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Kobber gør
       byen smuk

Bæredygtighed & 
 FNs verdensmål

STORT TEMA

Blikkenslagermester John A. Hansen 
er specialist i kobbertage



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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Tillykke til alle de seje 
håndværkslærlinge med skills

Januar måned har ikke kun budt på 
slankekur og afholdenhed. Tværtimod 
serverede DM i Skills endnu engang 
et overflødighedshorn af oplevelser 
og eksempler på godt håndværk, da 
Danmarks vigtigste mesterskab blev 
afholdt lige her i København.

Foruden de 300 unge konkurrence-
deltagere fra erhvervsuddannelserne 
besøgte mange tusinde folkeskoleele-
ver og deres forældre Bella Centeret. 
Og forhåbentlig er mange af de unge 
gået derfra med en fornemmelse af, at 
en erhvervsuddannelse kunne være en 
relevant uddannelsesvej for dem. For vi 
har brug for de unge – dem der kan og 
vil, og ikke mindst dem der tør.

Selvom det er svært at undervurdere 
betydningen af DM i Skills, må vi også 
konstatere, at arrangementet ikke kan 
stå alene, hvis vi for alvor skal have 
flere unge til at søge ind på erhvervsud-
dannelserne. 

Det kræver naturligvis, at vi helt 
grundlæggende har nogle attraktive 
erhvervsskoler med kompetente faglæ-
rere, og at vi som mestre og virksom-
hedsejere kan tilbyde nogle spændende 
og udviklende lærepladser. 

Men det kræver også, at vi højner 
anseelsen af håndværksfagene, og 
sætter fokus på de mange spændende 
muligheder, som en erhvervsuddannel-
se giver. Det er vi heldigvis mange der 
arbejder på, og nærværende magasin 
er et godt eksempel.

I Håndværkerforeningen København 
har vi også i mere end 150 år hyldet 
årets dygtigste nyuddannede 
håndværkere med medaljer. Ved 
den store medaljeuddeling på 
Københavns Rådhus overrækker 
vi også en lang række legater, 
til fx videre uddannelse eller 
udlandsophold, for bogstaveligt 
talt at vise, at en erhvervsud-
dannelse åbner en verden af 
muligheder.

Men heller ikke MESTER og 
Håndværkerforeningens me-
daljeuddeling kan stå alene. Vi 
har brug for, at alle aktører, 
inklusiv politikerne på 
Christiansborg, fort-
sætter det lange seje 
træk, som allerede er 
i gang. 

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 5 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

MESTER udgives med støtte fra Fonden Alderstrøst, der bl.a. 
yder støtte til fremme af godt håndværk
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Godt håndværk 

forpligter 

Det har krævet både specialviden 
og godt håndværk, at reparere 
en række karakteristiske bronze-
skulpturer på Bispebjerg

Praktik i en helt 

anden verden

For de tre lærlinge Johanne, Lena 
og Jonas bød efteråret 2019 på 
en helt særlig oplevelse.

Bæredygtighed &

 FNs verdensmål

Bæredygtighed er for alvor kommet på 
dagsordenen, og alle taler om det. Men 
det der er en ny trend for verdens for-
brugere, er en gammelkendt sandhed 
for håndværkeren. 

56

36-49186 22
Eriks bageri

For os ligger der en naturlig skøn-
hed i godt håndværk. Se billederne 
fra Eriks Bageri.

Kobber på 

Københavns 

top

Det er ikke så tit, man 
kigger op på et tag. Det 
er der ellers god grund til 
at gøre, når man vandrer 
rundt i København.

30
Et håndværk, 

der arbejder i 

’det skjulte’

Skilteteknikerens arbejde 
er noget af det mest visu-
elle du kan forestille dig.

m
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9
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Det er ikke så tit, man kigger op på et tag. Det er der ellers god 
grund til at gøre, når man vandrer rundt i København. Mange af 
Københavns historiske bygninger har nemlig de karakteristiske 
kobbertage, som med tiden bliver irgrønne. Mange af tagene er 
gennem tiden blevet skiftet og renoveret af John A. Hansen VVS 
A/S, der har speciale i at lave kobbertage.

”Det er mit barndomshjem. Her havde 
min far kontor, og her havde vi stue og 
værelser. Min far kunne godt lide, at 
han kunne komme hurtigt på kontoret 
og hjem igen. Men på et tidspunkt blev 
det for meget for min mor og mig, så vi 
krævede, at vi flyttede et andet sted hen,” 
siger John, mens han skænker kaffe op i 
det hyggelige mødelokale, hvor han har 
taget sin overmontør, Jim Ladekarl, med 
til at fortælle om arbejdet med virksom-
hedens speciale, kobbertage.

Spiret blev taget af Frederiksberg Kirke

”Et af de første tage, vi har skiftet i nyere 
tid, var på Frederiksberg Kirke. Her firede 
vi den øverste del af spiret ned og pla-
cerede det på taxaholdepladsen ud for 
kirken. Vi fandt ud af, at det var muligt 
at tage spiret af, og det er nemmere at 
arbejde med det, når det står på jorden 
frem for at arbejde på taget. Jeg var godt 
nok lidt nervøs, da vi løftede det ned med 
en stor kran. Det gav et højt knald som 
en champagneprop, da vi løftede det af. 
Men vil fik det da både ned og op igen, 
efter at vi havde lagt det nye kobber på,” 
fortæller John A. Hansen.

Det hører dog til sjældenhederne, at man 
kan tage et spir ned for at skifte kobbe-
ret. Normalt foregår arbejdet på taget, 
naturligvis med stilladser og sikkerheden 
i top, og man skal ikke have højdeskræk, 
når man arbejder på tage, der jo ofte er 
meget højt over gadeplan. 

Tekst PETER DJURUP

foto Ricky Molloy

F    XC
Taget på Christiansborg Slot 
har taget 10 år at skifte.
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Kobber på 
Københavns top

   et er de færreste, der ved, at John 
A. Hansen VVS A/S i Sølvgade i Køben-
havn har skiftet tag på så markante 
bygninger som Thorvaldsens Museum, 
Højesterets bygning, Christiansborg 
Slotskirke, og ikke mindst selveste Chri-
stiansborg Slot, der må betegnes som 
kronen på værket for virksomheden, som 
har eksisteret siden 1942.

Samme navn i generationer

Siden 1972 er det John Allan Hansen, der 
har stået i spidsen for John A. Hansen 
VVS. Inden da var det Johns far, John 
Alfred Hansen, der stiftede og drev 
virksomheden, og ja, tredje generation af 
John A. Hansen er allerede i fuld gang i 
virksomheden, nemlig sønnen, John Allan 
Hansen. Han hedder til daglig bare Allan, 
mens farmand hedder John Allan for at 
slippe for forviklinger. 

”Der er nok nogen, der beskylder os 
for ikke at være så opfindsomme med 
navne,” siger 2. generation af John A. 
Hansen med et smil. Vi sidder i mødelo-
kalet i den gamle københavnerlejlighed, 
hvor virksomheden har holdt til siden 
begyndelsen. 



HER KAN DU SE  
JOHN A. HANSENS  
TAGARBEJDE
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den igen, så de næste håndværkere kan se historien. 
Samtidig lægger man selv en ny boks med nutidige 
informationer og aviser,” fortæller Jim.

”Over Tivolis hovedindgang kan man se, at der står 
en boks, som også indeholder forskellige ting fra de 
håndværkere, der har bygget hovedindgangspartiet. 
I Sankt Thomas Kirke på Frederiksberg fandt vi en 
boks ved alteret, da vi i sin tid arbejdede der,” fortæl-
ler John Allan.

Kronprinsen forseglede cylinderen

Under Christiansborgs tårn lagde folkene fra John 
A. Hansen også en cylinder. Den blev forseglet og 
anbragt af Kronprins Frederik. Her vil håndværkere 
i fremtiden kunne se lidt om, hvordan Danmark var 
dengang, kobbertaget blev lagt. 

”Vi lagde blandt andet aviser i, og vi har lagt infor-
mationer om timelønninger og andet om selve 
tagprojektet,” siger Jim.

Der er tydelig stolthed hos Jim og John Allan 
over arbejdet med Christiansborgs tag. Det er 
selvsagt heller ikke hverdagskost at stå for 
udskiftningen af taget på et så kendt og 
markant bygningsværk.

”Det er et ”once in a lifetime-pro-
jekt”, siger John Allan, der godt 
kan tillade sig at sige, at de har 
sat deres tydelige aftryk på 
historien.

Christiansborgs tag blev skrællet af

”Christiansborg er 109 meter højt på højeste sted, 
så det er absolut ikke for folk med højdeskræk,” 

siger Jim Ladekarl, der er med i den daglige ledelse 
af John A. Hansen VVS sammen med far og søn. Jim 

har været i virksomheden i 30 år, og er den, der til 
daglig fører tilsyn med tagopgaverne.

Taget på Christiansborg Slot har taget 10 år at 
skifte over ni etaper. Det gamle kobbertag 

havde ligget på siden 1927, hvor slottet blev 
genopført efter den seneste brand, men 

ved den store orkan i 1999 kunne kob-
bertaget ikke holde mere.

”Det var lidt som en sardindåse. 
Sømmene kunne ikke holde 

til orkanen, og derfor blev 
kobberet nærmest skrællet 

af, som når man åbner 
en dåse med sardiner. I 

1927 brugte man al-
mindelige jernsøm, 

der blev dyppet 
i blymønje for 

at undgå 
korrosion. 

Det var den bedste måde at sikre, at taget kunne holde. 
Men det holder ikke evigt, og det kunne altså ikke mod-
stå den kraftige orkan. Selve kobberet kunne egentlig 
godt holde længere, men det hjalp jo ikke meget, når 
det ikke kunne holdes fast, og selvfølgelig er et tag fra 
1927 da også slidt,” siger John Allan. 

Tag i 100 år

Det blev derfor begyndelsen på et meget stort projekt 
for det københavnske VVS- og tagfirma, som har haft 
opgaven med at skifte 9 ud af 10 etaper af Christi-
ansborgs store tag. Samlet set har den opgave taget 
mere end 10 år. De fleste, der har været forbi, husker 
tydeligt, at tårnet i årevis var pakket ind i stilladser, 
før det igen så dagens lys. Nu som kobberfarvet, hvor 
det tidligere havde den irgrønne farve, som kobber får 
med tiden.

Nu skulle taget gerne holde længere end det forrige 
tag. I dag bruger man kobbersøm, der holder bedre i 
længden, og så er det heller ikke mere tilladt at bruge 
blymønje til sømmene, som man gjorde i tidligere 
tider. Typisk kan et kobbertag holde i omkring 100 år.

”Det er en tradition, at håndværkere lægger en for-
seglet cylinder, der hvor de eksempelvis har skiftet et 
tag. Cylinderen kan indeholde aviser fra den tid, hvor 
taget er blevet lagt, informationer om den politiske 
situation og også information om de håndværkere, der 
har udført arbejdet og deres timeløn på daværende 
tidspunkt. Når man finder sådan en cylinder, åbner 
man den og ser, hvad der ligger i den, men man lukker 

Københavns Universitet  
– Vor Frue Plads

Byggefagenes Hus  
– Lygten

Christiansborg Slot

ATP Ejendomme  
– Amaliegade 22-25

Højesteret

Roskilde Domkirke

Frederiksberg Kirke

Danmarks Rederiforening  
– Amaliegade 33

Nationalmuseet

Landsarkivet  
– Jagtvej

Avedøre Kirke

Vor Frue Kirke  
– Kalundborg

Ørstedhus  
– Vester Farimagsgade

Danske Bank  
– Laksegade

Ny Carlsberg Glyptotek

Thorvaldsens Museum

Gentofte HF

John A. Hansen (th) og Jim  
Ladekarl har senest arbejdet 
med at renovere taget på 
Thorvaldsens Museum.
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For hvad gør man egentlig, når man 
skal træde af på naturens vegne og 
befinder sig mange meter over jor-
dens overflade, og dermed langt væk 
fra et toilet. I Roskilde fandt Jim på en 
helt særlig løsning.

”Vi opsatte et urinal oppe under taget, 
så vi ikke skulle helt ned i kirken, og 
ja, det fik Roskilde Avis til at skrive 
en artikel om det,” siger Jim og viser 
udklippet frem.

Urinalet blev dog fjernet, så de kom-
mende generationers taglæggere må 
finde deres egen løsning. 

De gode tagfolk forsvinder

Det kan måske virke specielt, at det 
er et VVS-firma, der er eksperter i at 
lægge kobbertage. Men de to fag har 
i mange år hængt sammen. Der er en 
grund til, at faget hedder blikkensla-
ger. På uddannelsen lærer man både 
at arbejde med tag og facade og med 
rørlægning, varme og sanitet. 

”Jeg er uddannet blikkenslager, og jeg 
mente i øvrigt, at jeg var verdens bed-
ste blikkenslager, da jeg blev uddan-
net. Det var min far ikke nødvendigvis 
enig i,” siger John Allan med et smil. 

Dengang som nu gjaldt det om at få 
erfaring, I dag er det de erfarne sven-
de i virksomheden, der lærer lærlin-
gene håndværket ved tagarbejdet. Det 
er noget ganske særligt at kunne det 
håndarbejde, at lægge et kobbertag.

Christiansborg

Træ fra Christiansborg under  
Frederiksberg Kirkes tag

Når man kommer rundt på ta-
gene i København, oplever man 
historien på en helt særlig måde. 
I dette nummer af MESTER har 
vi fokus på genanvendelse af 
byggematerialer. Men det er ikke 
en ny ting at genbruge materia-
ler. Faktisk er det noget, man har 
gjort i flere generationer, og det 
har Jim Ladekarl et eksempel på 
fra virksomhedens arbejde på 
byens tage. 

”Da vi i sin tid skiftede taget på 
Frederiksberg Kirke, kunne vi se, 
at en del af trækonstruktionen 
under taget var lavet af træ fra 
det gamle Christiansborg. Det 
kunne vi se, fordi det stod skre-
vet på træet,” siger Jim, der også 
var med, dengang Frederiksberg 
Kirke fik skiftet kobberet.

Urinal under kirkens tag

Kirker er i det hele taget noget, 
der gennem årene har fyldt 
meget hos John A. Hansen VVS. 
Udover Frederiksberg Kirke og 
Christiansborg Slotskirke har 
John og hans tagfolk stået for 
tagrenoveringer på en stor del 
af kirkerne på Frederiksberg, 
Avedøre Kirke, Roskilde Domkir-
ke og Vor Frue Kirke i Kalund-
borg. Mange af opgaverne har 
gennem tiden tiltrukket sig de 
lokale mediers opmærksomhed. 
Roskilde Domkirke af en helt 
særlig grund.

Taget på Christiansborg måtte skiftes 
efter at stormen i 1999 skrællede det 
gamle tag af som låget en sardindåse.

John A. Hansen og Jim Ladekarl har 
arbejdet sammen i 30 år.
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John a. hansen 
vvs A/S
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Blikkenslager- og VVS Laug
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”I gamle dage gemte de gode 
kobberfolk deres arbejde. De var 
ikke meget for at vise det til de 
mindre erfarne. Men for at vi 
får uddannet næste generation, 
er det vigtigt, at de lærer af de 
erfarne svende, og det, sørger vi 
for, sker hos os,” siger John Allan.

