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I sidste uge åbnede den nye metrocity-
ring. Det har taget 10 år at bygge den nye 
metrolinje, og vi er mange, der har ventet 
spændt på at få lov til at køre en tur med 
de nye metrotog. Ja faktisk forventer 
man, at den nye Cityring får omkring 
300.000 daglige passagerer. 

Ud over at den københavnske metro hver 
dag fragter mange hundrede tusinde 
passagerer frem og tilbage fra job, studie 
eller en tur i teatret, så er metroen også 
et symbol på den positive udvikling i 
hovedstaden, som vi har været vidne til 
de sidste 20 år. For metroen er jo (for 
en stor dels vedkommende) finansieret 
af grundsalg – eller med andre ord, det 
faktum at København vokser.

Det er da også populært som aldrig før, 
at bo i hovedstaden. Kommunen vokser 
med ca. 10.000 indbyggere om året. 
Derfor har vi brug for mere metro, flere 
busser og bredere cykelstier, så køben-
havnerne kan komme nemt og smidigt 
ud og hjem. 

Men vi har i særdeleshed også brug for, 
at den nødvendige erhvervstrafik får 

bedre vilkår. Håndværkerne, vare-
transport og skraldebiler mv. skal 
kunne komme frem til kunderne 
og butikkerne, hvis vi skal bevare 
og udvikle den levende by, som 
vi alle sammen ønsker. Frem-
kommeligheden er en udfordring, 
og der spildes hver dag mange 
timers arbejdstid på at sidde i kø. 
Og i sidste ende er det københav-
nerne der betaler.

Derfor er det fantastisk, at vi nu 
har fået vores nye metro. Forhå-
bentlig kan det også få flere 
pendlere, som faktisk har 
mulighed for at skifte fra 
bil til kollektiv transport, 
til at overveje ’nye græs-
gange’. Og derfor er det 
godt, at der er politisk 
vilje til at udbygge me-
troen yderligere, for det 
er nødvendigt i en by i 
rivende udvikling.

Magasinet MESTER sætter fokus på 
godt håndværk i hovedstaden. 

Det er vigtigt at fortælle og vise 
historier om godt håndværk. Og 
hvad enten du allerede er medlem af 
Håndværkerforeningen, er forbruger 
eller står overfor at vælge en 
uddannelse, så kan du her i magasinet 
MESTER møde dedikerede og dygtige 
håndværkere, og se eksempler på 
godt håndværk.

Velkommen til, og god fornøjelse.
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Dyssell APS

»
Der er fredeligt på værkstedet denne formiddag hos 
Dyssell ApS tømrer, snedker og entreprenørvirksomhed. 
Alle svende og lærlige er ude hos kunderne. Og det er netop 
kunderne vi skal tale om. Hos Dyssell er overholdelse af 
aftaler, god rådgivning og professionelt håndværk vejen til 
et godt ry og flere opgaver.

«

Der er nok af opgaver at tage fat på for 
den ca. 10 mand store virksomhed, og 
det har det været siden Carsten og Hen-
rik slog sig sammen for 13 år siden. Der 
bliver ikke brugt tid og penge på mar-
kedsføring. Til gengæld bliver der brugt 
masser af tid på at rådgive kunderne, 
og sikre, at alle opgaver bliver løst på 
en måde, så kunderne ikke bare bliver 
tilfredse, men bliver gode ambassadører 
for virksomheden. Ordentlighed og godt 
arbejde er den bedste markedsføring, og 
det er vejen til glade kunder og nye opga-
ver, hvis man spørger Carsten Dyssell.

”Når vi går i gang med en opgave, bruger 
vi god tid på at lytte til kunden, og rådgi-
ve om, hvordan opgaven bedst løses, og 
hvad det kræver. Vi bestræber os altid på 
at forudse hvilke udfordringer, der kan 
være i en opgave, og hvordan den bedst 
løses – inden vi overhovedet går i gang 
med at løse den. Man er nødt til at have 
sine aftaler med kunderne i orden, hvis 
man vil være sikker på, at kunden bliver 
tilfreds med opgaven i sidste ende,” siger 
Carsten Dyssell. 

Vælg de rigtige samarbejdspartnere

Ved 80 procent af de opgaver som løses 
af Dyssell, er det Carsten og Henrik, 
der er hovedentreprenør. De styrer det 
samlede projekt med de underleveran-
dører, der er brug for. Det stiller krav til 

styringen af projektet, og derfor er det 
blandt andet vigtigt at vælge de underle-
verandører, der passer til den specifikke 
opgave.

”Vi tager altid udgangspunkt i den 
konkrete opgave, og sørger for at indgå 
aftaler med kunden om, hvordan de 
enkelte delopgaver løses, og vælge vores 
samarbejdspartnere derefter. Vi vælger 
ikke altid de samme, men går i stedet 
for at bruge dem, som vi vurderer, er de 
rigtige,” siger Henrik Dyssell.

”Ja, og det er ikke altid prisen det kommer 
an på. Det kan være at vi bruger en hånd-
værker, der er dyrere end en anden på en 
opgave. Det væsentlige er, at det er den 
rigtige samarbejdspartner i forhold til 
opgaven. I sidste ende handler det om at 
resultatet skal passe til kundens ønsker,” 
supplerer Carsten.

Entreprenør og rådgiver

På mange projekter, især de større op-
gaver, har kunden hyret en rådgiver til at 
hjælpe sig. Det kan være en arkitekt, der 
har tegnet projektet. Her er det vigtigt at 
sikre en god dialog mellem rådgiveren, 
hovedentreprenøren og kunden. Hvis de 
tre parter ikke er afstemt på forhånd, risi-
kerer man, at der opstår uforudsete ting, 
der kan gøre projektet langt dyrere.

Rådgivning og åbenhed skaber
langvarige
kunderelationer

Tekst Peter djurup 

foto Ricky John Molley

Carsten Dyssell

tømremester
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langvarige kunderelationer

”Man skal gøre sig fordelingen af opga-
verne klart, og have sine aftaler i orden. 
Hvis noget går galt, og tiden skrider, er 
det vigtigt at have aftalen med bygherre 
og rådgiver helt på plads, så alle ved 
hvad der skal gøres. Det er ikke altid, at 
det er håndværkerens skyld hvis tiden 
skrider. Det kan ligeså vel være fordi 
bygherren har er nyt ønske til projektet, 
og her gælder det om at forventnings-
afstemme i processen. Med faste aftaler 
og åbenhed om ændringer er det lettere 
at undgå at ændringer skaber proble-
mer,” siger Carsten Dyssell.

Bygherren kan ikke læne sig tilbage

Et par ord vender ofte tilbage, når vi taler 
om hvordan man sikrer sig tilfredse kun-
der; tillid og ansvar. For at kunderne skal 
have tillid til en, skal man tage ansvar for 
opgaven uanset hvilken rolle i projektet 
man har. Og er man hovedentreprenør, 
har man selvsagt ansvar for den samle-
de opgave.

”Hovedentreprenøren har altid et skær-
pet ansvar at leve op til. Men der ligger 
også et vigtigt ansvar hos kunden,” siger 
Carsten Dyssell. 

”Som kunde og bygherre kan man ikke 
bare læne sig tilbage og lade os andre 
tage ansvaret alene. Det er vigtigt, at 
en kunde før projektet går i gang har 
dannet sig overblik over opgaven, og 
ved hvad han eller hun vil have. Derfor 
er det er vigtigt at tale med kunden om 
hans forventninger, og hjælpe med at nå 
frem til, hvad kundens ønsker kræver, 
og hvilke muligheder der er for at løse 
opgaven,” siger Carsten Dyssell og giver 
et eksempel:

”En kunde, hvor vi lige har givet tilbud på 
et badeværelse, er langt fra afklaret og 
klar til at sætte projektet i gang end-
nu. Derfor skal jeg mødes med hende 
senere i dag for at få det afklaret inden 
vi indgår den endelige aftale. Vi bruger 
hellere længere tid på afklaringen inden 

vi indgår aftalen, end at risikere, at et 
projekt ender med at gå i en forkert 
retning efterfølgende. Kunden skal ikke 
stå at synes at han ikke har fået det han 
vil have,” siger Carsten. 

Siger nej til opgaver

Netop det med at være afklaret inden 
man sætter håndværkeren i gang er et 
kardinalpunkt for Dyssell. Det indgår i 
overvejelserne om opgaven er tilpas klar, 
og om der er kemi mellem kunden og 
Carsten.

”Hvis forbeholdene er langt større end 
det, der står i tilbuddet, og vi ikke kan 
få dem afklaret, eller at der slet ikke er 
kemi mellem os og kunden, siger vi pænt 
nej tak til opgaven. Vi vil hellere sige nej 
end at risikere at lave et projekt, som 
kunden ikke bliver tilfreds med. Hvis min 
mavefornemmelse er dårlig, går det ret 
sikkert galt, og det vil vi gerne undgå,” 
siger Carsten. 

Carsten Dyssell 
driver virksomheden 
med sin far, Henrik.
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langvarige kunderelationer

behøver ikke vente på at vi går i gang med den 
ekstra opgave,” siger Carsten. 

Generelt er det dog Carstens indstilling, at man 
indgår skriftlige aftaler med kunderne. Så slipper 
man for at diskutere prisen. Og så er anbefalin-
gen, at man ikke siger ja til opgaver, som man 
reelt ikke har tid til.

”Mange kender historier om håndværkere, der 
går i gang, og så forsvinder igen nogle dage før 
de vender tilbage. Formentlig altid fordi, de lige 
skal passe andre kunder. Det er med til at skabe 
et dårligt ry for den enkelte håndværker, og ikke 
mindst i branchen. Hvis vi har for travlt til en 
opgave, siger vi derfor hellere til kunden, at vi kan 
begynde om tre uger, så vi kan nå at afslutte vo-
res andre opgaver, og have tid til den nye kunde. 
Det siger de fleste ja til. De vil hellere vente, og så 
vide at vi er 100 procent på deres projekt, når vi 
kommer,” siger Carsten.

Og apropos vente, så må Carsten skynde sig ind 
til byen, hvor han har en aftale med en kunde, 
som selvfølgelig ikke skal vente. Jo, aftalerne skal 
overholdes, hvis man vil opbygge gode relationer 
og et godt ry. 

