
konditori, så derfor begynder alle hen-
vendelser til kunderne på dansk. Det er 
en del af traditionen,” siger Marianne.

Men selv om alle bliver mødt på dansk, 
er personalet altid klar på engelsk, når 
de mange kunder fra Kina, Japan, USA og 
mange andre steder i verden kommer på 
besøg. 

Oplevelsen starter i køen

Sommer er ikke højsæson hos La 
Glace. Men på andre årstider er det ikke 
ualmindeligt, at der er lang kø udenfor. 
Men kunderne bliver allerede taget godt i 
mod, når de står i køen. 

”På de travle dage, hvor køen er lang, 
har vi værtinder, der går ud til kunderne 
i køen og giver dem småkager, og for-
tæller dem, hvornår der er ved at være 
plads til dem. Kunderne skal føle sig vel-
komne og oplevelsen begynder allerede 
når de står i kø,” siger Marianne.

Bliv modtaget med livsglæde

Alle, der bliver ansat på La Glace, er til 
samtale med Marianne Stagetorn Kolos. 
Og her er der fokus på andet end det 
faglige. 

”Jeg siger til alle, at de skal vide, at de vil 
blive mødt med meget livsglæde. Og de 
skal altid være klar til at modtage det. 

Vores kunder er glade, når de kommer. 
De kommer ofte for at fejre noget, eller i 
det mindste ser de besøget som en sær-
lig lejlighed. Så de er fyldt med glæde, 
og det skal vi selvfølgelig være klar til 
hele dagen. Vi møder altid kunderne med 
den samme glæde uanset tidspunkt på 
dagen,” siger Marianne. 

Efter 30 år som kagekone på La Glace er 
der fortsat kun glæde at spore hos Ma-
rianne. Hun brænder for sin virksomhed, 
sit fag og ikke mindst sine kunder. 

Det er studentertid, og det 
bliver fejret af mange med ka-
ger fra La Glace. Lucia Emilie 
Arndal kommer ind i kondi-
toriet for at hente to kager til 
sin søsters studentergilde. Og 
det er ikke tilfældigt, at kager-
ne skal komme herfra.

Står gerne i kø 

”Jeg er kommet herinde i 
mange år, siden min farmor 
tog mig med, og har altid 
været vild med de mange 
specielle kager. La Glace giver 
en helhedsoplevelse. Kagerne 
og stemningen er noget helt 
særligt, og servicen er ekstra-
ordinær herinde,” siger Lucia, 
der kommer på La Glace ca. 
en gang om måneden. 

”Jeg står gerne i kø for at 
komme ind. Det er det hele 
værd. Og når jeg har venner 
fra udlandet på besøg, skal 
de altid herind og opleve 
stemningen, og selvfølgelig 
smage de mange gode kager,” 
siger Lucia.

Pris og kvalitet hænger 
sammen

For Lucia er det en tradition, 
at kagerne skal komme fra La 
Glace til særlige lejligheder. 
Derfor er det helt naturligt, 
at hun denne dag er ind for 
at hente kager til sin tvillin-
gesøsters studenterfest. For 
selvfølgelig kræver det kager.

”Det er ikke kun mig, der er 
fan af La Glace. Alle mine 
veninder er også vilde med at 
kommer her. Vi giver gerne 
lidt mere for kagerne her 
frem for at gå andre steder 
hen. Pris og kvalitet hænger 
tæt sammen, så derfor er 
det det hele værd at komme 
her, siger Lucia inden hun får 
udleveret de to store kager; 
en Stjernekræs og Det Gyldne 
Tårn, som studentergæsterne 
senere kan glæde sig til at 
sætte tænderne i.

Jeg inviterer 
alle mine 
venner herind
»
Siden hun var 10 år, er Lucia Emilie Arndal 
kommet på La Glace. Det var farmor, der 
introducerede hende for kageuniverset. 
Nu er det Lucia, der sender venner fra ind- 
og udland på konditori for at få den helt 
særlige oplevelse. 

«

Marianne Stagetorn Kolos overtog Con-
ditori La Glace fra sin mor, den kendte 
forsvarsadvokat Merethe Stagetorn. Hun 
havde oprindeligt købt ejendommen i 
Skoubogade, og da ejeren af La Glace 
ville af med konditoriet overtog Merethe 
Stagetorn også det.

Marianne gik i lære som konditor, da hun 
overtog La Glace i 1989, og har gennem 
de 30 år drevet virksomheden. Forretnin-
gen er blevet udvidet med nabolokalet, 
så La Glace i dag har langt mere plads til 
kunderne. Det er 20 ansatte i produktio-
nen og 60 i butikken. I dag arbejder Mari-
annes to døtre i La Glaces produktion. 

Overtog
fra mor

Marianne stagetorn Kolos

la glace ejer

La Glace
m e d l e m  a f

&

Københavns 
Konditorlaug

håndværker
Foreningen

KBH

”Det er det fedeste arbejde, at få lov 
at arbejde med flødeskum, glasur 
og creme. Jeg elsker mit fag, og 
vedligeholder det i øvrigt ved at 
være med i produktionen en gang 
om ugen. Der er hele tiden noget at 
lave med at udvikle forretningen, 
så kunderne også fremover får den 
bedste kvalitetsoplevelse her,” slut-
ter Marianne Stagetorn Kolos.
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F o r b r u g e r t r e n d s

»
Håndgjort er velgjort. Og 
det håndgjorte er i stadigt 
stigende grad populært 
blandt forbrugerne. Flere 
og flere vælger at købe 
håndlavede produkter frem 
for massefremstillede. 
Derfor er der grund til at 
skabe originalitet, når man 
skal have fat i kunderne nu 
og i fremtiden. Det mener 
fremtidsforsker Anne Skare 
Nielsen.

«

Det gode håndværk  
i høj kurs

Fremtiden ser lys ud for det gode 
kvalitetshåndværk. Interessen er alle-
rede stigende, hvilket kan mærkes hos 
mange håndværkere, men tendensen 
er langt fra toppet endnu.

Fremtidsforsker Anne Skare har i 
årevis fulgt tendenser, og forudset, 
hvordan fremtiden vil forme sig. Hun 
tror på, at det håndlavede, særlige og 
unikke fremover vil være endnu mere 
efterspurgt. 

”Engang kunne man lave produkter 
af en rimelig kvalitet og sælge dem 
nemt, hvis prisen var rigtig. Den holder 
ikke længere. Når alt andet lugter af 
standard og ligegyldighed, når verden 
bliver glat og upersonlig, søger vi det 
der stritter ud. Vi vil have det der er 
anderledes, sjovt, mærkeligt, det der 
ikke kan kopieres, og det som huskes,” 
siger Anne Skare.

Skab originalitet

Hvis man vil tiltrække kunder, er 
det altså nødvendigt at skabe noget 
originalt. Og her har håndværkere en 
fordel, da de med deres håndværk 
ofte skaber originale produkter og løs-
ninger. Både når det gælder byggerier, 
og når det gælder håndfremstillede 
produkter.

”Håndværk, faglighed, fordybelse og 
passion er det vi i Danmark skal leve 
af i fremtiden: at vi kan noget, som 
ingen andre kan, og at vi kan det me-
get bedre end alle andre, siger Anne 
Skare.

”Definitionen på succes flytter sig “fra 
mere til bedre”. Er du bedre eller er 
du billig? For fremtidens købedygtige 
publikum vælger enten noget billigt 
eller noget særligt. Og der vil være 
vækst i dem, der vælge noget særligt,” 
siger Anne Skare. 

Læg sjælen i
For håndværkere er det at lægge sin 
sjæl i arbejdet en selvfølgelighed. 
Og det er en fordel, når forbrugerne 
efterspørger produkter og løsninger 
med sjæl i. 

”Sjæl handler om autencitet, energi, 
tilstedeværelse og faglig stolthed. 
Det gælder om at gøre sig umage, 
og kunne sit håndværk til perfektion. 
Det er tilstande der er svære at dyrke, 
men det er netop derfor det bliver et 
succeskriterium,” siger Anne Skare.