På uddannelsen er der et fag 
i tag og facadearbejde. Der er 
også ekstra kurser i netop kob-
berarbejde, men der er ikke så 
mange af de unge lærlinge i dag, 
der vælger at specialisere sig i 
kobberarbejdet. 

”Lige nu har vi en lærling, der har 
valgt at arbejde med tag, og tre, 
der arbejder med VVS-arbejde. 
Ved den seneste svendeprøve 
var der kun seks, der havde valgt 
tag som fagretning. Ham, vi har 
på tag, er meget dygtig og har 
lige fået topkarakterer til sin 
svendeprøve,” siger Jim.

Som så mange andre hånd-
værksvirksomheder har John 
A. Hansen VVS svært ved at få 
lærlinge i disse år. Der er gene-
relt alt for få, der vælger at gå 
i lære i håndværksfagene. Men 
på trods af kampen om de få er 
det lykkedes at ansætte dygtige 
lærlinge. Det er vigtigt, hvis de 
gamle historiske bygninger også 
i fremtiden skal renoveres og 
vedligeholdes efter de gamle 
håndværksdyder.

Hvis man spørger John Allan og 
Jim om, hvor mange tagfolk der 
er i København i dag, er svaret, 
at der er meget få. Og det kan jo 
godt vække bekymring for, hvem 
der skal skifte Christiansborgs 
tag om 125 år.

1. Sørg for at ansatte gode folk: Du behøver ikke selv at 
være den bedste, men du skal sørge for at ansætte de 
bedste.

2. Få de gode forbindelser. Opsøg erhvervsnetværk, og gå i 
det hele taget ud i verden og mød andre mennesker.

3. Sæt dig ind i juraen. Det er ikke nok, at du er dygtig til dit 
fag. Du skal også have indsigt i mange andre områder. 
Eksempelvis jura. Der er meget jura i de aftaler, du kom-
mer til at indgå, så du skal blandt andet sætte dig ind i de 
forskellige bestemmelser inden for byggeriet. 

TRE GODE RÅD TIL NYE HÅNDVÆRKSMESTRE 

Som altid når MESTER møder en håndværksmester, spørger 
vi om deres gode råd til kommende håndværksmestre. John 
A. Hansen giver fremtidens mestre disse råd med på vejen:

”Når vi arbejder på fredede bygninger, kræver 
det, at arbejdet udføres på traditionel vis. Vi 
ser nogle steder, at et tag kan være fæstnet 
med popnitter, og det går ikke,” siger John 
Allan. 

Intet nybyggeri

Som det måske er gået op for læseren, er der 
ikke mange nybyggerier på referencelisten 
hos John A. Hansen VVS. Det er helt bevidst.

”Vi har udelukkende valgt at arbejde med 
renoveringsopgaver og vedligeholdelse, 

både når det gælder VVS- og tagarbej-
de. Vi var for en del år siden med til 

at bygge et større beboelseskom-
pleks i Greve over flere år. Vi 

tog opgaven, fordi vi havde 
nogle medarbejdere, 

vi gerne ville holde 
på, men da vi var 

færdige og gjorde 
opgaven op, havde 

vi reelt ikke tjent en krone på projektet, og de 
folk, vi ville holde på, havde alligevel fundet 
arbejde andetsteds. Så siden dengang har vi 
udelukkende taget renoveringsopgaver,” siger 
John Allan.

Bedre udbud ønskes

Det er dog ikke altid nemt at byde ind på de 
store renoveringsopgaver som et kirketag eller 
andre store projekter. Mange gange er udbuds-
materialet mangelfuldt, og det gør det svært 
at give et dækkende tilbud. Derfor bruger John 
Allan ofte meget tid på at stille spørgsmål til 
udbuddet, før et tilbud gives.

Man skal ikke være 
højdeskræk, når man 
arbejder på tagene.

”De, der skriver 
udbudsmaterialet, har sjældent 
stor indsigt i vores håndværk. 
Tidligere havde arkitekter en 
faglig baggrund inden for et 
håndværksfag, men i dag har 
de fleste ikke praktisk erfaring. 
Det er en udfordring, når vi skal 
byde på en opgave. Jeg har 
været ude for, at vi er blevet 
valgt fra, fordi jeg stillede for 
mange spørgsmål,”  
fortæller John Allan.

Mange gange er John Allan og hans folk rådgi-
vere for rådgiverne på et projekt. 

”Det handler om erfaring. Du skal tænke 
på, at vi måske har lavet 500 tage gennem 
tiden, mens en arkitekt kun har været med i 
10 projekter. Så hjælper vi selvfølgelig gerne 
med gode råd i forhold til, hvad det kræver at 
skifte et tag på en bygning,” slutter John Allan 
Hansen.



MESTER • nº 914

rammer, for dem der skaber rammer 
for os,” fortæller BRF Fondens direktør 
Kristan May.

BRF Fonden vil derfor opføre en række 
helt unikke håndværkerkollegier. Det før-
ste er på vej i Horsens, og ambitionerne 
er tårnhøje, fortæller Kristan May.

”Vi vil skabe et håndværkerkollegium, der 
er gennemsyret af dansk arkitektur og 
håndværk på et meget højt niveau. Vi øn-

sker at håndværkerkollegiet skal stå som 
eksempel på hvad dygtige håndværkere 
kan præstere, så de unge lærlinge, der 
bor på håndværkerkollegiet på egen krop 
kan se og mærke, den betydning som 
godt håndværk og gode løsninger har i 
hverdagslivet.”

Håndværkerkollegiet i Horsens får plads 
til 84 beboere, og BRF Fonden har afsat 
et betydeligt trecifret millionbeløb til 
byggeriet.

Prestige tilbage til håndværket

I 2014 fusionerede BRF Kredit med Jyske 
Bank, og med ét fik BRF Fonden en 
anseelig formue, og dermed en helt ny 
rolle at spille som almennyttig fond. Det 
vil fonden i de kommende år omsætte til 
håndværkerkollegier.

”Håndværkerkollegierne skal være med 
til at styrke respekten omkring hånd-
værksfagene og særligt byggefagene. De 
skal bidrage til, at skabe et mere presti-
gefyldt image omkring håndværket, for 
at tiltrække flere unge til uddannelserne, 
sådan at vi også på længere sigt kan 
sikre, at håndværkernes faglige kompe-
tencer vil være til rådighed og gavn for 
samfundet” fortæller Kristian May. 

”Håndværk er grundsten for rigtig mange 
ting i vores samfund. Men vi kan se at 
den sammenkobling er på vej ud af folks 
bevidsthed, og derfor er anerkendelsen 
af håndværket under pres. Vi vil gerne 
sikre, at håndværket får den plads i folks 
bevidsthed, som det fortjener,” fortsæt-
ter Kristian May.

Ikke færdigt, når det er bygget

Byggeriet er planlagt efter en længere 
proces, som har involveret såvel den 
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Vi vil sikre, at 
håndværket 

får den 
plads i folks 
bevidsthed, 

som det 
fortjener  

BRF Fonden vil opføre en 
række helt nye og topmo-
derne håndværkerkolle-
gier, hvoraf det første nu 
er på vej i Horsens. ”Vi vil 
skabe rammer for dem, 
der skaber rammer for os,” 
fortæller fondens direktør 
Kristian May. 

Tekst Jakob Andersen

B

Kristian May, direktør i 
BRF Fonden

RF Fonden er en af Dan-
marks største almennyttige 
fonde, og fondens historiske 
rødder går helt tilbage til 

1797. Her blev Husejernes Kre-
ditkasse oprettet som en reaktion på 

Københavns brand i 1795. Formålet var, 
at bygge boliger til de mange københav-
nere, der havde mistet deres hjem i den 
store brand. 

”BRF Fonden er vokset ud af et behov 
for at skabe boliger for folk, og det mål 
forfølger vi fortsat i fondens uddelings-
strategi. Vi kan samtidig se, at vi står 
med en samfundsmæssig udfordring 
i forhold til, at få unge til en vælge en 
håndværksuddannelse. Derfor ligger det 
i naturlig forlængelse, at vi som fond vil 
sikre boliger til de unge, der vælger en 
håndværksmæssig uddannelse inden 
for byggefagene. Vi vil kort sagt skabe 



lokale tekniske skole; Learnmark, det 
lokale erhvervsliv samt Horsens Kom-
mune. Det har også været afgørende 
for fonden, at involvere unge lærlinge, 
for at høre hvad der er vigtigt for 
dem.

”Vi vil gerne stille de bedste rammer 
til rådighed for vores kommende 
beboere, og derfor har vi naturligvis 
spurgt en række unge mennesker, 
hvad de mener, der vil være brug for. 
Vi har også besøgt andre kollegier og 
højskoler mv. for at blive inspireret,” 
fortæller Kristian May. 

Samtidig understreger han, at beboer-
ne får den endelige indflydelse på den 
konkrete indretning af fx værksteder, 
undervisningslokaler og fællesrum.

”Håndværkerkollegiet er ikke færdigt 
når det er opført. De første beboe-
re skal sammen med forstanderen 
færdigindrette lokaler-
ne. Vi skal ikke sidde og 
bestemme om det er skal 
være den ene eller anden 
maskine der skal stå på 
værkstedet. Det kommer 
an på hvordan beboerne 
vælger at bruge værkste-
derne,” siger Kristian May.

Ansvarlighed og medborgerskab

Der er med andre ord lagt op til, at be-
boerne får stor medbestemmelse. Og 
med det følger et stort ansvar.

”Det er vigtigt for os, at de fysiske 
rammer understøtter kulturen på 
håndværkerkollegiet. Vi ønsker at skabe 
rammerne for en kultur, hvor man 
tager ansvar, og hvor der er plads til at 
den enkelte kan udleve sine ambitioner. 
Det skal også være et dannelsessted, 
og her er vi inspireret af højskoletan-
ken om læring, fællesskab og ansvar,” 
fortæller Kristan May.

Det hænger tæt sammen med ordet 
’medborgerskab’, der er centralt i BRF 
Fondens strategi. 

”Når du har ambitioner og arbejder for 
at få en god uddannelse, så får du også 
en god plads i samfundet. Jeg håber 
da, at de unge mennesker der bor på 

kollegiet vil være nogen, der kommer til 
at spille en rolle inden for deres fag, og 
i deres lokalområde.”

Og det er derfor ikke kun med byggeri-
et, at BRF Fonden har høje ambitioner. 
Ønsket er, at de lærlinge, der skal bo 
på håndværkerkollegiet, skal være 
ambitiøse med deres uddannelse og 
deres fag.

”Vi vil bygge et håndværkerkollegium, 
der skaber rammer for unge håndvær-
keres liv og trivsel mens de er under 
uddannelse. Når du har et godt og trygt 
sted at bo, kan du koncentrere dig om 
din uddannelse, og om at udleve dine 
ambitioner,” slutter Kristian May.

Håndværkerkollegiet i Horsens forven-
tes at blive indviet i 2022. 

Historien
BRF Fondens historie går 
helt tilbage til Københavns 
brand i 1795, hvor mere end 
900 huse brændte og flere 
end 6.000 københavnerne 
stod uden tag over hovedet. I 
årene efter branden – i 1797 
– dannede en gruppe borgere 
Husejernes Kreditkasse, der 
bliver regnet for det første 
danske realkreditinstitut. 

Husejernes Kreditkasse 
fusionerede i 1975 med det 
daværende Byggeriets Real-
kreditfond.

I 1889 oprettede BRF Fonden 
datterselskabet BRF Kredit, 
som varetog realkreditvirk-
somheden. 

I 2014 fusionerede BRF Kredit 
med Jyske Bank, hvilket 
betyder at BRF Fonden i dag 
er den største enkeltaktionær 
i Jyske Bank.
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VI ER PENSION FOR 
SELVSTÆNDIGE

Individuel pensionsopsparing
Tab af Erhvervsevne fra 113.400 til 1.500.000 kr.

Kritisk Sygdom fra 150.000 til 450.000 kr.
Gruppeliv fra 300.000 til 1.500.000 kr.

Ægtefællesum på 50.000 eller 100.000 kr.
Udvidet sundhedssikring – også til dine børn

Samlet pakke FRA 1.350 kr. pr. måned efter skat

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

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

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

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

•  Specialuddannede PFS-rådgivere i  
hele landet.

Københavns Brand 1795, foto: Københavns Museum.   
Du kan se billedet i fuld størrelse på det nye Københavns 
Museum, der åbner 8. februar 2020.
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Praktik

I 2019 gik Melting Pot  
Fonden og Håndværker- 

foreningen København  
sammen om et nyt rejselegat,

i en helt 
anden  
verden
For de tre lærlinge Johanne, Lena og Jonas bød efteråret 2019 på en 
helt særlig oplevelse. Med et rejselegat fra Melting Pot Fonden og 
Håndværkerforeningen København, støttet af Stillinges Fond, var de i 20 
ugers praktik i Bolivia. Det blev til et møde med en helt ny og anderledes 
kultur og en oplevelse for livet – og så en lille borgerkrig.

La Paz
La Paz omtales i dagligda-

gen som hovedstad i Boliva. 
Byen er sæde for landets 

regering og præsidentpalads. 
Storbyområdet omkring La Paz 
har 2,3 mio. indbyggere.

La Paz ligger i 3.650 meters 
højde, og er dermed den 
højest beliggende hovedstad 

i verden.  
Den tynde luft i 3.650 meters højde 

betyder blandt andet, at vand koger ved 82 
grader celsius, og ikke som vi er vant til ved 

100 grader celsius.

Det var helt overvældende.

"Vi fik at vide om fredagen, at vi skulle 
afsted, og at vi i øvrigt lige skulle finde 
det pæne tøj frem, fordi vi om tirsdagen 
skulle have overrakt rejselegatet ved 
Håndværkerforeningens medaljeuddeling 
og hilse på H.M. Dronningen", fortæller 
Jonas Rønnow Jensen, kokkelærling og 
en af de tre lærlinge, der i efteråret var i 
praktikophold i La Paz i Bolivia.

De to øvrige lærlinge, Johanne Scheutz 
og Lena Staun er i lære som hhv. kok og 
konditor.

Destinationen for praktikopholdet var 
den sociale gourmetrestaurant Gustu 
i La Paz i Bolivia, som blev etableret af 
Melting Pot Fonden i samarbejde med 
Oxfam IBIS – og nu drives sammen med 

statens Investeringsfond for 
Udviklingslande. Melting Pot 
Fonden blev stiftet i 2011 af 
Æreshåndværker i Håndvær-
kerforeningen Claus Meyer, og 
arbejder både i Danmark, USA 
og altså Bolivia.

Faglighed er et internationalt 
sprog

Da Johanne, Lena og Jonas 
ankom til Bolivia startede 
de med to ugers intensiv 
sprogundervisning. Med de 
mest almindelige gloser på 
plads, blev de kastet ud i ar-
bejdet i restauranten. Selvom 
kommunikationen primært 
foregik på spansk, faldt de tre 
helt naturligt ind i køkkenets 
rytme.

