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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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Det er vigtigt, at vi holder  
samfundets hjul kørende

Coronavirusset har vist sig ikke bare 
at ramme mennesker, det har også 
lagt vores samfund, virksomheder og 
økonomi ned. Det er ufatteligt hårdt for 
rigtig mange virksomheder og selv-
stændige, som på meget kort tid har 
set ordretilgangen og omsætningen 
falde med rekordfart. 

Heldigvis har regeringen og Folketinget 
vist sig særdeles handlekraftig og har 
lanceret en række økonomiske hjæl-
pepakker, som holder hånden under 
erhvervslivet. Også på kommunalt plan 
har mange kommuner taget ansvar ved 
for eksempel at fremrykke betalinger til 
private leverandører og ved at fremryk-
ke allerede planlagte vedligeholdelses-
opgaver og byggeprojekter. Der er ingen 
tvivl om, at det er den rigtige vej at gå. 
Tak for det.

Det er helt centralt, at vi holder sam-
fundets hjul i gang og gør alt, hvad vi 
kan for at sikre private virksomheder 
og arbejdspladser. For der skal stadig 
bygges nye boliger til de 10.000 nye 
københavnere, der kommer til hvert 

år, der skal stadig skiftes toiletter og 
faldstammer, males, bygges om og 
lægges ny el. Der skal også stadig laves 
mad og kager i gastronomisk verdens-
klasse til os alle sammen og de mange 
turister, der besøger vores by. Og folk 
skal stadig klippes, og giftes eller kon-
firmeres. 

Med andre ord, dagligdagen 
kommer igen og går videre. Og 
så er der brug for det lokale 
erhvervsliv. 

Derfor giver det naturligvis 
mening. at vi alle sammen tæn-
ker over, hvordan vi hver især 
kan fortsætte med at handle 
hos vores lokale virksomheder 
i denne tid. Det gælder både 
forbrugerne, men også 
særligt kommunerne, 
andre myndigheder og 
virksomheder.

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 
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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 blandt 
andet yder støtte til fremme af godt håndværk
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Vi skriver verdenshistorie  
i disse uger og måneder. 



Fasangården

Den kongelige fasangård er 
blevet renoveret med historiske 
håndværksmetoder.

Folketinget  

'nye' talerstol

Folketingets 100 år gamle
talerstol er blevet
renoveret og ombygget.

Hobbitten i  

Dyrehaven

Når Det Kongelige Teater slår 
dørene op for forestillingen 
’Hobbitten’, bliver det med et 
spektakulært setup med op 
mod 175 dukker.

34
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NU SKAL DER  

HANDLES!

Håndværkerforeningen viser vej 
til det lokale erhvervsliv.

Metallets 

mestre

MESTER sætter fokus 
på forskellige håndværk 
med metal, møder to 
metalmestre.

40
Håndværksord

Håndværksfag er fyldt med ord. 
Men hvad betyder de egentlig?
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MANGE MULIGHEDER MED METAL

For dem, der gerne vil 
arbejde med bearbejdning 
af metal, er der rige mu-
ligheder inden for uddan-
nelsessystemet. En lang 
række uddannelser fører til 
job i industrien med metal 
som materiale. Der er både 
mulighed for at arbejde 
med store jernkonstrukti-
oner til byggeriet og små 
bitte metalelementer til 
for eksempel måleudstyr i 
medicoindustrien.

Fagene inden for metalindustrien er 
både for dem, der kan lide at bruge 
deres hoved og hænder. Og der er både 
mulighed for at arbejde med hammer og 
ambolt, og med maskiner og computere. 
Metalfagene er mangfoldige.

Metal indgår i mange elementer i ver-
den. I byggeriet, i maskinindustrien og i 
medico. I de fleste industrier bruges der 
materialer forarbejdet i metal, uanset 
om det er en mikroskopisk del til et må-
leinstrument eller en port til en historisk 
bygning. 

Metal på de tekniske skoler

For mange er det at arbejde med metal, 
noget en smed gør, men sådan er det 
langt fra kun. Er man fascineret af mu-
lighederne med metaller og forarbejd-
ning, er der nok at vælge imellem på de 
tekniske skoler. 

Uddannelser med metal findes i flere 
udgaver og retninger. Der er muligheder 
på en lang række tekniske skoler rundt 
omkring i landet. For eksempel TEC, 
NEXT og Roskilde Tekniske Skole blot for 
at nævne nogle enkelte på Sjælland. For 
dem, der er interesserede, er det en god 
idé at tale med en studievejleder på en af 
de tekniske skoler. 