Klima og bæredygtighed skal  
udbredes

En væsentlig faktor, der får flere 
forbrugere til at gå efter den bedre 
kvalitet, der dermed holder længere, 
er den øgende fokus på bæredygtig-
hed. Der er stadig flere forbrugere, der 
ønsker at købe produkter, der holder 
længere, og kan gå i arv til næste ge-
neration. Men ifølge Anne Skare varer 
det noget tid, før det gælder de fleste.

”Klimabevidsthed og bæredygtighed 
spiller klar ind for de, der vælger 
kvalitet frem for kvantitet. Men for at 
få bevægelsen udbredt kræver det, 
at flere går forrest og viser vejen. Vi 
lever i et brug-og-smid-væk samfund 
og det tager tid at ændre på,” siger 
Anne Skare.

Hun drager en parallel til pensions-
området, hvor Danmark er et at de 
lande, der sparer mest op til pension. 
Det er vi, fordi pension er en del at den 
danske arbejdsmarkedsmodel. Skal 
vi være det mest klimabevidste land, 
kræver det ligeledes, at der er nogen, 
der hjælper på vej.

”Jeg tror, at vi om 10 år kan sidde og 
tale om dengang, hvor vi bare købte 
nyt uden at tænke på holdbarhed og 
bæredygtighed. Men det kræver, at vi 
bliver inspireret til det.” 

TEKST Peter djurup

Foto Stine Heilmann

Anne Skare NIelsen

Futurist
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»
Siden 2013 har danske 
mænd kunne få syet 
deres helt egen unikke 
kasket hos Silas Gärtner, 
som er den eneste 
danske kasketmager. 
De første par år kun 
efter aftale, men siden 
2017 har Wilgart, 
som virksomheden 
hedder, haft butik og 
værksted i den hippe 
Jægersborggade på 
Nørrebro.

«

Kasketmageren i 
Jægersborggade 

”Butikken tiltrækker en del gadekunder. 
Der er også en del turister, men vi har 
også mange kunder der kommer speci-
fikt for at få syet deres helt egen unikke 
og nummerede kasket,” forklarer Silas 
Gärtner, ejer og kasketmager i Wilgart.

”Kunderne vil gerne have den sanselige 
oplevelse, der ligger i at se og mærke 
materialerne, når de skal vælge en 
kasket. Det kan jeg give dem i butikken, 
når vi sammen taler os frem til, hvordan 
kasketten helt præcist skal se ud og 
’føles’,” forklarer Silas Gärtner.

Silas fortæller, at han primært har to 
typer kunder; mænd over fyrre, som går 
op i kvaliteten og traditionen i håndvær-
ket, og for hvem det betyder noget, at 
kasketten er syet i Danmark. Den anden 
type er lidt yngre mænd mellem 25 og 
35. For dem er det afgørende, at de selv 
kan være med til at designe kasketten, 

og dermed få deres helt egen unikke 
kasket, som kun er syet i ét eksemplar. 
Og så er der faktisk også en tredje grup-
pe; kvinder der er trætte af at se deres 
mænd gå rundt med en reklamekasket 
fra den lokale Q8 tankstation.

Kvalitet der holder

”Det som alle kunderne får her hos os, 
er en kasket som har en lang levetid og 
holdbarhed. Det er desværre ikke almin-
deligt i dag, og mange har faktisk ikke 
forståelse for, hvad det vil sige at købe 
et holdbart produkt. De er blevet vant til, 
at det vi køber hurtigt går i stykker. Men 
det er ikke naturligt, at knapperne skal 
falde af din skjorte efter 
fire gange i vaskemaskinen. 
Eller at kasketten bleger 
fuldstændig efter kun én 
sommer på hovedet. Tværti-
mod,” siger Silas.

”Jeg tror, at det hænger sammen med at 
produktionen er forsvundet. Det gør, at 
folk har mistet forståelsen for hvad der 
ligger bag det, at sy fx en kasket,” siger 
Silas.

Bæredygtighed er også en del  
af kvaliteten

Noget andet der følger med det hånd-
lavede kvalitetsprodukt, er de valg 
som håndværkeren tager i forhold til 
materialer og produktionsmetode. Og på 
den måde har et ’moderne’ begreb som 
bæredygtighed faktisk altid været en del 
af selve håndværkets natur.
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Tekst Jakob Bo Andersen

foto Leon Sloth / Today Studio
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Silas: Det vigtigste for mig, når jeg 
afleverer en kasket til en kunde, er 
komforten – at den sidder ordentligt. 
Det jeg særligt godt kan lide ved Klaus’ 
kasket er, at den er afdæmpet udenpå, 
og at Klaus fx har valgt, at knappen 
ovenpå kasketten skal være i samme 
farve og materiale som resten. Det 
giver et stilrent og casuel udseende, 
der passer godt sammen med hør som 
materiale. Samtidig har den et ret vildt 
for inden i, der hvor det kun er Klaus der 
kigger. Det er fedt.

Klaus: Jeg kan sige det kort; der er ikke 
noget, som ikke er fedt ved kasketten. 
Kvaliteten skinner igennem hele vejen 
rundt – man kan virkelig se, at det er 
håndværk. Jeg har selv valgt farven, og 
derfor er den naturligvis præcis som 
jeg gerne vil have den. Samtidig kan jeg 
godt lide, at foret er ret fedt.

F o r b r u g e r t r e n d s

”Jeg tænker ekstremt meget over bære-
dygtighed i vores produktion. Når kunderne 
køber en kasket, som de selv har bestemt 
hvordan skal se ud, så vil de passe bedre på 
den og ikke bare skifte den ud til næste år. 
Det er ét aspekt af bæredygtighed. Men det 
er også noget jeg tænker over når vi køber 
materialer og stoffer,” fortæller Silas og 
nævner en række eksempler.

”Personligt er jeg fx vild med Harris Tweed 
som bliver produceret i Skotland af skotsk 
og engelsk uld. Vores læder køber vi i Tysk-
land fra tyske køer – og så er det i øvrigt 
garvet i rabarber-ekstrakt frem for fx. crom. 
Vi har også lige startet et nyt projekt, hvor 
vi genbruger lagener fra De Forende Damp-
vaskerier i foret i kasketterne. Og så bruger 
vi fiskeskind, som er et naturligt restpro-
dukt, der ellers ville blive smidt ud.”

Moderne teknologi er også en del af det 
gamle håndværk

Selvom selve syningen af en kasket stadig 
foregår i hånden på en god gammeldags 
symaskine, har Wilgart investeret i andre 
maskiner, der kan understøtte produktio-
nen. Sidste år købte Silas en båndkniv fra et 
skrædderi på Amager, men virksomheden 
råder bl.a. også over en laserskærer. Alle 
maskinerne er samlet i Wilgarts nye værk-
sted på Bornholm.

”Med vores laserskærer kan vi hele tiden 
tilpasse og optimere vores modeller, og 
med den store båndkniv kan jeg klippe alle 
delene til kasketterne med meget stor præ-
cision. Det er afgørende, når jeg skal sy en 
kvalitetskasket,” slutter Silas Gärtner. 

Hos Wilgart er kunden selv med til at designe 
sin kasket. Her kan du læse hvad Silas Gärtner 
og kunde Klaus Olrik bedst kan lide ved Klaus' 
nye kasket.

Caps på 
bestilling

Ingen dansk uddannelse

Hverken hattemager eller kasketmagerfaget 
findes længere som uddannelse i Danmark.
Man kan dog stadig uddanne sig til modist, som 
er en erhvervsuddannelse der foregår på EUC 
Syd, i Sønderborg. Man skal have en læreplads 
for at påbegynde uddannelsen. Der er dog p.t. 
kun én elevplads i Danmark, og den befinder sig 
på Det Kongelige Teaters Hatte & blomsterværk-
sted. 

Wilgart
m e d l e m  a f

danske modister & 
hattemagere

wilgart.dk

foto NICOLAI EGENSE
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»
Rigtigt håndværk er i fokus. Det mærker de 
også hos H.W. Larsen, der i tre generationer 
har solgt kvalitetsknive til professionelle 
og private. Flere og flere køber håndlavede 
køkkenknive af særligt stål, med personligt 
skæfte og slebet på en helt særlig måde. 
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Sparer op til kniven

Med den interesse, der er for højkvalitetsknive, er der god grund 
til at sikre kunderne det bedste. Kundeskaren strækker sig fra de 
professionelle til private. Nogle af de private kunder har sparet op 
i flere år til den helt rigtige køkkenkniv, mange gange personifice-
ret med et særligt skæfte eller en indgravering i stålet.