”Vi ved jo godt, hvordan man 
arbejder i et køkken, og hvor-
dan man håndterer råvarer 
og knive osv., så det gik ret nemt. Men for os 
var det nyt med de mange lokale råvarer og 
ingredienser, som vi slet ikke kendte. Fx alliga-
tor og struds,” fortæller Jonas, mens Johanne 
supplerer:

”Der er omkring 300 forskellige kartoffelsor-
ter i Bolivia. På Gustu serverede vi ’kun’ 10-15 
forskellige sorter, men de skulle alle koges på 
forskellig måde og tid, og ind-
gik på forskellig vis i retterne.” 

Skulle lære fra sig

Gustu er en social gourmet-
restaurant. Det betyder, at re-
stauranten i samarbejde med 
13 lokale mikroskoler – så-
kaldte manq’a – er med til at 
træne lokale bolivianere inden 
for restaurationsbranchen, fx 
som kok, konditor eller tjener. 
Det arbejde deltog Johanne, 
Lena og Jonas også i.

”Det var sjovt at være med til, og der var ret 
stor forskel på hvad folk kunne i forvejen. Så 
det var alt fra at vise hvilken vej en tyndskræl-
ler skal vende, til hvordan du laver bearnaise,” 
fortæller Jonas, der havde introduceret den 
berømte franske bearnaisesauce som en del 
af personalemaden.
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Internationale uddannelser
Johanne, Lena og Jonas er elever på Hotel- og Restaurant-
skolen. Skolen har haft elever på Gustu siden 2015, men det 
er første gang at de har sendt elever dertil i samarbejde med 
Melting Pot og Håndværkerforeningen. Det har givet mulighed 
for at sammensætte et specielt forløb for eleverne, der blandt 
andet inkluderer studieture rundt i Bolivia og større fokus på 
kulturudveksling mellem eleverne og de ansatte på Gustu. 

Elevernes praktikperiode i Bolivia er muliggjort via PIU-ordnin-
gen med støtte fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). 
Hotel- og Restaurantskolen har omkring 60 elever i praktik i 
udlandet via PIU-ordningen om året. Takket være AUB har ele-
verne mulighed for at få støtte til udgifter i forbindelse med 
rejse, visa, forsikring samt husleje. Hotel- og Restaurantsko-
lens internationale koordinator hjælper eleverne med alt det 
praktiske omkring praktik i udlandet, men samarbejdet med 
Melting Pot og Håndværkerforeningen giver skolen mulighed 
for at give praktikforløbet i udlandet den ekstra dimension.

 
”Det er så stærkt at følge de tre elevers oplevelser i Bolivia. 
Det er et vigtigt projekt og en fantastisk mulighed for at gøre 
noget for verden og for at udvikle sig selv. De er bare så seje. 
Vores håndværk og uddannelser giver unikke muligheder for 
at rejse ud og opleve verden. Både som praktiktid og senere 
som job. Praktik i udlandet er en kæmpe gave, og selvom 
det for den enkelte er hårdt og en udfordring, så får vores 
elever så meget ud af det, både fagligt, socialt og kulturelt. 
Vi arbejder for, at alle de elever på Hotel- og Restaurantsko-
len, der har lyst og mod på praktik i udlandet, kan få samme 
oplevelse som Johanne, Lena og Jonas. Derfor er vi så glade 
for samarbejdet med Melting Pot og Håndværkerforeningen, 
da det bidrager til endnu flere internationale muligheder 
for vores elever,” Anne-Birgitte Agger, direktør på Hotel- og 
Restaurantskolen.

Praktik

Melting Pot Fonden
Fondens formål er – gennem initiativer der har mad, madhånd-
værk og entreprenørskab som gennemgående elementer – at 
forbedre fremtidsmulighederne og højne livskvaliteten 
for især børn og unge, personer med kriminel baggrund, 
flygtninge og indvandrere. 

I Bolivia er den sociale gourmetrestaurant Gustu om-
drejningspunktet for fondens arbejde. Ud over Gustu 
er Melting Pot Fonden engageret i 13 mikroskoler 
– såkaldte Manq’a – med tilhørende cafeterier.  
Fonden blev stiftet i 2011 af Claus Meyer.

100 % lokale råvarer 

En del af formålet på 
Gustu er at arbejde 
med lokale bolivian-
ske råvarer, og på den 
måde ’genfortælle’ 
den traditionelle 
madtradition. Og det 
har i høj grad inspire-
ret Johanne.

”Jeg har altid været 
meget opmærksom 
på at bruge lokale 
råvarer. Og på Gustu 
har jeg set, hvordan 
de ikke bare bruger 
de populære råvarer, 
men også tager hi-
storiske råvarer med 
i retterne. Det er helt 
bestemt en tilgang, 
jeg tager med mig 
og vil arbejde med 
videre i min karriere,” 
siger Johanne.

Bolivia er naturligvis et væsentligt større land 
end Danmark, og det strækker sig over fire klima-
zoner. Det gør alt andet lige udbuddet af lokale 
råvarer større.

Elsker alt hvad der er sødt

Lena Staun er konditorlærling, og 
arbejdede i dessertkøkkenet. Også 
her satte de lokale råvarer præg på 
retterne.

”Jeg lærte en masse nye frugter at 
kende, og det var ret sjovt at arbejde 
med dem. Bolivianere er generelt vil-
de med alt hvad der er sødt, så kage 
og desserter er vigtige elementer i 
måltidet,” fortæller Lena.

Endte med borgerkrig 

Efter præsidentvalget i oktober 2019 
blev den siddende præsident Evo 
Morales beskyldt for at forfalske valg-
resultatet, og der opstod uroligheder 
i Bolivia. 

Johanne, Lena og Jonas kunne fra 
deres lejlighed se sammenstød mellem 
demonstranter og politi. På et tidspunkt 
blev situationen så alvorlig, at alle 
byens butikker og restauranter lukkede, 
og de tre unge måtte blive i lejligheden 
i fem dage i træk. I den periode var 
Johanne, Lene og Jonas i daglig kontakt 
med restauranten, og det blev løbende 
vurderet om programmet skulle afbry-
des og eleverne fragtes hjem.

”Vi var ikke som sådan bange i situati-
onen, men det er klart at når man ser 
tilbage så var det en højspændt situ-
ation. Jeg er bare glad for, at der ikke 
skete noget med nogen af os,” fortæller 
Jonas.

Heldigvis faldt gemytterne til ro, og de 
tre lærlinge kunne fuldende praktikop-
holdet med et par dannelsesrejser i Bo-
livia. Det blev til en tur til den berømte 
saltørken, Salar de Uyuni samt en tur til 
Titicaca-søen i Andesbjergene.
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For os ligger der en 
naturlig skønhed i godt 
håndværk.

Derfor har vi i hver udga-
ve en billedserie, hvor den 
ene håndværker – foto-
grafen – sætter billeder 
på en anden håndvær-
ker. I denne udgave har 
fotograf Per Morten 
Abrahamsen været på 
besøg hos bagermester 
og oldermand, Erik Ellits-
gaard fra Eriks Bageri på 
Amager.

Hvad der blev ud af det 
møde kan du se på de 
kommende sider...

Billedserie 
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Som barn drømte Erik 
Ellitsgaard om enten 
at blive jagerpilot eller 
bager. Det blev bagværket 
der vandt, og Erik satte 
sig som mål, at han ville 
være bagermester med 
egen forretning inden han 
fyldte 28. Det lykkedes 
da han i 1992 købte sin 
fars bagerforretning på 
Amagerbrogade 176. 
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Eriks Bageri er en familievirksomhed, hvor både Erik og hans kone er 
at finde i butikken. Eriks kone Viola er udlært i rejsebranchen, men nu 

arbejder hun fuld tid i virksomheden. ”Vi har et super godt samarbejde, 
og det fungerer rigtigt godt for os, at arbejde så tæt sammen.”

”Det bedste ved at være 
bager er at møde ind kl. 3 
om natten, tænde ovnen og 
starte de forskellige deje 
op. Når man tager brødet 
ud, og der er den der ’rigti-
ge musik’ i brødet, så ved 
man at det er i orden. Og så 
bagefter høre kundernes 
ros og tilfredshed over, at 
vi har lavet godt produkt.” 
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Eriks Ellitsgaard er oldermand i Københavns Bagerlaug. Bagerlauget 
står bl.a. bag aktiviteter som Kagens Dag, der hvert år tiltrækker 

mere end 800 gæster på Københavns Rådhus.

Eriks Bageri

m e d l e m  a f

&

Københavns 
Bagerlaug 

håndværker
Foreningen

KBH
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Skiltetekniker

Et håndværk, der 
arbejder i ’det 
skjulte’

Skilteteknikerens arbejde 
er noget af det mest 
visuelle du kan forestille 
dig. Alligevel ser vi det 
ikke. Kunsten – eller 
rettere håndværket – er 
nemlig, at få det færdige 
produkt til at indgå som 
en helt naturlig del af fx 
en bygnings indretning og 
interiør.

vordan finder du 
toilettet, eller mødelokale 4.11 
i en bygning, hvor du aldrig 
har været? Hvordan bliver en 
museumsudstilling præ-
senteret i tekst og billeder, 

og hvordan kan du kende forskel på en 
butik der sælger vaskepulver eller tøj? 

I langt de fleste tilfælde bliver du hjulpet 
på vej af en skiltetekniker, som har pro-
duceret og monteret de bogstaver, skilte, 
piktogrammer, symboler eller udsmyk-
ninger, som mange af os tager for givet 
i hverdagen. ”Det køber man vel bare,” 
tænker du måske. Og det er også rigtigt. 
Men hvor?

Traditionelt håndværk i en  
digital kontekst

Traditionelt set har skilteteknikeren 
håndmalet sine skilte (derfor hed faget 
tidligere ’skiltemaler’). Og den slags 
arbejde er der faktisk stadig en del af 
– også hos Nielsen & Kromann, som vi 
besøger i dag.

Men med computerteknologiens 
indtog gennem de sidste 25-30 er der 
både kommet nye arbejdsgange og 
nye materialer. Håndværket er dog 
stadig det samme.

”Skilteteknikeren skal kunne arbejde 
med grafiske og visuelle elementer 
og opsætning på pc, man skal være 
ekspert i forhold til hvilke materialer 
der er de rigtige at bruge i situationen, 
og hvilken print- eller malemetode 
det kræver, og så skal man montere 
produktet bagefter. Det er i store træk 
de samme kompetencer, som var nød-
vendige for 100 år siden – bortset fra 
den digitale del naturligvis,” fortæller 
Trine Kromann, der er skiltemalerme-
ster hos Nielsen & Kromann.

Det var Trines oldefar, der helt tilbage 
i 1892 startede virksomheden, som 
den dag i dag stadig har både byg-
ningsmalere og skilteteknikere ansat. 
Nielsen & Kromann løser rigtig mange 
opgaver i nybyggeri, på skoler og of-
fentlige bygninger og hos private virk-

somheder, der kalder 
på digitale og højtekno-
logiske løsninger. Men 
stadig løser de også 
mange opgaver med de 
gamle teknikker som 
håndmalet skrift på fx 
facader, serigrafi (også 
kaldet silketryk) og alle 
former for forgylderar-
bejder og restaurering.

Og så har man samti-
dig gennem de sidste 
mange, mange år stået 
for skiltning i Tivoli, 
hvor der løses opgaver 
lige fra det håndmale-
de til højteknologiske 
løsninger.

”Det er klart at Tivoli er en sjov og rigtig 
god opgave, hvor vi jo viser vores gamle 
håndværk kombineret med nutidens 
teknologi frem for Tivolis mange gæster,” 
siger Trine Kromann.

Hall of fame and shame

Overalt i virksomhedens store lyse 
lokaler finder man små udstillinger af 
udførte opgaver, eksempler på forskelli-
ge tekniker og materialer, og ikke mindst 
nye og gamle skilte.

H
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Men særligt ét lokale i bygningens 
førstesal er indrettet som en slags 
’hall of fame’. Og så alligevel ikke. 
Her finder vi godt nok en udstilling 
af en medarbejdernes svendeprøve, 
men side om side med den har Tri-
ne Kromanns medarbejdere opsat 
flere forskellige produktprøver, 
hvor en leverandør har ment, at lige 
præcis den folie og det klæbemid-
del vil passe godt sammen. 

Den faglige håndværkers berettige-
de skepsis overfor den foreslåede 
løsning ses tydeligt. Flere steder 
hænger folien og slasker, eller der 
ses tydelige luftbobler og folder. 

”Vi producerede et tapet, som skul-
le opsættes hos en kunde. Leveran-
døren mente, at vi skulle bruge én 
slags lim, men heldigvis lavede vi 
en prøve først. Derfor kan vi se to 
ens tapeter ved siden af hinanden – 
en med den anviste lim og en med 
vores. Det er tydeligt at se, hvil-
ken der er pænest, og vi har dem 
hængende for at minde os selv om, 
hvor vigtigt det er, at håndværkeren 
kender sine materialer og insisterer 
på sin faglighed,” fortæller Trine 
Kromann. 

Gavlmaleriet alle kender

En af de første store opgaver, som 
Trine Kromann stod i spidsen for, 
da hun i 1987 fik ansvaret for Niel-
sen & Kromanns skilteteknikerafde-
ling, er det store kendte gavlmaleri 
på Halmtorvet i København.

Motivet er skabt af kunsteren Peter 
Abelin, men maleriet er udført af 
Trine Kromanns medarbejdere. 

”Det vi skaber står i mange år. 
Hvad enten det er en altertavle, et 
butiksskilt eller et gavlmaleri som 

det inde på Halmtorvet. Og det er 
da super skægt, at kunne sige ’det 
har jeg lavet’, for det er jo et maleri 
som rigtig mange københavnerne 
kender,” siger Trine Kromann.

Siden da er det blevet til mange 
flere gavlmalerier fra Trines hånd.

Praktikpladskrav er gift for  
uddannelsen

Skilteteknikerfaget er et lille fag, 
og der er kun to erhvervsskoler i 
landet, hvor man kan tage uddan-
nelsen. Derfor har der altid været 
et rigtigt godt samarbejde mellem 
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Skiltetekniker

skoler og virksomheder, som dels 
har sikret at udbuddet af elever har 
passet med behovet hos virksom-
hederne, og dels har sikret et godt 
match mellem elever og virksom-
heder. 

Så da yderligere et par tekniske 
skoler i forrige udbudsrunde fik 
mulighed for at udbyde grundfor-
løbet, brød den hårfine balance 
sammen. Derfor er faget i dag, som 
det eneste, pålagt et praktikplads-
krav. Det betyder, at virksomheder-
ne skal indgå en uddannelsesaftale 
med en elev, før man reelt ved 
hvad vedkommende kan. 

”Eleverne skal selv rundt og opsøge 
virksomhederne en efter en, og det 
kan være svært at komme ind når 
man slet ikke kender branchen eller 
faget. Tidligere fik man introduktion 
til faget på skolen, og skolen kunne 
fungere som bindeled mellem 
virksomhed og elev – det mangler 
vi nu,” siger Trine Kromann.