MESTER • nº 7

Han har tidligere sagt ja til opgaver, hvor 
det ikke føltes rigtigt:

”Og meget ofte er det sket, har jeg måttet 
konstatere, at det ender i en proces, jeg 
gerne have været foruden. Ikke fordi vi 
ikke er kommet frem til et godt slutpro-
dukt, men eksempelvis fordi det måske 
har krævet meget mere kontortid end 
forudsat, og projektet har taget længere 
tid end kunden havde forventet, og til et 
beløb over deres budget. Det behøver 
ikke være virksomhedens ansvar eller 
skyld, men selv om slutproduktet er 
tilfredsstillende, så kan det godt ende 
med at have stor indflydelse på kundens 
oplevelse. Og det er den, der i sidste ende 
bliver omtalt ”skyldig eller ej. Og når vi 
som de fleste lever af vores kunder, som 
gerne skulle skaffe flere kunder, er det 
ikke en god situation,” siger Carsten og 
fortsætter: 

” Jeg har tidligere kastet mig ud i opgaver, 
som jeg kunne se ville ende galt, men 
det har jeg lært af. Så nu siger jeg nej, 
hvis kemien ikke fungerer mellem mig og 
kunden eller kunden virker for uafklaret 
på projektet.”

 
Tilfredse kunder kommer 
igen og igen 

Dyssell har mellem 75 og 100 faste 
kunder og rådgivere, som de har arbejdet 
for gennem mange år. Kunderne er 
en bred skare af private, erhverv og 
offentlige kunder. Det er vigtigt at have 
en bred kundeportefølje med forskellige 
kundetyper. Så er man også mindre 
sårbar i nedgangstider. God rådgivning og 
professionelt kvalitetsarbejde lønner sig. 
Det gør også samarbejdet med kunderne 
smidigt for både Dyssell og kunderne.

”Vi har opbygget et tæt og tillidsfuldt 
forhold til mange kunder, og det giver et 
godt samarbejde. Et eksempel er en kun-
de, hvor vi lige nu i gang med en opgave. 
Han har ringet her til morgen og spurgt 
om vi ikke også lige kan skifte et gulv 
som en del af opgaven. Han behøvede 
ikke en pris, men sagde, at han regnede 
med at få den rigtige pris. Da vi kender 
ham godt ved vi hvad han vil have, og 
han kender vores prisniveau. Derfor 
behøver vi ikke give et nyt tilbud, og han 
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Giv tre gode råd til  
nye mestre

Carsten og Henrik Dyssell har samlet 
set over 60 års faglig erfaring, og 
begge har stor erfaring med at drive 
selvstændig virksomhed.

Her giver de tre gode råd til 
håndværkere, der overvejer at 
begynde virksomhed for sig selv eller 
lige er startet som selvstændige:

1. Vær ikke konfliktsky – 
Vær åben, sig tingene 
som de er og hvad 
opgaverne koster. Tag 
udfordringerne på 
forhånd

2. Hav styr på dine aftaler 
– sørg for at indgå 
skriftlige aftaler med 
kunderne

3. Pas på de med faste 
omkostninger – sørg for 
at have aftaler, der gør 
det muligt at skrue op 
og ned for udgifterne 
hurtigt 

Dyssell
m e d l e m  a f

&

Københavns 
Tømrerlaug

håndværker
Foreningen

KBH

Carsten og Henrik Dyssell har drevet 
virksomhed sammen i 13 år. Inden 
da var Carsten selvstændig med en 
enkeltmandsvirksomhed, og Henrik var 
senest ansat som tømrermester i en stor 
virksomhed. Men da virksomheden gik 
konkurs, og Henrik derfor skulle finde på 
noget nyt, spurgte Carsten om de ikke 
skulle starte en virksomhed sammen. 
Det gjorde de, og fik hurtigt den store 
opgave med at stå for alt tømrerarbejdet 
da Aurehøj Gymnasium skulle have nyt 
tag. 

Siden den gang har der været nok at se 
til. I dag er der omkring 10 ansatte i virk-
somheden. Samarbejdet mellem far og 
søn har fungeret godt lige fra start.

Bestemmer lige meget

Virksomheden ejer de 50/50. Det er et 
bevidst valg fra starten, at de to skulle 
have lige meget at skulle have sagt.

”Når man laver en måske risikabel 
konstellation af far og søn, er det vigtigt 
at have aftalerne på plads fra starten i 
forhold til, hvem der bestemmer hvad. 
Samtidig skal man huske, at hvis det 
ikke var familie man arbejdede sammen 
med, ville det være en anden. Man skal 
derfor huske, at give den samme margin 
for at lave fejl som man ville, hvis den 

Far og søn ApS
anden ikke var familie. Den indstilling 
har vi begge to, og derfor fungerer vores 
samarbejde godt,” siger Henrik, og bliver 
suppleret af Carsten:

”Vi kender hinanden på godt og ondt. Jeg 
er helt tryg ved, at det Henrik laver er i 
orden. Så der er ikke noget at gå at fnidre 
om. Der kan og vil ske fejl, men den stør-
ste fejl er ikke at komme videre, og blive 
klogere efterhånden,” siger Carsten. 

Carsten deler sin tid mellem kontoret 
og opgaverne ude hos kunderne, mens 
Henrik er fuldtids på kontoret. Om et par 
år kan Henrik fejre 50 år som tømrer, 
men han har ikke aktuelle planer om at 
stoppe. Når det sker ved Carsten endnu 
ikke hvordan han skal erstatte Henrik.

”Om jeg ansætter en eller finder en 
anden partner ved jeg ikke. Jeg håber at 
Henrik bliver ved nogle år endnu,” lyder 
det fra Carsten.

Nye tømrere uddannes

Dyssell har altid haft lærlinge. Det er 
vigtigt at sørge for, at får uddannet en 
ny generation af dygtige håndværkere, 
og man lærer bedst, når man er ude i en 
virksomhed, hvis man spørger Henrik. 

”Vi har altid to lærlinge – lige nu fak-
tisk tre. Hvis vi ikke sørger for at have 
lærlinge er vi ilde stedt i samfundet. Det 
er vigtigt at udlære nye generationer af 
håndværkere, for der er brug for dem, 
og så er det sjovt at have lærlinge” siger 
Henrik Dyssell.   
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Egentlig ville hun kreere Haute Couture. Men en 
faglærer på teknisk skole fik Mette Palsteen på andre 
tanker. I stedet blev det møbler og rum som Mette nu 
i over 30 år har formgivet og klædt på. Kundekredsen 

tæller en række herregårde og museer, og ikke mindst 
Hendes Majestæt Dronningen, der nu har udnævnt 

Mette Palsteen til Kongelig Hofleverandør.

Når man træder ind i Mette 
Palsteens butik på Øster-
bro rammes man med det 

samme af en særlig stemning. Smukke 
stoffer og tapeter er udstillet i det lyse 
rum, hvor et stort bord i midten står 
klar, når kunderne skal have præsenteret 
stoffer til deres møbler eller gardiner. 
Rune, Mettes højre hånd og svigersøn, 
tager i mod, og sørger straks for kaffe 

i de to minutter, der går før Mette har 
fået stillet cyklen og er tilbage efter et 
kundebesøg. 

Under butikken har Mette Palsteen sit 
værksted i nogle store, lyse kælderloka-
ler, hvor det summer af liv. Her er en i 
gang med at betrække en sofa, en anden 
er i fuld gang med at sy, og Mettes mand 
Claus, der er møbelsnedker og med i 

firmet, er i fuld gang med at rette et 
gammelt patineret bord op. Man får med 
det samme et indtryk af, at det er en 
mangfoldig virksomhed, som Mette har 
bygget op. 

Indretter kongelige gemakker

At Mette Palsteen nu kan kalde sig 
Kongelig Hofleverandør skyldes, at hun i 
over 25 år har arbejdet for Kongehuset 

på mange af de kongelige slotte. Særligt 
har hun arbejdet i de kongelige gemakker 
på Christiansborg Slot, hvor der blandt 
andet er blevet sat mange møbler i stand 
og kreeret gardiner. Hun har arbejdet på 
Fredensborg Slot, og hun var også den, 
der stod at få genskabt alt, hvad der skul-
le betrækkes, da Christiansborg Slotskir-
ke brændte i 1992. 

”Vi har arbejdet for kongehuset siden 
Prins Joachim blev gift med Prinsesse 
(nu grevinde red.) Alexandra, og vi har 
gennem årene samarbejdet med flere af 
kongehuset afdelinger. Blandt andet med 
Hendes Majestæts oldfrue og med det 
kongelige snedkeri. Jeg har også sam-
arbejdet direkte med Hendes Majestæt 
Dronningen i forbindelse med opgaver i 
Christiansborgs gemakker. Dronningen 
er jo selv kreativ, og meget interesseret i 
indretning,” siger Mette Palsteen.

Man skal selv ansøge om at blive Konge-
lig Hofleverandør, og det kræver, at man 
har referencer til opgaver, der er løst for 
kongehuset, som Mette har.

”Jeg synes det var svært at søge og 
fremhæve sit eget arbejde. Men jeg fik 
det gjort uden helt at vide, hvordan en 
ansøgning skulle være, og jeg er lykkelig 
over udnævnelsen. Det er en stor aner-
kendelse af håndværket at blive udnævnt 
til Kongelig Hofleverandør. Det viser, at 
vi har udført godt håndværk gennem 
mange år. Jeg er meget stolt af den 
ærefulde titel, og den tillid, der er vist os,” 
siger Mette Palsteen, der blev udnævnt 
på dronningens fødselsdag i år.

Historiske indsigt gives videre

Mette Palsteen arbejder primært med 
ældre og bevaringsværdige møbler, som 
kræver en særlig behandling. Det stiller 
krav til, at man ved, hvordan møblerne 
oprindeligt er fremstillet og hvilke mate-
rialer, der er brugt. 

Men der laves også nyere møbler efter 
de samme principper.

”Vi arbejder altid ud fra at sætte møbler i 
stand med de metoder og de materialer, 
der oprindeligt har været brugt uanset 
hvornår møblet er fra. Det gør, at et mø-
bel altid vil fremstå, som det er kreeret, 
af den, der har lavet det. Det betyder 
meget for form og komfort. Samtidig er 
det er vigtigt for os, at fortælle og vide-
rebringe historien. Derfor går vi meget 
op i at sætte os ind i, hvordan et møbel 
oprindeligt er fremstillet. Det skylder vi 
de smukke møbler,” siger Mette Palsteen. 

Det gode håndværk er i højsædet hos 
Mette Palsteen, og det er vigtigt for hen-
de, at det bliver givet videre til de næste 

Kongelig 
Hofleverandør

Dyssell APS
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Ny kongelig hofleverandør

Mettes Palsteens titel som håndværks-
mester er tapetserer. Titlen kommer fra 
det franske ”tapisser” og dækker over 
en håndværker, der beklæder rum og 
møbler, og det er præcis hvad Mette 

Palsteen har gjort siden 1988, hvor hun 
kom i lære. Derfor bruger hun tapetse-
rer frem for at kalde sig møbelpolstrer, 
der kun dækker over en del, at de opga-
ver, hun løser.  