”De private kunder er en blandet skare. Der er alt fra folk, der har 
råd til det dyreste, til folk, der har sparet op i flere år, for at få råd 
til en ganske særlig kniv. Fælles for vores kunder er naturligvis, at 
de har et særligt forhold til madlavning, og ikke vil gå på kom-
promis med deres værktøj. Derfor giver de gerne fra 2.000 kr. og 
opefter for en håndlavet kniv, og det kan vi se at stadig flere gør,” 
siger Bo Larsen.   

Kvalitet tager tid 

Når man vil have den rigtige kvalitet, og selv vælge hvordan den 
skal se ud, skal man ofte væbne sig med tålmodighed. For håndla-
vede knive tager tid at lave.

”Alt efter hvordan man gerne vil have sin kniv, kan man godt 
skulle vente i måske seks måneder før den er klar til levering. Det 
havde vi ikke lige regnet med, at kunderne ville vente på, men 

det kan vi konstatere, at de gerne vil. 
Den kniv der har taget længst tid at få 
leveret tog ni måneder, men den skulle 
også have et skæfte af ibenholttræ, og 
det er svært at skaffe ibenholt, da det er 
en træsort, som fremstilles specielt for 
at man må bruge den til for eksempel 
knive,” siger Bo Larsen. 

Håndlavede knive til flere generationer

De, der vælger håndlavede knive i bedste kvalitet, får at stykke 
værktøj, der holder i årevis. Man får en kniv for livet og ofte mere 
til.

”Knive kan holde i flere generationer, når de er i den bedste kvali-
tet. Men det kræver, at man passer godt på sin kniv. En god kniv i 
det bedste stål kan slibes igen og igen, og man kan slibe den om, 
hvis man har brug for det. Har du en brødkniv, der er fremstillet til 
en højrehåndede, men er du venstrehåndet, kan den blive slebet 
om, så du får det rigtige skær. Og så husk at en kniv aldrig må 
komme i opvaskemaskinen. Det burde være ulovligt,” siger Bo 
Larsen med skarp tone. 

En kniv fås i mange kvaliteter, og skal 
man have en rigtig håndlavet kniv er der 
mange, der søger til H.W. Larsen. Her 
har de udviklet en særlig knivserie under 
navnet SENJEN. Det lyder måske japansk, 
og knivene bliver da også fremstillet i 
Japan og andre steder i Østen af de bed-
ste knivmagere. Men faktisk er navnet 
en sammentrækning af to efternavne; 
Larsen og Jensen. Det er nemlig efter-
navnene på de to, der står bag idéen.

Japansk håndværk og  
dansk kvalitetssans

”Vi har gennem flere år set, at interes-
sen for helt særligt udviklede knive har 
været støt stigende. Ikke kun blandt 
professionelle, men også hos private, der 
interesserer sig særligt for madlavning, 
og derfor gerne vil have deres helt egen 
knive. Sammen med min danske kniv-
mager Benjamin Jensen har vi udviklet 
knivene i serien SENJEN. Vi ønskede at 
lave en serie i et helt nyt design, og med 
mulighed for, at kunderne 
selv kan bestemme detaljerne 
i deres kniv. Og det er blevet 
populært,” siger Bo Larsen, 
administrerende direktør i 
H.W. Larsen, der blev stiftet af 
hans farfar. 

Det er både kvalitet og udse-
ende det handler om, når kun-
derne vælger en helt særlig 
kniv. Grundlaget er selvfølge-
lig at stålet skal være i bedste 
kvalitet, og køber man SEN-
JEN får man 63 lag i stålet. 
Derudover er der skæftet, som man kan 
få specialdesignet og fremstillet lige som 
man ønsker. Der er kunder der vælger 
den sjældne træsort ibenholt, og der er 
andre der vælger kohorn.”I Japan findes 
de bedste knivmagere. Det er toppen af 
poppen, det de fremstiller derovre inden 
for knive. Vi har i mange år samarbejdet 
med en række dygtige mennesker, som 
sikrer, at vi får de bedste resultater med 
vores knive. Men det er ikke kun gjort 
med dygtige fremstillere. Vi har også 
en kvalitetsproces, hvor vi gennemgår 
alle de håndlavede knive, når de bliver 
leveret fra Japan. Er der det mindste galt, 
sender vi kniven retur,” siger Bo Larsen. 

Bo Larsen Adm direktør

Tekst Peter Djurup 

foto Pressefoto
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DM i Skills holdes den 
16.-18. januar i København. 
Nærmere bestemt i Bella 
Center på Amager. Så sæt 
kryds i kalenderen allerede 
nu, så du husker det.

håndværker
Foreningen

KBH

Danske 
Malermestre

Københavns
Malerlaug

JAN

17

DM i Skills til 
København

DM i Skills er Danmarksmesterskabet for erhvervsuddannelserne. 
Her dyster håndværkslærlinge mod hinanden i forskellige kon-
kurrencer. Murere, tømrere, kokke, frisører og de mange øvrige 
erhvervsuddannelser deltager med de dygtigste inden for deres 
fag. Lærlingene har mulighed for at blive Danmarks bedste, og 
måske Europas eller verdens bedste inden for deres fag.

DM i Skills skal være med til at sætte fokus på de mange mulig-
heder i erhvervsuddannelserne. Det er blevet gjort med succes 
siden 2011, hvor organisationen SkillsDanmark holdt det første 
Danmarksmesterskab. 

Vinderne af DM i Skills kan kvalificere sig til Euro Skills 
eller World Skills, der afholdes hhv. hvert andet år. Der er 
altså mulighed for, at kæmpe med de bedste inden for sit 
fag ikke bare i Danmark, men også ude i verden.  

57 af landets erhvervsskoler er med i Skills Danmark, 
og det er de faglige udvalg inden for de enkelte fag, der 
sender deltagere til DM i Skills, Euro Skills og World Skills. 
Det sidste kræver selvfølgelig, at man kvalificerer sig til 
det i DM i Skills.

Ud i verden

Der bliver liv og glade dage, spændende konkurrencer og 
masser af godt håndværk, når DM i Skills til januar kommer 
til København.

JAN

16

Formand, oldermand 
og malermester Per 
Vangekjær fylder 60 år

Dagen fejres 
med en reception i 

Moltkes Palæ 
for venner af det 
gode håndværk

Tirsdag d. 10. sep. kl. 15-17 
Dronningens Tværgade 2 

1302 Kbh. K.

Danmarks bedste håndværkere
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Tillykke!
 
Årets  vindere af AI’s  SUSTAIN-pris 
går til arkitekt-, ingeniør- og kon-
struktørstuderende, der  i projekter 
søger det innovative samarbejde  
og  værdiskabende bæredygtighed.

Det franske Konditori fik Kristi Himmelfarts dag 
overrakt Københavns Bagerlaugs store diplom og den 
prestigefyldte vandrepokal, fordi de har kreeret Årets 
Kage 2019. 

Det er publikum ved det store Kagens Dag-arrangement 
på Københavns Rådhus, der stemmer om hvilken kage 
de synes er bedst. I år faldt valget altså på Det Franske 
Konditoris Lime Cheese Cake. Det er anden gang Det 
Franske Konditori på Frederiksberg vinder titlen.

Det var oldermand Erik Ellitsgaard, der overrakte den 
gode nyhed til bagermester Henrik Jonsbak og hans 
medarbejdere. 

Det var 22. år i træk, at København Bagerlaug inviterede 
til Kagens Dag.

LÆNGERE 
VENTETID  
PÅ EN  
BYGGE- 
TILLADELSER

Kommunerne er under et blevet lang-
sommere til at behandle byggeansøg-
ninger. I 2018 var den gennemsnitlige 
sagsbehandlingstid 46 dage, hvilket er 
10 dage langsommere end året før. Fire 
kommuner har en gennemsnitlig sags-
behandlingstid på under 14 dage mens 
den langsomste kommune i gennemsnit 
bruger 141 dage. Det viser en analyse fra 
Dansk Byggeri.