”Praktikpladskravet har haft den 
konsekvens, at tilgangen af elever 
stort set er stoppet. Uden nye 
elever er uddannelsen i alvorlig 
fare for at lukke, selvom behovet er 
præcis det samme hos virksomhe-
derne, som det altid har været. Det 
stiller nye krav til virksomhederne 
om at fortælle om vores fag, og de 
mange spændende opgaver man 
kan arbejde med her,” fortæller 
Trine Kromann.

ug.dk

Unge faglærte blev opfordret  
til, at blive selvstændige gennem  
et ejerskifte

Ifølge undersøgelser fra Center for Ejerle-
dede virksomheder (CEV) er der ca. 23.000 
virksomheder, som indenfor de næste 5-10 
år står overfor et ejerskifte. I en tredjedel af 
tilfældene skal ejeren ud og finde en ekstern 
køber, og det er en oplagt mulighed for unge 
faglærte, der gerne vil være selvstændig 
håndværksmester. 

Derfor inviterede Håndværkerforeningen 
sammen med SVMdanmark i starten af 
februar unge faglærte under uddannelse på 
NEXT og TEC, samt de seneste års medalje-
modtagere, til et super spændende arrange-
ment, hvor vi satte fokus på, hvordan man 

kan starte som selvstændig håndværksme-
ster gennem et ejerskifte.

Arrangementet bød på en række oplæg, der 
fortalte om regler og regulativer og gav gode 
råd til de unge. De unge kunne også møde en 
række af Håndværkerforeningens medlem-
mer, der selv har købt deres virksomhed, og 
ved hvordan det er at være selvstændig. 

Arrangementet blev arrangeret af Håndværkerfor-
eningen København i samarbejde med SMV-
danmark, NEXT Uddannelse København og TEC. 
Arrangementet er støttet økonomisk af Nordea 
Iværksætterfond og Varelotteriet.

Iværksætteri for faglærte

I Håndværkerforeningen 
arbejder vi aktivt for, at 
flere skal starte egen 
virksomhed og blive 
iværksættere. Derfor 
har vi i samarbejde med 
SMVdanmark sat fokus 
på mulighederne for 
at blive selvstændig 
gennem et ejerskifte 
af en eksisterende 
virksomhed.

En maler maler  
mange ting

Skilteteknikeren er beslægtet 
med både bygningsmalere og 
autolakerer. Du kan læse mere 
om de tre uddannelser på Ud-
dannelsesGuiden.

Bygningsmaler: 
En bygningsmaler behandler og 
maler murværk, træværk og metal-
flader. På skolen lærer du at blande 
farver, og du maler med mange 
typer maling.

Autolakerer: 
En autolakerer lakerer biler. På sko-
len lærer du de teknikker, du skal 
bruge for at få et flot resultat, og du 
får undervisning i farvelære.

Skiltetekniker: 
En skiltetekniker laver alle slags 
skilte. På skolen lærer du at lave 
skilte ved hjælp af forskellige 
teknikker, både håndlavet og på 
computer.
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Gennem hundredvis af år er håndværkets 
metoder blevet forfinet og perfektioneret. 
Godt håndværk handler om, at løse den en-
kelte opgave med brug af de rette materia-
ler, det rette værktøj og den rette metode. 
Kernen i godt håndværk handler om at leve-
re et kvalitetsprodukt, der har den egenskab 
at det kan repareres og bruges igen. Derfor 
er godt håndværk præcis det modsatte af 
den køb-og-smid-væk kultur, som har været 
dominerende i de sidste 50-60 år.

Fortæl om det gode håndværk

Det betyder dog ikke, at man som hånd-
værker kan læne sig tilbage og hvile på 
laurbærrene. Håndværket har altid udviklet 
sig, og alle dele af erhvervslivet, herunder 
håndværksbranchen, vil i de kommende år 
opleve et øget pres for at bidrage til at løse 
blandt andet klimaudfordringerne. 

Men udfordringen for håndværksmeste-
ren bliver først og fremmest, at fortælle 
kunderne, hvordan virksomheden allerede 
nu arbejder med det gode håndværk, og 
dermed bidrager til en bæredygtig verden. 

Det bakkes op af professor Steen Hilde-
brandt, der mener at alle virksomhedsejere, 
også håndværksmesteren, bør forholde sig 
til de 17 verdensmål. Hildebrandt mener 
ligefrem at virksomhedens overlevelse står 
på spil.

”Vinderne vil være dem der går i gang 
nu, mens taberne bliver dem der 
ignorerer verdensmålene.”

Kom selv i gang

På de følgende sider kan du som virksom-
hedsejer og håndværksmester finde inspira-
tion til, hvordan du kommer i gang.

Du kan bl.a. møde en række af Håndværker-
foreningens medlemmer, der har forholdt 
sig hvordan deres virksomhed kan medvirke 
til at skabe en mere bæredygtig verden, 
ligesom du kan møde førnævnte profes-
sor Steen Hildebrandt, der i mange år har 
arbejdet med ledelse og bæredygtighed. 
Ligeledes kan du møde Andreas Weidinger 
der er nyudnævnt klima- og bæredygtig-
hedschef i Dansk Byggeri. Hans rolle er at 
sætte bæredygtighed og klima på dagsor-
den, både for og i byggebranchen. 

God fornøjelse.

Bæredygtighed er for alvor kommet på 
dagsordenen, og alle taler om det. Men det der 
er en ny trend for verdens forbrugere, er en 
gammelkendt sandhed for håndværkeren. Derfor 
skal håndværkeren være god til at fortælle om, 
hvad der kendetegner det gode håndværk.

De 17 verdensmål for 
bæredygtig udvikling 
blev vedtaget af FNs ge-
neralforsamling i 2015. 
Med verdensmålene 
forpligter verdens lande 
sig til, frem mod 2030, 
at arbejde for at afskaf-
fe fattigdom og sult, 
reducere ulighed, sikre 
uddannelse og sundhed, 
sikre anstændige jobs, 
nedsætte CO2-udslippet 
samt en mere bæredyg-
tig økonomisk vækst. 

De 17 verdensmål 
understøttes af 169 
delmål.

Læs mere på: 
verdensmaalene.dk/
fakta/ 
verdensmaalene

TEMA Bæredygtighed FN
s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling har 
for alvor fået et folkeligt gennembrud her i 
Danmark, og mange danskere er begyndt at 

overveje, hvordan de hver især kan handle mere 
bæredygtigt i hverdagen. 

Dermed er Danmark, og de danske forbru-
gere, blevet en del af en global mega-

trend, som vil påvirke og ændre vores 
verden i de kommende år.

I Danmark er der stort fokus på 
hvor meget vi flyver, ligesom 

vores forbrug af kød også er 
til debat. Men i de kommen-
de måneder og år vil efter-

spørgslen på bæredygtige 
løsninger brede sig til 
andre brancher.

Bæredygtighed bliver 
et forbrugerkrav

Den øgede fokus på 
bæredygtighed vil 
stille nye krav til 
virksomhederne. Vi 
kan allerede se, at 
mange virksomhe-
der og erhvervsle-
dere har taget den 
grønne dagsorden 
og bæredygtighed til 
sig, og har iværksat 
initiativer i deres virk-
somheder.

I takt med at forbru-
gerne i højere grad 

efterspørger bæredygtige 
løsninger og produkter 

vil også håndværksmeste-
ren blive mødt af krav fra 

forbrugeren. Det forudsiger 
professor Steen Hildebrandt her 

i vores tema. 

”De [forbrugerne , Red] vil spørge ind 
til om man arbejder med verdensmå-

lene, tjekke virksomhedens hjemmeside 
inden de vælger leverandør. Det kommer alle 

steder fra, og særligt fra de yngre mennesker, 
der er optaget af området,” siger Steen Hildebrandt.

Håndværk er en del af løsningen

Her er netop håndværksmesteren allerede godt fra 
start. For det der er en ny trend for verdens forbrugere, 
er en gammelkendt sandhed for håndværkeren.

Bæredygtighed & 
 FNs verdensmål



39

Mange af Danmarks største 
virksomheder har taget FNs 
verdensmål til sig. Men for mindre og 

mellemstore håndværksvirksomheder 
kan det virke som en dråbe i havet at 

tage fat. Det skal dog ikke holde dem 
tilbage, lyder rådet fra Steen Hildebrandt, 

der er Ph.d. og blandt andet er professor 
emeritus fra Aarhus Universitet. 

tekst PETER DJURUP

De mindre 
virksomheder 

kan gøre stor 
forskel

S
teen Hildebrandt har i mange år arbej-
det med bæredygtighed og ledelse, og 
har udgivet bogen Bæredygtig global 

udvikling om FNs 17 verdensmål.

”Det er en selvfølge at A.P. Møller Mærsk, 
Novo Nordisk og Grundfos er gået i gang 
med at arbejde med de 17 verdensmål. Men 
i anden omgang er der tusindvis af mindre 
og mellemstore virksomheder, hvoraf man-
ge er håndværksvirksomheder, som skal i 
gang med arbejdet,” siger Steen Hildebrandt. 

”De små virksomheder har sammen en 
kæmpestor indvirkning på, hvad der sker i 
verden samlet set. Så det er oplagt for dem 
at stå på toget allerede nu,” siger Steen 
Hildebrandt.  

Vind med verdensmålene

Man kan som virksomhed tænke, at det kan 
være dyrt at gå i gang med at leve op til 
verdensmålene, men det er ikke nødven-
digvis tilfældet, hvis man spørger Steen 
Hildebrandt.

”Verdensmålene er ikke nødvendigvis noget, 
der fordyrer. Det kan være en god forret-
ning. Den store udfordring er det trussels-
aspekt, at hvis man ikke inden for en kort 
årrække adresserer verdensmålene, er man 
i risiko for ikke længere at være en inter-
essant virksomhed for kunder og samar-
bejdspartnere. Vinderne vil være dem, der 
går i gang nu, mens taberne bliver dem, der 
ignorerer verdensmålene,” mener Steen 
Hildebrandt og uddyber.

”Husholdningerne, bankerne, og kunderne i 
bred betydning vil være optaget af ver-
densmålene, og de vil fravælge virksomhe-
der, der ikke arbejder med verdensmålene. 
I forhold til rekruttering vil der også blive 
problemer, fordi unge mennesker ikke vil 
ansættes i virksomheder, der ikke tager 
verdensmålene alvorligt. Så hvis jeg var 
virksomhed, ville jeg se at komme i gang i 
en fart,” siger Steen Hildebrandt.

Ikke kun klima

Der er i medierne primært fokus på klima-
indsatsen, og ikke så meget på de 16 andre 
verdensmål, og derfor kan man efter Steen 
Hildebrandts mening ikke forvente at den 
enkelte håndværksmester er velinformeret.

Et stort verdensmålsområde er affald og 
dermed spild, og her er det en mulighed for 
mange, at gøre en forskel.

”Hvis man giver det område en tanke, kan 
man godt være med til at gøre noget ved 

Steen Hildebrandt:

TEMA Bæredygtighed

spild. Vi er store syndere i Danmark, 
hvor vi smider meget ud. Men tænker 
du over om du kan undgå at smide væk, 
er der mulighed for let at gøre noget. 
Hvor meget vand og strøm bruger I for 
eksempel i jeres virksomhed, og hvor 
mange kilometer kører I og i hvilke biler. 
Kan det være muligt at spare på det,” 
siger Steen Hildebrandt  

Vigtigt at gøre noget

Ifølge Steen Hildebrandt er det ikke kun 
for virksomhedernes egen skyld, at de 
skal komme i gang med verdensmåle-
ne. Der er kæmpe udfordringer i verden 
blandt andet med klimaet

”Man må forstå, at verden er i en ny 
situation. Hvis vi ikke alle gør noget for 
at ændre retning, ender vi med noget, 
der er meget ubehageligt. Temperatu-
ren stiger, isen smelter og flygtninge-
strømme vil antage størrelser, som vi 
ikke kan drømme om blot for at nævne 
nogle af udfordringerne. På den positive 
side handler det om at være med til at 
skabe en bedre verden. Færre der sul-
ter, flere ressourcer til vores børnebørn, 
færre katastrofer,” siger Steen Hilde-
brandt, og fortsætter:

”Jeg får tit at vide, at de dommedags-
profetier kan jeg holde for mig selv. 
Mange mener, at det bliver for helligt, 
men det er alvor, og de små virksom-
heder kan i fællesskab gøre en stor 
forskel,” siger Steen Hildebrandt.  

 ”Man kan altid sige, at det ikke be-
tyder noget at gøre noget, når man 
er en mindre virksomhed. Og som 
håndværksmester med et par ansatte 
betyder du også langt mindre end A.P. 
Møller Mærsk, men de betyder så langt 
mindre end USA osv. Så det er ikke 
ligegyldigt, hvad du foretager dig i din 
virksomhed. Sammen med de 100.000 
andre mindre og mellemstore virksom-
heder kan I gøre noget, der har betyd-
ning,” siger Steen Hildebrandt.  

Verdensmål til alle

Alle kan gå i gang med arbejde med 
verdensmålene. Man skal blot tage fat 
i dem enkeltvis, og tænke over, hvad de 
kan betyde i ens egen virksomhed.

”Hvis jeg skulle foreslå noget, ville jeg 
sætte mig se hvert af de enkelte mål og 
delmål igennem. Hvis du ikke lige kan 
se hvad du kan gøre ved et mål, vil jeg 
gå videre til dem, hvor jeg kan gøre no-
get. Her vil jeg overveje at sætte noget 

på min hjemmeside og fortælle om det, 
så mine kunder ved, at jeg gør noget,” 
siger Steen Hildebrandt.  

”Tag verdensmålene et for et og se på, 
hvad kan jeg gøre. Eksempelvis Stop 
sult som er verdensmål 2: vi smider 
mad væk. Kan vi gøre en indsats for at 
gøre noget ved det i vores lille virksom-
hed? Eller verdensmål 6 – Rent vand 
og sanitet: hvor meget vand bruger vi i 
virksomhedens og har vi vandspild. Og 
er du en VVS-virksomhed, er det et om-
råde, hvor du hos dine kunder kan gøre 
en stor forskel med vandbesparende 
installationer,” siger Steen Hildebrandt. 

Verdensmål 17 er alliancer, og her er 
der mulighed for at tænke anderledes.

”Her vil jeg opfordre til at gentænke 
alliancefænomenet. Sig til dig selv: tæn-
ker jeg for snævert i forhold til hvem 
jeg samarbejder med. Er der andre jeg 
kan samarbejde med, og bryde nogle 
af de grænser og strukturer som jeg 
er vant til at arbejde indenfor. Spræng 
rammerne i stedet for at gøre som I 
plejer,” lyder opfordringen fra Steen 
Hildebrandt.   

Total ændring for virksomheder

I sin bog om verdensmålene skriver 
Steen Hildebrandt, at der er tale om en 
total ændring i måden at drive virksom-
hed på. Men hvilke ændringer er der for 
håndværksvirksomheder?

 ”Jo mere man gør for at få verdensmå-
lene bredt ud, jo mere vil missionen og 
bundlinjen ændre sig for virksomheder-
ne. Lige nu er der fokus på bundlinjen 
økonomisk, men hvis man åbner for 
verdensmålene, er der et nyt univers 
der er vigtigt. Der er dermed meget 
andet i verden, som vi også skal arbejde 
med. På den måde bliver der 17 bund-
linjer at forholde sig til. Det bliver efter 
min mening en ny forretningsmodel. Vi 
er ikke kun i verden for at tjene penge, 
vi er også for at skabe ligestilling, skabe 
kvalitetsuddannelse osv. Det bliver 
pludselig en anden slags virksomhed,” 
siger Steen Hildebrandt, som mener at 
det med verdensmålene bliver meget 
mere meningsfyldt end med den gamle 
simple mekaniske bundlinje alene.

