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Bjørn &  
Peter

Kunsteren og 
Håndværkeren



Magasinet MESTER sætter 
fokus på godt håndværk i 
hovedstaden.

Det er vigtigt at fortælle og 
vise historier om godt hånd-
værk. Og hvad enten du alle-
rede er medlem af Håndvær-
kerforeningen, er forbruger 
eller står overfor at vælge 
en uddannelse, så kan du her 
i magasinet MESTER møde 
dedikerede og dygtige hånd-
værkere, og se eksempler på 
godt håndværk.

 
Velkommen til,  
og god fornøjelse.
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Per vangekjær

FORMAND

Erhvervsvenlighed er også
Borgervenlighed

I slutningen af oktober vedtog et flertal i Tek-
nik- og miljøudvalget i København (endelig) en 
plan for, hvor forvaltningen skal etablere de 500 
nye erhvervsparkeringspladser, som politikerne 
allerede i foråret besluttede skal oprettes. Det 
betyder, at arbejdet med at opstribe pladserne 
kan gå i gang med det samme.

Erhvervsparkeringspladernes betydning er større 
end bare de konkrete 500 parkeringspladser. Det 
viser, at byen og politikerne anerkender det store 
praktiske behov for fremkommelighed for hånd-
værkerne og det øvrige erhvervsliv i byen.

Jeg ser det som et udtryk for, at der er gensidig-
hed i respekten. Erhvervsparkeringspladserne er 
en imødekommelse af, hvad der kan lyde som et 
simpelt og meget lavpraktisk problem, men som 
har stor betydning i hverdagen for alle de hånd-
værkere, som hver dag arbejder med at gøre 
byen bedre. Via fornyelse, istandsættelse eller 
hvis der skal ordnes et tilstoppet toilet.

Træerne vokser ikke ind i himlen, men 
politikerne fortjener at få anerkendelse 
for, at de først nedsætter en task force 
der skal se på problemerne og komme 
med anbefalinger, OG at man herefter 
går konstruktivt i gang med at løse disse 
problemer. 

Jeg ser frem til, at der løses endnu flere 
opgaver i denne ånd. 

MESTER udgives af Håndværkerforeningen København 

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

MESTER udkommer 6 gange om året og sendes gratis til alle 
medlemmer af foreningen samt udvalgte virksomheder og 
brancheorganisationer

Er du interesseret i at modtage MESTER, så ring 3312 2717 eller 
skriv til sekretariatet på hfk@hfk.dk 
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BILLEDSERIE  

Renovering af 

Kongens Nyboder

De karakteristiske rækkehuse 
i Nyboder gennemgår i disse 
år en omfattende og særdeles 
tiltrængt renovering. Kig med 
bag facaden.

Fra bank-

mand til 

brygger

Vi møder Alex 
Kunigenas, der i 2018 
tog springet fra et 
sikkert og velbetalt 
job i Danske Bank til et 
liv som selvstændig 
brygmester.

Danskerne skifter 

stadig køkkenet ud

Den lave rente gør, at der fortsat 
er gang i fornyelserne i danskernes 
boliger.

32

42386 46

18
Når håndværket 

gør en forskel

Maleren forvandlede opgangens nye 
hvide branddøre til en smuk helhed.

TEMA

Bjørn &  

Peter

Kunsteren og 
Håndværkeren

16
Vi skal gøre 

os fortjente 

til tilliden

Mød Søren Wille, der er ny 
adm. direktør i Teknik- og 
Miljøforvaltningen.

m
nº
8

9.000 
mangler 

praktik 
plads!

Vi har Akut 
lærlinge 
mangel 
i byggeriet!
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Kunsteren og Håndværkeren

Har du nogensinde tænkt på, hvordan en bronzeskulptur 
eller for den sags skyld et værk som Dronningens gravmæle 
er blevet til? Bag hvert kunstværk ligger der ikke bare den 
enkelte kunstners ideer, men en lang proces, hvor kunstneren 
arbejder tæt sammen med håndværkere.

”Vores første rigtige fælles opgave var 
”Myternes genforening” i Helsingør i 1990. 
Siden slutningen af 90’erne har vi arbej-
det fast sammen,” siger Peter Funder, der 
ejer virksomheden sammen med sin bror 
Michael. De to brødre samarbejder tæt i 
løsningen af de fleste opgaver for Bjørn 
Nørgaard. 

Erfaringsbaseret dialog

”Vi har fået en erfaringsbaseret dialog 
over årene. Når man arbejder sammen 
gennem mange år lærer man hinandens 
muligheder at kende, og Peter og Michael 
har lært at løse de ting idioten her finder 
på. Derfor bruger jeg typisk de samme 
håndværkere gennem lang tid,” siger 
Bjørn Nørgaard, og suppleres af Peter:

”Det bliver lettere at samarbejde, når 
man som vi har kendt hinanden så 
længe. Og samtidig bliver resultaterne 
bedre, fordi vi kan holde fast i kvaliteten, 
og blive bedre til at finde ud af, hvad det 
er Bjørn vil have,” siger Peter.

En stor del af de kunstværker Bjørn Nør-
gaard udfører, bliver til i samarbejde med 
mange forskellige håndværkere. Om det 
er gobelinerne på Christiansborg, H.M. 
Dronning Margrethes gravmæle eller 
lamperne og mange andre elementer af 
byggeriet Bispebjerg Bakke, så har der 
været håndværkere med. Det er ikke helt 
uden grund, at Bjørn Nørgaard er blevet 
udnævnt til Æreshåndværker af Hånd-
værkerforeningen i 1998. 

Tekst PETER DJURUP

foto Ricky Molloy

F    XC

Kunstværker fra  
Bjørn og Peter

De 30 års samarbejde har 
ført til mange værker. Her 
er nogle eksempler:

H.M. Dronningens 
gravmæle | sarkofag til 
Hendes Majestæt Dron-
ning Margrethe opsat i 
Roskilde Domkirke

Portparti til Christianskir-
ken i Fredericia

Ars | Scientia | Iustitia | 
skulptur i Bronze der skal 
opstilles på Aarhus Insti-
tute of Advanced Studies, 
Aarhus Universitet – i 
skrivende stund på vej fra 
bronzestøber i Italien til 
Danmark

Treenigheden | Skyggen, 
rejsekammeraten og 
Improvisatoren | H. C. 
Andersen skulptur på Ba-
negårdspladsen i Odense

Skulptur til Helligåndskir-
ken i Flensborg 

Bispebjerg Bakke,  byggeri 
opført af Håndværkerfor-
eningen København

MESTER • nº 8
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Bjørn & Peter

   ESTER møder to mestre på hver 
deres felt; billedhuggeren Bjørn Nør-
gaard og stukkatøren Peter Funder til en 
samtale om netop samarbejdet mellem 
kunstner og håndværker, og hvor græn-
sen går mellem de to fagligheder. De to 
har arbejdet tæt sammen i mange år. Det 
er blevet til en del kunstværker gennem 
årene, og når man sidder overfor de 
to herrer, er det tydeligt, at de kender 
hinanden godt.

”Du vil jo ikke have Nescafé, siger Peter 
Funder, med henvisning til, at Bjørn kun 
drikker espresso eller te, hvilket ikke lige 
kan frembringes denne dag på stukkatør-
værkstedet på Christianshavn. 

30 års samarbejde

Overalt på værkstedet ligger der et tyndt 
lag af hvidt støv fra gipsarbejdet - alli-
gevel er Bjørn Nørgaard mødt op i sort 
habit. Men Bjørn kender godt risikoen for 
gips på tøjet, når han besøger sin faste 
stukkatør. De to har nemlig arbejdet 
sammen i snart 30 år. De mødte hinan-
den første gang i 1983, hvor Peter var i 
lære som stukkatør, og var med til at ud-
føre en udsmykning på Panum Instituttet, 
som Bjørn havde skabt. 
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Bjørn nørregård

Grænsen mellem kunst og håndværk

Når man som kunstner udvikler et 
værk, som i praksis skal udføres af an-
dre, er det vigtigt at de håndværkere 
man bruger, forstår hvad man ønsker 
at få frembragt. Og der er ingen tvivl 
om, at man som stukkatør indimellem 
skal være kreativ for at udføre Børn 
Nørgaards idéer. Men hvor går græn-
sen mellem kunstner og håndværker?

”For mig er der ingen tvivl. Vi er ikke 
de kreative. Vi udfører det, som Bjørn 
har udtænkt efter hans anvisninger. 
Det er selvfølgelig os, der er eksper-
ter ud i hvad der kan lade sig gøre, 
og derfor kommer vi med forslag til, 
hvordan opgaven kan løses. Det ligger 
jo i vores håndværk. Fordelen ved at 
arbejde sammen med Bjørn er, at han 
har stor forståelse for håndværket, 
og derfor har vi altid en god løbende 
dialog fra begyndelsen til projektet er 
fuldført,” siger Peter Funder.

På spørgsmålet om, hvorvidt Bjørn 
har ændret noget på en idé efter at 
Peter har arbejdet på den, lyder svaret 
med et smil.

”Nej. Men i øvrigt er vi alle skabende i 
kunsten og i håndværket, hver i vores 
fag. I sidste ende er det mit ansvar at 
værket bliver som jeg vil have det, da 
det er mig der har fået opgaven fra en 
kunde,” siger Bjørn.

Langt fra idé til værk

At udvikle kunstværker kan være en langvarig proces. Fra idé til 
endelig udførelse kan der gå mange år. Og når Bjørn Nørgaard 
arbejder sammen med håndværkere som Peter Funder, er 
håndværkerne typisk med i hele forløbet fra tilbudsgivning til 
færdigt værk.

”Når jeg får en opgave hvor der indgår stukkatørarbejde, taler 
jeg med Peter om, hvordan den kan løses, hvad der skal til, 
hvor lang tid det tager, og dermed også hvad det skal koste. 
Mange gange får jeg et budget fra opdragsgiveren, og så må vi 
jo sammen finde ud af, hvad der kan lade sig gøre inden for det 
budget. Der er ikke forskel på Peters og min virksomhed. B

Hvem er  
Bjørn Nørgaard

Bjørn Nørgaard er 
billedhugger. Han var 
elev på Eks-skolen – Den 
eksperimenterende 
kunstskole, der blev 
stiftet af Poul Gernes og 
Troels Andersen i 1961. 
Oprindeligt blev han 
kendt for hesteslagtnin-
gen på en mark ved Kir-
ke Hyllinge som protest 
mod Vietnamkrigen. Men 
han har siden fremstillet 
kunstværker som i dag 
kan ses både i Danmark 
og udlandet. 
Han har gennem sit 
virke arbejdet med 
flere former for kunst. 
Særligt med billedkunst 
og skulpturer, men også 
med gobeliner. Det er 
Bjørn der er ophavs-
mand til de 17 gobeliner 
på Christiansborg. De 
var en gave fra dansk 
erhvervsliv og en lang 
række fonde til Dronning 
Margrethe i anledning af 
hendes 50-års fødsels-
dag i 1990.

Bjørn Nørgaard har 
dertil været professor på 
Kunstakademiet, og har 
gennem hele sit virke 
kæmpet for kunstens 
vilkår. Han er ridder af 
Dannebrog og modtager 
af Eckersbergmedaljen 
samt Thorvaldsenmedal-
jen. Desuden udnævnt 
til æreshåndværker af 
Håndværkerforeningen 
København i 1998.

Vi er selvstændige, som skal have 
det til at løbe rundt med de opga-
ver vi løser. Det skal kunne hænge 
sammen i sidste ende,” siger Bjørn. 

Hvis det er tale om skulpturer, der 
skal ende i bronze, skal der også 
tages bronzestøbere med på råd, 
og er det endelige materiale glas, 
er det glaspusteren, der skal med.

”Vi skal få enderne til at hænge 
sammen. Derfor er det vigtigt, at vi 
som stukkatører kender processen 
hos eksempelvis bronzestøberen. 
Og jeg har gennem årene lært me-
get af at arbejde sammen med de 
bronzestøbere vi bruger, og vi har 
tæt samarbejde med dem, når vi er 
i gang med et projekt,” siger Peter.

Processen tager selv sagt lang tid, 
så kan man aldrig blive utålmodig?

”Nej, egentlig ikke. Det er langvarige 
processer, men der sker jo noget 
nyt gennem hele forløbet, og fra 
vores side slipper vi jo projekterne, 
når vi har leveret formene til bron-
zestøberne,” siger Peter Funder. 

Vi er selvstændige, som skal have 
det til at løbe rundt med de opga-
ver vi løser. Det skal kunne hænge 
sammen i sidste ende,” siger Bjørn. 

Hvis det er tale om skulpturer, der 
skal ende i bronze, skal der også 
tages bronzestøbere med på råd, 
og er det endelige materiale glas, 
er det glaspusteren, der skal med.