Dansk Byggeri peger på implemente-
ringen af det nye bygningsreglement 
som én forklaring, ligesom travlhed og 
opsving i byggeriet også kan være en 
del af forklaringen.

22 urmagerelever var i maj måned på stu-
dietur til Schweiz og det sydlige Tyskland. 
Her var de blandt andet på virksomhedsbe-
søg hos en række lokale og internationale 
urmagere og –producenter. 

Eleverne havde på turen både mulighed 
for at blive klogere på salg, fremstilling og 
produktion i ’verdens urcentrum’. De fik en 
unik indsigt i urindustriens mangfoldighed, 
fra de små virksomheder som producerer 
håndlavede ure i små antal, til de store 
virksomheder som masseproducerer, og 
virksomheder som fremstiller dele og 
værker til industrien.

”At opleve den Schweiziske urindustris og 
virksomhedernes historie, miljø, faglige 
stolthed og entusiasme er med til at inspi-
rere og motivere eleverne i deres uddan-
nelse. Det er også med til, at de får øjnene 
op for andre muligheder for deres fremtid, 
fordi den Schweiziske urindustri viser in-
teresse for at ansætte vores elever når de 
er færdigudlært,” fortæller Mick Smith, der 
står for turen. Urmagerskolen har taget på 
studietur de sidste 30 år eller mere.

Ved valget den 5. juni fik vi i alt 34 nye med-
lemmer af Folketinget fra Københavns og 
Københavns Omegns storkredse.

Derudover blev to medlemmer af Københavns 
Borgerrepræsentation Alex Vanopslagh (I) 
og Marcus Knuth (V) valgt i hhv. Vestjyllands 
Storkreds og Sjællands Storkreds.

Tillykke til alle de nye folketingsmedlemmer – 
vi glæder os til godt samarbejde om at sikre;

S t ø t t e t  a f

Tømrermester  
Th. P. Stillinges Fond

har ydet økonomisk tilskud til turen, og er blot 
ét eksempel på hvordan fonden støtter unge 
håndværkeres uddannelse. Fonden uddeler 
legatportioner til både enkeltpersoner og 
grupper, og du kan finde et ansøgningsskema 
på Håndværkerforeningens hjemmeside

hfk.dk/legat

Vinderfeltet

Guld

Det Franske Conditori 
med Lime Cheese Cake

Sølv

Meyers Bageri
med Snehvide

Bronze

Johns Kagehus
med Chocolate Crispy

ÅRETS KAGE 2019

URMAGERELEVER  
PÅ STUDIETUR  
TIL SCHWEIZ

Københavns 
Storkreds

Pernille Rosenkrantz-Theil (A)
Peter Hummelgaard Thomsen (A)

Lars Aslan Rasmussen (A)
Ida Auken (B)

Jens Rohde (B)
Samira Nawa Amini (B)

Katarina Ammitzbøll (C)
Pia Olsen Dyhr (F)
Carl Valentin (F)
Halime Oguz (F)

Simon Emil Ammitzbøll (I)
Tommy Ahlers (V)

Jan E. Jørgensen (V)
Martin Geertsen (V)

Peter Skaarup (O)
Pernille Skipper (Ø)

Rosa Lund (Ø)
Jette Gottlieb (Ø)

Rune Lund (Ø)
Uffe Elbæk (Å)

Københavns  
Omegns Storkreds

Mattias Tesfaye (A)
Morten Bødskov (A)

Jeppe Bruus (A)
Kasper Sand Kjær (A)

Sofie Carsten Nielsen (B)
Stinus Lindgreen (B)

Rasmus Jarlov (C)
Ina Strøjer-Schmidt (F)

Karen Ellemann (V)
Mads Fuglede (V)
Kim Valentin (V)

Pia Kjærsgaard (O)
Søren Søndergaard (Ø)
Sikandar Siddique (Å)

Godt håndværk, der gør 
vores land og byer smukke

Flere unge der vælger en  
erhvervsuddannelse 

En erhvervsvenlig (og 
stærkere) hovedstad

TILLYKKE TIL NYVALGTE  
FOLKETINGSMEDLEMMER
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Et kig ind i kostumernes 
magiske verden

Det Kongelige Teater Skræddersalen

Det Kongelige Teaters Skræddersal la-
ver alle kostumer til de ca. 40 forestil-
linger, som hver sæson bliver spillet 
på Det Kongelige Teaters tre scener.

Skræddersalen er opdelt i en herre-
skræddersal og en dameskræddersal, 
et hatteværksted og et tekstilværk-
sted, som alle ligger på August Bour-
nonvilles Passage ved Gammel Scene. 

På herreskræddersalen er der 13 
skræddere og en elev, mens der på 
dameskræddersalen er 14 skræddere 
og en elev. På hatteværkstedet er der 
3 modister og en elev og derudover 
har tekstilværkstedet 3 medarbejdere.

Københavns Skrædderlaug er fra 1275, 
og er dermed det ældste laug i Hånd-
værkerforeningen København.

billedserie af Ricky John Molley Det Kongelige Teater

Skræddersalen
m e d l e m  a f

&

Københavns 
Skrædderlaug

håndværker
Foreningen

KBH



28

Det Kongelige Teater Skræddersalen

”Når publikum ser en forestilling 
på Det Kongelige Teater skal de 
forvente at se noget helt særligt 
og enestående. Det gælder ikke kun 
kunstnerne, men også scenogra-
fien, og ikke mindst kostumerne,” 
siger Magnus Tougaard, leder af 
Herreskræddersalen.

Skræddersalen arbejder lige nu på 
kostumer til en helt ny ballet-fore-
stilling om Karen Blixens liv. I fore-
stillingen følger vi Karen Blixen fra 
hendes tid som ung pige i starten 
af 1900-tallet, over 1920’erne til 
1950’erne. Det betyder at der skal 
sys tidstypiske kostumer til alle tre 
tidsperioder.

”Det bliver fantastisk flot, og det 
er jo det, der er vores mission; at 
holde de gamle fag i hævd, og vise 
publikum det ypperste af hvad 
vores fag kan præstere,” fortæller 
Magnus Tougaard.
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Det Kongelige Teater Skræddersalen

Skræddersalen arbejder løbende på 
kostumer til ca. 10 forskellige forestil-
linger, og i den kommende tid handler 
det blandt andet om kostumer til en ny 
opsætning af Carmen, en genopsætning 
af Barberen i Sevilla samt Cyrano de 
Bergerac.

Til efteråret begynder arbejdet med at sy 
og udvikle kostumer til opsætningen af 
det fantastiske eventyr Hobbitten, som 
spilles i Ulvedalene i Dyrehaven næste 
sommer. Magnus Tougaard lover, at den 
bliver meget spektakulær, derfor kan 
der forventes en forestilling ud over det 
sædvanlige.

I travle perioder sender Skræddersalen 
også opgaver ud i byen til andre af 
Københavns dygtige skræddere.

NOV

5 Laugenes 10-års  

jubilæumsopvisning

Skræddersalen deltager hvert år i Laugenes Opvisning i Moltkes 
Palæ, hvor de side om side med buntmagere, skræddere, 
modister, guldsmede og sadelmagere præsenterer en række af 
de flotteste og mest spektakulære kostumer fra sæsonen.

Se skræddersyet tøj, unika smykker, pelse, hatte, 
tasker og bælter fra en række af landets dygtig-
ste håndværkere

Se et udpluk af denne sæsons kostumer fra Det 
Kongelige Teater, herunder kostumer fra ballet-
ten Askepot samt balletten om Karen Blixens liv

Kom tæt på de smukke håndværkskreationer, 
der vises på podiet, og at mød skaberne bag 
værkerne

www.laugenesopvisning.dk
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»
Politikerne i København 

vil begrænse biltrafikken 

i den københavnske 

middelalderby. 