”Du bliver selvfølgelig nødt til at tjene 
pengene. Men man opdager at der er 
andet end penge i verden. Verdensmå-
lene bliver det man er optaget af, så 
man får flere hensyn og dimensioner 

at drive virksomhed ud fra. Det bliver 
sjovere og rigere også for håndværks-
mestre,” siger Steen Hildebrandt

Som håndværksmester vil man ifølge 
Steen Hildebrandt bliver mødt af krav 
fra forbrugerne. De vil spørge ind til 
om man arbejder med verdensmålene, 
tjekke virksomhedens hjemmeside in-
den de vælger leverandør. Det kommer 
alle steder fra, og særligt fra de yngre 
mennesker, der er optaget af området,” 
mener Steen Hildebrandt.

Vækst skal være  
bæredygtigt

Steen Hildebrandt mener, at fokus på 
vækst er et problem for klimaet. Men 
hvis man vil drive en virksom-
hed, er vækst jo vigtigt. 
Er det noget du tror 
vil ændre sig med 
tiden?

”Udfordringen 
er at tale om 
bæredygtig 
vækst. Der 
er ikke noget 
i vejen med 
at vi bygger. 
Men det skal 
være bære-
dygtigt. Hvis 
man ser på arki-
tekterne om seks 
år vil mit gæt være, 
at du vil se to verde-
ner. De fleste vil arbejde 
med bæredygtighed om fem 
år, hvilket ikke er tilfældet i dag. For 
at skabe vækst skal man arbejde med 
bæredygtighed i fremtiden, lyder bud-
det fra Steen Hildebrandt, som kommer 
med to eksempler på virksomheder, der 
formår at vokse samtidig med, at de 
arbejder med bæredygtighed. 

”Der findes en virksomhed i Hvidovre. 
KLS pure print. De var ved at dø for 10 
år siden, men så gik de all in på bæ-
redygtighed, og er i dag en succes på 
grund af det. Et andet, og større eksem-
pel er Ørsted. De har valgt at konkurre-
re på fremtidens vigtige parametre, og 
er sprunget over på en helt ny platform 
med bæredygtighed i form af vindkraft,” 
det er noget af det største vi har set i 
Danmark, og det kan inspirere andre,” 
siger Steen Hildebrandt.

"Mange mener, at det  
bliver for helligt, men 

det er alvor, og de små 
virksomheder kan i 

fællesskab gøre en stor 
forskel," siger Steen 

Hildebrandt.
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Hos frisørkæden Zenz Organic er FNs verdensmål en vigtig del af 
virksomhedens strategi. Zenz er grundlagt som en grøn frisør. 

De udvikler egne produkter, der er økologiske og allergiven-
lige, og derfor lå det naturligt for Anne-Sophie Skjødt Vil-

lumsen at tage fat på verdensmålene fra begyndelsen. 

MÅL #1

Afskaf fattigdom
Sammen med PlanBørnefonden hjælper ZENZ 
Organic Products unge mødre væk fra fattigdom og 
prostitution i Kampala, Uganda. De unge mødre får 
en uddannelse som frisører, og dermed mulighed 
for at forsørge sig selv og sin familie.

MÅL #3

Sundhed og trivsel
Hos ZENZ Organic Products fravælger vi alle 
indholdsstoffer, der er eller mistænkes for at være, 
hormonforstyrrende, allergi- og/eller kræftfrem-
kaldende. ZENZ Organic Products stræber efter, at 
være de sundeste skønhedsprodukter på markedet.

Vi sørger altid for gode arbejdsforhold, 
både i vores ZENZ Organic Hairdres-

sing-saloner og i resten af vores 
virksomhed inklusiv vores 

produktion.

MÅL #4

Kvalitets-
uddannelse

I vores ZENZ Organic 
Hairdressing saloner 
har vores frisørelever 
gang på gang vist 
sig at være blandt 

Danmarks dygtigste. 
Vi tilbyder intern vide-

reuddannelse via ZENZ 
Organic Academy, som 

blandt andet inkluderer en 
lederuddannelse for frisører.

 I Kampala, Uganda, hjælper vi i samar-
bejde med PlanBørnefonden med at give udsatte 

kvinder en frisøruddannelse. Mange af disse kvinder 
har startet egen salon efter endt uddannelse.

MÅL #5

Ligestilling mellem kønnene
Vi går ind for 100% ligestilling både hvad angår køn, 
religion eller andre forskelligheder.

MÅL #6

Rent vand og sanitet
ZENZ Organic Products skader ikke grundvandet 
hverken i produktionsdelen eller i brugsfasen. I 
vores ZENZ Organic Hairdressing-saloner anvendes 
ikke produkter der påvirker vores grundvand eller 
forværrer kvaliteten.

MÅL #7

Bæredygtig energi
Vi køber energi fra bæredygtige energiformer, og er 
med til at sikre, at der anvendes en større andel af 
mere bæredygtig energi i det danske elnet.

MÅL #9

Industri, innovation og infrastruktur
Vi er stolte af at kunne påvirke standarden i en 
positiv retning inden for skønhedsbranchen, samt at 
kunne inspirere til at udvikle og videreudvikle mere 
bæredygtige ingredienser og teknologier i forhold til 
skønhedsprodukter.

MÅL #10

Mindre ulighed
Vi sætter en ære i betale vores medarbejdere en 
fair løn. Vi kæmper for at mindske ulighed på alle 
områder, blandt andet ved at behandle alle vores 
medmennesker med samme respekt.

MÅL #12

Ansvarligt forbrug og produktion
Hos ZENZ Organic Products arbejder vi helt grund-
læggende med, at sikre høj bæredygtighed i alle 
processer, og tager altid ansvar for omverdenen. Vi 
forsøger både ved at være et godt eksempel, og i 
vores kommunikation, at påvirke vores medarbejde-
re og kunder til, at agere mere bæredygtigt.

ZENZ Organic Products er multifunktionelle og drøje 
i brug, hvilket gør det muligt for forbrugeren og/
eller frisørsalonen, at reducere sit samlede forbrug 
af skønhedsprodukter.

MÅL #14

Livet i havet
Med vores ZENZ Organic Products version 2.0 tager 
vi aktivt ansvar for at rydde op i verdenshavene og 
være med til at fjerne plastik herfra, og forbedre 
mulighederne for livet i havet ved at anvende Ocean 
Waste Plastic.

MÅL #15

Livet på land
ZENZ Organic Products anvender genbrugsmateri-
aler, og er dermed med til at reducere forbruget af, 
og behovet for, nye materialer, så som virgin plastic 
og virgin papir. Vi har ligeledes affaldssortering og 
returordninger, som hjælper med at forbedre livet 
på land.

MÅL #17

Partnerskaber for handling
Zenz Organic Products samarbejder løbende lokalt 
som globalt med organisationer, der ligesom os, 
arbejder for, at støtte op om verdensmålene.

Blandt disse er PlanBørnefonden, Projekt Hjemløs, 
Mødrehjælpen, Knæk Cancer og UNICEF.

TEMA Bæredygtighed

tekst PETER DJURUP

Har verdensmålene med 
i dagligdagen

”I vores strategi ar-
bejder vi for at un-
derstøtte 12 af FN’s 
17 verdensmål for 
bæredygtig udvik-
ling. Bæredygtig-
hedsmålene er 
en integreret del 
af vores arbejde, 
da vi mener at 
det er vigtigt, at vi 
som virksomhed 
er med til at indfri 
de mål, der er 
opstillet af FN for 

at skabe en mere 
bæredygtig verden,” 

siger Anne-Sophie 
Skjødt Villiúmsen. 

Og det er ikke kun de 12 
verdensmål som Zenz vil 

arbejde med. 

”De mål vi ikke aktivt kan 
understøtte på egen hånd, 

forsøger vi at bidrage til, ved at 
indgå i partnerskaber med andre 
virksomheder,” siger Anne-Sophie 
Skjødt Villumsen.

Har altid arbejdet med bæredyg-
tighed

Hos Zenz har det været naturligt 
at arbejde med FNs verdensmål, 
og alle medarbejdere bliver helt 
naturligt inddraget i arbejdet.

”Vi har egentlig altid arbejdet med 
bæredygtighed, og det var derfor 

ikke så svært at gå dybere ind i 
målene da de kom. Faktisk blev det 
nemmere at italesætte bæredyg-
tigheden gennem målene,” siger 
Anne-Sophie Skjødt Villumsen, og 
fortsætter:

”Vi taler om målene ved alle 
møder, kurser og ved alle intro-
kurser. Vi har beskrevet målene i 
vores personalebøger og på vores 
interne og eksterne websites. Vi 
begynder alle afdelingsmøder 
med at tale om de verdensmål vi 
arbejder efter, og så kårer vi årets 
mest bæredygtige frisør”. 

Betydning for kunderne

Men har det betydning for kun-
derne, at virksomheden arbejder 
med bæredygtighed og FNs 
verdensmål?

”Jeg tror, at det at vi er grønne, 
klimabevidste og bæredygtige 
har en stor betydning for mange 
af vores kunder. Jeg er ikke sikker 
på de tænker på verdensmålene, 
men de ved vi arbejder holistisk 
med bæredygtighed. Vi taler med 
kunderne om vores ene mål, der 
hedder partnerskab. I det arbejder 
vi med at hjælpe piger i Uganda, 
og vi har også i år hjulpet med at 
samle penge ind til danske børn 
og familier, der kan få en julepak-
ke, når de ikke selv har råd til jul. 
Endelig donerer vi penge til Læger 
uden grænser. Kunderne ved vi 
sætter sundhed og klima højt i vo-
res valg af materialer i salonerne.”

Certificeret grøn salon

Zenz har været certificeret grøn 
salon siden 2005 og driver ni sa-
loner i København og på Sjælland. 
Derudover udvikler og producerer 
Zenz sine egne grønne frisør- og 
skønhedsprodukter under navnet 
Zenz Organic Products. Virksom-
heden har omkring 100 medar-
bejdere, og drives af frisørmester 
Anne-Sophie Skjødt Villumsen og 
hendes mand Jørgen Skjødt.

Zenz:

DISSE 12 VER-
DENSMÅL UNDER-

STØTTER ZENZ 
DIREKTE I DERES 

ARBEJDE

Gode råd om 
verdensmål til andre

Det kan måske virke uoverskueligt 
at komme i gang med at arbejde 
med verdensmål, men Anne-So-
phie har et par gode råd.

”Det er en god ide at sætte målene 
op i sin virksomhed et synligt sted 
og få sat alle delmålene under. 
Så vil jeg anbefale, at man starter 
med måske tre mål, og så tager de 
enkle delmål og arbejder ud fra. 
Når du så har nået dem og arbejder 
med dem, så gå videre med flere 
mål. Prøv ikke at lave alt samtidig 
for så bliver det aldrig forank-
ret. Tænk, at det kan godt være 
lønsomt på mange planer at arbej-
de med målene,” siger Anne-Sophie 
Skjødt Villumsen.
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Ressourcerækkerne i Ørestaden er et 
af de første byggerier, der er opført af 
genbrugsmaterialer. Beton, gulve og 
vinduer kommer fra byggerier, der er 
blevet revet ned, og fra overskydende 
materialer. Bag byggeriet står AG 
Gruppen, som har specialiseret sig i 

bæredygtige byggerier.

Verdensmål  
eller ej?

Selv om AG Gruppen har 
stor fokus på bæredygtig-
hed, arbejder de ikke direk-
te med FNs 17 Verdensmål. 

Men det skyldes ikke, at 
de ikke ses som vigtige.

”Vi har stor respekt 
for de 17 ver-
densmål, men vi 
kommer aldrig til at 
sætte de 17 mål op 

som noget vi arbejder 
med. Vi synes at dis-

kussionen er blevet for 
akademisk og for skåltale-
agtig. Vi er meget optagede 
af klimadagsordenen, og 
har den med i vores daglige 
arbejde, og vi vil arbejde 
mere og mere med den del 
af verdensmålene,” siger 
Tony Christrup.

tekst PETER DJURUP

TEMA Bæredygtighed

Bæredygtige 
byggerier  
med omtanke

AG Gruppen er en projektudvikler og 
totalentreprenør, der blandt andet 
har et særligt fokus på bæredygtigt 

byggeri. De arbejder med genbrugsmateri-
aler, men ser også på mulighederne for at 
benytte nye materialer, der er CO2-neutrale.

”For 2-3 år siden begyndte vi at tænke de 
første tanker om, hvordan vi kunne gøre 
noget for at bygge mere bæredygtigt. Vi er 
gode til at bygge, men havde ikke indsigt i 
hvordan det kunne gøres mere bæredygtigt 
med brugen af genanvendelige materialer. 
Vi fik invitationen fra kapitalfonden NREP til, 
i fællesskab med arkitekt Anders Lendager, 
at opfører to byggerier i Ørestad Syd med 
særlig fokus på bæredygtighed og genan-
vendelige materialer.” siger Tony Christrup, 
der er direktør i AG Gruppen. 

Tre partnere for bæredygtighed

NREP investerer i bæredygtige byggerier, og 
arkitekt Anders Lendager har specialiseret 
sig inden for området. Sammen gik de tre 
partnere i gang med at se på mulighederne 
for at genbruge materialer; facadeelemen-
ter, vinduer gulve etc.  der selv.  

”Vi har nedsat en styregruppe med topche-
ferne fra vores virksomheder. Gruppen føl-
ger udviklingen inden for byggematerialer, 
både genbrugs- og nyudviklede CO2-venlige, 
og arbejder med, hvad grundlaget for frem-
tidens byggeri skal være. Vi er optagede af 
klimadagsordenen, og vil gerne skabe bæ-
redygtige byggerier,” siger Tony Christrup.

Samarbejde med nedrivere

Der bliver både set på mulighederne i de 
såkaldt upcyclede materialer, og her er der 
tæt dialog med nedrivningsvirksomheder, 
der stadig bliver mere interesserede i at 
genbruge.

”Flere af de store nedrivere er begyndt at 
se på mulighederne for at genbruge det de 
river ned, og derfor vil vi gerne samarbejde 
med dem. Det giver mening i en nichepro-
duktion, men de genbrugte materialer kan 
ikke erstatte det nye materialer fuldstæn-
digt. Lige om lidt kan beton produceres 
langt mere CO2-neutralt end for et år siden. 
Det betyder, at hvis den beton, der bliver 
lavet i overmorgen, er mere CO2-neutral 

end genbrugsbeton, vil vi vælge at bruge 
det nye beton,” siger Tony Christrup.

Genbrugsbeton fra metroen

Men AG Gruppen har god erfaring med gen-
brugsbeton fra byggeriet Up Cycle Studios i 
Ørestaden. De er bygget af genbrugsbeton 
fra Metrobyggeriet, i Ressourcerækkerne er 
murstenene skåret ud i store kvadrater fra 
nedrevede huse i Carlsbergbyen, og gulvene 
er rester fra Dinesen Gulve blot for at 
nævne nogle af de materialer, der er brugt 
fra tidligere byggerier. Det giver byggeriet et 
unikt præg både indvendigt og udvendigt. 