”Vi skal få enderne til at hænge 
sammen. Derfor er det vigtigt, at vi 
som stukkatører kender processen 
hos eksempelvis bronzestøberen. 
Og jeg har gennem årene lært me-
get af at arbejde sammen med de 
bronzestøbere vi bruger, og vi har 
tæt samarbejde med dem, når vi er 
i gang med et projekt,” siger Peter.

Processen tager selv sagt lang tid, 
så kan man aldrig blive utålmodig?

”Nej, egentlig ikke. Det er langvarige 
processer, men der sker jo noget 
nyt gennem hele forløbet, og fra 
vores side slipper vi jo projekterne, 
når vi har leveret formene til bron-
zestøberne,” siger Peter Funder. 
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”Erfaringsbaseret viden er efterhånden afskaffet i samfundet. 
Dem, der sidder og styrer offentlige udbud, er uden tvivl gode 
til Excelark og tal, men de ved ikke noget om processerne ved 
et byggeri, og hvad det kræver, når der skal udvikles noget nyt. 
Tidligere havde man en kongelig bygningsinspektør, der havde 
indsigt i håndværk og byggeri. Men den funktion er nu i udbud, 
og det er et problem, da det udelukkende kommer til at handle 
om pris frem for kontinuitet og erfaring, når noget skal bygges 
eller holdes vedlige. I mange offentlige byggerier tager man 
ikke højde for drift og vedligehold, og derfor ender bygninger 
med at forfalde indtil de bliver revet ned. Det giver jo ingen 
mening,” lyder det fra Bjørn Nørgaard.

Og når man spørger Bjørn Nørgaard, hænger fokus på kvalitet i 
byggeriet og i kunsten tæt sammen med, at der er brug for fle-
re dygtige håndværkere, og mere forståelse for hinandens fag.

”Håndværksuddannelserne skal også have et løft, og så bør 
man skabe et bedre samarbejde mellem eksempelvis arkitek-
ter og håndværkere, så begge får bedre forståelse for hinan-
dens faglighed. Alle vores store møbelarkitekter havde tidligere 
en håndværksmæssig uddannelse. Det bør nye arkitekter også 
have. Vi skal løfte håndværket, og give de unge lyst til at vælge 
en håndværksuddannelse,” lyder det fra Bjørn Nørgaard. 
 
Både Bjørn og Peter er også enige om, at der skal være bedre 
plads på håndværksuddannelserne til de unge, som har svært 
ved at læse og skrive.

”Som det er i dag, kommer man som håndværkerelev direkte 
fra folkeskolen til det første skoleforløb på teknisk skole, og 
hvis du ikke er glad for skolen, er det ikke vejen at gå. Der skal 
derfor være bedre muligheder for, at kommer ud på en bygge-
plads eller på et værksted og arbejde,” siger Peter Funder.

PETER FUNDER

Gammelt samarbejde

Det at billedhuggere og håndvær-
kere arbejder sammen er en meget 
gammel tradition. I gamle dage hed 
dem, der lavede formene ”gipse-
re”, og de blev uddannet samme 
sted som billedhuggerne. Arts 
and Crafts gik hånd i hånd. Det har 
Bjørn Nørgaard tidligere forsøgt at 
genetablere.

”Da jeg var professor på Kunst-
akademiet arbejdede jeg for at få 
oprettet figurhuggerskolen, hvor 
billedhuggere og håndværkere 
skulle uddannes sammen. I gamle 
dage var det faktisk lederen af 
Kunstakademiet, der godkendte 
svendeprøver for arkitekter og 
håndværkere, og jeg prøvede at få 
flere kulturministre til at etablere 
Figurhuggerskolen,” fortæller Bjørn 
Nørgaard.

Det lykkedes, at få Brian Mikkelsen 
til at godkende en to-årig prøvepe-
riode, i hans tid som kulturminister, 
men den blev ikke gjort permanent 
under Bertel Haarder som kultur-
minister.

”Jeg deltog i en debat på Folkemø-
det for nogle år siden med bl.a. 
Bertel Haarder og Pia Kjærsgaard. 
Der fandt jeg ud af, at Bertel ikke 
vidste, at Figurhuggerskolen var 
blevet nedlagt igen under ham, 
som minister,” siger Bjørn Nørgaard.

Bedre kvalitet efterlyses

Bjørn Nørgaard har alle dage været 
fortaler for bedre forståelse for 
arbejdet mellem kunstnere og 
håndværkere. Og i det hele taget 
forståelse for, hvad der skal til for 
at bygge et hus, skabe et værk eller 
udvikle noget håndværksmæssigt.
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Skulptur i flere stykker

Når man taler med de to 
herrer om håndværket, 
kunsten og samfundet er der 
ingen tvivl om den gensidige 
respekt og forståelse for 
forskellige fagligheder. Men 
selvom samarbejdet mellem 
de to er tæt, så er der en del 
af processen, som Bjørn næg-
ter at deltage i. 
 
”Ofte er en skulptur så stor, 
at vi bliver nødt til at skære 
Bjørns modeller i stykker før 
vi kan lave formene, som skal 
sendes til bronzestøberen. 
Det bryder Bjørn sig ikke om,” 
siger Peter, og suppleres af 
Bjørn: ”Jeg holder mig væk 
fra værkstedet, hvis de skal 
skære i lerskulpturen. Det kan 
jeg ikke lide at se.” 

Men han kan nu være helt 
rolig. Det er naturligvis ikke 
tilfældigt, hvordan en skulptur 
bliver skilt ad. Alle dele bliver 
minutiøst nummereret så der 
ikke er tvivl om, hvordan de 
skal samles igen, når de når 
frem til bestemmelsesstedet. 
Kunstværkerne ender altid 
som de skal. Og resultaterne 
taler for sig selv. Rundt om-
kring i Danmark kan man se 
mange værker fra Bjørn Nør-
gaards hånd med fingeraftryk 
af Peter Funder, og allerede til 
næste år har de to herrer et 
nyt projekt i støbeskeen.

Når Bjørn Nørgaard får en bestilling på en skulp-
tur, går han i gang med at udtænke, hvordan den 
skal se ud. Idéen skal nogle gange godkendes af 
opdragsgiveren. Han udarbejder en skitse, som er 
grundlaget for det videre arbejde, hvor håndvær-
kerne kommer ind i billedet. 

Er arbejdet med en bronzeskulptur, så er både 
stukkatørerne Michael og Peter Funder, samt 
bronzestøbere enten i Danmark eller Italien, med 
i processen. Sammen med dem lægger Bjørn et 
budget, der tager højde for alt andet end opsæt-
ning og hvis der skal indgå vand – i eksempelvis 
et springvand - i det færdige kunstværk.

”Vand er ikke nemt at have med at gøre, så 
det må opdragsgiveren tage sig af,” siger Bjørn 
Nørgaard.

For at kunne sætte en samlet pris på værket, skal 
både Peter Funder og bronzestøberen give en 
pris på, hvad det koster dem at udarbejde deres 
del af opgaven. Der er ofte et fast budget for en 
opgave, og derfor handler det om at finde ud af, 
hvordan opgaven kan løses inden for budgettet. 

På baggrund af Bjørns idé og tegninger og model-
ler udarbejder Peter formen som bronzestøberen 
skal bruge til at støbe efter. Bjørn kommer typisk 
på værkstedet på Christianshavn mens gipsar-
bejdet er i gang. Formen er et 1 til 1 aftryk af det 

endelige kunstværk, og når det er klart, sendes 
det til bronzestøberen. Bjørn Nørgaard har både 
en bronzestøber i Danmark og en i Italien, som 
han bruger fast.

Hos bronzestøberen bruges formen til at støbe 
efter. Her er Bjørn også med inden den endelige 
skulptur støbes. Han skal sikre, at alt bliver som 
det skal være. Men med den rigtige form kan det 
næppe gå galt i bronzestøberiet.

Når skulpturen er støbt, bliver den fragtet der-
hen, hvor den skal stilles op. Bjørn er altid med 
til opstillingen og selvfølgelig til afsløringen af 
værket.

SÅDAN BLIVER EN SKULPTUR TIL
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i København

håndværker
Foreningen

KBH

Hvem er Peter Funder

Peter Funder kommer fra 
en akademikerfamilie, 
men havde ikke lyst 
til at følge traditionen. 
Han ville hellere være 
håndværker, efter at 
have prøvet forskellige 
jobs. Et af dem var som 
konservatormedhjælper 
på Glyptoteket. Her blev 
han opmærksom på 
de mange forskellige 
muligheder inden for 
gipsarbejdet, og søgte 
læreplads som stukkatør. 
Lærepladsen var hos Ove 
H. Svensson & Søn.

Efter endt læretid blev 
han selvstændig, og 
kastede sig ud i livet som 
håndværksmester med 
værksted i et 1700-tals 
hus på Christianshavn. 
Han fortsatte samarbejdet 
med Glyptoteket, 
med levering af 
gipsafstøbninger til deres 
museumsbutik.  
Peters bror Michael 
blev ligeledes udlært 
stukkatør, hvorefter 
han købte halvdelen af 
virksomheden, som siden 
har heddet Brdr. Funder 
Stukkatører ApS.

Peter og Michael Funder 
driver virksomheden 
sammen fra at 1700-tals 
hus på Christianshavn
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Vi skal gøre 
os fortjente 
til tilliden

1. august startede Søren 
Wille (46) som ny adm. 
direktør i Teknik- og 
Miljøforvaltningen. Han 
bliver dermed en central 
spiller i de kommende års 
arbejde med at udvikle 
vores smukke hovedstad. 
MESTER har sat Søren Wille 
stævne, for at spørge ind 
til, hvad hans planer er for 
forvaltningen, der har haft 
en del udfordringer i det 
seneste år.  

D

Tekst Jakob Bo Andersen

Foto Troels Heien, Københavns Kommune

Starter med byggesagsbehandling

Men hvor skal man starte, når der er så man-
ge brændende platforme? 

For Søren Wille har svaret været byggesags-
behandlingsområdet, hvor forvaltningen 
har oparbejdet en sagspukkel på 1.200 åbne 
byggesager. Og det er alt for mange.

”Mit første fokus har været på byggesagsbe-
handlingen, fordi det er et område, som har så 
stor betydning for byen og virksomhederne. 
Her har vi oparbejdet en alt for stor sagspuk-
kel, og derfor har vi nu lagt en plan for, hvor-
dan vi hurtigst muligt får den pukkel væk. Det 
er nummer et! Vi skal levere på vores grund-
produkt; at behandle og afgøre byggesagsan-
søgninger. Mens vi får styr på sagspuklen, skal 
vi sideløbende kigge på, hvordan kan sikre et 
bedre tempo og mere ensartet kvalitet i vores 
sagsbehandling,” siger Søren Wille.

Da MESTER møder Søren Wille har politikerne 
i Borgerrepræsentationen netop godkendt 
budgettet for 2020, og her har politikerne 
kvitteret for genopretningsplanen med en 
ekstrabevilling på i alt 26 mio.kr.

”Politikerne i Borgerrepræsentationen har 
godkendt en ekstrabevilling til at få bugt med 
sagspuklen, og det ser jeg som en stor til-
lidserklæring til, at man tror på, at vi kan løfte 
opgaven,” siger Søren Wille.

Der er behov for en kommunal  
servicekultur

Umiddelbart efter kommunalvalget i 2017 
nedsatte overborgmester Frank Jensen (A) en 
task force, som skulle komme med anbefalin-
ger til, hvordan man får skabt bedre vilkår for 
erhvervslivet i Københavns Kommune. 

Task forcens primære anbefaling 
gik på, at der skal skabes et stærkt 
politisk ejerskab til en ny servicekultur 
i kommunen, særligt i teknik- og miljø-
forvaltningen. Task forcen anbefalede 
bl.a., at ”borgmestre og topchefer i de 
relevante forvaltninger i Københavns 
Kommune skal tage et stærkt ejerskab 
til en målrettet omstilling til service-
kultur over for virksomhederne”. Og 
det er Søren Wille enig i.

”Det er en daglig ledelsesopgave for 
både mig selv og mine chefer, at æn-
dre den måde vi løser vores opgaver 
på. Vores arbejde skal være gennem-
syret af værdier som åbenhed, ordent-
lighed, integritet og i det hele taget de 
klassiske embedsmandsyder. Og så er 
dialog et nøglebegreb for mig,” siger 
Søren Wille og fortsætter.

”For mig at se, er det allervigtigste 
mål vi kan opstille for vores arbejde i 
forvaltningen, at det bliver en lige så 
god oplevelse at være i kontakt med 
kommunen, når vi er myndighed og 
arbejder med byggesager, arrange-
mentstilladelser eller lokalplaner, 
som det er i hverdagen, når vi bor og 
arbejder i byen. Flere målinger viser, 
at sådan bliver det ikke oplevet i dag, 
og derfor er det centralt at vi arbejder 
på at give en professionel kundeople-
velse, uanset hvilken vej du kommer 
ind til kommunen. Som borger eller 
virksomhed skal du være sikker på, at 
vi har styr på din sag.”