Med hammer og ambolt

Er man til smedearbejde og har lyst til at 
bruge sine hænder, er der forskellige ret-
ninger inden for smedeuddannelserne. 

Du kan blandt andet blive:

 · Klejnsmed 

 · Rustfast smed 

 · Bearbejdningssmed

 · Energiteknik

 · Maritim smed 

 · Svejser

Finmekanik og låse

En anden vej at gå, hvis man vil arbejde 
med metal, er finmekanikeruddannelsen. 
Finmekanikeren arbejder med frem-
stilling af meget små metaldele til for 
eksempel høreapparater og fintfølende 
måleudstyr. Fremstillingen foregår på 
maskiner, og derfor er en del af uddan-
nelsen it-relateret, da man skal kunne 
programmere og styre de store maski-
ner elektronisk. 

Som finmekaniker kan du også vælge at 
specialisere dig som låsesmed eller væl-
ge at blive våbenmekaniker. Så også her 
er spændvidden i uddannelsen stor. 

Du kan blandt andet blive:

 · Finmekaniker

 · Låsesmed

 · Våbenmekaniker

Maskinproduktion og programmering

Hvis det er selve styringen af de store 
maskiner, der interesserer dig, er der 
mulighed for at blive industritekniker.

En industritekniker lærer at fræse, dreje 
og bore i blandt andet metal. Her er det 
selve programmeringen af maskinerne, 
der fylder mest, da maskinerne styres 
med computere. 

Som industritekniker lærer du også at 
opsætte og reparere maskinerne, og 
man lærer at svejse. Du kan enten vælge 
at blive industriassistent, hvilket du er 
efter trin 1 af uddannelsen. Efterfølgende 
kan du enten blive industritekniker med 
speciale i maskin eller produktion. 

Du kan blandt andet blive:

 · Industriassistent

 · Industritekniker med speciale i 
maskin eller produktion 

Mød metallets mestre

Valget af uddannelse hænger tæt sam-
men med ens interesser og drømme om 
fremtidens arbejde. MESTER har besøgt 
to virksomheder, der begge arbejder med 
forskellige former for metal. De viser 
nogle af de mange muligheder, som en 
metaluddannelse giver adgang til. Fra de 
store konstruktioner til de mikroskopiske 
metalelementer.

Læs med, og mød den hvide smed, René 
Sønnichsen, og den sorte smed, Jesper 
Agerskov. 

T
e

k
s

t
 P

E
T

E
R

 D
J

U
R

U
P



fortsættes på højresiderne...fortsættes på venstresiderne

I industrikvarteret i Ishøj 
ligger en smedevirksomhed. 
Men når man kommer 
ind, ligner det ved første 
øjekast en helt almindelig 
kontorvirksomhed. I det lyse, 
fladtagede 70’er-byggeri 
tager René Sønnichsen imod 
helt uden sorte hænder 
og beskidt arbejdstøj. Hos 
Andersson & Sørensen 
fremstiller de huller på 
størrelse med et hovedhår, 
dele til rumstationer og 
instrumenter til måling af 
grises kødkvalitet. 

De fleste, der 
har været på 

Frilandsmuseet eller 
læst Orla Frøsnapper, 

kender smeden som 
den store, sorte mand 

med et stort skæg. Det 
lever Jesper Agertoft 

godt op til, og på hans 
værksted bliver der 

smedet masser af 
historier i jern over den 

brandvarme esse.

SORTE
Den

smed
HVIDE

Den

smed

Tekst PETER DJURUP

foto Ricky Molloy
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For Jesper Agertoft er det 
vigtigt at have lærlinge. 
"For man skal uddanne 

fremtidens smede," som 
han siger. I øjeblikket har 

virksomheden syv af slag-
sen, og Jesper sørger for, 

at de lærer alle facetter 
af smedefaget. Her er 

han ved at gennemgå et 
projekt sammen med en 

af de syv.

”De finmekanikere, vi 
uddanner, skal være 
dygtige håndværkere 
og have materialefor-
ståelse. De skal vide, 
hvordan man arbejder 
med de forskellige 
metaller og kunne om-
sætte en 3D-tegning 
til det produkt, kunden 
skal bruge. Det kræver 
selvfølgelig også, at de 
skal kunne program-
mere maskinerne. Men 
det er vigtigt, at de har 
den håndværksmæs-
sige forståelse," siger 
René Sønnichsen.