100 danske og fem udenlandske 
virksomheder kan kalde sig Kongelig 
Hofleverandør. Den første virksomhed, 
der fik lov at bruge betegnelsen, var 
Carlsberg, og den senest udnævnte er 
Mette Palsteen.

Når man går listen over de kongelige 
hofleverandører i gennem, finder 
man en del håndværkere. Der er både 
malermestre, buntmagere, skræddere, 
guldsmede, dronningens frisør, og i 
øvrigt en møbelpolstrer mere ud over 
Mette Palsteen på listen over dem, der 
må bruge den fine titel.  

Tre gode råd til nye 
håndværksmestre 
fra Mette Palsteen 

1. Lær at sige nej – særligt i 
begyndelsen som selvstændig 
kan det være svært at sige 
nej, hvis en kunde spørger 
til en opgaveløsning, der 
ikke lige ligger inden for ens 
spidskompetence. Men jeg vil 
anbefale alle at lære at sige 
fra, hvis man ikke føler sig 
sikker på, at man kan løse en 
opgave godt nok. Det lærte jeg 
hos min første læremester, og 
har fulgt siden.

2. Brug penge for at tjene penge 
– du er nødt til at investere 
for at tjene penge. Det gælder 
både investering i uddannelse, 
værksted, værktøj og for den 
sags skyld markedsføring. 

3. Pas på pengene – også på 
privatfronten. Lad være at 
købe store biler eller lignende 
med det samme, når det går 
godt. Mette kører selv rundt 
på cykel. Der skal også være 
penge til dårligere tider.

generationer. Derfor arbejder virk-
somhedens svende og lærlinge med 
på både kongelige og andre historiske 
møbler.

Nærmest på speed

Mette Palsteen kommer ikke umid-
delbart ud af en håndværkerfamilie. 
Hendes far var lærer og hendes 
mor var sekretær. Men den kreative 
interesse har hun altid haft, og efter 
at have kigget lidt på stamtavlen, har 
Mette fundet ud af, at hendes oldefar 
var møbelpolstrer. 

”Jeg gik på lilleskole, hvor vi syede, 
arbejdede med ler, byggede huler og 
meget andet. Jeg fik min første lille 
legesymaskine da jeg var seks år, og 
den første rigtige, da jeg var 10. Jeg 
troede at jeg skulle lave haute cou-
ture. Men da jeg startede på teknisk 
skole, åbnede en ældre faglærer mig 
for møbelpolstrefaget. Han sagde, at 
det at formgive et møbel svarer til at 
arbejde med tøj til en krop, og det åb-
nede mine øjne for faget,” siger Mette 
Palsteen.

Hun blev voldsomt engageret i sit 
fag, og kom i lære hos Hans Holten 
og senere hos Svend Petersen, hvis 
virksomhed hun videreførte da han gik 
på pension.

”Jeg har altid været meget fagligt 
engageret. De første mange år var jeg 
nærmest som på speed over mit fag. 
Jeg kunne ikke lære nok og lave nok. 
Nu er jeg lidt mere rolig, og det er pri-
mært mine medarbejdere, der udfører 
opgaverne. Men engagementet er sta-
dig i top, og jeg laver primært nogle 
meget specielle opgaver på værkste-
det. Typisk når alle er gået hjem, og 
der er ro,” siger Mette Palsteen.

Ellers går tiden med at rådgive kun-
derne, og sørge for at der er opgaver 
til de omkring ni medarbejdere. For 
det er vigtigt at alle har noget at lave, 
og har det godt hos den kongelige 
hofleverandør på Østerbro. 

Mette Palsteen
m e d l e m  a f

&

Sadelmager- og  
Tapetsererlauget 

i København

Fakta

håndværker
Foreningen

KBH

FLERE HÅNDVÆRKERE SOM  
HOFLEVERANDØRER
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Kulturnat i

Kulturnatten rammer København den 11. oktober 2019, og igen 
i år inviterer Håndværkerforeningen indenfor i det historiske 
Moltkes Palæ i Dronningens Tværgade. 

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

Her kan du se de smukke sale og saloner, blandt andet den sto-
re festsal, udsmykket af Edvard Eriksen (som har skabt den lille 
havfrue) og Den Gyldne Sal, som er indrettet af den verdensbe-
rømte billedkunstner Bjørn Nørgaard i 2015. 

Du kan også møde Laugenes Opvis-
ning, ligesom du kan se Håndvær-
kerforeningens medaljer, og få din 
egen medalje – lige til at spise. 

Velkommen i byens  
smukkeste palæ

Kulturnat i Moltkes Palæ

– og de mange spændende arrangementer 
viser, at byen favner bredt, når den viser sine 
mange sider af kulturlivet frem. 

Der er gratis adgang til de mange arrange-
menter, men det kræver et kulturpas at få 
adgang. Du kan se programmet og læse mere 
om, hvordan du køber et kulturpas på kultur-
nattens hjemmeside.

I over 25 år har Kulturnatten været en af 
Københavns mest afholdte og velbesøgte 
kulturbegivenheder. Når skolerne går på 
efterårsferie, skaber foreningen Kulturnatten 
en festlig aften, hvor hele byens kulturliv 
smelter sammen og åbner sig til glæde og 
inspiration for os alle.

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

Køb dit Kulturpas på museer i København og på Frederiksberg
eller hos 7-Eleven i hele Hovedstadsområdet. 
Se program og meget mere på www.kulturnatten.dk LINOLEUMSTRYK OG DESIGN: METTE ULDAL  

OM KULTURNATTEN:

FRI ADGANG 
MED KULTURPAS

kulturnatten.dk

Kulturnatten
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Gennem de sidste 12 år har Johnnie 
Bergmann bygget flere end 400 
pladespillere i hånden. Tegningerne til 
pladespillerens helt særlige luftsystem 
lå ellers gemt væk i en skrivebordsskuffe 
i mere end ti år, inden Johnnie, for 
sjov, lige skulle se om konstruktionen 
overhovedet virkede.

«

Håndbyggede 
pladespillere giver 
suveræn lyd

Johnnie Bergmann er vild med design, musik og 
hifi – og samtidig er han som uddannet industritek-
niker god til teknik. Og så er det jo nærliggende, at 
designe sin egen ultimative pladespiller og tonearm. 
Johnnie lavede faktisk allerede de tekniske tegnin-
ger til sin pladespiller i slutningen i 1980’erne. Det 
var dog først i 2001, efter tegningerne havde ligget 
mange år i skuffen, at Johnnie endelig tænkte, at 
han for sjov ville bygge en pladespiller til sig selv – 
bare for at se om hans idéer rent faktisk virkede. 

Han byggede pladespilleren lidt efter lidt efter fyraf-
ten, og efter nogle måneder var prototypen færdig. 

Til stor fornøjelse for Johnnie viste det sig, at den 
fungerede perfekt – også lydmæssigt. 

Det der kendetegner Johnnies pladespillere og 
tonearme er, at de er luftbårne. Det betyder, at både 
pladetallerken og tonearm svæver på luft. Det giver 
et minimum af lejestøj, som findes på andre plade-
spiller- og tonearmskonstruktioner. 

”Idéen med den luftbårne teknik var ikke ny, men 
i branchen har den konstruktion altid budt på en 
række udfordringer. Det satte jeg mig for at løse, 
og derfor har vores pladespillere en helt unik stabil 

pladetallerken og tonearm, som aldrig er set før eller 
siden,” fortæller Johnnie og understreger, at missionen 
om at løse de forskellige udfordringer er lykkedes. Det 
understreges af utallige tests og awards i den interna-
tionale hifi presse.

Svævende pladetallerken

Det der er særligt ved Johnnies konstruktion er, at han 
arbejder med to pumper til pladetallerkenen. Dels den, 
der holder tallerkenen svævende et par hundrededele 
af en millimeter over et luftleje, og dels en vakuum-
pumpe, der suger lp-pladen fast på pladetallerkenen, 
og retter bulede lp-plader helt ud. Til sammen betyder T
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det, at den mekaniske støj og friktion, som 
man oplever på andre typer pladespillere 
er væk, ligesom lp-pladens tætte kontakt 
til pladetallerkenen reducerer den reso-
nans, der opstår mellem disse.

Luftbåret tangential tonearm

Samtidig har Johnnie udviklet en luftbå-
ret tangential tonearm. Den tangentiale 
tonearm aftaster lp-pladen som den er 
skåret, og dermed er der ingen fejlsporing i 
aftastningen af lp-pladen. Da den flydende 
del af tonearmen svæver på luft, er der 
ingen mekanisk kontakt til ”omgivelserne”, 
ud over pickup nålen i pladerillen. Og det 
bevirker at den akustiske tilbagekobling er 
reduceret til et minimum.

Flyvende start

Den vellykkede prototype fik hurtigt John-
nie og hans kone Eva til at overveje, om der 
var basis for at skabe en virksomhed.

”Vi er i tiden før finanskrisen, og bankerne 
var lidt nemmere at tale med den gang. 
Jeg arbejdede i forvejen freelance som 
maskinarbejder, så vi sprang ud i det og 
præsenterede den første model, Sindre, 
i 2008. Vi lavede 10 pladespillere i første 
produktion, og tænkte, at hvis vi kunne 
sælge denne produktion i løbet af 1-1 1/2 
år, så ville vi få en rigtig go’ start. Så vi 
lavede vi en simpel hjemmeside, og lagde 
nyheden om det nyetablerede brand ud på 
en dansk hifi hjemmeside. Efter den første 
uge, var vi blevet kontaktet af både natio-
nale og internationale forhandlere, der var 

interesseret i vores produkt, og vi havde 
allerede solgt de tre første pladespillere”, 
fortæller Johnnie.

Gennem årene er produktionen vokset 
stødt, og virksomheden er flyttet ind i store 
moderne lokaler i Hobro. 

Alt er håndlavet 

Johnnie har personligt bygget og designet 
alle de pladespillere, der i de sidste 12 år 
er produceret hos Bergmann Audio. Det 
er lige fra at bearbejde delene på egne 
CNC-maskiner til at samle og kvalitetssikre 
det endelige produkt. De eneste processer 
der ikke foregår i eget værksted er over-
fladebehandling af delene. Det varetages i 
stedet af gode lokale samarbejdspartnere.

”Vi er i øjeblikket oppe på en produktion 
på mellem 60-70 pladespillere om året, 
og det passer fint med vores setup. Det 
er en æressag for mig, at jeg er sikker 
på, at hver enkel pladespiller er samlet 
rigtigt, og at alt fungerer. Derfor er det 
vigtigt for os, at vi kan fastholde produk-
tionen ’in house’,” fortæller Johnnie. 

”Det er Danish Design – 
produced in Denmark.”

Highend hifi

Johnnies kunder har gyldne ører – og i 
mange tilfælde nok også gyldne tegne-
bøger. Men det er ikke usædvanligt at pri-
serne er skyhøje i den del af hifi-miljøet.