Dialog og feedback

Og netop dialog er ifølge Søren Wille 
helt afgørende for, at forvaltningen 
kan få en bedre forståelse af, hvordan 
kunderne oplever samarbejdet. Derfor 
inviterer Søren virksomheder, borger 
og organisationer til dialog. 

”Der var engang et skilt i et supermar-
ked, hvor der stod: Er du tilfreds, så sig 
det til andre. Er du utilfreds, så sig det 
til os. Det er der jeg gerne vil hen. Vi 
skal åbne op og hele tiden have føling 
med hvad borgerne, virksomhederne 
og organisationerne siger om os. Vi 
vil gerne vide hvad vi kan gøre bedre,” 
siger Søren Wille.

”Jeg vil gerne have, at kommunen og 
erhvervslivet står på samme side af 
den sten, som vi forsøger at skubbe 
op ad bakken. Vi skal samarbejde om 
at udvikle byen – det burde vi have en 
fælles interesse om.”

et er knapt fire måneder siden 
Søren Wille første gang trådte ind 

ad døren som adm. direktør i Teknik- 
og miljøforvaltningen i København. Med ét 
blev han øverste administrative chef for mere 
end 2.000 medarbejdere i en forvaltning, der 
er langt tættere på sine kunder, end Søren er 
vant til fra Transportministeriet.

”Mange af vores opgaver berører borgerne 
og virksomhederne direkte, og de ting vi gør 
har konsekvenser. Det gælder alt fra veje og 
fremkommelighed over byggesagsbehand-
ling til affald og renhold. Det er en stor kom-
pleks portefølje vi arbejder med,” forklarer 
Søren Wille.

Gennem de seneste par år har forvaltningen 
dog været ramt af en lang række dårlige 
sager, som har fået både medier, politikere, 
virksomheder og borgere til at stille spørgs-
målstegn ved den måde forvaltningen har 
løst sine opgaver på; Det har ført til, at tilliden 
er i bund.

”Der er ingen tvivl om, at en af de allervigtig-
ste opgaver for mig som adm. direktør er, at 
få genskabt tilliden til forvaltningen. Både hos 
politikerne i Borgerrepræsentationen, men 
selvfølgelig også i omverdenen; Hos er-
hvervslivet og borgerne. Her skal man vide, at 
når vi når frem til en afgørelse eller opkræver 
et gebyr, så er det rigtigt,” siger Søren Wille.

Han understreger dog samtidig, at det er en 
opgave, der ikke lige er løst i morgen.

”Det er en proces som kommer til at tage 
lang tid. For det nytter ikke, at vi siger hvad 
vi vil. Vi skal vise, at vi gør det, og på den 
måde gøre os fortjente til tilliden. Det er en 
opgave, som vi tager meget alvorligt, og hvis 
vi mødes igen om et år vil jeg gerne have, at 
man oplever, at vi har flyttet os. Men det er 
en vedvarende proces.”

Det er Teknik- og 
Miljøforvaltningen, 
der i dagligdagen 
er ansvarlig for 
drift og udvikling 
af byen.

Forvaltningen 
varetager myndig-
hedsopgaver og 
servicerer borgere 
og erhvervsliv, 
blandt andet inden 
for miljøområdet, 
lokalplanlægning, 
byfornyelse, bygge-
sagsbehandling og 
trafikområdet. 

Desuden er det 
Teknik- og Miljøfor-
valtningen, der står 
for renholdelsen, 
vedligeholdelse 
og udvikling af 
byens veje og 
parker, foretager 
parkeringskon-
trol og driver de 
københavnske 
kirkegårde. 

Forvaltningen har 
ca. 2.050 medarbej-
dere og administre-
rer et bruttobudget 
på knap 3 mia. kr. 



19

Siger

Ministeren

"Der mangler 9.000 
praktikpladser på 
erhvervsuddannelserne" 

Styrelsen for It og Læring (STIL) 
offentliggjorde i oktober årssta-
tistikken for praktikpladsområ-
det på erhvervsuddannelserne 
for 2018. Rapporten viser, at 
der er i 2018 blev indgået 
knapt 45.200 uddannel-
sesaftaler med elever og 
virksomheder. Det er en 
stigning på tre procent 
siden 2014. 

I den forbindelse 
udtaler børne- og 
undervisnings-
minister Pernille 
Rosenkrantz-Theil 
til ministeriets 
hjemmeside.

”Der er sket en 
lille stigning 
i antallet af 
elever, der har 
fået praktik-
plads i en 
virksom-
hed. Det er 

langt 
fra godt nok, 
når 9.000 elever 
på erhvervsuddannel-
serne mangler en praktik-
plads. Så det er ikke noget, jeg kom-
mer til at fejre, før vi er i mål.”

”Vi har grundlæggende ikke fat i de 
rigtige værktøjer til at løse udfordrin-
gen om at få flere praktikpladser til 
vores faglige uddannelser, når det 
stadigvæk kan være et problem efter 
så mange år. Regeringen helmer ikke, 
før vi er helt i mål med at skaffe lære-
pladser nok,” slutter Pernille Rosen-
krantz-Theil.

Statistikken viser, at langt de fleste af 
de elever, der mangler praktikplads, er 
i skolepraktik. 5.000 var i skolepraktik 
ultimo 2018, og det er et fald på ca. 
2.000, siden det toppede i 2016.

Statistikken viser ligeledes, at stignin-
gen i antallet af uddannelsesaftaler 
primært er sket inden for de korte 
aftaler, mens de ordinære uddannel-
sesaftaler, der dækker hele uddannel-
sesforløbet, er faldet. Det er særligt 
inden for det offentlige område, at det 
halter med at oprette praktikpladser.

"Manglen på lærlinge er  
akut i byggeriet"

Murerfaget er et af de fag 
der mangler lærlinge, og 
oldermand Christian Dahl 
Pedersen fra Københavns 
Murerlaug efterlyser po-
litiske initiativer, for at få 
flere unge til at vælge en 
erhvervsuddannelse.

Hvad siger du til ministe-
rens udmelding om, at 
der mangler 9.000 prak-
tikpladser, og at det skal 
der gøres noget ved?

”Det er en forhastet og 
forkert konklusion at 
drage at der mangler 
praktikpladser. Vi 
mangler lærlinge 
i byggefagene, 
og ikke mindst i 
murerfaget. Vi har 
ledige praktikplad-
ser lige nu i vores 
virksomhed, og 
vi kan ikke finde 
lærlinge selv 
om vi gør alt 
for det. Vi er 
frivilligt aktive 
ved at tage ud 
på skolerne, 

og fortæl-
le om 

er-

hvervsuddannelserne og mulig-
hederne, og selv når vi annonce-
rer gennem vores netværk efter 
lærlinge får vi ikke nogen,” siger 
Christian Dahl Pedersen.

Politiske initiativer efterlyses

Som næstformand i Dansk Byg-
geri har Christian Dahl Pedersen 
en stor berøringsflade til virk-
somheder i byggefagene.

”Mine medlemsvirksomheder 
siger det samme. Også når jeg 
kommer rundt i landet for Dansk 
Byggeri efterlyser virksomhe-
derne lærlinge. I Jylland spør-
ger de mig, om de manglende 
praktikpladser er et Københav-
nerproblem, for de forstår ikke, 
at der bliver talt om manglende 
praktikpladser fra politisk side,” 
siger Christian Dahl Pedersen, og 
fortsætter.

”Vi er meget aktive i byggefa-
gene med at sætte kampagner 
i gang, og vi går ud på skolerne 
for at gøre opmærksom på 
mulighederne. I Murerlauget har 
vi f.eks. selv finansieret en stor 
kampagne, som skulle tiltrække 
de unge. Men vi kan ikke løfte det 
alene, og det nytter ikke at slå os 
oveni hovedet og sige, at vi bare 
skal skaffe praktikpladser. Dem 
har vi, men vi mangler materia-
let. Ministeren bliver nødt til at 
fjerne skyklapperne, og i stedet 
arbejde sammen med os, ved 
bl.a. at gå ud på skolerne og 

gymnasier, og tale for de hånd-
værksmæssige uddannelser, og 
evt. skabe bedre fysiske rammer 
på de tekniske skoler.”

”Jeg kaster ikke opgaven fra mig. 
Jeg vil fortsat være en del af at 
løse opgaven, men ministeren 
skal også bidrage med, at få de 
unge til at vælge en håndværks-
mæssig uddannelse gennem 
sine politiske initiativer, i stedet 
for at straffe virksomhederne. 
Vores branche og ikke mindst 
de privatejede virksomheder, til 
forskel fra visse andre, løfter en 
meget stor samfundsmæssig 
opgave med uddannelse, og det 
burde ministeren være taknem-
melig for, og i stedet agere som 
en medspiller på opgaven,” siger 
Christian Dahl Pedersen, og sen-
der en åben invitation:

”Jeg vil gerne invitere ministe-
ren til et møde, så hun kan få 
det med mine egne ord, og 
forhåbentlig få bedre syn for 
sagen. Hun skal se ligningen i 
hele dens kontekst, i stedet for 
kun at have fokus på facit, med 
risiko for at drage forhastede 
og forkerte konklusioner som 
skader erhvervslivet. Hun skulle 
tage at bruge sin tid på andet, 
end bare at kigge i statistikker, 
og lytte til os håndværksmestre 
istedet. Ovnen er varm og vi er 
klar, men vi mangler dejen til at 
bage bollerne,” lyder budskabet 
fra Christian Dahl Pedersen.

Christian Dahl Pedersen, 
murermester i 
virksomheden J. 
Ole Pedersen A/S, 
og oldermand for 
Københavns Murerlaug, 
næstformand i 
Dansk Byggeri, 
bestyrelsesmedlem i 
Murersektionen under 
Dansk Byggeri og i 
Håndværkerforeningen 
København.

Pernille Rosenkrantz-
Theil (S), børne- og 
undervisningsminister.

9.000 
mangler 
praktik 
plads!

MESTER har tilbudt ministeren at 

kommentere på sagen, men hun 

har ikke ønsket at medvirke

Vi har Akut 
lærlinge 

mangel 
i byggeriet!

Siger

Arbejdsgiveren

» 
TEMA AF PETER DJURUP og Jakob Bo Andersen

F
o

t
o

 S
t

e
e

n
 B

r
o

g
a

a
r

d

Kilde 

Børne- og Undervisningsministeriet - uvm.dk



20 21

Ole Heinager, 
formand for Danske 

Erhvervs- og 
Gymnasieskolers 

ledere og direktør på 
NEXT - Uddannelse 

København.

Ikke kun 
mangel på 
praktikpladser

SIGER 

Skolelederformanden

Undervisningsministeren 
har meldt ud, at der skal 
gøres noget for at skaffe 
praktikpladser til de 9.000 
unge, der mangler. Men 
udfordringerne i forhold 
til praktikpladser er langt 
mere nuanceret end som 
så. Der er nemlig mange 
håndværksmestre 
i byggefagene der 
mangler lærlinge. 

”Det er ikke manglen på 
praktikpladser, der er det 
største problem, når det 
gælder erhvervsuddan-
nelserne. Problemet 
er at kendskabet til 
erhvervsuddannel-
serne er alt for lille. 
I region hovedsta-
den er det kun 13 
procent af eleverne 
fra folkeskolen, 
der vælger en er-
hvervsuddannelse, 
mens 80 procent 

vælger en gymnasi-
al uddannelse, og det 

er et problem,” siger Ole 
Heinager.

Byggefag mangler lærlinge

Et af problemerne med den lille 
søgning på erhvervsuddannelserne 

er, at der er mange håndværksme-
stre, der mangler lærlinge. 

”Når vi taler om de 9.000 der mang-
ler praktikpladser, skal vi også tale 
om de over 70.000 der har en aftale. 
Vi har mange fag, hvor der ikke kan 
fyldes elever nok ind. Alle stenfage-
ne som stuktør og murer m.fl. og 
alle industriuddannelserne mangler 
lærlinge. Derfor giver det et skævt 
billede kun at tale om de 9.000. De 
skal både ses i forhold, hvem der 
reelt mangler praktikpladser, både 
i forhold til fag og hvor i landet de 
befinder sig,” siger Ole Heinager.

Der hvor der blandt andet mangler 
praktikpladser er på de kreative fag 
som eksempelvis mediegrafikere og 
fotografer. Men der er også et andet 
forhold, der gør, at de 9.000 giver et 
skævt billede ifølge Ole Heinager.

”Når jeg har 150 tømrere, der er 
blevet færdige med deres grundfor-
løb inden sommerferien, kan der gå 
mere end tre måneder inden de har 
plads i en virksomhed. Og de kom-
mer derfor til at tælle med i statistik-
ken over dem der mangler praktik-
plads selv om de i praksis ender med 
at få pladser,” siger Ole Heinager.