”Lejerne er ellevilde med byggeriet. Både 
fordi det i stort omfang er bygget af 
genbrugsmaterialer, men også fordi vi har 
arbejdet med, at der skal være et særligt 
fællesskab beboerne i mel-
lem. Vi har blandt andet 
skabt et kolonihave-
hus-miljø på toppen 
af bygningerne, 
hvor beboerne kan 
mødes. Her er alt 
lavet af genbrugs-
materialer,” siger 
Tony Christrup 

Vigtigt med dygtige 
håndværkere

For at kunne bygge bære-
dygtigt er det vigtigt at kunne de gamle 
håndværksfag, og have et højt fagligt 
niveau som håndværker. Det kræver noget 
særligt at kunne være med, når man spør-
ger Tony Christrup.

”Den gode gedigne fagligt dygtige hånd-
værker overlever når der skal bygges 
bæredygtigt. Det kræver at man skal kunne 
de gamle håndværkskundskaber, og have 
fagligt højt niveau. Det er ikke industribyg-
geri at bygge med genbrugsmaterialer. Det 
kræver også, at de forskellige faggrupper 
arbejder tæt sammen. Der er en særlig 
procesplanlægning når man arbejder med 
genbrugsmaterialer sammenlignet med 
når man arbejder med nye materialer. Så 
håndværkerne skal være klar til det,” lyder 
opfordringen fra Tony Christrup.
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Hos AI Arkitekter & Ingeniører arbejder de med bæredyg-
tighed ud fra miljø, ressourceforbrug, sociale bæredyg-

tighed og økonomi. Byggerierne bygges af nye ma-
terialer med kreative løsninger, og det er vigtigt at 

husene holder i mange år frem i tiden. Af sammen 
grund er det gode håndværk også vigtigt.

44

TEMA Bæredygtighed

tekst PETER DJURUP

Bæredygtigt byggeri 
med nye materialer

”I AI Arkitekter & 
Ingeniører bygger 
vi boliger, hoteller 
og skoler, og vi 
ønsker at gøre 
det lidt mere 
bæredygtigt hver 
gang vi bygger 
noget nyt. Det 
bæredygtige gør 
sig udslag i ma-
terialevalg, hvor 
vi for eksempel 
arbejder på at få 

mere træ tilbage 
i byggeriet i stedet 

for at bruge stål 
eller beton. Det giver 

mening, fordi det er et 
materiale, der optager 

CO2, og ikke er et be-
grænset materiale,” siger 

Tomas Snog, der er kreativ 
direktør i virksomheden

I AI Arkitekter & Ingeniører ser de 
på 40 parametre, når de bygger 
og renoverer byggerier. Det er 
ikke tit at de kan opnå alle 40 
parametre, men CO2-udslippet er 
et væsentligt parameter for virk-
somheden, for det er vigtigt for 
AI at bidrage til målet om lavere 
CO2-udslip på 70 procent i 2030. 

København vil bygge bæredygtigt

Samtidig er flere kommuner be-
gyndt at efterspørge bæredygtigt 
byggeri. Københavns Kommune 
har en plan om bæredygtige byg-

gerier og by i det hele taget, og 
det stiller krav til både arkitekter, 
ingeniører og håndværkere. AI har 
blandt andet bygget et fireetagers 
træbyggeri inden for kommunens 
krav om bæredygtighed. Lige nu 
er de i gang med at renovere et 
hus fra 1960’erne så det bliver 
bæredygtigt frem for at skulle 
rives ned.

”En gang var det meget populært 
med de såkaldte vedligeholdel-
sesfrie byggerier. Men det er ved 
at være slut med det. Problemet 
med dem er netop at de ikke kan 
vedligeholdes, og derfor ender 
med at blive revet ned selv om de 
ikke er gamle. Det går ikke mere,” 
siger Tomas Snog, som betegner 
bæredygtigt byggeri som et mål, 
der bevæger sig hele tiden.

”Vi arbejder hele tiden med at 
gøre det bedre, men vi kan selv-
sagt ikke vente med at bygge til 
vi kan bygge helt CO2-neutralt. Vi 
siger, at det vi gør godt i dag, kan 
vi gøre endnu bedre i morgen,” 
lyder det fra Tomas Snog. 

Tegl, mursten og håndværks-
mæssige traditioner

I Danmark har vi tradition for at 
bygge med mursten og tegl. Det 
har vi gjort i mange hundrede år, 
og over hele landet er der mange 
murstensbygninger, der har 
eksisteret i 100 år. Og det er der 

en god grund til. Murede bygninger 
kan vedligeholdes og renoveres så 
de kan holde i mange år. 

”Der er forhåbentlig altid en murer, 
der kan vedligeholde et byggeri, der 
er muret. Der er en grund til at vi 
har bygget i med mursten i 100 år. 
Det kan holde i flere år, end hvis vi 
bygger huse, der ikke kan vedlige-
holdes ordentligt, og derfor ender 
med at måtte rives ned,” siger 
Tomas Snog.

Når byggerier skal bygges efter de 
gamle traditioner, med oprindelige 
materialer, er det vigtigt at have 
håndværkere, der er dygtige til 
deres arbejde. De skal vide hvor-
dan man bygger og vedligeholder 
huse, der er bygget på klassisk vis. 
Derfor efterspørger AI altid dygtige 
håndværkere.

”Vi skal gerne have tømrere, der 
kan andet end at sætte en gipsvæg 
op, og dem er der heldigvis mange 
af i Danmark,” siger Tomas Snog.

Økonomisk bæredygtighed

For AI Arkitekter & Ingeniører 
handler bæredygtighed i høj grad 
om økonomi. For det er nødvendigt 
at finde investorer, der kan se for-
delen i at investere i byggeri, som 
har fokus på bæredygtighed. Her er 
der gode muligheder hos pensions-
selskaberne, der søger efter grønne 
investeringer i disse år.

”I min optik har der været meget 
fokus på social og miljømæssig 
bæredygtighed. Men ikke meget på 
økonomi. Pensionsselskaber træk-
ker sig i disse år i stigende grad ud 
af de mere sorte investeringer som 
olie og kul. De kan i stedet investere 
i bæredygtigt byggeri. Men pensi-
onsselskaberne skal overbevises 
med tal. De har lang erfaring med 

at investere i byggeri, men nu skal 
de skal også kende bæredygtig-
hedsprofilen. De skal se at de 
sociale og miljømæssige sider 
er i orden, og at det derfor er en 
god investering på alle områ-
der,” siger Tomas Snog. 

Parcelhustanken dør

AI har blandt andet bygget 
et nyt beboelsesbyggeri i 
Ballerup, hvor der er koloni-
haver på taget. På den måde 
bliver det bebyggede areal 
udnyttet langt bedre, fordi 
taget bliver brugt til andet 
end blot en stor tom flade. 
Den større udnyttelse af 
arealet gør byggeriet mere 
bæredygtigt. Samtidig bety-
der det, at beboerne kan gå 
op på taget for at komme i 
kolonihaven fremfor, at star-
te bilen og køre ud til deres 
kolonihave. 

”Vi har skullet overbevise 
bygherre om at det er en god 
ide. Vi flytter den økonomiske 
model for kolonihaver op 
på taget. På den måde bliver 
taget lige pludselig et udlej-
ningsareal. Forventningen er, 
at de der lejer lejlighederne, 
også lejer en af kolonihaverne. 
Så kan de opsige den kolonihave 
de måske har et andet sted. Det 
er tanken, at vi skal agere mere 
lokalt end vi hidtil har gjort,” siger 
Tomas Snog og fortsætter:

”Parcelhustanken, hvor vi i mange år 
er flyttet ud af byen vil dø til fordel 
for urbaniseringen. Folk vil finde ud af, 
at det ikke er effektivt og bæredygtigt 
at bo langt fra deres job. I stedet vil de 
bo tæt på deres arbejdsplads i byen, og 
det skal vi sikre, at der er bæredygtige bo-
liger til,” lyder budskabet fra Tomas Snog.



Hvert år bliver der revet masser af bygninger ned rundt omkring 
i landet. Byggeaffaldet bliver blandt andet brugt til opfyldning af 
veje, men hvis man tænker sig om, kan byggematerialer genbru-
ges til nye byggerier og renovering. Det har virksomheden Tscher-
ning specialiseret sig i. De har dog svært ved at afsætte alt det 
byggemateriel de genererer.

Nr. 8:

Nedrivning er et lavtlønsområde med et 
udfordrende arbejdsmiljø. Vi arbejder på 

at skabe mere anerkendelse og respekt 
omkring dette arbejde som fag, samt 

at finde teknologiske metoder der 
kan forbedre arbejdsmiljøet ved 

at fjerne de meste nedslidende 
opgaver.

Nr. 9:

Handler for os om øget di-
gitalisering og indførelse 
af ny teknologi i vores 
virksomhed. Understøt-
ter i virkeligheden de 
andre fire punkter vi 
arbejder med.
Nr. 11:

Handler for os om 
at genbruge/upcycle 
flere materialer fra 
vores nedrivnings-
projekter, så vi kan 

være med til at skabe 
en mere bæredygtig 

byggesektor. Vi arbejder 
aktivt i mange net-

værk og på at skabe nye 
samarbejder, der kan rykke 

branchen.
Nr. 12:

Vi er i gang med at kortlægge 
vores eget CO2 forbrug, så vi bedre 

kan vurdere, hvilke tiltag der vil give 
mest reduktion for pengene. Samtidigt 

er det vores ambition at kunne levere et 
CO2 regnskab, når vi afslutter et projekt. Vi vil 
synliggøre CO2 belastningen for at fremme 
reducerende tiltag.
Nr. 13:

Vi vil være en stærk partner og en førende 
virksomhed i forhold til at udføre anlægs-
projekter inden for klimatilpasning f.eks. LAR 
projekter.

”Verdensmålene er vigtige, og vi har taget fat 
på dem, der giver mening i vores virksomhed. 
Derfor arbejder med de udvalgte, der giver 
mening for vores virksomhed,” siger Rasmus 
Krag.

Verdensmål på dagsordenen
Tscherning arbejder med FNs verdensmål, og 
de har udvalgt verdensmål nr. 8, 9, 11, 12 og 13 
blandt de 17, som virksomheden fokuserer på.

Det er ikke kun i byggefagene, at der er fokus på bæredygtighed. Også i de 
kreative håndværksfag er det et vigtigt emne. Det afspejlede sig blandt 
andet i Laugenes Opvisning i 2019, der blev holdt under overskriften ’Sus-

tainable Artisans’.

TEMA Bæredygtighed

Laugenes opvisning med  
fokus på bæredygtighed

De håndværk, der præsenteres ved Lau-
genes Opvisning – skræddere, guld- og 
sølvsmede, buntmagere og sadelma-
gere – er i sig selv mere bæredygtige 
end masseproducerede tilsvarende 
produkter. 

”Når der fremstilles produkter i sam-
arbejde mellem en håndværker og 
en kunde kan man tale brugbarhed 
ind i designet. Håndværkeren skal 

Forbrugere kan 
gøre en forskel

Tøj- og modebranchen 
har generelt et stort 

miljøaftryk, og her mener 
Johnny Wichmann, at den 

store interesse for klima 
og bæredygtighed kan være 

med til at skabe forandringer.

”Vi kan som forbrugere påvirke 
udviklingen ved at bruge vores sun-

de fornuft, og tænke over hvordan et 
givent produkt kan sælges til 1/10 af 
prisen i forhold til, hvis det var frem-
stillet i Europa. Vi har måske for læn-
ge haft bekvemmelighedsskyklapper 
på, og ikke tænkt videre over hvorfor 
tøj kan sælges meget billigt. Men det 
er jeg sikker på vil ændre sig fremover 
fordi forbrugerne har en stigende in-
teresse for klima og bæredygtighed,” 
siger Johnny Wichmann.
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en mærkningsordning, der skal 
vise et stykke tøjs klimabelast-
ning.

”Vi ser meget gerne at der kom-
mer et europæisk lovkrav om, 
at producenter skal oplyse hvor 
meget vand der er brugt, for at 
få f.eks. et slidt look frem. Her 
er processen med vask og brug 
af slibesten helt utrolig res-
sourcekrævende. Hvis det bliver 
mere synligt for forbrugerne 
hvordan deres indkøb påvirker 
natur og klima, så kan de mere 
aktivt fravælge forskelligt 
masseproduceret tøj, som ikke 
er bæredygtigt,” mener Johnny 
Wichmann.

sørge for, at produktet kan ændres 
efter brug. F.eks. ved at have så 
meget sømrum at produktet kan 
syes ud, man kan også give kunden 
restmaterialer med så reparationer 
og redesign kan fortages, hvis der er 
brug for det. Hatten kan få ny pynt, 
pelsen få ny længde, kjolen ændres i 
snittet, eller smykket kan gennemgå 
en forandring så det fremstå nyt og 
anderledes,” siger Johnny Wichmann.

Håndværk er bæredygtigt i sig selv

En af udfordringerne er dog, at 
den største del af massepro-
duktionen af tøj typisk foregår 
langt fra Danmark. Først 
flyttede man produktionen til 
Sydeuropa for at kunne tilbyde 
en konkurrencedygtig pris. 
Sidenhen har man i Europa haft 
fokus på medarbejderforhold 
og miljø. Det har betydet, at 
en stor del af produktionen er 
udflyttet til Asien. Det gør det 
svært at styre fra europæisk 
side. Men Johnny Wichmann 
håber at forbrugerne vil tænke 
over hvad de køber, når der skal 
nyt tøj på kroppen. 

Lovkrav efterlyses

En af de største ressourcemæs-
sige udfordringer for tøjbran-
chen er vandforbruget. Derfor 
efterlyser Johnny Wichmann 

tekst PETER DJURUP

Nedriver vil genbruge 
flere materialer

”I Tscherning har vi fra vores grund-
læggers tid interesseret os for 
bæredygtighed, miljø og genbrug. 
Vi arbejder både med anlægspro-
jekter og nedrivning, og inden for 
det seneste år er der sket meget på 
nedrivningsområdet i forhold til at 
genbruge materialer på bedre måde,” 
siger Rasmus Krag, der er udviklings-
chef i virksomheden med særligt 
ansvar for at arbejde med recycling af 
materialer.

Tscherning har blandt andet været 
leverandør til Ressourcerækkerne, 
som blandt andre AG Gruppen står 
bag (læs artiklen andet sted i ME-
STER). Nogle af murstenselementerne 
til facaden på Ressourcerækkerne 
kommer bl.a. fra et af Tschernings 
nedrivningsprojekter i Carlsbergbyen, 
og gangbroen er en genbrugt beton-
bjælke, som Tscherning har taget ned 
til formålet fra en nedrivningssag på 
Amager Strandvej.

Både til private og professionelle

Det er ikke alt materiale fra nedrivnin-
ger, der kan bruges. Men Tscherning 
arbejder løbende på metoder, der gør 
det muligt at udvide brugen af gen-
brugsmaterialer. Samtidig prøver de 
at etablere samarbejde med virksom-
heder, der kan og vil aftage de mange 
byggematerialer, som nedrivningsfir-
maet kan producere.