J

M

esper Agertoft svang 
hammeren første 
gang som 17-årig, da 

han kom i lære som 
fjerde generation ved Emil 

Nielsens Smedeværksted, der 
er grundlagt af hans oldefar, 
Emil, i 1893. Her blev og bliver 
det meste smedet i hånden. 
Et klassisk smedeværksted, 
der dog har moderne hjæl-
pemidler til at løfte det tunge 
jern.

Jesper ville egentlig have væ-
ret snedker, men blev sat hen 
i et hjørne i sin skolepraktik, 
og ønskede derfor i stedet at 

blive klejnsmed i familievirk-
somheden.

”Jeg havde en kammerat, der 
var i lære her hos min far, og 
han fik mig til at ønske en læ-
replads her. Min far var med 
på den, men det var ikke altid 
let at være mesters søn. Min 
far var en god læremester, 
men han var nok en ekstra 
hård hund over for mig, fordi 
jeg ikke skulle have det lettere 
end de andre, bare fordi jeg 
var mesters søn. Så der blev 
uddelt lidt skideballer. Men 
det gjorde bare, at jeg tog mig 
ekstra sammen, og jeg endte 

ed over 100 
år på bagen 
er der sket 
meget i den 
finmekaniske 
virksomhed 
gennem 

årene. Der er altid blevet 
fremstillet produkter i metal, 
og i dag foregår det hele på 
højteknologiske maskiner, 
som blandt andet fræser små 
bitte elementer ud af store 
metalklodser. 

Andersson & Sørensen var de 
to oprindelige stiftere, og på 
kontoret hænger der portræt-
ter af de to herrer.

”Men faktisk er der ingen, der 
ved, hvem der er hvem. Det 
står ingen steder, så det for-
taber sig i historien,” fortæller 
René Sønnichsen

René Sønnichsen er udlært 
finmekaniker i virksomheden, 
der har den særegenhed, 
at den er gået i arv. Ikke i en 
familie, men til nye med-
arbejdere, nu igennem fire 
generationer.

”Jeg kom i lære under den 
forrige ejer, Pollas, der var 
ejer og direktør fra 1980. Han 
havde overtaget fra en mand, 
der hed Karlsson, som over-
tog fra de to stiftere,” siger 
René Sønnichsen. 

Han ville egentlig være arki-
tekt, men blev finmekaniker i 
stedet.

”Jeg elskede at tegne. Men 
min stedfars bror var Pollas, 
og derfor kom jeg i lære her 
i virksomheden. Det var samti-
dig med, at 3D-tegneprogram-

da også med at få sølvme-
dalje og topkarakter for min 
svendeprøve,” siger Jesper 
med et smil. 

Far, Flemming Agertoft, er 
fyldt 73 i dag, men arbejder 
stadig 80-90 timer om ugen, 
hvor også Jespers mor tager 
sig af opgaver på kontoret.

”Min far og jeg har altid arbej-
det godt sammen og gør det 
fortsat. Jeg holder mig dog 
til en arbejdsuge på 70-80 
timer,” siger Jesper med et 
smil.

merne kom frem, og dem fik 
jeg mulighed for at arbejde 
med. Det fængede med det 
samme hos mig, og jeg havde 
også et 3D-tegneprogram 
derhjemme, så det var det 
helt rigtige sted og uddannel-
se for mig,” siger René, der 
fortsat betegner sit arbejde 
som sin hobby. 

Store maskiner og blåklædte 
smede

At finmekaniker var det rigtige 
valg for René, bekræftes af 
hans mange år i virksom-
heden. Han blev hængende 
efter endt uddannelse og var 
gennem årene med til at ud-
vikle den med nye teknikker, 
maskiner og nye kunder. 

Når man kommer ind i pro-
duktionshallen, bliver man 

Han var svend i virksomheden 
i tre år og begyndte på en me-
steruddannelse, hvor han i to 
år brugte aftenerne på at gå i 
skole og læse, mens dagene 
blev brugt på værkstedet.

Smeden tegner

”Det var nogle hårde år, men 
jeg lærte meget og kunne 
kalde mig mester både af 

uddannelse og på papiret, da 
jeg blev medejer i 2000,” siger 
Jesper. I dag har Jesper og 
Flemming hver deres kunder 
og en naturlig opdeling af, 
hvem der tager sig af hvad i 
dagligdagen. 

En af vores konduktører er 
udlært smed på værkstedet, 
men tog siden en ingeniørud-

dannelse og var væk nogle år, 
hvorefter han vendte tilbage 
til Emil Nielsens Smedeværk-
sted.