Plads til dem med krudt bagi

En af grundene til, at der er for få 
der søger ind på erhvervsuddannel-
serne er, at der i folkeskolen overve-
jende er fokus på de boglige fag, som 

naturligt leder videre til gymnasiet. 
Sådan har det været gennem flere 
år, og selv om der med den politiske 
aftale, fra folkeskole til faglært, nu er 
kommet flere praktiske fag ind i folke-
skolen, er det stadig ikke nok.

”Folkeskolen er blevet en skole for 
dem, der sidder stille. Ikke for dem der 
har krudt bagi, og gerne vil lave noget 
praktisk. Jeg ser mange unge, der får 
udfoldet deres talenter på erhvervs-
skolerne, og samtidig er der mange af 
dem, der vælger gymnasiet, som ikke 
burde gå der. Ud fra et menneskeligt 
synspunkt kan vi ikke være bekendt, at 
kanalisere de unge over i en retning, 
hvor flere med en dårlig studenterek-
samen ender som ufaglært arbejds-
kraft, fordi de ikke skulle have været 
i gymnasiet fra starten,” siger Ole 
Heinager.

De modige på erhvervsuddannelserne

Fra politisk side har der gennem man-
ge år været fokus på, at Danmark skal 
være et vidensamfund. Det har na-
turligt ledt hovedparten af de unge i 
retning af de gymnasiale uddannelser, 
med henblik på at tage en længereva-
rende universitetsuddannelse.

”Den gamle socialdemokratiske drøm 
om, at vi alle skulle være akademi-
kere, for at stige op af den sociale 
rangstige, holder ikke længere. Vi har 
brug for håndværkerne. Men vi har 
samtidig et uddannelsessystem, der 
ikke har ændret sig meget i de sidste 
30 år, selv om ungdomskulturen 

har ændret sig. Derfor er det svært 
at tiltrække de unge i større grad til 
erhvervsuddannelserne,” siger Ole Hei-
nager og fortsætter:

”Jeg siger altid, at de der vælger en 
erhvervsuddannelse, er de modige 
unge. De står op tidligt om morgenen. 
Står tidligt ude på byggepladserne i 
snevejr eller møder om morgenen om 
lørdagen i frisørsalonen, mens deres 
venner fra gymnasiet, sover efter 
fredagens fest. Det er modigt,” siger 
Ole Heinager. 

Forstå de unge bedre

Det er ikke kun festerne der gør, at 
de unge vælger gymnasiet. Men fordi 
kompleksiteten i uddannelsessyste-
met er stor, kan det virke nemmere 
at vælge gymnasiet. Det er en bred 
uddannelse set i forhold til, hvis man 
vælger et fag på en erhvervsuddan-
nelse.

”Jeg er fortaler for, at vi skal have 
nogle bredere grundfagsforløb, 
med en mulighed for at specialisere 
sig senere, end man gør i dag. Man 
kan eksempelvis have et forløb, der 
omfatter alle træfagene, og så kan 
man senere vælge om man vil være 
tømrer eller bygningssnedker. Det vil 
appellere mere til de unges behov i 
dag,” mener Ole Heinager.  

I det hele taget er der behov for at 
være mere åben for de unges vaner 
og kultur. Også når det gælder hånd-
værksmestrene. 

”Når vi mangler elever og ikke praktik-
pladser, så bliver man nødt til at være 
lidt mere rummelige over for de unge. 
Hvis man skal lave en epoxyfuge, skal 
man på kursus i 14 dage. Men man 
skal ikke have nogen uddannelse i at 
håndtere unge mennesker. Derfor er 
der nogen, der har svært ved at hånd-
tere de unge og for eksempel smider 
de unge ud første gang de kommer 
for sent. Mestrene bør måske udvise 
lidt mere tålmodighed. De unge er i 
et uddannelsesforløb, og er ikke kun 
arbejdskraft. Man er i dag ikke voksen 
når man er 16 år, som man var det før 
i tiden,” siger Ole Heinager

Drømmecenarie for fremtidens 
uddannelser

Ole Heinager har et drømmescenarie. 
Ungdomsuddannelserne skal blandes 
mere, og så skal gymnasieeleverne 
have materialelære.

”Vi skal blande de unge mere, og få 
skabt et fælles ungdomsmiljø på 
tværs af de gymnasiale og erhvervs-
uddannelser, som vi fx ser med 
EUXen. Jeg bryder mig ikke om den 
opdeling af dem der kan læse og dem 
der lærer gennem hænderne. Vi må 
ikke afskaffe vekseluddannelserne, 
men tværtimod udbrede dem til også 
at omfatte de akademiske uddannel-
ser. De, der vælger universitetsuddan-
nelserne burde også have materiale-
lære,” lyder drømmescenariet fra Ole 
Heinager.

» 
TEMA
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Kira Gilling-Hansen, 
kampagneleder for Dit 
Barns Fremtid.

SIGER

Dit Barns Fremtid

stil åbne 
spørgsmål 
til dit barn

!

Forældre har stor indflydelse på de 
unges valg af ungdomsuddannelse 
og videre færd gennem 
uddannelsessystemet. Selv om unge 
mennesker nok ikke selv giver udtryk 
for, at de lytter til deres forældre, når 
de skal træffe et uddannelsesvalg, 
så spiller forældre en vigtig rolle. Det 
gør ældre søskende også, da mange 
skeler til, hvad de store søskende har 
valgt. Det viser en undersøgelse som 
Tænketanken DEA udgav i 2018, og 
det bekræfter Kira Gilling Hansen, 
der er projektleder og initiativtager til 
Dit Barns Fremtid.

Forældreindsatsen Dit Barns Fremtid er 
finansieret af de fem regioner, og samar-
bejder med en række af arbejdsmarkedets 
parter, erhvervsskoler og brancheforenin-
ger, heriblandt Håndværkerforeningen 
København. 

Indsatsen skal være med til at styrke er-
hvervsuddannelsernes image, og inspirere 
forældre til at udforske erhvervsuddan-
nelserne. Men for at det skal lykkes, er det 
ikke tilstrækkeligt at lave rekrutterings-
kampagner målrettet unge, ifølge Kira 
Gilling Hansen. Hun mener, at de kreative 
og erhvervsrettede fag skal fylde mere på 
skemaet – og at de unge skal løse opgaver 
for virksomheder og involveres i virksom-
hedsnære projekter allerede i grundskolen.

Stil åbne spørgsmål

Forældre oplever ofte, at en snak om 
uddannelse er envejskommunikation. Især 

når de stiller de klassiske spørgsmål: ”Hvad 
vil du være? Og var det noget for dig?” Dis-
se spørgsmål kan få de fleste teenagere til 
at klappe i eller svare handlingslammet; ja, 
nej eller det ved jeg ikke?”

Derfor er det vigtigt, at forældre stiller 
åbne spørgsmål, som gør de unge nys-
gerrige og får dem til at reflektere over 
verden, og hvem de selv er. Spørgsmål 
som: ”Har du tænkt over, hvad du gerne vil 
bidrage med – eller hvordan du kan være 
med til at gøre en forskel?” kan sætte 
mange nye tanker i gang. 

”Som mor til en 16-årig dreng, mener jeg, 
at vi forældre skal udfordre vores børn 
på deres forestillinger (og fordomme) om 
de forskellige uddannelser – bl.a. ved at 
spørge ind til de forskellige uddannelser - 
og ved at bede dem om at forklare, hvad 
man laver på uddannelserne. Hvad tror 
de, man kan komme til at arbejde med og 
læse videre til? For hvad nu hvis der er en 
uddannelse, som de ikke kender til eller 
har dømt ude på forhånd, men netop viser 
sig at være en uddannelse, som kan bane 
vejen til en iværksætterdrøm eller helt 
nye og spændende karrieremuligheder? 
Samtidig er det også vigtigt, at forældre 
er med til at afdramatisere uddan-
nelsesvalget, for der er alt for 
mange unge, som stresser over 
uddannelsesvalget,” siger Kira 
Gilling Hansen.

Går jeg glip af noget?

Det er ikke kun 
forældrene, der 
er udfordret 
af uddan-
nelses-

valget. Når man vælger noget, vælger 
man samtidig noget fra, og det skræmmer 
mange unge. 

”Flere unge er bange for, at de afskærer 
sig fra muligheder, når de vælger ud-
dannelse. De er bange for, at de bliver 
begrænsede på den lange bane, og derfor 
stresser de både over karaktererne og 
deres uddannelsesmuligheder,” siger Kira 
Gilling Hansen.

Frygten for at gå glip af noget ved et 
valg kan i sig selv være begrænsen-
de. Det kan gøre, at man vælger 
det man tror er den sikre vej 
frem for at gå efter noget, 
der måske interesserer 
en. I den forbindelse er 
det vigtigt at tage en 
snak om, hvordan 
vores børn læ-
rer bedst. Er 
det når de 
læser, 

skriver og lytter 
– eller når de har 

hænderne i faget?” 

Mere erhvervspraktik og 
praksisfaglighed, tak

Alle unge kan komme i er-
hvervspraktik for at få afprøvet 

nogle interesser. Og det er ifølge 
Kira Gilling Hansen en god idé at ud-

nytte den mulighed endnu mere.

”Som forældre kan man støtte sit barn i 
at komme i erhvervspraktik flere gange 
i udskolingen. Faktisk er det muligt at 
komme i praktik flere gange, men det er 
de færreste, der kommer i praktik mere 
end en gang, fordi det kun er obligatorisk i 
9. klasse,” siger Kira Gilling Hansen.

”Selvom der er flere gode tiltag i forhold 
til at få praksisfaglighed ind i grundskolen, 
fylder de erhvervsrettede og kreative fag 
ikke meget på skoleskemaet – eller når de 
unge skal til eksamen. Hvis vi skal have de 
unge til at interessere sig for erhvervsud-
dannelserne, er det vigtigt, at vi også får 
praksisfagligheden og elementer fra de 
erhvervsrettede fag ind i klasselokalet. De 
almene, boglige fag kan med fordel kobles 
til det, som foregår ude i virksomhederne. 
Og der skal ikke kun bygges fuglehuse. 
Mange unge er topambitiøse, og 
de kan sagtens være med til at 
måle og beregne, hvordan 
man bygger broer, 
løser opgaver for 
virksomheder, 
og indgår 
i mere 

virksomhedsnære projekter,” mener Kira 
Gilling Hansen.

Brug juleferien

Valget om ungdomsuddannelse skal træf-
fes inden 1. marts. Derfor er den kommen-
de juleferie en god lejlighed til at tage en 
dialog med sine børn om uddannelse og 
fremtid. Man kan bruge tiden på, at under-
søge mulighederne sammen med sit barn, 
og tale om drømme og interesser.

”Som forældre kan man forberede sig ved 
at sætte sig ind i mulighederne. Forældre-
ne er ikke uddannelseseksperter. Men de 
kan støtte deres børn i at få afprøvet flere 
interesser, inden de skal træffe et valg om 
uddannelse, bl.a. ved at hjælpe dem med 
at finde en erhvervspraktik - og besøge 
ungdomsuddannelserne, når de holder 
åbent hus. Tag snakken, når lejligheden 
byder sig. Om det er hjemme eller 
når I er på tur er uden betyd-
ning. Men snakken skal ikke 
kun handle om, hvad 
de unge er gode til i 
skolen. Der skal 
også være 
fokus 
på, 

hvad de laver i fritiden, og hvad der gør 
dem glade mv. Vi skal støtte de unge i at 
blive klogere på sig selv – og hvem de er,” 
siger Kira Gilling Hansen.

Dit Barns Fremtid har udarbejdet et sam-
talehæfte til forældre i samarbejde med 
vejledere og forskere, som kan bruges 
som inspiration til uddannelsessnak-
ken. Projektet er desuden på vej med en 
helt ny podcastserie, som har fokus på, 
hvordan man kan få de unge til at blive 
klogere på sig selv – og få de unge til at 
stresse mindre og drømme og tænke 
stort. Også når de unge ikke selv er så 
gode til at sætte ord på deres drømme 
og tanker for fremtiden. Den nye podcast 
bliver tilgængelig på ditbarnsfremtid.dk 
og på din foretrukne podcast app fra 27. 
december. 

Hent inspiration
Dit Barns Fremtid blev udviklet for at 

inspirere forældre til at rådgive deres børn 
bedst muligt om uddannelse.

Projektet har blandt andet udarbejdet et samtalehæfte med 
konkrete bud på, hvordan man med åbne spørgsmål kan få 

mere reflekterede samtaler med sine børn om deres fremtid. På 
ditbarnsfremtid.dk og på projektets Facebook- og Instagram-sider kan 

man hente yderligere inspiration via videoer og historier om unge, der er 
i gang med forskellige uddannelser. Der er særligt fokus på erhvervsuddan-

nelserne, fordi det stadig er en blind vinkel for mange forældre og unge.
Dit Barns Fremtid er et projekt, der kører frem til 31.12 2020. Projektet er sat i 

verden af de fem regioner med det formål at fremme erhvervsuddannelserne samt 
støtte forældre i at blive bedre vejledere.

ditbarnsfremtid.dk/raad-til-samtalen
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Udannelse i hele livet

Møbelsnedker, ejendoms-
mægler, SoSu-assistent 
og jurist. 