Håndværkerforeningen 

efterlyser en analyse af de 

trafikale konsekvenser, og 

bakkes op af trafikforsker 

Niels Agerholm.
«

Der mangler 

stadig en analyse  

af konsekvenserne 
for trafikken

Københavns Kommune har en vision 
om at skabe ’En levende by’, hvor 
hverdagslivet prioriteres højest, hvor 

Københavns særegne cykelkultur styrkes, og 
hvor der er plads til mere bynatur. Som et led 
heri mener et flertal af politikerne i Borger-
repræsentationen, at det vil være en god idé, 
at reducere biltrafikken i den københavnske 
Middelalderby. 

Derfor gennemfører kommunen i 2019 en 
dialogproces, hvor blandt andet en bor-
gerindsamling skal munde ud i en række 
anbefalinger til politikerne om, hvad 
gaderne kan bruges til, hvis biltrafikken 
reduceres. 

Bagvendt proces 

Men det er et problem, at processen er 
indrettet på den måde, fordi hverken 
forvaltningen, politikerne eller de 
borgere, som skal deltage i borger-
indsamlingen, ved hvad de trafikale 
konsekvenser af deres forslag er. 
Det mener Håndværkerforeningens 
adm. direktør Christoffer Susé.

”Grundlæggende er det svært at 
drøfte et forslag, hvis man ikke 
har konkret viden om hvad kon-
sekvenserne er. Der er lagt op 
til en proces, som i høj grad er 
baseret på synsninger i stedet 
for fakta, og det dur selvfølge-
lig ikke,” siger Christoffer Susé.

 

Christoffer 

Susé
 
Håndværkerforeningens  
adm. direktør

Efterlyser en undersøgelse af  
konsekvenserne

Af samme grund har Håndværkerfor-
eningen fra start efterlyst en grundig 
analyse af de trafikale konsekvenser 
for de omkringliggende centrale gader 
(og resten af København), ved at lukke 
Middelalderbyen for biltrafik. 

En sådan analyse kan vi dog tilsynela-
dende kigge langt efter – senest blev et 
forslag fra de Konservative om netop 
en sådan analyse nedstemt med 41 
stemmer mod 9, da sagen blev drøftet 
i Borgerrepræsentationen i maj måned. 
Kun Konservative, Venstre og Liberal 
Alliance stemte for.

Spørger man trafikforsker Niels Ager-
holm fra Aalborg Universitet, bør man 
dog ikke træffe store politiske beslutnin-
ger uden at kende konsekvenserne.

”Politikerne kan naturligvis træffe hvilken 
som helst beslutning de vil, men det vil 
altid have en konsekvens. Der er ikke 
nogen gratis omgang. Derfor bør man 
naturligvis få undersøgt effekterne af 
forslaget, om at reducere biltrafikken i 
Middelalderbyen, så man træffer beslut-
ningen på et oplyst grundlag.”

En prop

Drøftelserne om at begrænse biltrafikken 
i Middelalderbyen tager udgangspunkt 
i to scenarier; et som sigter mod at 
begrænse biltrafikken med 40-45 pct., og 
ét som sigter mod en begrænsning på 
mellem 75-85 pct. af den nuværende bil-
trafik. I begge scenarier skal der nedlæg-
ges et antal gadeparkeringspladser, og 
det er primært det, som giver bekymring 
hos Håndværkerforeningen.

”Vi er meget bekymrede for hvad der 
kommer til at ske, når man nedlægger 
gadeparkeringspladserne i Middelalder-
byen. Det vil alt andet lige betyde øget 
søgetrafik efter parkeringsmuligheder 
i randområderne, hvor p-pladserne i 
forvejen er fyldt op. Det kan få trafikken 

Tekst Jakob Bo Andersen
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Håndværkerforeningen gennemførte i januar 
en medlemsundersøgelse som viste, at de 
storkøbenhavnske håndværksvirksomheder 
– de der arbejder i byen – udtrykker en massiv 
bekymring for konsekvenserne af, at lukke 
middelalderbyen for trafik.

Undersøgelse viste blandt andet, at 60 pct. af 
de adspurgte overvejer at sige nej til opgaver i 
København, alene pga. de trafikale forhold.

Læs mere på:

Massiv bekymring 

for trafikstop

Medlemsundersøgelse:
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»
Jeg mener, at det er 
uansvarligt.

«

»
Jeg er ikke enig i, at der ikke er 
foretaget trafikale analyser.

«

Det er direkte uansvarligt at træffe så 
stor en beslutning med bind for øjnene. Vi 
kender slet ikke konsekvenserne for trafik-
afviklingen. Det svarer til at hoppe ud fra 5 
meter vippen uden at vide, om der er vand 
i bassinet.

Byens borgere og gæster kan ikke være 
tjent med sådan en hovsaløsning, hvor man 
ikke på forhånd har undersøgt konsekven-
serne af beslutningen.

Jeg synes, at det røde flertal tager byen 
som gidsel i det her. På sundhedsområdet 
eller børneområdet ville man aldrig træffe 
så stor en beslutningen uden at kende 
konsekvenserne. Men det mener det røde 
flertal åbenbart godt, at man kan gøre på 
trafikområdet.

Der er lavet nogle overordnede analyser af, 
hvordan trafikken omkring Middelalderbyen vil 
blive påvirket ved en hel eller delvis lukning af 
bydelen for biltrafik. Analyserne siger meget 
klart, at det vil være muligt at håndtere trafik-
ken på de omkringliggende veje. Det skyldes, at 
en del af de nuværende bilister vil benytte sig 
af andre transportformer som cykel og Metro, 
mens en mindre del helt vil undlade at køre 
ind til Middelalderbyen fremover.

Jeg er derfor ikke enig i, at der ikke er foretaget 
trafikale analyser. Tværtimod er der lavet de 
analyser, det er muligt at lave på dette stadie, 
hvor vi opererer med nogle relativt skitsepræ-
gede scenarier for bl.a. afgrænsningen af om-
rådet. Når det er sagt, så har vi også hele tiden 
understreget, at der skal foretages grundigere 
analyser, når der ligger et konkret projekt. For 
selvfølgelig skal vi træffe beslutninger på et 
oplyst grundlag. 

Jakob Næsager

Karina Vestergård 
Madsen

Det Konservative  
Folkeparti

Enhedslisten

Gruppeformand

Stedfortrædende teknik- og miljøborgmester

hfk.dk/medlemsundersøgelse 

til at stå stille i nogle af de største 
gennemgående og mest trafik-
kerede veje i København – H. C. 
Andersens Boulevard, Stormgade, 
Kongens Nytorv, Bredgade og Store 
Kongensgade – som kører rundt 
om Middelalderbyen, og dermed 
potentielt få indvirkning på trafik-
afviklingen i hele København,” siger 
Christoffer Susé, adm. direktør i 
Håndværkerforeningen.

Trafikforsker Niels Agerholm  
supplerer.

”Når man sætter en prop i ét hul, 
flytter trafikken til et andet sted. 
Hvis man ikke kan komme ind i Mid-
delalderbyen gør man noget andet, 
og det giver øget trængsel andre 
steder i København. Det er jo ikke 
sådan at bilerne bare forsvinder. 
Derfor vil en lukning af Middelal-
derbyen betyde, at bilerne kører 
rundt – og måske sidder i kø – et 
andet sted i København,” siger Niels 
Agerholm. 

Niels Agerholm
Trafikforsker Aalborg Universitet

 
Københavnerne betaler 

Niels Agerholm gentager flere 
gange, at ’der ikke er nogen gratis 
omgang’. I sidste ende er konse-
kvensen, at det bliver dyrere at bo i 
København.

”Hvis det koster ekstra tid for hånd-
værkere og anden erhvervstrafik at 
komme gennem byen, er der kun 
én til at betale, og det er forbru-
geren. Men det er jo en politisk 
prioritering.” 
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Uddeling af  
Skt. Loye Prisen
Den 26. september afslører Kjøbenhavns Guldsme-
delaug, hvem der modtager den prestigefyldte Skt. Loye 
Pris 2019. Prisen gives til en ”up-and-coming” guldsmed, 
sølvsmed, ædelmetalformgiver, kunsthåndværker eller 
designer, der har vist specielle evner og talent inden for 
smykke- eller sølvkorpusfaget.