”Det er klart at en håndlavet pladespil-
ler af sådan en kvalitet som vores er 
dyr, og derfor er kundegruppen heller 
ikke stor. Men lyden er overlegen, og 
derfor er der mange musikelskere og 
hifi- og lydnørder ud over det sæd-
vanlige, der gerne vil købe sådan en 
pladespiller. Vi har fx flere professio-
nelle musikere blandt vores kunder, 
fordi kombinationen af tonearmens 
konstruktion og luftlejerne får musik-
ken til at lyde (meget tæt på) som den 
gør i koncertsalen,” fortæller Johnnie.

Selv om kvaliteten er afgørende, 
kommer successen ikke af sig selv. Li-
gesom i andre brancher er der et stort 
arbejde ’bag linjerne’ for at finde de 
rigtige distributører og skaffe omtale 
og anmeldelser.

”Vi prioriterer at tage på messer i hele 
verden, hvor vi møder nye distribu-
tører (og kunder). Det gælder om at 
være på de rigtige steder, og vise sine 
produkter frem,” slutter Johnnie.

Johnnies eget hifi-anlæg

Johnni er selv en hifi-nørd, men hans 
eget anlæg er, efter eget udsagn, på 
’børneværelse-niveau’ i hifi-verdenen.

Johnnies pladespiller er naturligvis af 
eget fabrikat. Det er modellen Sleipner, 
som kun er produceret i 30 nummere-
rede eksemplarer. Johnnies eksemplar 
har selvfølgelig nummer 001. Forstær-
keren er af det italienske fabrikat Audia 
Flight mens højtalerne er fra svenske 
Marten.

Johnnie Bergmann, 48, er uddannet 
industritekniker. Han stiftede virk-
somheden Bergmann Audio i 2008. 
Virksomheden har to ansatte; Johnnie 
selv og hans kone Eva.

bergmannaudio.com

Johnnies råd til dig, der overvejer at starte  
din egen virksomhed

”Hvis du overvejer at starte din egen 
virksomhed, så skal du kaste dig ud i det. Du 
skal dog gøre dig klart, om du er villig til at 
lægge de kræfter i det, som er nødvendig. 
Det er et nåleøje man skal igennem for at få 
succes. Men hvis du er klar, så tror jeg på, at vi 
lever i en verden, hvor alt kan lade sig gøre.”
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»
Hvis man fortsat vil 
være relevant og 
konkurrencedygtig er 
det stadigt vigtigere 
at skille sig ud. Ud 
over den forventelige 
service skal der ligges 
et lag mere på. Nu skal 
der oplevelser til. Og 
det gælder selvfølgelig 
også håndværkere. 

«

Skab mindeværdige oplevelser   
   sammen med jeres kunder

En malermester sælger ikke 
bare det, at en væg bliver 
malet. Malermesteren sælger 

den fornemmelse og oplevelse, som 
kunden de næste mange år får i den 
smukt malede stue. Det samme gælder 
tømreren, frisøren, VVS’eren og guld-
smeden. Det kan måske virke abstrakt, 
men Kirsten Voxtrup og Anne Colbe er 
eksperter i kundeoplevelser, og de giver 
her nogle gode råd og inspiration.

Rørføring eller behagelige bade

 ”Man skal spørge sig selv hvilken 
branche man er i. Se på den eksiste-
rende forretning og finde ud af, hvad 
man egentlig sælger. En VVS’er sælger 
for eksempel ikke bare en rørføring. 
Han sælger varme i gulvet, varme bade 
og de oplevelser, der følger med ved 
at have et dejligt badeværelse. Som 
VVS’er er det også dig der sørger for, at 
kunden får klimavenlige løsninger, og 

derfor sælger du også muligheden for 
at kunden får en bæredygtig løsning,” 
siger Kirsten Voxtrup.

Pointen er, at man skal se sit håndværk 
eller produkt i en større sammenhæng. 
Hvad er det reelt jeg frembringer, som 
gør noget godt for kunden.

”Oplevelsen er den ekstra 
dimension, der gør, at kunden får 
noget mere end han ventede.

Det skulle så gerne gøre, at han ringer 
til dig igen, når han næste gang har 
brug for en håndværker,” siger Anne 
Colbe.

Sammen driver Kirsten og Anne virk-
somheden, The Experience Academy, 
der rådgiver om, hvordan man kan 
arbejde med at differentiere sig og ska-

be de bedste oplevelser for kunderne. 
Altid med udgangspunkt i dyb indsigt i 
kundens ønsker og behov.

Hvordan opfatter kunderne dig?

Det er åbenlyst, at man skal kende sine 
kunder, deres forventninger og også 
deres uudtalte behov. Derfor opfordrer 
Kirsten Voxtrup til, at man øver sig i at 
være nysgerrig, og løbende undersøger 
og interesserer sig for sine kunder 

”Man kan fx være nysgerrig og spørge 
ind til, hvorfor kunderne lige netop har 
valgt din virksomhed eller dit produkt. 
Man kan spørge ind til hvilke behov 
produktet eller virksomheden indfrier 
hos kunden. På den måde får du både 
dyrebar indsigt om kunden selv og om 
kundens opfattelse af din virksomhed,” 
siger Kirsten Voxtrup og fortsætter 

”Uanset om man er til komplekse 
spørgeskemaundersøgelser, observa-
tionsstudier, Mystery shopping eller 
blot stiller sine kunder et par simple 
spørgsmål efter en opgave er løst, 
giver det en idé om hvordan man kan 
justere på sin oplevelsesydelse, og 
langsomt skabe bedre og mere me-
ningsfulde oplevelser med sine kunder.

Drop autopiloten og standardfraser

”Du skal interessere dig ægte for dine 
kunder, og hvad de mener om dig. Du 
skal huske, at kunderne gerne vil ses, 
anerkendes, høres, forstås og huskes. 
Derfor skal de have en oplevelse af, at 
de er noget særligt. Hvis du driver en 
butik, så 

Drop standardfrasen  
”hav en god dag”, 

når kunderne går. Sig i stedet noget, 
der er relevant for den pågældende 

kunde, i forhold til hvad han eller hun 
har købt hos dig. Og et TAK for besøget 
og på gensyn virker hver gang,” siger 
Anne Colbe.

Driver du en virksomhed med ansatte i 
din butik, skal du derfor ikke fjernstyre 
dit personale. Giv dem hellere rum for 
at skabe kundeoplevelser og udnytte 
uforudsigelighed, så de netop ikke bru-
ger standardfraser og manualer.

”Håndværksfag er en menne-
ske-til-menneske-forretning, hvor du 
skaber noget, som kunden ønsker sig. 
Det skal vises i en personlig dialog med 
kunden. Har du personale skal du tage 
det med i din ledelse, så det bliver na-
turligt for alle medarbejderne at have 
en personlig dialog med kunderne.

”Det er selvsagt vigtigt at have medar-
bejderne med på, hvordan man taler til 
kunderne, og hvad man giver dem. Det 

skal tages med ind i dialogen allerede, 
når du ansætter lærlinge og svende, så 
de ved, hvad du forventer af dem,” siger 
Anne Colbe.

Gør noget uventet
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HVEM ER KIRSTEN OG ANNE?

TEMA

Anne Colbe og Kirsten Voxtrup  
rådgiver via deres fælles 
virksomhed, The Experience 
Academy, b.la mindre virk-
somheder og start’up med, 
at udvikle deres forretning 
og flytte fokus fra traditionelt 
kundeservice til meningsfulde 
kundeoplevelser. De har bl.a. 
gennemført et udviklings- og 
oplevelsesforløb med stade-
holderne i Torvehallerne. 

De har begge mange års 
erfaring med ledelse, salg 
& kommunikation, forret-
ningsudvikling, innovation og 
oplevelsesdesign.

Kirsten Voxtrup

 
Har tidligere arbejdet mange 
år i reklamebranchen. De 
fleste år som selvstændig 
bureauejer. Kirsten har en 
Master i oplevelsesledelse og 
de seneste 12 år har hun som 
udviklingskonsulent, blandt 
andet arbejdet med kommer-
ciel udvikling af storcentre 
hos virksomheden Steen og 
Strøm, Coop og Kvickly, og som 
ledelseskonsulent i konsu-
lentvirksomheden Implement 
Consulting Group.

Anne Colbe

 
ar 20 års erfaring med at 
udvikle ledere, produkter og 
butikker i Coop, Irma, Harrods 
og Hotel Chocolat. Anne er 
iværksætter og grundlægger 
af Sing Tehus, og har været 
butiksleder i specialbutikker-
ne A.C Perchs Thehandel og 
Summerbird. 
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»
Når man træder ind 
i Karina Sørensens 
showroom og værksted 
på den livlige Hundested 
Havn, er man en 
velkommen gæst. For 
Karina gælder det om 
at give de besøgende en 
god oplevelse, og indblik 
i hvad en sadelmager 
laver. 

«

Skaber 
oplevelser 
på havnen

karina sørensen
m e d l e m  a f

Her hos mig er mine kunder 
gæster. Og jeg husker altid 
dem, der arbejder hos mig 

på, at de der kommer ind, skal be-
handles som gæster. Her er ikke noget 
med ”Hvad skulle det være”. Vi siger 
i stedet velkommen og præsenterer 
faget og produkterne,” siger Karina 
Sørensen, der er sadelmager, og de 
sidste 4½ år har drevet sin virksom-
hed på Hundested Havn.

”Jeg begynder altid med at fortælle 
om mit fag, om hvor jeg er uddan-
net. Jeg er stolt af mit fag, og der er 
mange, der ikke ved hvad en sadelma-
ger laver, og det vil jeg gerne fortælle 
dem. Når gæsterne kommer ind på 
mit værksted får de i sig selv en op-
levelse af at se det specialværktøj jeg 
bruger, og dufte læderet jeg arbejder 
med. Det vækker altid interesse hos 
de fleste,” siger Karina. 

Kreér dit eget bælte

Hos Karina bliver man mødt med stor 
interesse, og hvis man vil bestille et 
produkt, bruger Karina meget tid på at 
sætte sig ind i, hvilken type kunden er. 
Uanset om det foregår i hendes butik, 
eller om kunden bestiller via nettet. 

Jeg inddeler opgaven i tre faser; Før-
ste møde, udførelsen af opgaven, og 
aflevering af opgaven:

”Ved første møde spørger altid ind til, 
hvad kunderne interesserer sig for, og 
hvad de kan lide. Det viser mig hvilken 
type de er, og derfor kan jeg bedre pej-
le mig ind på, hvordan produktet skal 
se ud, så de ikke bare bliver tilfredse, 
men også overrasket over, at jeg har 
ramt endnu mere rigtigt i forhold til 
deres ønsker, end de havde troet,” 
siger Karina.