”Vi har svært ved at afsætte alle de 
materialer, der reelt kan genbruges. 
Derfor søger vi altid efter nye sam-
arbejdspartnere. Her er AG Gruppen 
et eksempel på en samarbejdspart-

ner, men vi samarbejder også med 
Genbyg, der sælger vores materialer 
til private, der ønsker at bygge af gen-
brugsmaterialer. Det kan eksempelvis 
være døre, vinduer, gulve og andre 
materialer fra nedrevne huse,” siger 
Rasmus Krag.

Tscherning samarbejder også med 
virksomheden BaneGaarden, der 
renoverer de gamle DSB trælader på 
Otto Busses Vej. Her genbruges blandt 
andet konstruktionstømmer, kølerum, 
vinduer, døre, porte, granit, stålborde, 
og trapper. Det er med andre ord en 
meget bred palet af materialer, der 
kan genbruges.

Forskning i holdbarhed

Interessen for at afsætte materialer 
fra nedrevne bygninger er stigende 
hos de virksomheder, der bestiller Ts-
cherning til nedrivningsopgaver, men 
desværre er interessen for at aftage 
de genbrugte materialer ikke lige så 
stor endnu.

”Der er langt fra nok bygherrer, der 
er interesseret i at bygge af gen-
brugsmaterialer endnu. Der kan være 
usikkerhed hos bygherrerne om 
materialerne er gode nok i forhold til 
standarder, forsikring, bæreevne etc., 
og naturligvis er det også vigtigt at få 
de områder afklaret. Vi mangler forsk-
ningsresultater, men det er heldigvis 
et felt, der arbejdes på fra forskernes 
side. Vi har travlt, hvis vi skal nå de 
70 procents nedgang i CO2 udslippet i 
2030,” siger Rasmus Krag. 



49

FNs verdensmål kan virke verdensfjerne for virksom-
heder i byggefagene. Men det skal der laves om på. 
Bæredygtighedschef i Dansk Byggeri Andreas Wei-
dinger, er i fuld gang med at udbrede kendskabet, og 
inspirere medlemsvirksomhederne til at arbejde med 
FNs verdensmål, og ikke mindst klimaet.

”De fleste forbrugere vil gerne have 
klimavenlige løsninger - det er ikke 

alle, der vil betale ekstra for dem - 
men særligt i de store byer er der 

efterspørgsel på løsningerne. Så 
det kunne være en idé både at 

tilbyde en klimavenlig løsning, 
der typisk vil være dyrere 

end den almindelige løsning, 
og så den løsning kun-
den som udgangspunkt 
efterspørger. Der er både 
mulighed for at gøre no-
get for klimaet, og tjene 
lidt ekstra penge,” siger 
Andreas Weidinger. 

Han er derfor i gang 
med at klæde med-
lemmerne på, også i 
forhold til de initiati-
ver, der kommer fra 
kommunerne, som 
stiller nye krav til 
byggevirksomhederne. 
Kommunerne ønsker for 

eksempel større andel af 
brug af genbrugsmateri-

aler, brug af færre mate-
rialer, og de vil have et CO2 

regnskab mv. 

”Virksomhederne skal kunne forstå og 
levere det der efterspørges. Og måske 
bygge anderledes end de har været vant 
til,” siger Andreas Weidinger.

Konkret og nært

For mange virksomheder kan det virke 
uoverskueligt at finde ud af, hvordan de 
kan gå i gang med at gøre en forskel 
i den enkelte virksomhed. Det ønsker 
Dansk Byggeri at lave om på.

”Vi prøver at gøre det konkret og nært 
for de enkelte medlemmer. Jeg har lige 
været på Bornholm, hvor vi i et kommu-
neforum talte om at gøre bornholmske 
udbud mere bæredygtige. Det bliver 
dermed meget nært og vigtigt for de 
virksomheder, der ønsker deltage i de 
offentlige udbud. I hovedstaden har vi et 
samarbejde med Copenhagen Business 
Hub om hvilke kurser eller produk-
ter i forhold til klimaløsninger, de kan 
levere til Dansk Byggeris medlemmer. Vi 
samarbejder med de enkelte regionsbe-
styrelser om hvilke tiltag, der kan tages 
fat på ude blandt medlemmerne,” siger 
Andreas Weidinger, der også bruger tid 
på at mødes med medlemmerne, og 
giver gode råd.

TEMA Bæredygtighed

tekst PETER DJURUP

Vil gøre verdensmål 
vedkommende

2030. Det er godt, at de har sat det som 
mål, og vi vil gerne have flere med på 
det. Hvis vi eksempelvis også får stål- og 
teglproducenterne til at reducere deres 
udslip, så bliver det endnu bedre. Vi vil 
have alle med i den grønne omstilling, så 
vi er foran i forhold til de politiske krav,” 
siger Andreas Weidinger.

”Vi vil gøre det grønne vedkommende 
for vores medlemmer. Hjælpe dem med, 
hvordan de kan tage den grønne om-
stilling til sig. Det kommer som et krav 
fra politisk side, så virksomhederne kan 
lige så godt komme i gang,” siger Andres 
Weidinger, og fortsætter: 

”Det behøver ikke være abstrakt. Tag 
hvert verdensmål og skriv fem linjer om, 
hvad I i jeres virksomhed gør. Tænk på 
hvad I laver i dag, og hvordan I kan gøre 
noget lidt anderledes. Det bliver et krav 
med tiden. Det næste bygningsreglement 
vil blive påvirket af klimaindsatsen, så 
der er god grund til at komme i gang,” 
lyder rådet fra Andreas Weidinger.

Klima og forretning

Klimaarbejdet er vigtigt af mange år-
sager. For det første er det nødvendigt 
at alle går med i arbejdet for klimaet 
helt overordnet, men der er også et klart 
forretningsaspekt i arbejdet; Flere og 
flere kunder efterspørger løsninger, der 
lever op til klimamål og i øvrigt flere af 
de øvrige verdensmål fra FN.  

”Med den efterspørgsel vi ser vokse, skal 
man huske på, at det også er en mulig-
hed for at skabe ny forretning, der kan 
tjene flere penge. Vores medlemmer er 
også rådgiver i mange tilfælde. De skal 
kunne hjælpe forbrugerne med at vælge 
grønt, når de bygger eller renoverer,” 
siger Andreas Weidinger, og fortsætter: 

”Min rolle er at sætte bæredygtighed og 
klima på dagsorden. For eksempel ved at 
få flere til at energirenovere, og tænke 
det grønne perspektiv ind i nybyggeri. Det 
handler om at levere noget andet end 
det man plejer at gøre. Det bliver i stadigt 
stigende grad efterspurgt, og derfor er 
det godt at komme i gang,” siger Andreas 
Weidinger, der for nylig er startet som 
klima- og bæredygtighedschef i Dansk 
Byggeri.

Andreas Weidinger har arbejdet med alt 
fra storpolitik over den interne koor-
dinering i Dansk Byggeri, dialog med 
medlemmerne og som sekretariatskoor-
dinator for sekretariatet for Klimapart-
nerskabet for byggeri og anlæg. Målet 
med klimapartnerskabets arbejde er, at 
levere løsninger til hvordan vi kan opnå 
70 % nedgang i CO2 udledningen frem 
mod 2030. Et konkret eksempel på en 
del af industrien, der arbejder med ned-
bringelse af CO2, er betonproducenterne.

Det behøver ikke være abstrakt

”Betonproducenterne arbejder hen mod 
at reducerer CO2-udslippet med 50 % i 

Verdensmål 4 + 5

Kvalitetsuddannelse og verdensmål 
+ Ligestilling mellem kønnene: Sørg for at 
uddanne lærlinge, og ikke mindst at få kvin-
delige lærlinge ind i byggefagene.
Verdensmål 7 + 13

Bæredygtig energi og Verdensmål + Klima-
indsats: Tilbyd dine kunder at få hjælp til at få 
et bedre energimærke, så de ved, hvor meget 
CO2 de udleder. Og tilbyd energirenovering, så 
CO2 udledningen kan nedsættes.

Verdensmål 12

Ansvar for forbrug og produktion: Når du 
skal renovere et murstenshus, så genbrug 
kundens mursten til andre projekter og gør 
opmærksom på det. På den måde medvirker 
du og din kunde til at genbruge materialer, og 
dermed nedsætte produktionen.

Andreas Weidinger opfordrer til, at man helt 
konkret ser på muligheden for at gøre noget 

inden for de enkelte verdensmål, og han giver her 
et bud på de verdensmål, der ligger ligefor:



Moltkes Palæ
Dronningens Tværgade 2 
1302 København

kl. 17:00 – 20:00

APRIL

1

i Aktivitetscenteret 
Åbent hus

Alle medlemmer inviteres til Åbent hus i Aktivitetscenteret 
den 1. april 2020. Vi åbner ”klubhuset’ – Moltkes Palæ, og 
præsenterer alt det der kan opleves af aktiviteter, når man er 
medlem af Håndværkerforeningen.

Vil du med? så sæt allerede nu X i kalenderen.

HFK.DK/AKTIVITETSCENTER

sæt allerede nu X i kalenderen

HFK.DK/AKTIVITETSCENTER

50

APRIL

24

FEB

22

FEB

17
Premiere på operetten  

Blomsten fra Hawaii 

Hvem kunne ikke tænke at komme med til premie-
ren på operetten Blomsten fra Hawaii?

Kom-Som-Du-Er

til fællesspisning og rejs med til Påskeøen  

I februar tager vi med Ib Larsen fra "De Berejstes Klub" til den magiske 
Påskeø - en fortælling du ikke må gå glip af!

aktivitetscenter

FEB

4
KLOVN THE FINAL

oplæg & omvisning i Danmarks første bæredygtige biograf  

Kom med til et særligt arrangement, hvor vi kombinerer  
det faglige med det hyggelige. 

Jazz og frokost 

i Willumsens Saloner med Mads Vinding og Dado Moroni

Jazz og frokost når det er bedst, og du kan høre det sammen 
med Håndværkerforeningen
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Arveafgift

Arveafgiften skal 
væk for familieejede 
virksomheder

Som en del af den nye 
finanslov er beskatningen 
ved generationsskifte blevet 
tredoblet. Det er et af flere 
problemer for de familieejede 
virksomheder, hvoraf mange er 
håndværksvirksomheder, hvis 
man spørger formanden for Det 
Konservative Folkeparti, Søren 
Pape Poulsen.

At få fjernet generationsskiftebeskatnin-
gen står i bogstaveligste forstand højt 
på Søren Papes ønskeseddel. Kort inden 
jul publicerede han sine juleønsker for 
erhvervslivet på LinkedIn, og her var det 
ønske 1.

”Det er sjældent at jeg føler frustration 
inden for et område, men det her er en 
af de gange. Det er som at slå i en dyne 
når vi argumenterer for, at vi ikke skal 
beskatte når familievirksomheder over-
drages fra en generation til en anden. 
Både partierne til venstre for regeringen 
og De Radikale har støttet, at beskatnin-
gen nu er blevet hævet betydeligt. Ingen 
af de partier har villet høre på os,” siger 
Søren Pape.

Små virksomheder rammes hårdt

Den konservative partiformand mener 
ikke at staten skal have andel i, at en 
virksomhed bliver videreført fra far eller 
mor til datter eller søn.

”Regeringen og dets støttepartier glem-
mer at det er helt almindelige menne-
sker, blandt andet håndværksmestre, 
beskatningen rammer. Det er mennesker, 
der driver virksomheder med få ansatte 
rundt omkring i Danmark. Det er den 
type virksomheder vi har flest af her i 
landet, og det er de færreste, der har 
pengene i hånden til at betale. Derfor 
skal de først trække dem ud af virksom-
heden, og betale i selskabsskat, og deref-
ter betale arveafgiften. Det kan betyde, at 
der er virksomheder, der i stedet lukker 
fremfor at blive drevet videre,” siger 
Søren Pape, og fortsætter:

”I forhold til generationsskifte taler alle, 
der har stemt for, om Lego og de andre 
store familieejede virksomheder. Men det 
her kommer til at ramme helt almindeli-
ge selvstændige. Det er familier, der har 
besluttet at satse på det at drive deres 
egen lille virksomhed. Det handler om 
at bevare arbejdspladser, og det handler 
også om værdier og moral. Vi skal gøre 

noget for at fremme iværksættere, men 
på denne måde siger vi til dem, at det 
ikke er nok med de skatter og afgifter 
de betaler, for at drive virksomheden. 
De skal også betale når de til sin tid skal 
gennemføre generationsskifte. Og det er 
helt forkert,” siger Søren Pape, som anbe-
faler alle der står foran et generations-
skifte at vente, hvis de har mulighed for 
det. ”Vent til der kommer andre politiske 
vinde,” lyder det fra Søren Pape.

Forenklet skattesystem ønskes

Søren Pape mener, at det er et mærke-
ligt signal at sende i en tid hvor der er 
stor konkurrence fra alle sider, og han 
frygter at det i værste fald kan betyde, 
at de familieejede virksomheder forsvin-
der med tiden. Samtidig taler han for en 
generel forenkling af skattesystemet for 
virksomhederne og mindre bureaukrati.

”Vi skal arbejde for at bevare arbejds-
pladserne. Ikke kun ved at fjerne arve-
afgiften for familievirksomheder, men 

Søren Papes ønskeseddel for  
erhvervslivet:

1. Fjern generationsskifte- 
beskatningen

2. Sænk skatten på arbejde  
(og afskaf topskatten)

3. Afskaf selskabsskatten

4. Sænk beløbsgrænsen

5. Fjern skatten på arbejdstelefon

også ved at få forenklet hele vores 
skattesystem, sænke skatten på arbej-
de og eksempelvis også fjerne skat på 
arbejdstelefon. Det at have en telefon i 
dag, er det samme som at have en værk-
tøjskasse, den er en nødvendighed, så 
det giver ingen mening at beskatte. Det 
er et eksempel på bureaukrati og bøvl vi 
pålægger virksomhederne,” lyder der fra 
Søren Pape.

Familieejede virksomheder er rygraden

De familieejede virksomheder er spredt 
rundt i hele landet, og de er vigtige for 
samfundet som helhed, og for lokalsam-
fundet i særdeleshed.

”Jeg mener at de familieejede virksom-
heder er rygraden i vores samfund. De 
familieejede virksomheder er bygget op, 
der hvor ejeren boede i sin tid, og derfor 
er der skabt arbejdspladser lokalt rundt 
i hele Danmark. Samtidig engagerer virk-
somhederne sig i deres lokalsamfund. I 
foreningslivet, hvor de blandt andet ofte 
er sponsorer for de lokale sportsklub-
ber. Hos De Konservative siger vi, at når 

familierne har det godt, har Danmark 
det godt, og det gælder også på det her 
område,” lyder det fra Søren Pape. 

Håndværksvirksomhederne uddanner 
næste generation

Mange af de familieejede virksomheder 
som Søren Pape taler om, er håndværks-
virksomheder. Håndværksvirksomheder-
ne er vigtige både fordi de er og altid har 
været med til at opbygge Danmark, og 
fordi de tager ansvaret for at uddanne 
dem, der skal sørge for at bygge i de 
næste generationer.