Troels Breindal er selv 
et levende eksempel 
på, at man kan skifte 
spor i livet. Han tog i 
sin tid en uddannelse 
som møbelsnedker og 
arbejdede i faget i nogle 
år. Senere tog han en 
merconomuddannelse og 
blev ejendomsmægler. 

Men han blev ikke ved 
ejendommene, men tog 
i stedet en uddannelse 
som sosu-assistent. Men 
her stoppede interessen 
for uddannelse ikke. Fra 
han var 35-40 år læste 
han jura, og blev cand.jur. 
I dag kombinerer han sin 
livslange uddannelse som 
uddannelseschef på KEA. 
Men han er ikke færdig 
med at lære.

”Jeg elsker, at der er 
nogen der vil lære mig 
noget nyt, så jeg tager 
gerne på aftenskole i 
vinterhalvåret for at 
blive klogere,” lyder det 
fra den videbegærlige 
uddannelseschef. 

Troels Breindal, 
uddannelsesleder på KEA

Siger

uddannelseschefEN

Det er de færreste, der arbejder 
i den samme type job hele 
livet, og særligt vores børn 
vil skulle uddanne sig flere 
gange i løbet af deres 
arbejdsliv. Derfor er valget 
af ungdomsuddannelse 
vigtigt, men det er ikke et 
valg for livet.

Det kan være svært at vælge 
ungdomsuddannelse. Valget 
om retning efter folkeskolen 
giver mange kvaler, og fryg-
ten for at vælge ”forkert” 
er stor hos mange. Men 
uddannelsesvalget er ikke 
et valg for livet. Derfor 
skal man vælge efter den 
interesse man har nu 
og her, frem for at se 
uddannelsen som noget 
man skal lave resten 
af livet.

Sådan lyder rådet fra 
Troels Breindal, som 
er uddannelseschef 
på Københavns 
Erhvervsakademi, 
KEA.

”Som arbejdsmar-
kedet har udviklet 
sig, og vil udvikle 
sig i fremtiden, 
vil de færreste 
kunne klare 
sig med den 
uddannelse, 

de tager fra begyndelsen. Allerede 
nu kan vi se, at mange arbejder 
inden for helt andre områder end de 
oprindeligt har uddannet sig til, og 
det vil blive langt mere udbredt for 
dem, der lige nu står og skal vælge 
uddannelsesretning,” siger Troels 
Breindal. 

Skomager bliv ikke ved din læst

Hvis man ser på hvad og hvem, der 
er med til at påvirke unges uddan-
nelsesvalg, er kammeraternes valg 
ikke uvæsentligt. Samtidig betyder 
rådet fra forældrene også meget, 
når der skal vælges. Og her er der en 
udfordring i generationsforskellene.

”Forældregenerationen er vokset op 
med en tilgang, der hedder ”skoma-
ger bliv ved din læst”, forstået på den 
måde, at vælger du at blive tømrer, 
er det det du skal være resten af 
livet. Sådan var det en gang, men 
sådan behøver det langt fra at være 
mere. Der masser af muligheder for 
at videreuddanne sig og specialisere 
sig. Med den teknologiske udvikling 
vi ser, vil det blive nødvendigt for de 
fleste, for overhovedet at holde sig 
på arbejdsmarkedet,” siger Troels 
Breindal. 

Sporskifte

Uddannelsesudbuddet er vokset 
markant siden 1990’erne. Der er 
kommet en lang række nye uddan-
nelser, som forældregenerationen 
ikke nødvendigvis kender eller kan 
overskue. Derfor bliver rådene fra 
forældrene oftest båret af hvad de 
kender til. 

UddannelseS 
valget er ikke 

for livet 

Men uanset hvad man ender med 
at vælge, er der mange, der vil 
uddanne sig ud af deres oprindelig 
profession senere i livet. 

”Vi kender alle jura, tømrer, VVS’er, 
medicin og de mange andre 
klassiske uddannelsesretninger. 
Men de andre 850 uddannelser 
kender færreste, og derfor har de 
svært ved at overskue hvad de 
indeholder. Men uanset hvad man 
vælger, skal vi skal indstille os på, 
at det første uddannelsesvalg, kun 
holder en del af livet. For de fleste 
vil der ske en udvikling, der gør at 
de videreuddanner sig og skifter 
spor måske mere end én gang i 
arbejdslivet,” siger Troels Breindal. 

Hvad vil du være?

I dag begynder man allerede i 
7.-8. klasse at skulle forholde sig 
til uddannelsesvalget. Der lægges 
op til, at uddannelsesvalget er 
et stort og vigtigt valg for livet. 
Og fra politisk side har der i en 
årrække været fokuseret på, at de 
unge skal vælge rigtigt og at de 
samtidig skal vælge hurtigt. Det 
er blandt andet blevet stimuleret 
med en karakterbonus ved ansøg-
ning til videregående uddannelser, 
hvis man søger inden for de to 
første år efter ungdomsuddan-
nelsen. Men det har ikke gjort 
afklaringen lettere for de unge.  

”De unge er ikke blevet bedre til at 
træffe deres uddannelsesvalg. De 
har ikke fået større klarhed over 
deres valg, selv om vi starter tid-

ligere i folkeskolen. Jeg har svært 
ved at forestille mig, hvordan valg 
af uddannelse kan være nærvæ-
rende meget tidligt,” siger Troels 
Breindal, og det bakkes op af hans 
erfaring med de studerende fra 
KEA.

Hvad brænder du for?

”Når jeg møder nye studerende 
første dag og spørger dem, hvor 
mange der er sikre på, at de har 
valgt den helt rigtige uddannelse, 
er der meget få der rækker hån-
den i vejret. Ud af 175 studerende 
er der typisk kun 10, der er helt 
sikre på, at de har valgt den rigtige 
uddannelse,” siger Troels Breindal. 

Der er ikke én løsning på, hvordan 
man skal vælge sin første uddan-
nelse. Men det vigtig er at gå efter 
sin interesse.

”Jeg har ikke løsningen, men det er 
interessen der skal drive værket. 
Man skal ikke være strategisk i sit 
uddannelsesvalg, og tænke, hvis 
jeg nu tager den vej, så kan jeg 
senere gå den vej. Man er nødt til 
at se på, hvad der interesserer en, 
og hvad man brænder for. Så er 
man godt i gang. Og man skal hu-
ske, at valget ikke er for livet, men 
at der er mange muligheder for 
at gå nye veje senere i livet,” lyder 
budskabet fra Troels Breindal. 
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Anna Axelsen, møbelsnedker, 
bygningskonstruktørstuderende

Jeg havde  
ikke lyst  

til at gå i  
gymnasiet

A
ANN

Tilfældet skabte Annas 
uddannelsesvej

Der er mange veje, som kan føre til den 
rigtige uddannelse. For Anna Axelsen blev 
det en lidt tilfældig vej, der første hende 
fra 2. G til møbelsnedkeruddannelse, og nu 
videreuddannelse til bygningskonstruktør. 
”Vær ikke bange for at vælge om,” lyder 
rådet fra Anna til andre, der er i tvivl om 
uddannelsesvej.

”Du skal have en plan”. Sådan lød kravet 
fra Anna Axelsens forældre, da hun skulle 
vælge ungdomsuddannelse efter folke-
skolen. Men på det tidspunkt havde Anna 
ingen plan. Derfor blev det STX, som Anna 
var blevet vurderet som egnet til, fordi hun 
var socialt anlagt. Men det var slet ikke 
Annas drøm at tage en studentereksa-
men. 

”Jeg havde egentlig ikke lyst til at gå i 
gymnasiet. Men jeg havde ikke andre 
planer, så mine forældre sagde, at 
jeg skulle gå i gymnasiet,” siger Anna 
Axelsen. 

Ville fotografere vilde dyr

Efter 1. G var det stadig ikke noget 
for Anna at gå i gymnasiet, men 
først ved juletid i 2. G havde hun 
en plan, som kunne præsente-
res for forældrene. Anna ville 
være filmfotograf, og optage 
film med vilde dyr, som altid 
havde været den store in-
teresse. Hun ville begynde 
på en filmhøjskole og 
investere i filmudstyr, så 
hun kunne komme i gang 
med interessen. 

”Jeg brugte halvdelen 
af min børneopspa-

ring på udstyr og 
højskoleop-

holdet. 

Men efter højskoleopholdet fandt jeg ud af, 
at jeg ikke ville være filmfotograf. Jeg er 
meget interesseret i vilde dyr, og ville ger-
ne lave programmer med vilde dyr. Men 
jeg fandt ud af, at man skal sidde længe og 
vente før dyrene kommer frem, og det har 
jeg ikke tålmodighed til,” siger Anna.

Møbelsnedker i anerne

Efter højskolen begyndte Anna i stedet at 
arbejde, mens hun tænkte over hvad hun 
skulle. 

”Der var nogen fra min højskole, der talte 
om at de ville på arkitektskolen, og at de 
derfor ville tage grundforløbet som sned-
ker som forberedelse. Det fik mig til også 
at søge ind på grundforløbet. Da jeg fik 
besked om, at jeg var optaget, fandt jeg ud 
af, at jeg ikke havde nogen forudsætninger 
for snedkerarbejdet,” siger Anna.

Men måske var der lidt forudsætninger i 
hendes aner.

”Da jeg fortalte min mor, at jeg var kom-
met ind på snedkerlinjen, fortalte hun, at 
min morfars tre brødre alle var møbels-
nedkere, så der var altså møbelsnedkere 
i min familie, hvilket jeg aldrig havde hørt 
om,” siger Anna.

Storesøster for drengene

Hun blev glad for erhvervsskolen og 
grundforløbet, som hun tog på Roskilde 
Tekniske Skole. Som 20-årig var hun en af 
de ældste, og samtidig var hun den eneste 
pige. Det betød, at hun hurtigt fik nye 
venner.

”Jeg blev en slags storesøster for drenge-
ne, som indimellem spurgte om de skulle 
løfte noget for mig, hvis det så tungt ud. 
Nogle gange sagde jeg ja tak, men andre 
gange skulle jeg vise dem, at jeg godt kun-
ne løfte selv om jeg var pige,” siger Anna 
med et smil. 

Anna kom i lære hos PP Møbler, og var 
glad for uddannelsen og lærepladsen. Men 

det viste sig, at hun var allergisk over 
for hårdt træ, og så var møbels-

nedkerfaget ikke helt godt i 
længden. Så nye veje måtte 

udtænkes.

Bygningskonstruktør ved et tilfælde

Igen blev det tilfældigheder, der bestemte 
Annas kommende skridt i livet. 

”Jeg fik job i mine forældres vinduesfirma, 
mens jeg gik over overvejede hvad jeg 
skulle. En dag fik jeg en mail fra en kunde, 
der havde lavet en tegning for at vise, 
hvilke vinduer han skulle bruge. Jeg fandt 
ud af, at han var bygningskonstruktør, og 
så googlede jeg hvad sådan en lavede. Det 
lød interessant, og derfor søgte jeg ind på 
KEAs uddannelse som bygningskonstruk-
tør,” siger Anna.

Vælg med hjertet

Da Anna fik svar på, at hun var blevet op-
taget på uddannelsen, havde hun egentlig 
glemt, at hun havde søgt ind. Men hun gik i 
gang, og er nu halvvejs i uddannelsen. Hun 
læser sammen med en del, der er tømrere 
eller murere, og som har stor erfaring fra 
arbejdet på en byggeplads. Her adskiller 
Anna sig meget. Men hun er meget glad 
for sin møbelsnedkeruddannelse.

”Med min møbelsnedkeruddannelse kan 
jeg se for mig, hvordan man kan løse en 
opgave. Et håndværk er lidt som at cykle; 
når du har lært det, glemmer du det aldrig. 
Hvis jeg ikke havde haft min håndvær-
kerbaggrund, havde jeg ikke kunnet det 
jeg kan i dag. Jeg har selv købt et hånd-
værkertilbud af en lejlighed, hvor jeg rev 
det hele ud, og fik bygget den op som jeg 
ville have den. Det kunne jeg, fordi jeg har 
håndværkerindsigt,” siger Anna, og drager 
en parallel til uddannelsen som bygnings-
konstruktør.