”Når jeg går i gang med at kreere pro-
duktet, spørger jeg mere specifik ind 
til, hvad kunden vil have i forhold til 
valg af farver på tråde etc. Jeg guider 
kunden ved at spørge ind til interesser 
og smag. Ud fra det kan jeg visualisere 
produktet for mig, og kunden føler 
at han eller hun har kreeret sit eget 
bælte eller hvilket produkt, der nu er 
tale om,” siger Karina Sørensen.

Kunden bliver overrasket

Når et produkt er klar til aflevering, er 
det altid Karinas mål, at resultatet skal 
overtrumfe kundens forventninger.

”Den tredje fase i mit salg er selve 
afleveringen. Her skal kunden gerne 
blive overrasket over, hvor godt jeg 
har fanget det som han eller hun 
ønskede sig. Både i forhold til finish 
og kvalitet. Kunden skal gerne synes, 
at det er meget flottere eller mere 
lækkert end forventet. Det er altid mit 
mål,” siger Karina. 

Og så skal man i øvrigt ikke betale før 
produktet bliver afleveret. Skulle der 
være reklamationer bliver de taget 
med et smil, og udført gratis.

”I Danmark er serviceniveauet generelt 
lavt, og man skal oftest betale for at 
få repareret en dyr taske. Men det skal 
man ikke hos mig. Her er der 10 års 
garanti, og jeg reparerer altid uden 
betaling.

Lær sadelmagerens kunst

Mange er interesseret i lære hvordan 
man arbejder med læder. Derfor kører 
Karina kurser på sit værksted. Her er 
den individuelle oplevelse i fokus.

”Kurserne er for max seks personer ad 
gangen. De lærer noget om grundtek-
nikkerne, og derefter arbejder de med 
det de har lyst til. Jeg underviser alle 
individuelt, så de får noget særligt per-
sonligt ud af at være med. Der er altid 
forskel på, hvad den enkelte kursist 
ønsker at fordybe sig i. Derfor sørger 
jeg for at hjælpe alle enkeltvis, hvilket 
gør, at de føler sig godt behandlet og 
anbefaler kurserne til andre,” siger 
Karina Sørensen, der holder kurserne 
på sit værksted i Hundested.

Hvis man som virksomhed vil være konkurren-
cedygtig, er det stadigt vigtigere at skille sig ud. 
Kunderne forventer god service, og derfor skal 
der ligges et lag mere på. Nu skal der oplevelser 
til. Og det gælder selvfølgelig også håndværkere.

Forud for den travle julehandel inviterer Hånd-
værkerforeningen, i samarbejde med Anne Colbe 
og Kirsten Voxtrup fra The Experience Academy, 
til en inspirationsaften. Her får du gode råd og 
idéer til, hvad du kan gøre i din forretning eller 
virksomhed for at skabe de gode kundeoplevel-
ser, der får kunderne til at huske din virksomhed, 
og komme igen.

Det får du:

Inspiration til at arbejde bevidst med kundeople-
velser baseret på praktiske eksempler

Konkrete eksempler, inspiration og cases på, 
hvordan vi kan lære af hinanden på tværs af 
brancher

Rig mulighed for at netværke. Dele viden om 
egne gode erfaringer og udfordringer med kolle-
ger og medlemmer af Håndværkerforeningen

Du får også et spændende inspirationskatalog 
med hjem til din virksomhed. Her kan du finde 
konkrete idéer og tiltag, som du med få greb, kan 
gøre til dine egne.

Inspirationsaftenen er for alle medlemmer. Uan-
set om du er bygningshåndværker eller driver en 
butik, kan du få glæde af at deltage.

NOV

13

Giv dine kunder en minde- 
værdig oplevelse i julegave, så 
de kommer tilbage efter nytår

Inspirationsaften

TEMA

&

Sadelmager- og  
Tapetsererlauget 

i København

håndværker
Foreningen

KBH

Læs mere og tilmeld dig på:

Tekst Peter Djurup

hfk.dk/kursus

Karina er uddannet sadelmager på Sad-
delmageriskolen i Tärnsjö i 2010. Hun 
har været selvstændig siden. Først drev 
hun en virksomhed hvor hun tilpassede 
sadel- og seletøj til heste. 

Siden 2015 har Karina produceret sine 
egne læderprodukter i værkstedet på 
Hundested Havn i Nordsjælland. Her hol-
der hun til med mange andre skabende 
håndværkere som sine naboer på den 
hyggelige havnekaj. 
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»
Hos Frederiksberg 
Chokolade får man altid 
en god fortælling med sig. 
Her skaber Tina Wilstrup 
en ganske særlig stemning 
med sine egne fortællinger, 
hun tager gerne kunderne 
med i produktionen og 
så kan man købe sit 
helt eget træ i hendes 
chokoladeplantage.

«

»
Når du vælger Ellegaard 
Hairfactory, kan du ikke 
få en lynklipning. Her 
er der tid til god faglig 
rådgivning, en uventet 
oplevelse og musik, der 
skaber stemning til den 
konkrete dag på ugen.

«

Køb dit eget  
chokoladetræ

Uventede 
oplevelser og 
partymusik 
om fredagen

Der bliver sendt meget chokolade og is 
over disken i Frederiksberg Chokolade på 
Frederiksberg Allé. Men kunderne får ikke 
bare de lækre chokolader og den skønne 
is. De bliver inddraget i forretningen og 
produktionen på mange måder. Tina 
Wilstrup har ejet forretningen i 25 år, og 
hendes personlige historier er en vigtig 
del af chokoladeforretningens liv.

Tag dine egne brombær med til is

”Vi tager kunderne med ind i vores 
univers af chokolade. Vi spørger på 
Facebook hvilken kage kunderne bedst 
kan lide, og så vælger vi en, der får sin 
favoritkage. Og så giver vi mulighed for, 
at kunderne selv kan bidrage til produk-
terne. Vi havde f.eks. en kunde, der gerne 
ville have lavet en brombæris. Han kom 
så med egne brombær, der kom i isen,” 
fortæller Tina Wilstrup som et er flere 
eksempler på, hvordan kunderne kan 
være med til at bidrage til egne produk-
ter.

En klipning er ikke bare noget, der skal 
overstås. Det skal være en god og rar op-
levelse der munder ud i, at kunderne går 
glade fra salonen med lige den frisure, 
de ønskede sig.

”Vores grundfilosofi er, at kunderne skal 
blive glade af at være her. Vi har et højt 
fagligt niveau. Alle vores behandlinger 
begynder, med at vi taler om, hvad kun-
den ønsker, og hvordan vi har tænkt os 
at gøre i forhold til en klipning, farvning 
eller hvad der er kunden skal have lavet,” 
siger frisør Finn Ellegaard, der har drevet 
selvstændig virksomhed i 20 år.

Netop det, at forklare hvad man gør, 
er vigtigt for at kunderne får en god 
oplevelse.

”Ved at tale om behandlingen ved kun-
derne præcis hvorfor vi gør som vi gør 
og dermed også, hvordan vi kommer 
frem til det resultat de ønsker. Jeg har 
det præcis på samme måde, hvis jeg har 

FINN Ellegaard
m e d l e m  a f

&

dofk 
København

håndværker
Foreningen

KBH

Det mest specielle produkt Tina har lavet 
med ingredienser fra en kunde, er cho-
kolade med hamp i. Det var en kunde fra 
Christiania, der bestilte det, og overbevi-
ste en den gang meget ung Tina om, at 
det var lovligt. Hun lagde chokoladerne 
langt væk i baglokalet, men en af medar-
bejderne fik ved en fejl solgt nogle til fru 
Clausen på 92, som glad kom tilbage og 
ville have mere af samme slags.

”Jeg var meget ung den gang. I dag kunne 
jeg ikke drømme om at lavet noget lig-
nende, siger Tina med et smil. 

Kunderejse til chokoladeplantage på vej

For et par år siden købte Tina Wilstrup 
sin egen chokoladeplantage, og nu kan 
kunderne blive medejere.

”Vi tilbyder vores kunder at købe deres 
eget træ i plantagen. Når de gør det, får 
de en æske chokolade om året, og efter 
to år kan de få deres egen chokolade-
bønne. Det har gjort, at der nu er kunder, 
der gerne vil med ned til plantagen og 
se deres træ. Så det må vi i gang med at 
arrangere,” siger Tina.

Bruger sig selv

Tina Wilstrup har skrevet en bog om sig 
selv og chokolade. Og den fungerer som 
inspiration til medarbejderne.

Finn Ellegaard har drevet egen forretning i 
20 år. Den ene ligger på Gammel Kongevej på 
Frederiksberg. Den anden ligger i Holte. 

Udover at drive de to forretninger undervi-
ser Finn Ellegaard andre frisører i de nyeste 
trends.  

”Alle nye medarbejdere får bogen, og så 
kan de i starten fortælle nogle af mine 
historier fra bogen. Når de har været lidt, 
og har deres egne historie at fortælle, 
kan de gøre det. Bogen er kun ment som 
inspiration,” siger Tina.

En anden måde, at engagere medarbej-
derne på er, at de får mulighed for at 
udvikle deres eget stykke chokolade, som 
så bliver sat til salg i forretningen. 

”Jeg har altid fortalt om mig selv til 
kunderne. Blandt andet at jeg har været 
gennem et længere forløb med cancer. 
Kunderne kender mig, og ved hvad jeg 
står for, og det kan de godt lide at vide. 
For mig handler det om at gøre noget 
som andre ikke gør. På den måde bliver 
du husket, kunderne får et personligt 
forhold til dig, og det gør, at de vender 
tilbage,” siger Tina, der både bruger Fa-
cebook og selve butikken til at involvere 
kunderne.

en tømrer, der skal lave noget for mig, 
der vil jeg også gerne vide hvordan de 
løser opgaven, og ikke bare at de løser 
opgaven. Så er jeg mere sikker på det 
rigtige resultat,” siger Finn.

Giver mere end forventet

Udover den gode rådgivning, får kunder-
ne altid noget uventet. Det kan være at få 
plukket bryn eller få fjernet hår i næsen. 

”Kundeoplevelsen for os handler om at 
give kunden noget ekstra. Noget som 
han eller hun ikke har bedt om, men som 
man bliver glad for og husker. Samtidig 
er vi gode til at mærke efter hvad kunden 
har lyst til at tale om. Nogen har meget 
lyst til at tale om alt mulig, mens andre 
foretrækker at tale om det faglige i for-
hold til deres hår,” siger Finn Ellegaard.

”Hos os er det vigtigt, at 80 procent af 
samtalen handler om styling, kundens 
hår og hovedbund. Alt det, som de er 
kommer for. Selv er jeg ikke den der 
taler meget med kunderne om alt muligt 
andet. Så hvis jeg tager en af mine kones 
kunder, vil de sikkert synes jeg er kedelig, 
fordi de gerne vil tale om andet. Jeg 
plejer at sige, at man får de kunder man 
fortjener eller dem, som man tiltrækker i 
forhold til personlighed,” siger Finn.