”Det giver god mening at 
have en ingeniør her. Meget 
af det, vi laver, begynder med 
tegnearbejde og udregninger, 
og her er det perfekt med en 
kombination af smed og inge-
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mødt af store maski-
ner, der er i fuld gang 
med at bearbejde 
store stykker metal til 
mindre elementer. De 
store CNC-maskiner, 
der kan fræse, dreje 
og ikke mindst lave 
såkaldt trådgnistning, 
er fyldt med vand, 
fordi processerne 
foregår under vand 
på grund af de høje 
temperaturer, der op-
står, når tråden skal 
fjerne metallet for at 
udskære emnet. 

Ved maskinerne står 
de blåklædte finme-
kanikere og overvåger 
processen, der er 
programmeret på 
forhånd. En væsentlig 
del af finmekanike-
rens arbejde i dag 
er således også 
programmering. Men alle 
skal først og fremmest kunne 
selve håndværket.

”De finmekanikere, vi ud-
danner, skal være dygtige 
håndværkere og have mate-
rialeforståelse. De skal vide, 
hvordan man arbejder med de 
forskellige metaller og kunne 
omsætte en 3D-tegning til det 
produkt, kunden skal bruge. 
Det kræver selvfølgelig også, 
at de skal kunne program-
mere maskinerne. Men det er 
vigtigt, at de har den hånd-
værksmæssige forståelse.” 

Fra Nørrebro til Ishøj

I 2000 overtog han virksom-
heden sammen med 9 andre 
medarbejdere, og på den 
måde var arvefølgen på plads 
med René som hovedejer og 
direktør.

”Da jeg købte virksomheden, 
fortsatte Pollas to år mere, 
hvor jeg var direktørføl, og 
derefter tog jeg helt over. På 
det tidspunkt holdt vi til i Ry-
esgade på Nørrebro. Men med 
tiden havde vi brug for mere 
plads, og det var ikke muligt 
at udvide i byen, så derfor be-

gyndte jeg at se mig om efter 
et nyt sted. Det skulle ikke 
være længere ude end Ring 4, 
for medarbejderne kommer 
fra mange steder rundt om på 
Sjælland, så det skulle være 
nemt for alle at komme til,” 
siger René.

Valget faldt på et hus i Ishøjs 
industrikvarter. Et hus, hvor 
manden, der opfandt ister-
ningposen, havde sin pro-
duktion. René besluttede sig 
med det samme for at købe, 
skrev under og tog hjem til 
medarbejderne og fortalte 
om det nye sted, og bad om 
gode idéer til den fremtidige 
indretning.

”Der skulle gøres en del for 
at sætte det i stand og bygge 
det om til vores type produk-
tion. En væsentlig ting var, at 
der var strøm nok lagt ind. 
Vores maskiner bruger meget 
strøm, og derfor var det 
vigtigt, at der var tilstrækkelig 
strøm til rådighed,” siger René, 
der siden også har skiftet tag 
og renoveret facaden på hele 
huset.

En krøllet hjerne

René kaster sig gerne ud i 
projekter, som ikke umiddel-
bart er lette at løse, fordi han 
ser en udfordring i at føre 
umulige opgaver ud i livet.

”Mit motto er, at alt kan lade 
sig gøre. Noget tager bare lidt 
længere tid og koster noget 
mere. Men vi siger gerne ja 
til opgaver, selv om de ikke 
ligger lige for. Det er med til 
at skaffe os kunder, da vi ofte 
bliver anbefalet af nogle af 
vores kunder til andre, der har 
metalopgaver, de skal have 
løst. Jeg har en krøllet hjerne 
og elsker at udtænke kreative 
løsninger. I det hele taget er 
det vigtigt for os, at de folk, vi 
har, kan tænke kreativt for at 
finde en løsning på kundernes 
behov,” siger René.

niør. Vi tegner i det hele taget 
meget, når vi skal projektere 
opgaver. Både i hånden og på 
computer i 2D og 3D. For mig 
er det vigtigt, at vores sme-
delærlinge lærer at kunne 
arbejde ud fra en todimensi-
onel tegning og ikke kun ud 
fra 3D. Det bør skolerne lære 
lærlingene, men det gør de 
desværre ikke, så det lærer de 
så hos os,” siger Jesper.

”Vi har også en anden konduk-
tør/svejsekoordinator, der har 
været i lære her på værkste-
det og ansat i 36 år. Han kan 
tegne både i hånden og på 
computer.”

Det er essentielt at have 
rumforståelse, kreative evner, 
og så skal finmotorikken være 
i orden for at kunne blive en 
dygtig smed, som smeder i 
hånden. 