”Der er ikke stor forskel på om udgangs-
punktet er en stol eller et hus. Begge dele 
skal konstrueres så de kan holde i mange 
år,” siger Anna, og kommer med et råd til 
de mange, der i de næste måneder skal 
vælge uddannelse:

”Du skal ikke være bange for at vælge 
noget, fordi du frygter at det måske ikke 
lige er dig. Det er i orden at vælge om, 
og det er de færreste, der kommer til at 
arbejde hele livet med den uddannelse de 
vælger nu. Så vælg med hjertet, og gør det 
du har lyst til lige nu,” lyder rådet fra Anna 
Axelsen. 
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Se alle åbent hus-arrangementer på:

Besøg din 
lokale 

erhvervs 
skole

bliv klogere på dit uddannelsesvalg

copenhagenskills.dk/orienteringsdage/
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Om: EUD og EUX

Mandag 20. januar 2020 – kl. 9.00 – 11.00 
Telegrafvej 9, 2750 Ballerup 

Om: 10. klasse, EUD og EUX 

Tirsdag 21. januar 2020 – kl. 9.00 – 11.00 
Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg

Om: 10. klasse – EUD og EUX

Onsdag 22. januar 2020 – kl. 9.00 – 11.00 
Stamholmen 215, 2650 Hvidovre

Om: EUD og EUX

Torsdag 23. januar 2020 – kl. 9.00 – 11.00 
Tobaksvejen 15, 2860 Søborg

Om: 10. klasse

Onsdag 29. januar 2020 – kl. 17.00 – 18.30 
Stamholmen 215, 2650 Hvidovre

Om: 10. klasse

Torsdag 30. januar 2020 – kl. 17.00 – 18.00 
Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg 

Om: EUD og EUX 

Mandag 17. februar 2020 – kl. 9.00 – 11.00 
Telegrafvej 9, 2750 Ballerup

Om: 10. klasse, EUD og EUX

Tirsdag 18. februar 2020 – kl. 9.00 – 11.00 
Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg

Om: 10. klasse, EUD og EUX

Onsdag 19. februar 2020 – kl. 9.00 – 11.00 
Stamholmen 215, 2650 Hvidovre

Om: EUD og EUX

Torsdag 20. februar 2020 – kl. 9.00 – 11.00 
Tobaksvejen 15, 2860 Søborg

Om: 10. klasse, Eud og Eux 

Tirsdag d. 28. januar 2020 – kl. 17.00-20.00 
Rebslagervej 11, 2400 København NV

Om. 10. klasse, Eud og Eux

Torsdag d. 30. januar 2020 – kl. 17.00-20.00 
Baltorpvej 20A, 2750 Ballerup

Om: 10. klasse, erhvervsudd. og EUX 

Lørdag d. 25. januar 2020 – kl. 11.00 – 13.00 
Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

Om: 10. klasse, erhvervsudd. og EUX

Tirsdag d. 4. februar 2020 – kl. 19.00 – 
21.00 
Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

nextbh.dk/vejledning/besoeg-os

tec.dk/besoegsdag-paa-tec

læs mere

læs mere

læs mere

hrs.dk/uddannelser/ 
orienteringsdag-paa-hotel-og- 

restaurantskolen/
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Hotel HERMAN K 
Bremerholm 6 
1069 København K

kl. 16:30 – 20:00

FEB

19

unikt håndværk
midt i byen

hermann K

Kom med ind bag facaden, når direktør og ejer Søren Brø-
chner Mortensen og oldermand for Snedkerlauget Mads 
Raaschou, viser os rundt i byens nye luksus boutique hotel i 
hjertet af København, og fortæller om bygningens transfor-
mation.

Arrangementet slutter med en spiseoplevelse på byens nye 
restaurant Roxie. 
 
Invitér en kollega med, bliv inspireret og oplev luksus og 
håndværksmæssig æstetik – når det er bedst!  

hfk.dk/hermannk

KOM BAG FACADEN  inkl. omvisning og spisning

HFK.DK/AKTIVITETSCENTER

30

MAJ

21

JAN

15

OKT

19
Forpremiere på Hobitten 

& møde med Kasper Holten

Oplev Tolkiens fantastiske eventyr Hobitten, som 
teater i skoven, og mød vores Æreshåndværker og 
teaterchef Kasper Holten før forestillingen.  

Rejse til Nordgrækenland

- en spændende kulturrejse der tager dig med, mellem himmel & hav 

Nyd kultur og samvær med andre medlemmer i smukke  
Nordgrækenland, når vi sammen rejser afsted til efteråret 2020

aktivitetscenter

DEC

16
Kom-Som-Du-Er

Med Michala Petri som musikalsk æresgæst

Denne aften er der julemusik på programmet, når Æres-
håndværker Michala Petri & Lars Hannibal kommer forbi, 
spiller & fortæller om musikken med relation til julen.

Besøg hos La Glace

og kagekonen Marianne Kolos

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



Billedserie 

Renovering af Kongens Nyboder

FOTO Ricky John Molloy

Tekst Jakob Bo Andersen

De karakteristiske 
rækkehuse i Nyboder 
gennemgår i disse år en 
omfattende og særdeles 
tiltrængt renovering. Eta-
pe 2 af renoveringspro-
jektet startede tidligere 
på året, og forventes 
afsluttet i 2021.

Etape 2 omfatter restau-
rering og modernisering 
af fire af Nyboders gule 
stokke; i alt 54 rækkehuse 
i Suensonsgade, Haregade 
og Tigergade. Jakon A/S 
står for tømrerstorentre-
prisen, som omfatter alt 
træarbejde fra gulve og 
køkkener til bjælker og 
nyt tag (bortset fra tegl).

Nyboder blev opført på 
initiativ af Christian IV 
i 1631 som boliger til 
flådens folk (i dag Forsva-
rets personel).

m e d l e m  a f

Københavns 
Tømrerlaug 

Jakon A/S
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I tagkonstruktionen skal de dele af bjælker og spær, der er ramt af råd eller svamp 
udskiftes. Først skæres de rådne dele ud af den eksisterende konstruktion. Herefter skal 
den nye del tilpasses. Det sker ved håndkraft, blandt andet med stemmejern eller spe-
cialøkser. Herefter boltes den nye og den gamle bjælke sammen i en lang bladsamling.

”Noget af det 
sjove ved sådan en 
opgave er, at når vi 
fx retter spærene 
op, så skal de være 
lige så skæve når 
vi er færdige, som 
da vi begyndte. Vi 
har fx et rum, hvor 
der er en forskel i 
loftshøjden på 14 
cm. Det skal der 
også være når vi 
er færdige, og det 
gør jo opgaven helt 
speciel,” siger  
Mikael Funch  
Hansen, som er 
projektleder i  
Nyboder for Jakon.
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”Jeg har mange af 
mine lidt ældre 
medarbejdere, som 
specifikt har ønsket at 
være med på denne 
her opgave, fordi det i 
så høj grad er ’rigtigt 
håndværk’ vi arbejder 
med. Husene er jo flere 
hundrede år gamle, og 
derfor er det gamle 
klassiske samlinger og 
metoder vi arbejder 
med. For en hånd-
værker er det sjovt og 
spændende at være 
med til, i forhold til fx 
at sætte gipspladser 
op i et nybyggeri,” 
fortæller Mikael Funch 
Hansen.

”Vi lægger stor vægt på at vores unge medarbejdere og lærlinge også skal med 
ud på sådan en opgave. Og siden sommerferien har jeg også haft et par folke-
skole-praktikanter med herude. Det er rigtigt dejligt at se, at de også kan blive 
begejstret over sådan noget som det her,” fortæller Mikael Funch Hansen.

MESTER • nº 8
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Livet som iværksætter er meget anderledes end et 
fast job i banken.

”I en stor virksomhed er du en lille brik i et stort hjul, 
mens du som ejerleder og iværksætter er en stor brik 
i et lille hjul. Først og fremmest kan jeg mærke en 
enorm tilfredsstillelse i min dagligdag, fordi jeg kan se 
den konkrete forskel mit arbejde gør. Om det er bryg af 
øl, indretning af baren eller sågar at ordne regnskabet, 
er for så vidt ligegyldigt. Jeg elsker også, at der er så 
mange forskellige opgaver. I mit tidligere job var jeg 
mere specialiseret, og lavede de samme typer opgaver 
hele tiden,” forklarer Alex. 

Tusinde skridt undervejs

Idéen om at starte egen virksomhed er udsprunget af 
en mangeårig interesse for ølbrygning – Alex prøvede 
første gang at brygge øl i 1999. Men den endelige be-
slutning har været længe undervejs – og er med egne 
ord resultatet af mange små skridt.

”For et par år siden tog min kone og jeg et år fri og 
rejste jorden rundt. Vi besøgte 40-50 bryggerier over 
hele verden og mødte en masse bryggere. Det var vir-
kelig inspirerende at se, hvor forskelligt folk har grebet 
det at drive virksomhed an,” fortæller Alex. 

”Da vi kom hjem startede jeg bryggeriet som et 
sideprojekt, mens jeg havde et arbejde ved siden af. 
Men det afgørende øjeblik var nok en aften mens jeg 
var i gang, at jeg pludselig så for mig selv, hvordan 
jeg kunne indrette lokalet med bar og siddepladser til 
gæsterne.”

Bbankmand tilFra Bbrygger

Det er en livsstil at være selvstændig

Den lange forberedelse betyder også, at Alex alders-
mæssigt er en ’moden iværksætter’.

”Jeg har en arbejdsmæssig karriere bag mig, og det 
giver naturligvis en anden erfaring end hvis jeg lige 
var gået ud af skolen. Men for mig handler det meget 
om, at den type job du har, stemmer overens med 
den livsstil, eller fase i livet, som du er i. Der har været 

perioder, hvor jeg har knoklet r… ud af bukserne, og der 
har været perioder hvor det passede mig, at kunne gå 
fra arbejdet kl. 16. Jeg tror, at hvis man vælger at blive 
selvstændig skal man se det som en livsstil, og nu er 
jeg, og vi som familie, i en fase hvor det passer rigtigt 
godt at starte egen virksomhed,” siger Alex.

Og faktisk er Alex’ kone Kristina i høj grad en aktiv med-
spiller i firmaet om end ikke i dagligdagen. De deler 
interessen for øl, og har brygget øl sammen i mere 
end 15 år. 

”Det er utroligt vigtigt for mig, at Kristina er med i det 
her projekt. Både som sparringspartner, men også 
fordi det kræver rigtig mange arbejdstimer at starte en 
virksomhed. Der er det vigtigt, at ens partner har for-

ståelse for virksomheden, og deler målet om udvikle 
det til noget større,” siger Alex. 

Klar grundplan med indbygget fleksibilitet 

Den lange proces passer til Alex’ temperament, og de 
mange små skridt har været en central del af hans 
mentale forberedelse til livet som iværksætter. 

”Jeg har gjort mig rigtig mange tanker om min virk-
somhed, og selvom jeg – stik mod hvad jeg egentlig 

vil anbefale alle andre – ikke har skrevet min 
forretningsplan ned, så har jeg en rigtig god 
beskrivelse af, hvordan min grundforretning 

ser ud. Samtidig er min forretningsfilosofi, at 
man (som iværksætter) ikke skal være alt for 

detaljeret omkring hvordan man vil udvide virk-
somheden. Her har jeg formuleret flere veje jeg 

kan gå, og det giver mig et vist manøvrerum, hvor 
jeg kan afprøve og eksperimentere med mine idéer,” 
forklarer Alex.

Gode naboer er potentielle forretningspartnere

Alex har boet i Aalborggade i mange år, men efter han 
har startet virksomhed i ejendommen hvor han bor, 
har han for alvor fået øjnene op for beboere og andre 
virksomheder i det lokale nabolag. Og for Alex giver 
det både personlig og forretningsmæssig mening, at 
engagere sig i lokalområdet. 

”Jeg både bor og arbejder lige her gaden, og derfor er 
det naturligt at møde andre, som også bevæger sig i 
nabolaget. Det er blevet vigtigt for mig, at være aktiv 
i lokalmiljøet, og vi giver bl.a. nogle af vores brygre-
ster til de lokale bydelshøns. Men det kan også føre til 
egentlige forretningsmuligheder – for eksempel kom 
bagermesteren, fra bageriet rundt om hjørnet, ind en 
dag, fordi han overvejer at bage et brød med vores øl. 
Vi har også lige hjulpet til med at høste humle hos By-
Humle i Nordvest, og det betyder at jeg nu har brygget 
en øl baseret på frisk humle, som vi sælger i baren.” 

En af Københavns mange 
iværksættere er Alex 
Kunigenas (42), der i 
2018 tog springet fra et 
sikkert og velbetalt job i 
Danske Bank, til et liv som 
selvstændig brygmester. 
Alex har startet 
virksomheden Bicycle 
Brewing, der er en ’Brew 
Pub’ - eller nanobryggeri  - 
på Østerbro. 

Tekst Jakob Bo Andersen

Foto Alex Kunigenas

Iværksætteri
 
Ud fra devisen 
’mange bække små’ 
er der god grund til 
at fokusere på de 
mange håndværks-
virksomheder, 
og deres bidrag 
til samfunds-
økonomien. Man kan 
ofte lade sig forføre 
af historier om tech-
virksomheder, der 
sælges til svimlende 
summer. Men det 
må ikke få os til 
at glemme alle de 
andre gode historier 
om iværksættere 
– fx håndværks-

virksomheder – 
der trods det, at 
de lever et stille 
liv, også skaber 
arbejdspladser.

Betegnelsen Brew 
Pub dækker over en 
bar eller restau-
rant, der serverer 
øl som er brygget 
på stedet. Alex 
brygger således 
selv det øl og cider, 
som sælges i baren. 