Skab den rigtige stemning

Hos Ellegaard Hairfactory er der altid sat 
en time af til en klipning. På den måde 

får kunderne en kvalitetsoplevelse med 
godt håndværk og det bedste resultat.

”Det gode håndværk er vigtigt for os, og det 
er det vores kunder vil have. Derfor er det 
ikke her man kan blive klippet på en halv 
time. Vil man det, må man gå et andet sted 
hen,” siger Finn Ellegaard.

Og så er der det med stemningen. Hos Finn 
Ellegaard kan man altid høre på musikken 
hvilken dag på ugen det er. Kommer man 
om fredagen er der mere upbeat-tempo på 
musikken, og der er vin eller øl, hvis man vil 
have det. Om mandagen er der mere stille 
og rolig musik og kaffe i koppen.

”Om fredagen er mange i weekendhumør 
og derfor må festen gerne starte her. Vi er 
klar med god musik, og et glas til dem, der 
har lyst. Det er en vigtig del at den gode op-
levelse vi altid ønsker at give vores kunder,” 
siger Finn Ellegaard.

TEMA

Tina Jacobsen Wilstrup, er uddannet 
konditor. Hun har siden 1996 drevet Fre-
deriksberg Chokolade, der har eksisteret 
siden 1923.
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Besøg hos La Glace og kagekonen 

Marianne Kolos

Kom i kageform når vi besøger Københavns ældste konditori, 
og møder Kagekone Marianne Kolos, der fortæller om kondi-
toriets historie og lader os smage på kagerne.   

Vild med dans - the musical

Spektakulær dans, eventyrlige kostumer, liveorke-
ster og et kæmpe show. Kom med til en forestilling 
om håb, mod og livsforandrende oplevelser.

Forpremiere på Rune Klans show 

Håbefuld

Rune Klan byder alle nysgerrige medlemmer med ind i sit 
magiske univers. Håndværkerforeningen oplever magien før alle 
andre, når vi skal ind til forpremieren.

Koncert med Bryan Adams

Oplev den legendariske rockstjerne i Forum når han 
besøger København til marts.

aktivitetscenter

ENIGMA
Øster Allé 1
2100 København Ø

Kl 18:00 - 21:00

OKT

21

Kom-Som-Du-Er
Deltag i herlig fællesspisning med hygge og underholdning. 
Du møder op lige som du er, du skal blot huske at tilmelde 
dig via Aktivitetscenteret 

hfk.dk/aktivitetscenter

Kom-Som-Du-Er, vi har klaret resten

Tilmeld dig her:

i nye rammer hos ENIGMA

Samme hyggelige koncept som altid

Spændende oplæg om ENIGMA – Museum for post, 
tele og kommunikation

Fællesspisning, god mad og godt selskab med andre 
medlemmer af Håndværkerforeningen
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»
Langt oppe over kirkens hvælvinger er det ikke 
ualmindeligt at finde hilsner og graffiti fra de 
håndværkere, som gennem tiden har arbejdet 
i kirken. Men til forskel fra nutidens graffiti, er 
det ikke meningen at håndværkernes hilsen 
skal kunne ses af alle og enhver.

«

En skjult 
hilsen fra 
fortiden 

Tekst og foto  

Jakob bo andersen

Når elektriker Morten Andersen er på 
arbejde i en af Danmarks mange kirker, 
støder han ofte på en hilsen fra fortiden, 
i form af et navn ridset i væggen eller 
et relief i mørtel. Hilsnerne kommer fra 
de håndværkere, der i tidligere tider har 
arbejdet i kirken.

Morten Andersen har for nylig afsluttet 
opgaven med, at etablere spotlys i hvæl-
vingerne i Herlufsholm Kirke ved Næst-
ved, som i øjeblikket er under renovering. 
En stor del af Morten Andersens arbejde 
har foregået oppe på loftet – over kirkens 
hvælvinger – og det er her han er stødt 
på de mange hilsner. Mest markant er 
den store hilsen fra ’Pluto’, som er ca. en 
meter i bredden. Umiddelbart ved siden 

af, ser man en mindre signatur fra Her-
bert, som var Plutos arbejdsmakker.

Gammel og udbredt tradition

Faktisk er det slet ikke ualmindeligt, at 
støde på sådanne hilsner. Det fortæller 
Thomas Bertelsen, ph.d. og museumsin-
spektør på Nationalmuseet.

”Det er en gammel tradition, som sand-
synligvis kan føres tilbage til middelalde-
ren, at håndværkere har ’signeret’ deres 
arbejde ved at ridse deres navn i væggen 
eller stokværket på den bygning de har 
arbejdet. Men modsat nutidens graffiti 
har håndværkernes tegn været rettet 
mod de særligt indviede, altså andre 
håndværkere. Det er en kultur, som 

håndværkerne har sammen. Nærmest 
som en loge”, siger Thomas Bertelsen.

I Københavns Tømrerlaug kender older-
mand Henrik Dyssell også godt til de 
små hilsner. 

”Det er ikke så tit vi støder ind i fysiske 
eksempler, men fra tid til anden støder 
vi da på små hilsner fra fortiden, helt sik-
kert skrevet eller efterladt af håndværke-
re som har udført et eller andet. Det kan 
være en tekst ”dette gulv er lagt af xx i 
19xx” og ofte vedlagt dagens avis skjult 
under gulvet eller inde i en konstruktion,” 
fortæller Henrik Dyssell.
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En skjult hilsen fra fortiden

Et af de mest markante 
eksempler på ’håndværker-
graffiti’ finder man i Vor Frue 
Kirke i Nyborg. Her er kirkens 
loft ’udsmykket’ med mere 
end 50 relieffer udført i groft 
opmuringsmørtel. Der er 
flere forskellige motiver, men 
hovedparten forestiller figurer 
eller ansigter. Forskerne gæt-
ter på, at en del af figurerne 
er satiriske fremstillinger af 
nogle af byens pænere borge-
re. Og de er da også placeret 
langt væk fra de almindelige 
kirkegængeres nysgerrige 
øjne. 

”Vi kan se, at nogle af ansig-
terne har fået pyntet næsen 
med rester fra røde teglsten 
– det er måske en måde at 
vise, at personen godt kan lide 
at drikke,” forklarer Thomas 
Bertelsen fra nationalmuseet.

”Normalt kender vi ikke de 
enkelte håndværkere, der har 
arbejdet på fx en kirke. Men i 
Nyborg kan vi se, at nogle af 
figurerne er lavet af den sam-
me person, den lokale murer 
Ole Marius Rasmussen. Og så 
begynder vi at kunne få en 
fornemmelse af den enkelte 
håndværkers personlighed. 
Det gør reliefferne i Nyborg 
ekstra interessante,” siger 
Thomas Bertelsen.

Traditionen med at håndvær-
kere efterlader ansigts- og 
figurrelieffer er angiveligt 
en fynsk specialitet. Således 
findes der også ansigtsrelief-
fer i blandt andet Svendborg 
og Hjulby kirker (dog kun et i 
hver).

Vi har været på jagt efter de to 
håndværkere, Pluto og Herbert, 
der har efterladt deres signatur 
på loftet i Herlufsholm Kirke.

Jagten endte hos den pensione-
rede tømrer Erik Henriksen fra 
Næstved, der tydeligt husker Pluto 
og Herbert. 

De var begge ansat som murer-
svende i Erik Henriksens faders 
virksomhed, murervirksomhe-
den Brdr. Andersen, der på det 
tidspunkt var en stor virksomhed 
i Næstved. Virksomheden stod 
blandt andet for vedligeholdel-
sen af alle tre kirker i Næstved, 
herunder også Herlufsholm Kirke. 
Derfor kan man også finde signa-
turer fra Pluto og Herbert i byens 
øvrige kirker.

Erik fortæller, at han husker, at 
både Pluto og Herbert mødte ind 
i virksomheden hver morgen, og 
fik deres arbejdssedler, hvorefter 
de cyklede ud i byen på deres lad-
cykel. Og hvis noget skulle ordnes 
af to personer, var det altid Pluto 
og Herbert der sammen stod for 
opgaven.

Erik fortæller om Pluto, at han 
var en ’sjov type, men altid meget 
imødekommende’. 

Ifølge Erik må signaturen i Her-
lufsholm Kirke stamme fra en 
gang i slutningen af 1960’erne, 
hvor taget blev understrøget. Det 
var typisk i en pause, eller mens 
arbejdsmændene slæbte sten, at 
Pluto kunne finde på lave en sig-
natur. Han snittede også i træ, og 
Erik har stadig en del af en lægte, 
som Pluto har skåret til en figur.

På jagt efter  
Pluto og Herbert

Satire under 
loftet

Har du også stødt på hilsner fra fortiden, 
eller signerer du selv dit arbejde? 

Kig forbi Håndværkerforeningens Facebook-side, og 
vis os et billede af dine håndværker-graffiti.

En skjult hilsen fra fortiden er skrevet 
efter et tip fra en af vores læsere.

Har du en idé til en historie om en spændende 
person eller virksomhed, så kontakt redaktio-
nen på mail:
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hfk@hfk.dk

facebook.com/ 
haandvaerkerforeningenkbh

Den ikoniske sætning ’Kilroy was here’ er nok en 
af historiens bedst kendte graffiti’er. Det opstod 
blandt amerikanske soldater under 2. Verdens-
krig, som tegnede en krusedulle og teksten 
"Kilroy was here" på vægge og andre steder, 
hvor de var stationeret. Sætningen er nemlig 
ofte ledsaget af en ’krusedulle-tegning’ af Kil-
roy, der kigger over en mur. Tegningen kendes 
også kendes i Australien og England, men hvor 
frasen oprindeligt stammer fra er uvist.

Nordiske vikinger efterlod sig også spor i form 
af kortfattede tekster skrevet med runer, når 
de var på togt ude i verden. Et af de mest 
kendte eksempler er en runeinskription i det 
store Haiga Sofia museum i Istanbul, hvor 
vikingerne Halvdal og Are har udødeliggjort 
sig selv. Et andet kendt eksempel er den store 
marmorløve i Piræus i Athen, hvor et rune-
bånd slynger sig på skulderen af statuen.