De tre nominerede til prisen skal præsentere værker 
inden for emnet ”en dronning værdig”, og værkerne 
vil indgå i udstillingen En Dronning Værdig – mester, 
mæcen, monark, som vises på Christiansborg Slot fra 
den 27. september. Udstillingen er skabt i samarbejde 
med Kjøbenhavns Guldsmedelaug, og præsenterer guld- 
og sølvværker skabt til Dronning Margrethe samt altså 
værker fra de tre nominerede til Skt. Loye Prisen 2019. 

Samtidig åbner Smykkernes By, hvor mere end 40 med-
lemmer af Kjøbenhavns Guldsmedelaug åbner dørene 
for publikum, der får en anderledes mulighed for at se 
håndværkeren, kunstneren og designeren arbejde og 
udstille sine værker.

Du kan læse mere om Skt. Loye Prisen, udstillingen En 
Dronning Værdig og Smykkernes By på Guldsmedelau-
gets hjemmeside:

guldsmedelauget.dk

- er startskuddet for et smukt efterår

AUG

25
SEP

7
SEP

27

OKT

8
OKT

21
OKT

16

Vandretur

til Rørvig, Korshage og  
Danmarks Midtpunkt 

Kom med på en sensommer vandretur med 
fælles bustransport.

Prinsesse af tiden

fællestur til Koldinghus inkl. oplæg  
og rundvisning

Oplev det smukke håndværk og hør unikke 
oplæg på busturen, om håndværet der ligger 
bag de udstillede genstande.

Årets store 

Medlemsfest

Kom med til årets store medlemsfest i  
Moltkes Palæ. 

Boghåndværk &  

Smykkekunst

Besøg Malene Leragers bogbinderi, Co’libri og 
Janne Krogh Hansens guldsmedeværksted, 
Goldfingers, og få et unikt indblik i deres virke.

Kom-Som-Du-Er

starter op i nye "rammer" 
hos ENIGMA

Deltag i herlig fællesspisning med hygge og 
underholdning. Du møder op lige som du er, 
du skal blot huske at tilmelde dig via Aktivi-
tetscenteret forinden.

En Dronning Værdig

mester, mæcen, monark  
inkl. omvisning

Tag med på en guidet omvisning i efterårets 
smukkeste udstilling på Christiansborg Slot.

HFK.DK/AKTIVITETSCENTER

aktivitetscenter

Bemærk at Håndværkerforeningen 
har en guidet omvisning i udstillingen 
En Dronning Værdig – mester, mæcen, 
monark.

De tre nominerede til prisen 
skal præsentere værker inden 
for emnet ”en dronning værdig”
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»
Jens Olsens Verdensur skal repareres. Uret, som 
ellers er et af verdens mest præcise mekaniske 
ure, har nemlig stået stille i to år. Og med mere end 
15.000 dele er der ikke plads til at ryste på hånden. 

«

Jens Olsens
           Verdensur

P å Københavns Rådhus står en 
af byens mest unikke attrak-
tioner, nemlig Jens Olsens 

Verdensur. Uret blev, som navnet antyder, 
skabt af klejnsmed og urmager Jens Ol-
sen. Han arbejdede på uret i 27 år, og var 
godt i gang med færdiggørelsen af uret, 
da han døde i 1945. Uret blev dog først 
sat i gang af Kong Frederik 9. i 1955. Ti år 
efter Jens Olsens død.

Københavns Kommune anslår, at en repa-
ration koster 1,5 mio. kroner, og finansie-
ringen kommer fra Københavns Kommu-
ne og Augustinus Fonden. Urmager Søren 
Andersen, der også stod for en gennem-
gribende renovation af uret i midten af 
1990’erne skal stå for reparationen.

Omfattende reparation i 1990’erne

Men vi starter i 1992. Her opdagede en 
svensk turist, at Jens Olsens Verdensur 
gik forkert. 

TEKST Jakob Bo Andersen

FOTO Henrik Nielsen

En nærmere undersøgelse afslørede en 
række tekniske problemer, som betød at 
uret gik forkert. Der skulle dog gå tre år 
før kommunen fandt finansiering til en 
reparation. Dengang var det urmager Sø-
ren Andersen, der stod for arbejdet, som 
tog 5-6 mands arbejde i 16 måneder.

Undersøgelsen viste også, at der faktisk 
var en række konstruktionsfejl ved uret.

”Jeg valgte en anderledes tilgang end 
man normalt vil gøre. I stedet for blot at 
udskifte de dele, som var i stykker, valgte 
vi at lave en komplet teknisk analyse. På 
den måde fandt vi ud af, at der faktisk 
var en række konstruktionsfejl i uret, 
som vi derfor kunne rette, blandt andet 
ved at udskifte mere end 400 faste lejer 
med kuglelejer,” fortæller urmager Søren 
Andersen og fortsætter.

”Vi rettede 99 pct. af de mekaniske fejl i 
uret dengang, så når uret i dag står stille, 
og vi derfor står overfor en ny reparati-
on, skyldes det først og fremmest rust 
i dele af uret. Det er forårsaget af noget 
som jordnært som forkert klimastyring i 
det første år efter sidste reparation.”

En drengedrøm

Jens Olsens drøm om at skabe et dansk 
atronomisk Monumentalur tog allerede 
form i barndommen, og han blev yder-
ligere inspireret til uret, da han var på 
valsen i Schweiz i starten af 1900-tallet.

Omkring 1925 tog arbejdet for alvor fat, 
og i mange år arbejdede han med at 
udforme konstruktioner og beregninger 
til uret. De mange beregninger og tegnin-
ger blev for en stor dels vedkommende 
nedfældet i kladdehæfter. De var dog så 
godt og præcist lavet, at ingeniør A. E. 

Flindt i starten af 1940’erne kunne lave 
de tekniske tegninger til Jens Olsen ur.

I alt 46 hovedblade, 14 diagrammer og 
214 detailtegninger blev det til – urets 
æstetiske udsmykning blev udskudt til 
senere. Alle tegninger blev fremstillet i 
seks eksemplarer, og af sikkerhedsmæs-
sige årsager opbevaret seks forskellige 
steder i landet. 

Dermed kunne arbejdet med at færdig-
gøre uret påbegyndes i 1943.

Slankt design tog tid

Efter Jens Olsens død i 1945 blev uret 
færdiggjort af urmager Otto Mortensen 
i samarbejde med den kendte arkitekt 
Gunnar Biilmann Petersen. Han vandt i 
1945 en arkitekt-konkurrence om urets 
udformning. 

 

Jens Olsens astronomiske ur
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Gunnar Biilmann Petersen har med sit 
design givet uret sin slanke og smukke 
udformning, men det krævede, at mange 
af urdelene skulle tilpasses og skæres til. 

”Lidt groft sagt, så blev færdiggørelsen af 
uret gennemført ud fra en anden design-
mæssig tankegang end Jens Olsens. Der-
for gik en stor del af tiden med, at mange 
af delene blev tilpasset og tilrettet til det 
’nye’ design,” fortæller Søren Andersen.

Glæde på Københavns Rådhus

Urets årlange stilstand har særligt ærgret 
det konservative medlem af Borgerre-
præsentationen, Jakob Næsager. Derfor 
fremsatte de Konservative tidligere på året et for-
slag om, at sætte penge af til en reparation af uret 
– et ønske der blev til virkelighed i forbindelse med 
den årlige overførselssag, hvor politikerne fordeler 
ubrugte midler fra året før.

Ligeledes har Augustinus Fonden støttet projektet 
med en halv million kroner. Og det glæder over-
borgmester Frank Jensen (S).

”Jens Olsens Verdensur er blevet en del af Køben-
havns identitet, og er et tilløbsstykke for turister fra 
både ind- og udland. Derfor er jeg meget glad for, at 
det lykkedes os at finde de nødvendige midler til re-
parationen, som forventes afsluttet i efteråret 2019 
– så vi alle igen kan glæde os over, at uret går, som 
det skal,” siger overborgmester Frank Jensen (S).

Også Jakob Næsager, gruppeformand for de Konservative og 
den oprindelige forslagsstiller, er glad for at en reparation 
nu er på vej.