Baren – og bryg-
geriet – er ligger 
i Aalborggade på 
Østerbro, og holder 
åbent tre aftener 
om ugen. 

Derudover har Alex’ 
fået specialbygget 
flere cykler, hvorfra 
han kan servere 
dejlig kold fadøl til 
events og firmaar-
rangementer.
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”Det har været vigtigt for mig, at ansætte nogle der 
selv interesserer sig for ølbrygning, fordi jeg blandt 
andet tror på, at det kommer til udtryk i deres måde 
at møde kunderne på. Jeg vil gerne have, at mine 
medarbejdere får en følelse af medejerskab. Som jeg 
startede med at sige; i en lille virksomhed er man en 
stor brik i et lille hjul, og sådan skal mine medarbejdere 
også føle det.” 
 

Og pludselig er Alex  
blevet arbejdsgiver. 

 
 
”Det er en rigtig god følelse, at vi nu er nået til et 
stadie hvor virksomheden også bidrager med at skabe 
arbejdspladser. I vores tilfælde er begge mine medar-
bejdere studerende, og det er da fedt at jeg med min 
virksomhed kan hjælpe dem til at få en indkomst mens 
de studerer,” slutter Alex.

”Der er rigtig mange muligheder, så kunsten er at sor-
tere. Jeg vil hellere lave 10 spændende og succesfulde 
ting end 100 dårlige. Og så skal man ikke tage fejl af, 
at hver gang man giver sig i kast med noget nyt, skal 
man lægge en masse arbejdstimer i det, uden at man 
nødvendigvis kan lægge hele udgiften ind i prisen.”

Sociale medier er vigtige, men…

Når du driver virksomhed er det svært at komme uden 
om de sociale medier. De har i høj grad erstattet den 
annonce, som man tidligere ville have købt i den lokale 
avis. Men også her, handler det ifølge Alex om balance 
– hvad giver det, i forhold til hvor meget tid du bruger.

”Det er svært at måle om jeg sælger flere øl, hvis jeg 
laver et opslag på Facebook. Men det sker da regel-
mæssigt, at en kunde fortæller, at han har set et mine 
opslag på de sociale medier. Jeg tror på, at du kan bru-
ge de sociale medier til generelt at gøre opmærksom 
på din virksomhed, og særligt som nystartet virksom-
hed er det jo afgørende,” siger Alex.

”Men sociale medier har potentiale til at være en 
tidsrøver, så jeg gør det, at jeg deler det lidt op. Jeg 
tager for eksempel et billede i den situation jeg gerne 
vil fortælle om, men jeg skriver opslaget på et andet 
tidspunkt, hvis der fx ikke lige er kunder i baren eller 
jeg har fem minutter i overskud i løbet af dagen. Og så 
laver jeg ikke mere end 2-3 opslag om ugen,” fortæller 
Alex.

Nu med ansatte

Her et års tid efter opstarten har Alex ansat to medar-
bejdere til at hjælpe i baren. Ud over at være et konkret 
bevis på virksomhedens fremgang, giver det også input 
og sparring til Alex.

”Jeg har i meget stort omfang arbejdet alene, med at 
udvikle virksomheden de sidste to år, og derfor er det 
det rigtigt dejligt, at vi nu er et team i dagligdagen. Det 
giver også mulighed for, at få nogle andre øjne på – og 
ikke bare en rådgiver, men nogle der rent faktisk ’har 
fingere med i bolledejen’,” siger Alex, der har gjort sig 
mange overvejelser om hvilken type arbejdsplads han 
gerne vil skabe.

Alex’ tre gode råd til dig der overvejer 
at starte egen virksomhed

1. Vær forberedt på, at tingene (ofte) 
tager længere tid end du regner med 

2. Gør det fordi du vil have det som en 
livsstil (du arbejder så meget, så kan 
du lige så godt ’nyde’ det)

3. Vær finansielt forberedt på, at 
du kan blive nødt til at vente på 
succesen (du bruger en masse tid og 
penge på at bygge noget op, så det 
vil være ærgerligt hvis du bliver nødt 
til at give op for tidligt pga. økonomi)

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.

I 2018 blev der stiftet 
8.010 nye virksom-
heder i Københavns 
Kommune. Det udgør 
18% af alle nye virk-
somheder i Danmark. 
I 2019 er der indtil 
videre stiftet 6.547 
nye virksomheder i 
Københavns Kom-
mune.
Kilde: NN Erhverv 
med træk fra CVR-re-
gisteret (Virk.dk)
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”2019 ser ud til at blive det år med flest 
hushandler siden finanskrisen. De mange 
hushandler medfører samtidig, at der 
investeres i at sætte de nyindkøbte huse 
i stand. Men der er en tendens til, at man 
ikke bare river alt ud af huset, og skifter 
det hele ud med det samme. Flere vælger 
at tage ét rum ad gangen for ikke at bru-
ge hele friværdien,” siger Mira Lie Nielsen.

Fokus på bæredygtighed

Tendensen med ikke at skifte alt ud 
i huset på én gang, mener Nykredits 
boligøkonom, vil udvikle sig med den nye 
generation af husejere, der er på vej.

”Der er tegn på at boligejerne har mere 
fokus på bæredygtighed end de havde 
tidligere. Den kommende generation er 
flasket op med at vi skal passe på klimaet. 
Derfor vil de formentlig tænke meget 
mere over at gøre huset bæredygtigt, 
blandt andet med energiforbedringer, og 
samtidig vil de uden tvivl fortsætte udvik-
lingen med ikke bare at skifte alt ud på én 
gang,” siger Mira Lie Nielsen. 

En følge af den tendens er, at boligejerne 
vil tænke mere over at vedligeholde, og 
vælge en bedre kvalitet i materialer end 
de gjorde tidligere.

”Der vil fortsat blive skiftet køkkener og 
renoveret. Men fordi der er mere fokus 
på bæredygtighed, vil de nye husejere 
vælge den bedre kvalitet, så det man 
bygger eller renoverer, holder længere. 
Man kan blandt andet se det på køkken-
reklamerne, hvor der er flere og flere 
snedkerkøkkener i højere kvalitet end vi 
så før finanskrisen. Det er både et udtryk 
for, at flere har fået råd til bedre kvalitet, 
men også fordi det giver os ekstra værdi 
i, at få lavet tingene i ordentlig kvali-
tet, der holder længere,” siger Mira Lie 
Nielsen. 

Lavere grænser for lån

Stigningerne i huspriserne over de sene-
re år har været koncentreret om de store 
byer i Danmark. Særligt er huspriserne i 
hovedstadsområdet vokset markant, og 
det gør helt naturligt, at investeringen 

i boligforbedring i stort omfang sker i 
byerne.

”Der er langt højere friværdi blandt bolig-
ejerne i byerne. Men på trods af det ser vi 
ikke, at boligejerne låner helt op til græn-
sen mere. Det skyldes både forsigtighed 
hos dem selv, men også at bankerne 
har fået restriktioner efter finanskrisen, 
der gør, at det kræver en mere robust 
økonomi hvis man skal låne penge. Man 
skal eksempelvis kunne klare et fald i 
boligprisen på 10 procent, og stadig have 
positiv formue, for at blive godkendt til et 
lån. Efter en årrække, hvor boligpriserne 
er steget langt mere end husstand-
sindkomsterne, og hvor prisniveauet er 
blevet højt, så begrænser de strammere 
kreditregler lånemulighederne. Det be-
tyder, at der er lagt en dæmper på, hvor 
meget man kan låne som boligejer,” siger 
Mira Lie Nielsen. 

!

Vinduer
Nye gulve

Terasse/altan
Nyt køkken

Garage/carport/udhus
Nyt bad

Ny kloakering
Ændre boligens ruminddeling

Fjernelse af vægge
Udestue/havestue/vinterhave

Nyt tag
Nyt/nye ekstra værelse(r)

Tilføre boligen flere ekstra rum/udnyt 1. sal

Har foretaget eller påbegyndt større til- eller 
ombygning i 2018

Har overvejet, men ikke 
foretaget i 2018

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

Kilde Bolius
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"Der er tegn på at boligejerne har mere 
fokus på bæredygtighed end de havde 
tidligere," siger Mira Lie Nielsen, bolig-
økonom i Nykredit.

A

Danskerne 
skifter stadig 
køkkenet ud 
- men det skal holde længere

Den lave rente gør, 
at der fortsat er 

gang i fornyelserne i 
danskernes boliger. 

Køkkenet, badeværelset 
og taget skiftes ud. Men 
også energiforbedringer 

er blandt de investeringer 
de danske boligejere 

bruger penge på. Mira Lie 
Nielsen, boligøkonom i 

Nykredit, giver sit bud på 
boliginvesteringerne nu 

og i fremtiden.

Tekst PETER DJURUP

lle har ret til et fedt 
køkken. Sådan lød et slogan 

fra et køkkenfirma en gang. Og 
det er der fortsat mange der lever 

efter. Også selv om finanskrisen for 11 
år siden satte en markant dæmper på 
udskiftningen af køkkener i de danske 
boliger. Men selv om alle i princippet har 
råd, skiftes køkkenerne ikke helt så tit 
som tidligere.

”Der lånes fortsat penge til boligforbed-
ringer. Realkreditgælden er højere i dag 
end før finanskrisen, men til gengæld er 
bankgælden faldet. En tredjedel af dem, 
der omlægger lån, vælger at øge lånet 
primært for at lave forbedringer i deres 
bolig, men der er i dag langt færre, der 
låner til almindeligt forbrug end der var 
tidligere,” siger Mira Lie Nielsen.

Rekord i hushandler i 2019

Generelt har de lave renter betydet, at 
der er bliver lånt flere penge i boligen, og 
de senere år er andelen af hushandler 
steget.



s mvHovedstadsområdets små og mellemstore 
virksomheder, SMV’erne, melder stadig om 
høj aktivitet, fyldte ordrebøger og positive for-
ventninger til fremtiden. Selvom optimismen 
over det seneste års tid er faldet en smule, så 
er det fortsat en overvejende del af SMV’erne, 
som ser lyst på fremtiden.

”Der er meget snak om, at væksten har toppet 
for denne gang. Og vi kan også spore en lavere 
optimisme blandt de små og mellemstore 
virksomheder, men det skyldes mest af alt, at 
de vurderer Danmarks økonomiske situation 
lavere end hidtil. Forventningerne til deres 
egen økonomiske situation er fortsat intakt,” 
forklarer Lars Magnus Christensen, cheføko-
nom i SMVdanmark.

SMVdanmark, der repræsenterer 18.000 små 
og mellemstore virksomheder, tager hvert 
kvartal temperaturen på SMV’erne i hele lan-
det, og sammenligner man tallene på tværs af 
regionerne fra 3. kvartal 2019, så er der størst 
optimisme at spore blandt SMV’erne i Region 
Hovedstaden. Samtidig kan man se, at kun 4 
pct. af SMV’erne indenfor bygge og anlæg føler 
sig meget begrænset af mangel på efter-
spørgsel.

”Markedet har været udsat for en mindre 
opbremsning, men de små og mellemstore 
virksomheder oplever ikke nogen mærkbar 
nedgang i efterspørgslen. Samtidig siger mere 
end hver tredje SMV’er, at de er begrænset 
af mangel på kvalificeret arbejdskraft, som 
også indikerer, at der fortsat er gang i hjulene”, 
slutter Lars Magnus Christensen.

Den professionelle håndværker er 
stadig de danske boligejeres fortrukne 
rådgiver i forhold til vedligehold af bo-
ligen, og andelen af boligejere, der rent 
faktisk har hyret en håndværker til at 
vedligeholde boligen har i år stabiliseret 
sig, efter et par år med en svagt falden-
de tendens.

Udviklingen trækkes blandt andet af 
boligejere i Region Hovedstaden, der i 
højere grad end resten af landet hyrer 
håndværkere til vedligeholdelse i 
boligen. 

Yngre gør-det-selv

På landsplan er det særligt de ældre 
boligejere, der er kunder hos håndvær-
keren, mens yngre boligejere i højere 
grad selv står for vedligehold, gerne 
sammen med familie og venner. 

Undersøgelsen viser således både, at 
boligejere i aldersgruppen 25-39 år of-
tere spørger familie til råds eller søger 
efter hjælp på internettet, og at de i 

langt højere grad end andre aldersgrup-
per også selv udfører større vedligehol-
delsesarbejder i boligen.

Hovedstadens håndværkere er mindst 
punktlige

Tilfredsheden med håndværkere er 
generelt høj, men undersøgelsen viser, 
at der blandt boligejere i Region Hoved-
staden er færrest, der har ”meget gode” 
erfaringer med deres håndværkere, end 
i resten af landet. Det samme gælder 
punktligheden, hvor Region Hovedsta-
den skiller sig negativt ud, i forhold til 
om håndværkeren kommer til tiden. 