En af de første danske håndværksmestre der 
har signeret sit arbejde, er kalkmalermesteren 
Morten Maler, som har udsmykket en lang 
række kirker på Sjælland. Det ses blandt andet 
i Gerlev kirke, som han dekorerede omkring 
1410. Her skrev han – ganske ubeskedent – 
hen over hovedet på Jesus og apostlene ved 
nadverbordet: Martinus maleræ bene fecit 
(Morten Maler gjorde dette godt).
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billedserie Vild med biler

MESTER • nº 736

Biler i dag er højteknologiske og 
computerstyrede, så efterhånden 
er det en sjældenhed, at en af de 
ældre modeller, som fx denne 
Chevrolet Impala, kommer forbi 
værkstedet i St. Magleby.

”Det er sjovt, når vi får lov til at 
arbejde med en ældre bilmodel. Det 
er noget helt andet end en moder-
ne bil, og det er fedt med et afbræk, 
hvor man har fat i det helt basale 
håndværk,” fortæller automekani-
ker Thomas Moser.

St. Magleby 
Autoværksted

m e d l e m  a f

&

Københavns 
Automekaniker Laug

håndværker
Foreningen

KBH
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billedserie Vild med biler

”Jeg elsker lyden af motoren der brøler. Man kan bogstaveligt talt 
mærke alle ujævnheder i motoren, når man kører, og det er noget 
helt andet end en moderne bil,” fortæller Thomas Moser med et smil.

Thomas Moser blev uddannet automekaniker fra St. Magleby 
Autoværksted, og han fik i 2017 overrakt Håndværkerforeningens 
sølvmedalje for sin svendeprøve.

thomas moser
 Automekaniker

S ø l v  2 0 1 7

St. magleby autoværksted



Skt. Loye Prismodtager

Marie Rimmen
 
Guldsmed udlært hos Milas i 2014. BA i 
Accessory Design fra Designskolen Kolding 
2017. Arbejder og sælger sine smykker 
fra fællesværksted og -butik på Gl. Mønt i 
København K.
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Talentpris
Kjøbenhavns guldesmedelaugs uddelt for 20. gang

»
Guldsmed Marie Rimmen fik torsdag den 26. 
september 2019 overrakt Kjøbenhavn Guldsmedelaugs 
prestigefyldte talentpris på 100.000 kroner

«
Nationalmuséets festsal dannede en 
stemningsfyldt ramme om over-
rækkelsen af Kjøbenhavns Guldsme-
delaugs Skt. Loye Pris på 100.000 kr. 
Oldermand Diana Holstein begrunder 
juryens valg således: 
 
Marie Rimmen har arbejdet indgå-
ende og konsekvent med sin egen 
fortolkning af temaet ”En dronning 
værdig”. Med sin transformations-
fortælling, ”Nattens Dronning” viser 
hun et underspillet, nutidigt værk, 
som afspejler både håndværksmæs-
sigt og kunstnerisk talent. Med seks 
halssmykker viser hun metamorfo-
sen fra stringent og lukket til åben 
og organisk – et samlet værk, som 
viser en livscyklus, vi alle kan spejle 
os i. Den unge, lovende guldsmed har 
igennem hele Skt. Loye-forløbet vist 
respekt for det lille værk, hvori hun 
overrasker med raffinerede, meka-
niske detaljer, der giver hvert enkelt 
smykke sin egen dybde. 

Oldermand Diana Holstein har truffet 
valget i et samarbejde med den udpe-
gede Skt. Loye Jury, som denne gang 
bestod af billedhugger Bjørn Nørgaard, 

EU Konkurrencekommissær Margre-
the Vestager, Direktør for Kongernes 
Samling Thomas C. Thulstrup, sølvs-
med og Viceoldermand Lone Løvschal 
og guldsmed og modtager af Skt. 
Loye Prisen 2015, guldsmed Christine 
Bukkehave.

Samtidig åbnede Guldsmedelaugets 
udstilling ”En dronning værdig – me-
ster, mæcen, monark” i De Kongelige 
Repræsentationslokaler på Christians-
borg Slot, og ligesom Laugets mange 
aktiviteter i København under titlen 
"Smykkernes By" blev skudt igang.

Skt. Loye Prisen hylder nye talenter 

Skt. Loye Prisen blev uddelt første 
gang i 1989. Prisen på 100.000 kr. 
gives til en ”up-and-coming” guldsmed, 
sølvsmed, ædelmetalformgiver, kunst-
håndværker eller designer, der har 
vist specielle evner og talent inden for 
smykke- eller sølvkorpusfaget.

Marie Rimmen var nomineret til Skt. 
Loye Prisen sammen med Nanna Obel 
og Louise Frølund Bech.
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Kjøbenhavns Guldsmedelaug modtog sine lovregler - 
kaldet Laugsskrå - i 1429 af Kong Erik af Pommern og 
Dronning Filippa og er et af Danmarks ældste laug. Et 
af Laugets særlige formål er blandt andet at uddele 
legater og priser til de af fagets udøvere, der har vist 
særlige evner og at yde økonomisk støtte til kulturelle 
tiltag, der har berøring med faget.

Kjøbenhavns

Guldsmedelaug
m e d l e m  a f

håndværker
Foreningen

KBH

Skt. Loye Nomineret

Louise Frølund Bech

 
Arkitekt fra Det Kongelige Danske 
Kunstakademi, Arkitektskolen 2006. 
Mastergrad fra Konstfack School 
of Art, Craft and Design. Ædelme-
tal-linien Stockholm 2016. Driver sit 
smykkefirma Frø Jewellery fra butik 
og værksted på Nørrebro.

Skt. Loye Nomineret 

Nanna Obel

 
Grafisk designer fra Det Kongelige Danske 
Kunstakademi, Designskolen 1995. Ædel-
metalformgiver fra Institut for Ædelmetal 
2015. Driver sit smykkefirma Nanna Obel 
Jewellery fra værksted i Lyngby. Medlem af 
Kunstnergruppen Rørt.
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Håndværkeren står bag

Det helt særlige ved Laugenes Opvisning er, at deltagerne 
ikke er internationale modekoncerner med store design-
afdelinger, men små lokale håndværksvirksomheder med 
en enkel eller få ansatte. Her er det håndværkeren selv, 
der designer, former og skaber i én samlet proces, og alle 
kreationerne er skabt specifikt til opvisningen. Derfor er 
Laugenes Opvisning ikke et opkøbershow, men en opvis-
ning af unikt fremstillet håndværk når det er allerbedst. 

”Opvisningen vidner om, at de faglærte håndværkere 
virkelig har noget at byde på – og ikke kun med gallakjoler 
eller couture – men også unikt tilpasset tøj og tilbehør til 
hverdagsbrug, fx til en tur i teatret eller et middagssel-
skab, fortæller oldermand og skræddermester Johnny 
Alexander Wichmann der gennem alle ti år, har stået bag 
Laugenes Opvisning.

Som noget særligt inviterer de etablerede håndværkerne 
også en række unge spirende talenter under uddannelse 
med på catwalken. Og det glæder Christoffer Susé, adm. 
direktør i Håndværkerforeningen.

”Det unikke ved Laugenes Opvisning er, at etablerede 
håndværkere præsenterer deres arbejde side om side 
med unge spirende talenter under uddannelse. Derfor er 
opvisningen for alvor med til at sætte fokus på håndvær-
ket som en reel uddannelsesvej, og forhåbentlig kan det 
inspirere flere unge til at følge deres uddannelsesdrøm-
me, selvom det ikke altid er den nemme løsning.”

Kongelig æresgæst 

Det er Skrædderlauget, 
Kjøbenhavns Guldsmedelaug, 
Buntmagerlauget og Hånd-
værkerforeningen København, 
der sammen står bag Lauge-
nes Opvisning. 

H.K.H. Prinsesse Benedikte 
har i alle årene overværet 
opvisningen, og den kongelige 
opbakning er essentiel for 
opvisningen.

“Vi manglede virkelig en fælles platform, hvor vi kunne 
sætte fokus på de forskellige håndværk og kvaliteter, 
der ligger i et stykke unika-design. Mange af os er jo små 
erhvervsdrivende, som på ingen måde har mulighed for 
selv at vise vores tøj, smykker, tasker eller hatte frem til 
en opvisning. Derfor blev vi i laugene enige om, at lave en 
årlig opvisning. Men for at det blev set og respekteret, var 
det vigtigt for os, at vi fik en relevant person til at deltage 
på 1. række. Prinsesse Benedikte har altid haft interesse 
for håndværksfaget, så vi var meget glade, da hun takke-
de ja til at kaste lys over vores fælles sag,” siger Johnny 
Alexander Wichmann.

»
For 10. år i træk sætter Laugenes 
Opvisning Moltkes Palæ på den 
anden ende med et væld af unikt 
skræddersyet tøj, tasker, bælter, 
pelse og smykker. Det er nogle af 
Danmarks dygtigste håndværkere, 
der den 5. november viser deres 
kreationer frem på den 30 meter 
lange catwalk, der sagtens kan 
måle sig med både med Paris og 
Milano.

«

Jubilæums 
Opvisning
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Se skræddersyet tøj, unika smykker, pelse, 
hatte, tasker og bælter fra en række af landets 
dygtigste håndværkere

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

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

billetto.dk

laugenesopvisning.dk

Laugenes 10-års  
jubilæumsopvisning

Billetter kan købes via

Læs mere på

Borgmesterbesøg
 
I forbindelse med opvisningen har Håndværkerforenin-
gen i samarbejde med Laugenes Opvisning inviteret 
beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia 
Lonning-Skovgaard (V) på besøg hos nogle af de delta-
gende virksomheder.

Målet med besøgene er, at sætte fokus på vilkårene for 
at drive (mindre) håndværksvirksomhed i København. 
Herunder tales der også om håndværk og erhvervs-
uddannelser, samt hvordan vi sikrer og fastholder den 
mangfoldighed af virksomheder, der gør København til 
en spændende og levende by.

10års
Laugenes Opvisning hylder det faktum, at det gode hånd-
værk - og særligt håndværksproduceret tøj, tasker, hatte 
og smykker - i sin natur er bæredygtigt. 

”Modebranchen har generelt et problem i forhold til sit 
forbrug af ressourcer – både i forhold til råvarer, teks-
tiler, vand og ikke mindst transport – og det står i skarp 
kontrast til miljøaftrykket hos de lokale håndværksvirk-
somheder indenfor skrædderi og smykkekunst. De udgør 
et reelt bæredygtigt alternativ, og det vil vi gerne sætte 
fokus på,” fortæller Johnny Alexander Wichmann.

Sustainable 
Artisans

Laugenes
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»
I en ny undersøgelse af 
forskellige faggruppers 
troværdighed er 
’håndværkere’ på en 
19. plads ud af 26 
forskellige faggrupper. 
Hvis håndværkernes 
troværdighed skal 
øges er løsningen, 
ifølge Nicolaj Taudorf 
Andersen fra bureauet 
bag undersøgelsen, 
at sikre en klar 
forventningsafstemning 
med kunderne.