”Vi konservative synes, at vi skylder at holde vores kulturarv 
intakt. Et ur skal naturligvis kunne gå, ellers har man ikke 
megen gavn af det. København skal fungere i hverdagen, og 
derfor skal vore ting holdes ved lige. Alt gælder ikke om blot 
at klippe røde snore over for at indvie nyt, hvis det gamle 
forfalder om ørene på os. Derfor er vi rigtig glade for, at uret 
på Rådhuset igen kommer til at gå,” siger Jakob Næsager (K). 

Et ur skal virke

Hos Uhrmagerlauget i Kjøbenhavn glæder oldermand Niels 
Eriksen sig også over, at der nu er fundet midler til at repa-
rere Jens Olsens Verdensur.

”Jeg vil næsten gå så langt og sige, at det 
er en katastrofe at Jens Olsens ur ikke 
virker. Uret er et helt unikt stykke dansk 
kulturarv, og det er noget vi er kendt for 
ud over landets grænser. Så selvfølgelig 
skal det virke,” siger oldermand Niels 
Eriksen og fortsætter. 

”Jens Olsens ur blev lavet i Danmark af 
danske materialer og danske håndvær-
kere. Derfor er vi i Uhrmagerlauget rigtig 
glade for, at det er et af vores laugsmed-
lemmer der har fået tildelt opgaven.” 

Komite for fremstilling Jens Olsens 
astronomiske ur

I november 1934 blev der dannet en 
komite, som skulle sikre finansieringen af 
uret, samt finde et passende sted, hvor 
uret kunne opstilles. Initiativet kom fra 
Uhrmagerlauget og Håndværkerforenin-
gen København.

Skoleborgmester, dr. phil. Ernst Kaper (K) 
blev formand, og blandt medlemmerne 
fandtes oldermændene O.P. Wiboe (Uhr-
magerlauget i Kjøbenhavn) og K.V. Koch 
(Dansk Litograflaug) samt Claus J. Olsen 
(Københavns Malerlaug). 

Det viste sig dog vanskeligt at indsamle 
midler, ud over de 2 x 5.000 kr., som hhv. 
Urhmagerlauget og H.C. Ørstedfondet 
fra starten af støttede med til tegninger 
og andet forarbejde. Der var endda en 
overgang kontakt til statsminister Thor-
vald Stauning mhp at få statsstøtte til 
uret, men det stødte på modstand flere 
steder.

I 1942 genoptog komiteen sit arbejde, 
denne gang med Håndværkerforenin-
gens formand K.V. Koch i front. Det 
førte bl.a. til, at Dansk Arbejdsgiverfor-
ening ydede et rente og afdragsfrit lån 
på 100.000 kr., ligesom Københavns 
Kommune ad flere omgange afsatte 
midler til urets konstruktion. Komiteen 
indkaldte i 1943 til et ’donor-møde’ i 
Moltkes Palæ, hvor repræsentanter fra 
fonde, organisationer, virksomheder og 
laug mv. var inviteret. Her blev planerne 
for uret præsenteret, og Jens Olsen viste 
sine konstruktionstegninger frem for 
tilhørerne. 

I starten af 1950’erne var der indsamlet i 
alt 412.000 kr., men der var stadig behov 
for yderligere finansiering. Derfor blev 
der i 1952 ansøgt om tilladelse til at 
gennemføre et landslotteri, som gav et 
samlet overskud på 100.000 kr.

Alt i alt strakte komiteens arbejde sig 
over 21 år, og da uret var færdigkonstru-
eret i 1955 havde den samlede udgift 
rundet 700.000 kr.

Du kan læse om den tidligere reparati-
on af Jens Olsens Verdensur på Søren 
Andersens hjemmeside.

 

Jens Olsens astronomiske ur

ateliera.dk

Kilder: ”Med hænder som en smed og hoved 
som en lærd” af Finn Morbech.

Søren
Andersen

m e d l e m  a f

Uhrmagerlauget 
i Kjøbenhavn

Jens Olsen blev medlem af Håndværkerforeningen 
København i 1934.



43

– og få flere kunder
Bliv kendt

Kommunikationsakademi

Kom med på Håndværkerforeningens nye kommunikations-
akademi for medlemmer.

Lær hvordan I kan bruge:

Tilmelding:

Sociale medier som Facebook,  
Instagram og LinkedIn

Nyhedsbreve

Presse

Og hør om, hvordan du kan komme i gang 
med at lave små videoklip

VI ER PENSION FOR 
SELVSTÆNDIGE

•  En skræddersyet pensionsaftale til dig 
som virksomhedsejer og til din ægtefælle 
eller samlever.

•  Særlige attraktive vilkår, der også  
kan tilbydes virksomhedens ledende  
medarbejder(e).

•  Specialuddannede PFS-rådgivere i  
hele landet.

Individuel pensionsopsparing

Tab af Erhvervsevne fra 113.400 til 1.500.000 kr.

Kritisk Sygdom fra 150.000 til 450.000 kr.

Gruppeliv fra 300.000 til 1.500.000 kr.

Ægtefællesum på 50.000 eller 100.000 kr.

Udvidet sundhedssikring – også til dine børn

Samlet pakke FRA 1.350 kr. pr. måned efter skat

Kontakt os og slut dig til selvstændige med 33.000 pensions- 
og forsikringsordninger samt 24 mia. kr. i samlet formue.

 
Ring på telefon 33 93 86 00 eller besøg os på www.pfs.dk

Her kan du lære, hvordan du med simple greb kan øge 
kendskabet til din virksomhed, og på den måde skabe salg 
og kundeloyalitet. Bl.a. ved hjælp af Facebook, LinkedIn, 
Instagram og andre kanaler. 

Akademiet er fordelt over to aftener med forskellige temaer 
og øvelser. Alle kan deltage uanset forudsætninger.

Det er også muligt at tage de to moduler hver for sig. Men 
emnerne de to aftener er forskellige.

K u r s u s l e d e r

Peter Djurup
Kommunikations-  
og marketingsrådgiver

hfk.dk/kursus 

Pris for begge moduler: 

995 kr.

Pris for et modul: 

750 kr.

Begge moduler: 
fra kl. 17.00-21.30 incl. pauser

Der serveres en sandwich kl. 19.00, og  
derudover serveres der kaffe/te og vand.

Kursussted: 
Håndværkerforeningen 
Dr. Tværgade 2A 
1302 København K

OKT

1
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17
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»
Når lærlinge og arkitekt-
studerende samarbejder 
kan der udvikles helt nye 
projekter i en kombination 
af bæredygtighed, 
innovation og gamle 
håndværksmetoder

«

Håndværkere og 
arkitekter hånd i hånd

workshop

Idérigdommen og kreativiteten er stor, 
når Videncenter for Håndværk - Design 
& Arkitektur sætter håndværkerlærlinge 
sammen med arkitekter og arkitektstu-
derende på en workshop. Det sker i for-
bindelse med et nyt initiativ, som at skabt 
af Videnscenteret på NEXT København.

Fire håndværksfag skaber nyt

Tømrer-, murer, bygningssnedker-, og 
bygningsstruktørlærlinge deltog i foråret 
i en række workshops med bl.a. arki-
tektstuderende, hvor de blandt andet 
skulle arbejde med nye kombinationer af 
materialer og teknologi, og benytte hånd-
værksmetoder de ikke normalt arbejder 
med under uddannelsen.

Ideerne til projekterne kom fra både 
arkitekter og arkitektstuderende. Der 
blev bygget mock-ups af de forskellige 

projekter, men også 1:1 projekter som for 
eksempel tre sheltere, der skulle bruges 
til vandreruten Camønoen.

Arkitektstuderende får realiseret deres 
drømme

Manden, der har stået for at idéen blev 
til virkelighed, og som har sørget for at 
bringe arkitekter og håndværkere sam-
men, hedder Jens Kjartan Mogensen. Han 
er uddannet tømrer, har været faglærer 
på NEXT, og er i gang med arkitektuddan-
nelsen. Men lige nu har han orlov for at 
være projektkoordinator på workshop-
pen. Jens Kjartan har fået engageret arki-
tekterne til at komme med deres idéer. 