”Vi skal huske på, at de der tager opga-
ven med at tage lærlinge i Danmark, er 
de små håndværksmestre, og mange af 
dem er familieejede. De små håndværks-
mestre, der bare har et par svende, tager 
gerne lærlinge, og dermed løfter de 
det ansvar det er at sørge for, at der er 
uddannet arbejdskraft, som kan sørge for 
at vi får bygget huse også i fremtiden, og 
det er vigtigt for Danmark,” siger Søren 
Pape.   

Tekst PETER DJURUP
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lærlinge på 
byggepladsen

Byggeriet af LIFE Campus i Lyngby er 
netop gået i gang. Når dørene åbner, til 
det 4.000 m2 topmoderne læringscenter 
spækket med laboratoriefaciliteter og 
udstyr, vil ikke mindre end 25 lærlinge 
have været med på byggepladsen.

LIFE - Læring, Ideer, Fascination og 
Eksperimenter

Selvom LIFE Campus først står færdig om halvandet år, 
tilbyder LIFE allerede nu flere naturfaglige undervisnings-
forløb til elever i folkeskolen. Alle forløbene er udviklet i 
samarbejde med en eller flere virksomheder og forskere, 

og tager derfor udgangspunkt i 
virkelige problemstillinger. 

Et eksempel er forløbet WeGrow, 
hvor eleverne blandt andet skal 
undersøge, hvordan vi kan dyrke 
fødevarer uden brug af kunstgød-
ning, og hvordan man kan bruge 
mikroorganismer til at producere 
mere effektivt, så høstudbyttet 
på de landbrugsarealer, der er til 
rådighed, bliver større.

”Det er vigtigt for os, at undervis-
ningen er så virkelighedsnær som 
mulig. Eleverne skal have hands 
on, og de skal selv undersøge og 
eksperimentere med løsningerne,” 
fortæller Christine Antorini.

Samarbejde med NEXT
LIFE har også indgået et samarbejde 
med NEXT Uddannelse København, 
som vil tilbyde undervisningsfor-
løbet Turbovækst til skolens 10. 
klasser på Science-linjen. Turbo-
vækst er bygget op om et digitalt 
læringsspil, hvor eleverne lærer, 
hvordan katalysatorer kan hjælpe 
til at sætte turbo til produktionen af 
fødevarer.

”Vi har altid en meget tydelig er-
hvervs- og industrivinkel i vores un-
dervisningsforløb – Turbovækst er 
fx udviklet i samarbejde med Haldor 
Topsøe – og derfor er det rigtig 
spændende for os, at samarbejde 
med NEXT om at styrke elevernes 
interesse for naturfag og teknologi,” 
fortæller Christine Antorini.

I december blev 
der arrangeret 

Lærlingedag på 
byggepladsen 

for LIFE Campus 
i Lyngby, nord for 

København. Her 
deltog bl.a. tøm-

rerlærling Amanda 
Blixt fra Krogs-

gaard & Co, nyud-
lært blikkenslager 
Kasper Jørgensen 

(næstformand Blik 
& Rør ungdom) og 
direktør hos LIFE, 

Christine Antorini.

Fakta om LIFE:
LIFE er et nyt initiativ støttet 
af Novo Nordisk Fonden, som 
skal styrke undervisningen i 
de naturvidenskabelige fag 
– det som samlet set kaldes 
STEM (Science, Teknologi, 
Engineering og Matematik). 

Æreshåndværker Lars Rebien 
Sørensen er formand for 
Novo Nordisk Fonden.

Læs mere på

Direktør i LIFE, Christine Antorini, er begejstret over udsigten til, 
at byggeriet af LIFE Campus vil medvirke til at uddanne 25 nye 
håndværkere.

”Vi har et fantastisk system med vekseluddannelserne, som står 
og falder med, at der bliver uddannet nye lærlinge – og her vil 
jeg gerne rose håndværksfagene for, at de er rigtig gode til at 
tage elever fra erhvervsuddannelserne. Det mener jeg, at vi som 
bygherre bør støtte op om ved fx at prioritere entreprenører med 
lærlinge. Og derfor er jeg naturligvis vildt glad for, at når vi sender 
det her tydelige signal, så bliver det set,” fortæller Christine An-
torini.

Det tydelige signal som Antorini nævner, blev sendt i forbindelse 
med det udbud, der ligger til grund for opførelsen af LIFE Campus. 
I udbudsmaterialet skrev LIFE simpelthen, at entreprenører med 

lærlinge ville blive foretrukket, hvis nogle af 
kandidaterne stod lige.

”Hvis ikke vi er med til at uddanne nye hånd-
værkere, når vi bygger et helt nyt uddannel-
sescenter, så har vi ikke tænkt os godt nok 
om,” konstaterer Christine Antorini.  

Vil se det store billede

Som en del af byggeprojektet har LIFE 
iværksat et særligt uddannelsesforløb for 
de 25 lærlinge.

”Når vi spørger de unge selv, fortæller de, 
at de nogle gange savner at se det store 
billede, og hvordan deres arbejde indgår. 
Derfor holdt vi i december en Lærlingedag 
på byggepladsen, hvor jeg fortalte om 
baggrunden for LIFE, og om hvad det er for 
et læringscenter vi er i gang med at bygge. 
Det er vigtigt for mig, at de unge får en 
stolthed og kan se mening i det, de er med 
til at skabe her,” fortæller Christine Antorini.

I lærlingeforløbet vil LIFE også have fokus 
på, at skabe en fælles forståelse af de 
forskellige fags vigtighed, for på den måde 
at medvirke til et bedre samarbejde mellem 
de forskellige fag. Arbejdsmiljø er også et 
vigtigt område, som der bliver sat fokus på.

life.dk

Tekst Jakob Bo Andersen

Foto LIFE
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Bispebjerg Bakke adskiller sig fra de 
fleste andre boligejendomme man 
kender. Det skyldes de organiske og 
runde former, de røde, brune og gule 
farver, de glaserede mursten ved alta-
ner og indgangspartier, og ikke mindst 
det håndbyggede kobbertag, der vri-
der og bugter sig i et utal af retninger. 
Det er ikke uden grund, at ejendom-
men i daglig tale kaldes ’slangen’. 

Løse glassten

Bispebjerg Bakke er bygget på et 
38.000 kvadratmeter naturskønt areal 
ved Bispebjerg Hospital og Lersø-
parken. På området er opstillet seks 
karakteristiske bronzeskulpturer, som 
er kendetegnet ved, at de prydes af i 
alt 297 grønne, blå og røde glassten, 
der alle er forskellige. Bronzeskulp-
turerne er samtidig lamper, og når 
lyset om aftenen skinner gennem 
de farvede glassten giver det en helt 
særlig stemning.

Efter 11 år har det vist sig, at den lim 
der skal holde de farvede glassten fast, 
ikke er holdbar. Derfor har det været 
nødvendigt at finde en ny metode, til at 
klæbe de mange specialslebne glassten 
fast. 

Derfor tog Bispebjerg Bakke I/S i 2018 
kontakt til SnoerGlas, for at få hjælp til 
restaurering af bronzeskulpturerne.

Undervejs undersøgte SnoerGlas for-
skellige muligheder for at få de mange 
sten til at sidde fast. Limtyper blev stu-
deret med henblik på at finde den mest 
holdbare løsning. SnoerGlas var også 
i dialog med en smed omkring mulig-
hederne for en mekanisk fastholdelse 
af stenene, og konsulterede undervejs 
også en fugeekspert.

Efter at have udført prøver med klæb-
ning af glasstenene, og sikret at de sad 
fast, kunne den videre proces gå i gang. 

Gipsafstøbninger af glas

I årenes løb er en del af de specialfrem-
stillede glassten forsvundet, og det var 
derfor nødvendigt, at få fremstillet nye. 

Derfor bragte Bispebjerg Bakke I/S 
skulpturerne til stukkatørerne Brdr. 
Funder, som nummererede samtlige 
glas og huller, og de konstaterede, at 
der manglede 103 ”sten”. Da der ikke er 
to ens sten/huller, måtte hver enkelt 
sten genskabes i ler, afformes og stø-
bes i gips. Disse sten er således unikke 
– både i ’bunden’ hvor de skal passe til 
hullet, men også på ’oversiden’, hvor 
hver sten har en sin egen form.

Efter at støbeformene havde været 
en tur forbi Bjørn Nørgaard, blev de 
sendt til Kina, hvor de nye glassten blev 
produceret. 

”Vi startede helt på bar bund, og endte 
med at lave gipsforme til 103 unikke 
glassten. Som stukkatører og håndvær-
kere er vi vilde med sådan en opgave, 
fordi det er her vi for alvor kan udfolde 
vores håndværk. Og så er det selvføl-
gelig kun en gevinst, at vores arbejde er 
med til at glæde beboere og gæster på 
Bispebjerg Bakke,” fortæller stukkatør-
mester Peter Funder fra Brdr. Funder. 

Godt 
håndværk 
forpligter 

Det har krævet både 
specialviden og godt 
håndværk, at reparere 
en række karakteristi-
ske bronzeskulpturer 
på Bispebjerg Bakke i 
København. Ejendom-
men er et lysende 
eksempel på godt 
håndværk, og det går 
vi ikke på kompromis 
med, siger bestyrelses-
formanden.

Tekst Jakob Bo Andersen

Foto Realdania By & Byg



58

Fakta om  
Bispebjerg Bakke

Bispebjerg Bakke blev indviet 
i 2007. Håndværkerforenin-
gens fond Alderstrøst og 
Realdanias ejendomsselskab 
Realdania By & Byg ejer i dag 
hver 50% af ejendommen. 

Ejendommen blev designet 
og modelleret af den interna-
tionalt kendte billedhugger 
Bjørn Nørgaard i samarbejde 
med Boldsen & Holm Arkitek-
ter og NCC, og består af 135 
lejeboliger fordelt på 11 huse. 

Idéen bag det kunstneriske 
projekt opstod ud fra grund-
tanken om, at kunsten skal 
påvirke samfundet og skabe 
livsglæde.

De 135 lejligheder administre-
res af Håndværkerforeningen 
København og medlemmer af 
Håndværkerforeningen har 
fortrinsret til lejlighederne.

Læs mere på

Da de nye sten kom til Danmark, 
fik SnoerGlas dem sammen med 
skulpturerne. Eksisterende tilba-
geværende glas blev demonteret 
og afrenset. Bronzen blev ligeledes 
afrenset og primet, og herefter 
fastlimede SnoerGlas de mange 
glas – og kunne heldigvis konstate-
re, at alle glas passede præcist.

Flot forarbejde af Brdr. Funder, at 
arbejde videre på.

”Bag os ligger en lang proces, hvor 
vi har trukket på et godt samarbej-
de med specialister indenfor flere 
fag. Det har krævet en koordineret 
projektstyring, fordi hver enkelt 
sten var forskellig og passede ned 
i ét præcist hul. Det har været en 
spændende opgave, hvor vi har 
nydt godt at et stærkt netværk og 
mangeårige samarbejdspartnere,” 
fortæller glarmester og direktør 
Torben Snoer fra SnoerGlas.

Godt håndværk skaber værdi

Bispebjerg Bakke er et enestående 
eksempel på godt håndværk. Da 
ejendommen i sin tid blev bygget 
på initiativ af Håndværkerforenin-
gen København var byggeom-
kostningerne højere end for andre 
boligbyggerier. 

”Det er umiddelbart dyrere at 
investere i et håndværksprodukt, 
men det betaler sig i det lange løb. 
Produktet vil holde længere og 
kan repareres. Og den kvalitet og 
kreativitet, som håndværkeren har 
lagt ind i produktet, giver bruger-
ne en større og længerevarende 
tilfredshed. Det er Bispebjerg Bakke 
et lysende godt eksempel på,” siger 
Peter Kjølby, formand for bestyrel-
sen for Bispebjerg Bakke og vicedi-
rektør i Realdania By & Byg. 

”Når vi har bygget så smukke 
rammer for vores beboere, har vi 
naturligvis også en forpligtigelse til 
at holde det vedlige. Både til glæde 
for beboere og gæster, men også 
fordi det giver samfundsmæssig 
værdi at holde bygningsmassen i 
god stand,” slutter Peter Kjølby.

bispebjergbakke.dk

Nyager 6 - 2605 Brøndby 
Tlf: 43 96 71 41 - Fax: 43 96 71 51
DS/EN ISO 14001 certi ceret
www.tofteng.dk

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

Tillykke!
 
Årets  vindere af AI’s  SUSTAIN-pris 
går til arkitekt-, ingeniør- og kon-
struktørstuderende, der  i projekter 
søger det innovative samarbejde  
og  værdiskabende bæredygtighed.
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Foreningen
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Man får svar,  
som man spørger

Christoffer Susé 

adm. direktør

idste år inviterede Københavns 
Borgerrepræsentation 36 udvalgte 
københavnere til at deltage i en 
såkaldt borgersamling. Borgerne 
skulle forholde sig til spørgsmålet: 
”Hvordan skal vi bruge vores gader 

i middelalderbyen bedst muligt i 
fremtiden i en by med færre biler?” 

Kort før jul udkom borgersamlingen så med ni 
anbefalinger til de københavnske politikere om, 
hvad gaderne i middelalderbyen skal bruges til, 
når bilerne bliver lukket ude. 

I Håndværkerforeningen er vi stor tilhænger af 
den demokratiske proces, og her er borgesam-
lingen en nyskabelse, som bestemt må anerken-
des. Men en demokratisk proces kræver, at man 
drøfter forholdene ud fra et oplyst grundlag. Er 
grundlaget ikke oplyst bliver processen omsonst. 

Derfor har vi i Håndværkerforeningen helt fra 
start haft ét grundlæggende forbehold i forhold 
til borgersamlingens dialogproces; Nemlig de 
manglende fakta om konsekvenserne ved de 
to forskellige scenarier for at lukke bydelen for 
biltrafik, som forvaltningen har præsenteret som 
grundlag for drøftelserne. 

Vi har fra begyndelsen, og gentagne gange siden, 
efterspurgt viden, fakta og reelle analyser, der 
kan give et objektivt og sagligt billede af konse-
kvenserne ved de to scenarier. Det gælder både 
de konsekvenser der er i selve middelalderbyen. 
Men det gælder særligt de trafikale konsekvenser 

som resten af det centrale København vil opleve, 
når Middelalderbyen lukkes og mellem 800 og 
900 parkeringspladser i det centrale København 
nedlægges. 

På trods af gentagne opfordringer har vi noteret 
os, at forvaltningen ikke har haft et ønske om at 
inddrage mere fakta i dialogprocessen. Det 
kan vi naturligvis kun kan beklage, da 
konsekvensen har været, at borger-
samlingen ikke har arbejdet ud fra 
et reelt oplyst forhold. 

Man får svar, som man spørger

Vi har, ligesom andre organi-
sationer og brancheforeninger, 
haft anbefalingerne i høring. 
Inden for kort tid samles bor-
gersamlingens anbefalinger 
og interesseorganisationers 
høringskommentarer i en 
rapport. Rapporten vil blive 
politisk behandlet i foråret 
2020 sammen med en ind-
stilling om et løsningsforslag 
til mindre biltrafik i middelal-
derbyen. Hvis Borgerrepræsen-
tationen beslutter at gå videre 
med forslaget, kan det indgå i 
budgetforhandlinger om Budget 
2021.