Du kan læse hele undersøgelsen på
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Hvor henter du hjælp  
og viden til at få udført 

vedligeholdelsesarbejde?

Hus/villa/parcelhus
Etageejendom

 

Kilde Bolius

SMV’erne har 
stadig gang i 
hjulene 

Håndværkeren er 
stadig vigtig for 
boligejerne

Konjukturanalyse

SMÅ & Mellemstore Virksomheder

bolius.dk

Tekst Heidi Juul Petersen Tekst Jakob Bo Andersen

Høj aktivitet 
og positive 
forventninger 
til fremtiden

4% føler sig begrænset af 
mangel på efterspørgelse

Hver tredje 
er begrænset 
af mangel på 
kvalificeret 
arbejdskraft

Boligejere i hovedstads-området ringer oftere 
efter en professionel håndværker end boligejere i 
resten af landet. Det viser en ny undersøgelse fra 
Videncenteret Bolius.

Har væksten 
toppet?
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af 1800-tallet, men det er teknikker, som 
flere malere stadig behersker.

Heidi Zilmer har ådret dørene i ejendom-
mens to opgange, så de igen passer til 
det gamle hus sjæl og udtryk. Den øver-
ste del af dørene ligner gammelt egetræ, 
mens den nederste del ligner maghoni.

”Jeg har stor respekt for de private 
boligforeninger, der investerer pengene 
i at bibeholde og videreføre det originale 
udtryk i de gamle bebyggelser. Det er 
omkostningstungt, men ubeskriveligt vig-
tigt for vores kulturarv, og for bevarelsen 
af de gamle håndværksteknikker. Jeg er 
dybt taknemmelig for og beæret over at 
de vælger mig til opgaven!” 

Taler håndværket op

Heidi Zilmer en stolt håndværksmester, 
og for hende er det ikke bare vigtigt 
at levere et godt produkt. Hun vil også 

gerne fortælle om sit fag, og skabe en 
oplevelse for kunden. 

I den ene opgang boede bl.a. en fami-
lie med en lille dreng, som Heidi fik til 
at sætte et fingeraftryk på døren. Det 
ådrede hun efterfølgende, så det kom til 
at ligne en knast i træet. Hos en anden 
familie blev børnenes og hundens højde 
markeret med en knast.

”Jeg elsker mit malerfag, og min faglige 
stolthed må gerne smitte af på mine 
omgivelser og hos mine kunder. Jeg kan 
gøre noget hver dag for at tale mit fag 
op og skabe gode samtaler, gode minder 
og sørge for at mine omgivelser lægger 
mærke til, at vi med maling kan skabe 
en forskel. Det kan gøres på mange 
forskellige måder. De her malede knaster 
skaber helt sikkert gode samtaler hos 
beboerne og folk, der kommer på besøg i 
lejlighederne i mange år fremover.”

Godt håndværk gør 
en forskel og skaber 
livsglæde hos den 
enkelte kunde, og 
værdi i samfundet. 
Hvad enten det er 
udskiftning af et 
toilet, et elegant 
smykke, godt 
bagværk eller, som 
i dette tilfælde, en 
smukt nymalet dør. 

Malermester Heidi 
Zilmer er 43 år 

gammel. Hun er 
ekspert i gamle 

maletekniker og 
arbejder bl.a. med 

renovering af 
herregårde, slotte, 
teatre og museer. 

Heidi stod i 2015-17 
for reparation af 

de håndmalede 
vægge i Seglsalen 

i Moltkes Palæ. 
Her brugte hun 
dog primært en 
tredje gammel 

maleteknik; den 
såkaldte ponce-

teknik, som også 
blev brugt af 

Leonardo da Vinci. 

Derudover designer 
og producerer 

hun forgyldt, 
håndmalet og 

printet kunst tapet 
i sit værksted i 

Odder og assisterer 
kunstnere som Erik 

A. Frandsen, Dahn 
Vo m.fl. 

Når 
håndværket 
gør en forskel

Tekst Jakob Andersen 

foto Søren Hytting

Heidi Zilmer
m e d l e m  a f
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Aarhus 
Malerlaug

Aarhus 
Haandværkerforening

Salon 
international gathering of 

master paiters
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Mange kender det; en gammel dør 
er blevet skiftet og farven er helt forkert 
i forhold til rummet, gerigterne og resten 
af huset. 

Det var også tilfældet for beboerne i en 
ejendom i København, hvor alle døre til 
lejlighederne var blevet udskiftet med 
nye branddøre. Selvom der var gjort 
meget for, at de nye døre skulle ligne de 
gamle, var der farven til (stor) forskel. De 
nye branddørene var nemlig hvide, hvor 
de gamle havde været smukt ådret.

Gamle maleteknikker i spil

Beboerne i ejendommen blev hurtigt 
enige om, at det skulle der gøres noget 
ved, og derfor kontaktede de malerme-
ster Heidi Zilmer. Heidi er ekspert i gamle 
maletekniker, herunder ådring, hvor 
maleren maler væggen (eller i dette til-
fælde, døren), så det kommer til at ligne 
en dyr eller ædel træsort. En tilsvarende 
teknik er marmorering, hvor målet er, at 
få væggen til at ligne marmor. Begge tek-
nikker havde sin storhedstid i slutningen 
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Årets  vindere af AI’s  SUSTAIN-pris 
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FOTO Lars Krogsgaard

www.larskrogsgaard.dk
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Haute Couture og 
smykkekunst 
Laugenes opvisning i perfektionismens tegn.  
De Skt. Loye nominerede modtager  
arbejdslegater på 15.000 kr.

Fra ingen kunder til succes med 
fremstilling af køkkener

Kulturnatten, 
kom til åbent hus i

københavns

smukkesTE 

bygning åbner 

dørene

Teknologi-
investering i 
millionklassen
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Én grøn frisørsalon har udviklet sig til en 
af Danmarks største frisørkæder med 

kunderne som medejere.

1. marts er der frist for at søge en ungdomsuddannelse 
– og der er mange gode grunde til at vælge en erhvervsuddannelse.

til forretningsudvikling

3,5
mio. kr.

uddannelse med fremtid
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fra St. kongensGade

Om fordelene ved et godt  
makkerskab, når man 
drømmer om at være 
selvstændig og gå nye veje

Makkerparret
GULD

Opgør mod

fordomme

Vi gør op med fordommene 
om erhvervsuddannelserne
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94 medaljer og legater for over  
1,2 mio. kroner 

Margrethe Vestager hædret som 
Æreshåndværker 2019

Nyt samarbejde sender tre 
lærlinge til Bolivia

Medaljeuddeling
2019
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Kagekunst & 
håndværk

Hos La Glace holder de fanen for det  
gode håndværk højt. Mød kvinden bag  

konditoriet i Skoubogade.

F o r b r u g e r

t r e n d s

Kager, kasketter og knive.  
Flere forbrugere foretrækker  

håndlavet håndværk.

mester
Håndværkerforeningen København • MESTER • nº 4

nº
4

H
å

n
d

v
æ

r
k

e
r

f
o

r
e

n
in

g
e

n
 K

ø
b

e
n

h
a

v
n

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

M
E

S
T

E
R

 •
 n

º
 4

håndværker
Foreningen

KBH

Hvad skal der til før man mestrer 
noget, og opnår den bedste kvalitet? 
Det er vi gået på jagt efter hos 
kokken Bo Jacobsen

Øvelse
gør mester

side 6

Kom til familiedag i

Sommerland 
sjælland

Hyggelig dag i forlystelses-
parken, med dejlig frokost 
for hele familien

På falderebet

Fremkommelighed 
er en kerneopgave

Københavns Kommune er snart klar med 
en ny kommuneplanstrategi, som sætter 
retning for udviklingen af København frem 
mod 2031. 

Strategiens overskrift er ”Verdensby med 
ansvar”, og fokus er i høj grad på hvordan vi 
sikrer en bæredygtig udvikling af Køben-
havn – i forhold til miljøet, men også socialt, 
og særligt i forhold til den voldsomme ud-
bygning af København vi ser i disse år. Byen 
vokser med omkring 10.000 borgere om 
året, og det stiller store krav til flere boliger.

Hvis man er tålmodig i sin læsning af stra-
tegien opdager man, at kommunen også 
har en række visioner for erhvervslivet. Fak-
tisk står der, at ”Virksomhederne skal have 
en oplevelse af, at de er grundstammen i at 
skabe vækst og velfærd i København, og at 
Københavns Kommune ønsker en tæt dia-
log om erhvervslivets vilkår.” Hvis det ikke 
kun bliver ved oplevelsen er der håb forude.

I København er det et bærende princip, at 
der skal etableres kollektiv transport inden 
de nye bydele udvikles. Det er et godt og 
sundt princip. For når politikerne har valgt, 

at byen både skal rumme 10.000 nye 
beboere om året og flere arbejdspladser, 
så vokser behovet for transport dramatisk. 
Allerede nu ser vi, at der hver eneste dag 
pendler 180.000 mennesker ind over kom-
munegrænsen for at arbejde eller studere, 
mens 120.000 pendler ud af Københavns 
Kommune. Dertil kommer de der arbejder 
inden for kommunens grænser. Det er en 
massiv flytning af mennesker, hver eneste 
dag.

Derfor er og bliver fremkommelighed en 
kerneopgave for Københavns Kommune!  

Og politikerne må se i øjnene, at det ikke er 
nok ensidigt at fokusere på kollektiv trans-
port og cykelstier. For én ting er transport 
af mennesker, en anden er den nødvendige 
erhvervstrafik. Fx varelevering, servicekør-
sel eller håndværkere - de der arbejder i 
byen, og som har behov for en bil for at 
komme rundt. De bliver fanget i trængslen 
mellem de mange pendlere, der ikke har 
mulighed for (eller lyst til) at køre med 
kollektiv transport. Derfor må vejinfrastruk-
turen udbygges og tilpasses efterhånden 
som byen vokser. 

Af Christoffer Susé, adm. direktør 

i Håndværkerforeningen København
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Tilfredse 
kunder 
kommer 
igen og 
igen

Gamle myter slider 
på håndværkernes  
troværdighed 

Drop 
autopiloten og 
standardfraser
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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

Håndværkerforeningen København • MESTER • nº 7
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Håndværkerforeningen København • MESTER • nº 8

Bjørn &  
Peter

Kunsteren og 
Håndværkeren

m
nº
8 Magasinet MESTER er for alle der  

værdsætter godt håndværk

Er du interesseret i et gratis abonnement på MESTER? 
så ring 3312 2717 eller skriv til sekretariatet på hfk@hfk.dk



På falderebet

Christoffer Susé 

adm. direktør
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ennem de første par må-
neder af den nye regerings 
levetid har vi set en række 
markante udmeldinger fra  

flere af Mette Frederiksens 
ministre. Det er tydeligt, at de har klare hold-
ninger til, hvordan de synes Danmark skal 
udvikle sig. Ellers skulle de nok heller ikke 
være i politik, kan man indskyde. 

Men der er stor forskel på 
ideologiske holdninger og 
reelle handlinger.

 
En tidligere statsminister sagde det fint med 
ordene ’ideologi er noget bras’. Det tolker jeg 
sådan, at det er fint, at man har en politisk 
idé, men de beslutninger man træffer og de 
handlinger man dermed gennemfører, bør 
altid være funderet i fakta. 

Derfor har jeg naturligvis tiltro til, at bolig-
ministerens ønske om at ændre Boligregu-
leringslovens §5, stk. 2 i sidste ende vil blive 
baseret på fakta. Og ikke som et ideologisk 
korstog, der skyder gråspurve med kanoner.

Det er ubetinget en samfundsmæssig 
gevinst, at ejere af udlejningsejendomme 
investerer i at vedligeholde og modernisere 
bygningsmassen. Dels fordi det sikrer gode, 
moderne og ofte mere energivenlige boliger. 
Men også fordi det skaber vækst og ar-
bejdspladser hos de håndværks- og service-

virksomheder, der udfører forbedringerne. 
EjendomDanmark anslår, at bestemmelsen 
årligt giver anledning til private investeringer 
i omegnen af 1 mia. kr. og tilsikrer ca. 2.000 
arbejdspladser i byggefagene.

Og selvfølgelig skal man som investor have 
et afkast af de investeringer, man foretager. 
Her skal man huske på, at lejeboligområ-
det er særdeles gennemreguleret, og der 
er klare regler for, hvordan og hvor meget 
huslejen må stige efter en modernisering af 
lejemålet. 

Når det er sagt, så er det klart 
at der er pres på huslejen i de 
mindre lejligheder i en by som 
København, der vokser med 
10.000 indbyggere om året, og 
hvor det politiske flertal i en 
lang årrække har prioriteret 
familieboliger større end 95 
kvadratmeter.

En forhastet ændring eller 
afskaffelse af §5, stk. 2 risi-
kerer at ende med, at private 
udlejere fravælger at vedlige-
holde bygningsmassen. Det 
er der absolut ingen, der får 
glæde af. 

Træd varsomt

G