”Vi gik vi ud til en række arkitektfirmaer, 
og arkitektstuderende på Kunstakademi-
ets arkitektskole, og spurgte om de ville 

være med på forskellige projekter inden 
for de forskellige håndværk. Opgaven 
for arkitekterne var at byde ind med 
projekter, som håndværkerlærlingene 
kunne føre ud i livet på workshoppen i 
tæt samarbejde med arkitekten,” siger 
Jens Kjartan Mogensen.

Der kom gode bud ind fra både etab-
lerede tegnestuer og de studerende. 
Projekterne var alle bæredygtige i deres 
udformning og i brug af materialer.  

”Vi fik 15 forslag til projekter ind. De blev 
vurderet af en gruppe af lærere og lede-
re på NEXT, som valgte at gå videre med 
de syv af dem. Workshoppen er blevet 
til i et rigtig godt samarbejde mellem 
netop ledere og lærere. Lederne har set 
potentialet i at etablere workshoppen, og 
lærerne har lagt store kræfter i at gøre 
workshoppen konkret for den enkelte, 
og har været med til at sikre, at der er 
kommet fantastiske resultater ud af de 
enkelte udvalgte projekter,” siger Jens 
Kjartan.

Nye og gamle materialer

Som en del af bæredygtighedstan-
kegangen var der en mulighed for, at 
arkitekterne kunne byde ind med andre 

materialer end håndværkerlærlingene 
normalt er vant til, og som normalt ikke 
bliver brugt under uddannelsen. Eksem-
pelvis arbejdede bygningssnedkerne med 
CLT – Cross Laminated Timber, et relativt 
nyt træprodukt, som har mange af de 
samme egenskaber som beton, og der-
for bliver brugt til opførelse af huse bl.a. 
i Tyskland. CLT er udført så det kan tage 
meget store spænd, og kan på den måde 
fungere på samme måde som beton i 
forbindelse med nye byggerier.

”CLT er endnu ikke specielt udbredt i 
Danmark, men netop derfor er det godt, 
at lærlingene kan stifte bekendtskab med 
materialet. Det er en unik ting ved vores 
workshops,” siger Jens Kjartan.

Buer i mursten

Workshoppen havde ud over bæredygtig-
hed også fokus på klassiske håndværks-
teknikker. For murernes vedkommende 
arbejdede de med at bygge murede buer. 
Det er noget de færreste murere gør i 
dag. Man bygger sjældent huse som man 
gjorde før i tiden med store buer over 
døre eller vinduer.

”I dag er der mange murere, der arbejder 
med at reparere buer på eksisterende 

huse, dog uden at have bygget en bue 
selv. Ved at bygge murede buer, som de 
gjorde på workshoppen, fik murerlær-
lingene en bedre forståelse for, hvordan 
konstruktionen er, og det kan de bruge i 
deres fremtidige arbejde med at repare-
re buer,” siger Jens Kjartan.

Bulhus fræset på CNC

Bygningssnedkerlærlingene arbejdede 
med et projekt, hvor de skulle fortolke 
et såkaldt bulhus. Et træhus bygget med 
vandretgående planker, og som stammer 
tilbage fra vikingetiden. På workshoppen 
brugte lærlingene en robotbaseret CNC 
fræser til at konstruere huset. 

”Det tog dem to en halv uge 
at udregne og programmere 
CNC fræseren. Men det tog 
kun halvanden dag at skære 
en sektion til huset.

Projektet gav bygningssnedkerlærlingene 
indsigt i de muligheder, der er når man 
arbejder med robotteknologi. Men det vi-
ste dem også, at robotten ikke kan klare 
det hele uden brug af dygtige håndvær-
kere,” siger Jens Kjartan.   
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Værdifuldt samarbejde

Samarbejdet mellem håndværkerlærlin-
gene og arkitekter har været værdifuldt 
for begge parter. 

”Ved at samarbejde, som de har gjort på 
workshoppen, bliver der skabt respekt 
for hinandens faglighed. Håndværkerne 

ser hvordan de kan hjælpe arkitekter-
ne med at udføre deres idéer, og ikke 
mindst omvendt. Den gensidige respekt 
vil komme alle til gode i deres fremtidige 
samarbejde. Der er meget at vinde ved 
at tage håndværkeren med i byggepro-
cessen tidligere end man normalt gør, 
det skaber bedre resultater. Det er i hvert 

NEXT København begynder i 
september rekrutteringen af 
nye håndværkerlærlinge og 
arkitekter til en kommende 
workshop.

Der er desuden en bog på vej 
om projektet. Den kommer 
også til september

... 

fald en del af vores læring fra works-
hoppen,” siger Jens Kjartan Mogensen. 

Fakta om workshoppen

I workshoppen deltog fire håndværks-
fag: Tømrer, murer, betonstruktører/
bygningsstruktører og bygningssned-
ker. 

Der kom 15 forslag fra arkitekter hhv. 
tegnestuer og studerende. Ud af de 
15 blev syv projekter realiseret af 58 
håndværkerlærlingene. 

I workshoppen deltog otte arkitekt-
studerende. To arkitekttegnestuer var 
med gennem hele forløbet og bidrog 
med en række tegninger.

De syv projekter fordelte sig mellem de 
forskellige fag: 

2 projekter til tømrerne

2 projekter til bygnings- 
snedkere

2 projekter bygnings/beton- 
stuktørerne

1 projekt til murerne
 
 
Workshoppen arrangeres af NEXT Kø-
benhavn. Det er planen, at Videncenter 
for håndværks to samarbejdspartnere, 
TECHCOLLEGE og Mercantec, senere skal 
arrangere lignende workshops.

TEKST Peter Djurup

FOTO Palle Demant
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På falderebet

Hvad skete der  
med rummeligheden  
i Vores By?
Vores By – København – er flere gange 
blevet kåret som en af verdens bedste 
byer at bo i. Og det er i den grad vel-
fortjent. De fleste der bor i København 
eller besøger byen vil nok være enig i, 
at København er en dejlig by, med de 
mange flotte og smukke bygninger, 
torve, pladser, og ikke mindst havnen. 
Spændende specialbutikker og gode 
restauranter. Noget af det som også er 
helt særligt ved København og Danmark, 
er rummeligheden. Det at vi kan mødes i 
øjenhøjde, uanset baggrund, og tale sam-
men, arbejde sammen, cykle sammen, 
og måske om fredagen hygge os med en 
øl eller et glas vin i en af byens parker. 
Det giver liv og sjæl i byen.

Men vores by vokser med rekordfart, nye 
kvarterer popper op, og befolkningstallet 
stiger. Og med det stiger kampen om 
pladsen også. Vi der bor eller arbejder i 
byen kan godt se det. Der er ikke mange 
tomme sæder i metroen og S-togene, og 
vi kan mærke den voksende trængsel på 
vejene og efterhånden også på cykelsti-
erne. 

Det giver sig desværre oftere og oftere 
udtryk i en polariseret debat, om hvem 

der har mest ret til at være her. Det så vi 
senest i sommer, hvor en rapport om en 
stigning i antallet af trafikuheld, hurtig 
endte i en skyttegravskrig om vis skyld 
det er; Når du er cyklist er det pr. defini-
tion bilisterne eller fodgængerne der er 
nogle fjolser, og omvendt. Nuancerne og 
forståelsen, og ikke mindst den gensidi-
ge respekt, er på retur. Det er blevet en 
udbredt tendens, liige at bøje reglerne 
en lille smule, så det passer til mig. mig, 
mig, mig!

Grundlaget for at bo så mange menne-
sker sammen, på et så forholdsvis lille 
område, som vi gør i København er, at 
vi opfører os ordentligt og betænksomt. 
Ikke bare overfor turisterne fra Kina, Ja-
pan eller USA, der besøger vores by, men 
også overfor ’de andre’; dem fra Nørre-
bro, Østerbro, Amager osv. Og dem fra 
resten af Sjælland og Nordsjælland, der 
hver dag pendler til og fra deres arbejde 
i København.

København er en by for alle; Dem der bor 
her, dem der arbejder her, og dem der 
besøger os. Det skal vi kunne rumme.

Af Christoffer Susé, adm. direktør