«

unuancerede Gamle myter spøger stadig

Danskerne har stor tillid til medarbejder-
ne i velfærdssektoren. Jordemødrene er 
for tredje år i træk den faggruppe, som 
danskerne har størst tillid til. Dernæst 
kommer sygeplejersker og læger som 
henholdsvis nummer to og tre på listen. 
Håndværkere dukker først op på listen 
som nr. 19. 

Hvis man i stedet bryder listen op, og 
alene kigger på de faggrupper, hvor 
folk – groft sagt – skal have penge på af 
lommen, så ser billedet anderledes ud. 
Her ligger håndværkerne i midten. 

”Håndværkere ligger godt til, når vi ser 
isoleret på de kommercielle faggrupper. 
Og faktisk er håndværkernes trovær-
dighed samlet set steget, siden de kom 
med på listen i 2011 – selvom scoren er 
stagneret i de seneste par år,” siger Nico-
laj Taudorf Andersen, stifter og bestyrel-
sesformand i Radius, der siden 2008 har 
gennemført en årlig måling af dansker-
nes tillid til forskellige faggrupper.

Forventningsafstemning er afgørende

Spørger man Nicolaj Taudorf Ander-
sen om den lave placering skyldes ’de 
gamle myter’ om, at håndværkerne 
ikke kommer til tiden, at opgaven bliver 
dyrere end den pris man fik at vide osv., 
kommer svaret prompte og kontant.

”Det er ikke myter – det er virkelighed.”

Derfor peger Nicolaj Taudorf Andersen 
på, at håndværkere generelt skal blive 
langt bedre til at forventningsafstemme 
med deres kunder. Både før opgaven 
starter, men i høj grad også under udfø-
relsen.

”Helt overordnet handler det om, at 
kunden skal føle sig sikker på det han har 
købt. Tal opgaven igennem med kunden 
inden du starter, og vær på forkant i 
udførelsesfasen. Med et fint ord kalder 
man det projektledelse, men i virkelig-
heden handler det om at leve op til de 
gamle dyder. Gøre sit arbejde ordentligt 
og grundigt til den aftalte pris og tid, 
og fortælle og forklare hvis prisen eller 
opgaven ændrer sig undervejs, eller hvis 
tidsplanen skrider,” siger Nicolaj Taudorf 
Andersen.

”Nogle gange handler det også om, at 
tale med kunden om, hvad der kan lade 
sig gøre inden for det budget han har. 
Hvis kunden har 10.000 kr., så skal han 
ikke sidde med en forventning om, at få 
udført arbejde for 20.000,” slutter Nicolaj 
Taudorf Andersen.

Sådan vurderer danskerne  
håndværkernes troværdighed

Knapt 2.000 danskere har svaret på, 
hvordan de vurderer 26 forskellige 
faggruppers troværdighed på en skala 
fra 1 til 5, hvor fem er højest. I toppen 
af listen finder vi ’jordemødre’ med 
en gennemsnitlig score på 4,17 men 
’politikere’ indtager sidstepladsen med 
en score på 2,12.

I 2019 scorede håndværkere i gen-
nemsnit scoren 3,17, hvilket giver en 
19. plads på den samlede liste. 

Radius har tidligere målte på konkrete 
håndværksfag, men kunne se, at der 
ikke var afgørende forskel trovær-
digheden for tømrere, elektrikere, 
blikkenslagere etc. Derfor har de 
slået fagene sammen i én overordnet 
kategori. 

Håndværkernes troværdighed er 
samlet set steget, siden de kom 
med på listen i 2011:

Bund, top eller midt i mellem?

Kigger man alene på de kommercielle 
faggrupper ligger håndværkerne i 
midten. Parentesen viser faggruppens 
placering på den samlede liste.

 · Revisorer (15)

 · Advokater (18)

 · Håndværkere (19)

 · Bankrådgivere (22)

 · Ejendomsmæglere (23)

 · Bilforhandlere (25)

Det mener 
Håndværkerforeningen 

Først og fremmest springer den 
lave placering på den samlede 
liste naturligvis i øjnene. Men når vi 
kigger nærmere, og sammenligner 
med andre relevante kommercielle 
faggrupper, så ser billedet heldigvis 
noget anderledes ud. Spørgsmålet 
er dog, hvad danskerne egentlig 
svarer på. Hvad er en ’håndværker’ 
i danskernes øjne? Her er under-
søgelsen ikke så nuanceret, som vi 
kunne ønske os. 

Undersøgelsen viser dog en ten-
dens, som vi må forholde os til; 
danskernes syn på håndværkere, er 
noget anderledes end vores egen 
selvforståelse. 

I Håndværkerforeningen arbejder vi 
hver dag på, at nuancere debatten 
og højne anseelsen af håndværket. 
Magasinet MESTER, som du sidder 
med i hånden, er vores spydspids 
i det arbejde. Her sætter vi dygtige 
håndværkere på forsiden, vi for-
tæller de gode historier, og sætter 
fokus på værdien af at tage en 
erhvervsuddannelse.

Men i sidste ende er det naturligvis 
ude hos håndværksvirksomhe-
derne, at tilliden fra kunderne skal 
vindes. Gennem høj faglighed, god 
kvalitet og klar forventningsafstem-
ning.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2,9 - 3,11 3,11 3,05 3,19 3,15 3,13 3,17

3,30
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3,15

3,10

3,05

3,00

2,95

2,90

Håndværkernes  
troværdighed under pres
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VI ER PENSION FOR 
SELVSTÆNDIGE

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

•  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.

Arbejdermuseet sætter gennem hele efteråret spot 
på de mange dygtige lærlinge, der har valgt at tage 
en erhvervsuddannelse. Museet inviterer til en lang 
række aktiviteter og værksteder, der alle er knyttet 
til museets store særudstilling Håndens Arbejde. 

Blandt andet kan de besøgende blive lærling for en 
dag hos en mester i tre klassiske, men næsten ud-
døde fag. Under kyndig vejledning kan du få fingrene 
i gips, træ og maling og være blandt de få, der har 
lært fra sande mestre: Stukkatøren, skiltemaleren og 
billedskæreren. Og i efterårsferien kan hele familien 
gå i lære som skrædder, når lærlinge fra beklæd-
ningshåndværker-uddannelsen overtager komman-
doen i museets festsal.

Der er også mulighed for, at møde nogle af Dan-
marks dygtigste håndværkere, når tidligere vindere 
af DM i Skills fortæller om deres oplevelser med 
deres fag fra skolebænk til læreplads, fra uddannel-
sesdrøm til guldmedalje.

Mit svendestykke

Sidst med ikke mindst har museet, i samarbejde 
med NEXT og Håndværkerforeningen, lanceret 
kampagnen Mit Svendestykke på Facebook. Her kan 
lærlinge og svende dele oplevelser med at aflægge 
svendeprøve, billeder af svendestykker og udveksle 
erfaringer med hinanden. De kan få fortællinger 
om deres fags historie og møde andre lærlinge og 
svende på tværs af fag.

Læs meget mere om Lærlinges Efterår på museets 
hjemmeside:

NY MAND I SPIDSEN FOR TEKNIK-  
OG MILJØFORVALTNINGEN

1. august startede Søren Wille som ny administrerende 
direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns 
Kommune. Søren Wille er 46 år, uddannet cand.scient.
pol. og kommer fra en stilling som afdelingschef i 
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

”København er en af de bedste byer i verden at bo, leve 
og arbejde i, og en del af den ære tilfalder Teknik- og 
Miljøforvaltningen. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at 
byen fastholder sin stærke position. Det gør vi, ved at 
være en ordentlig og effektiv forvaltning, som både 
evner at tænke nyt, levere sikker drift og professionel 
politisk betjening. Jeg glæder mig til at blive en del af 
holdet, som skal drive udviklingen i København,” siger 
Søren Wille i en pressemeddelelse fra Københavns 
Kommune.

I næste udgave af MESTER bringer vi et 
interview med Søren Wille.

LÆRLINGENES EFTERÅR  
PÅ ARBEJDERMUSEET

spot på dygtige lærlinge

Københavns kommune
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Facebook.com/haandvaerkerforeningenkbh

Instagram.com/haandvaerkerforeningenkbh

linkedin.com/company/haandvaerkerforeningenkbh

I 179 år har håndværkerforeningen 
været    en del af København     
og København en del af  
håndværkerforeningen

Følg os på de sociale medier og se hvordan  
godt håndværk gør byen smuk. Nyager 6 - 2605 Brøndby 

Tlf: 43 96 71 41 - Fax: 43 96 71 51
DS/EN ISO 14001 certi ceret
www.tofteng.dk

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

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.
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På falderebet

Generations-gift

Regeringen ønsker at tilbagerulle 
skatten på generationsskifte af 
virksomheder fra de nuværende 
seks procent til 15. Baggrunden for 
at ændre den tidligere gennemførte 
nedsættelse er, ifølge skatteminister 
Morten Bødskov, at lempelsen ”gav 
skæve skattelettelser for én milliard 
kroner til de danskere, der i forvejen 
har mest”. 

Men er håndværksmesteren med 
tre svende og en lærling virkelig 
blandt de rigeste danskere? Næppe! 
Alligevel er det i høj grad dem der 
bliver ramt, når skattefar kommer og 
tømmer virksomhedens pengekasse 
ved et generationsskifte. 

Et nemt generationsskifte, af i øvrigt 
sunde og veldrevede virksomheder, 
er en samfundsmæssig fordel. Det 
fastholder eksisterende arbejdsplad-
ser, og det sikrer at virksomheden 
kan udvikle sig med en ny genera-
tion, der arbejder, tænker og gør 
tingene på deres egen måde. En 
høj afgift derimod, presser især de 
mindre virksomheder, der dermed 
kan ende ud i lukning eller konkurs, i 
stedet for et fornuftigt generations-
skifte. Det vil være at lægge gift ud 
for virksomhederne. 

Morten Bødskov har i debatten gen-
taget Socialdemokratiets tanker om, 
at virksomheder ved generationsskif-
te skal kunne overdrages skattefrit 
til en erhvervsdrivende fond. Mens 
det meget vel kan være en god idé 
for store virksomheder, så giver det 
absolut ingen mening for frisørsalo-
nen i Brønshøj med to ansatte, eller 
en glarmestervirksomhed i Ballerup 
med mester og tre svende. 

Dermed vil et sådant forslag de facto 
betyde, at det primært er de små 
virksomheder, som skal betale skat 
ved generationsskifte. Den forhøjede 
skat på generationsskifte bliver på 
den måde nærmest en dummebøde, 
hvor man straffes for at være en 
mindre iværksætter, der tager en 
risiko ved at starte en virksomhed, 
skabe arbejdspladser og vækst.

Måske kan regeringen tjene lidt på 
den korte bane, men man taber på 
den lange bane. 

Af Christoffer Susé, adm. direktør