Desuden har vi for nogle år 
siden ansat en industritek-
niker, der kan tegne 3D og 
programmere. 

Alle skal have en chance

Virksomheden har i dag cirka 
35 medarbejdere, heraf er 
syv af dem lærlinge. For som 
Jesper siger, er det vigtigt at 
uddanne fremtidens smede, 
og det ansvar tager han gerne 
på sig. Det er typisk ikke svært 
at finde lærlinge for smede-
mesteren fra Gentofte. Som 
en af de få smedevirksomhe-

”Vi har netop lavet 
to pavilloner, der 
er tegnet af Arne 
Jacobsen, og som 

oprindeligt blev 
tegnet til at stå i 

parken. Men de gik 
til med årene, og 
først nu efter at 
parken er blevet 

renoveret og gjort 
til vandopsam-

lingssted, har 
kommunen valgt at 

få pavillonerne op 
igen. Det sjove er, at 

alle tror, at det er 
noget helt nyt, men 
det er faktisk noget 

af det første, Arne 
Jacobsen tegnede, 

da han var helt 
ung arkitekt, og 

vi har udført dem 
efter hans originale 

tegninger,” siger 
Jesper.

Programmering og 
3D-tegning er en vigtig 

del af arbejdet som 
finmekaniker.

Hos René kan de frem-
stille emner med hul-

ler ned til en diameter 
på 0,05 mm, mindre 
end et hovedhår. Her 
kan man se spidsen 

af et bor placeret ved 
siden af en en-krone.
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Ved maskinerne står 
de blåklædte finme-

kanikere og overvåger 
processen, der er 

programmeret på for-
hånd. En væsentlig del 
af finmekanikerens ar-

bejde i dag er således 
også programmering. 
Men alle skal først og 

fremmest kunne selve 
håndværket.

der af sin art i landet er der 
altid nogen, der gerne vil i 
lære hos Jesper.

”Vi kan altid få lærlinge, og 
vi synes også selv, at vi giver 
dem en god uddannelse, hvor 
de får mulighed for at arbejde 
med mange elementer i faget. 
Vi betragter os som en stor 
familie, og det er vigtigt for 
os, at alle har det godt og kan 
lide at være her. Vi har ingen 
planer om at blive meget 
større. Det er vigtigt for os 
at holde fast i kvaliteten i 
håndværket og i nærværet 
med de ansatte, og det kan 
vi med den størrelse, vi har 
nu,” siger Jesper, der grund-
læggende gerne vil give plads 
til alle, men har en praktisk 
begrænsning. 

”Jeg har altid haft den indstil-
ling, at alle skal have en chan-
ce, også dem, der har været 
ude i kriminalitet. Men det er 
ikke muligt, fordi vi arbejder 
for kunder, der kræver sikker-
hedsgodkendelser,” forklarer 
Jesper.

Rumudstyr og Smirnoff Ice

Og der bliver fremstillet man-
ge ting på værkstedet. De kan 
fremstille emner med huller 
ned til en diameter på 0,05 
mm, mindre end et hovedhår, 
og der fremstilles dele til 
scannere til brug for scan-
ning af maveregionerne hos 
mennesker. Medicobranchen 
er væsentlig i Andersson & 
Sørensens kundeportefølje. 

Udstyret fra værkstedet i Ishøj 
kan findes vidt omkring. Selv 
snart på den anden side af 
månen, hvor virksomheden 
har leveret ophæng til spejle 
til James Space Telescope, 
det nye rumteleskop, der skal 
afløse Hubble-teleskopet, 
som vi alle kender. Der er 
placeret udstyr på rumsta-
tionen ISS fra René og Co., 
hvor den danske astronaut, 
Andreas Mogensen, har været 
ude som den første dan-
sker i rummet. Dette udstyr 
overvåger de lyn på toppen af 
skyerne, som Andreas også 
tog også billeder af, mens han 
var deroppe.

Blandt de mere kuriøse ting, 
der er fremstillet på værk-
stedet i Ishøj, er modellen til 
Smirnoff Ice-flasken. René 
fremstillede de mange for-
skellige modeller til flasken, 
der blev den første drink på 
flaske, der kombinerede soda-
vand og spiritus.

”Han havde ikke udviklet det, 
der skulle i flasken endnu. 
Det vigtigste var, at flasken 
så spændende ud, og efter 
vi havde været en del forsøg 
igennem, endte vi med den 
model, de fleste kender i dag,” 
siger René. 

Dronestyring, kødkvalitet og 
kunstige gener

Meget af det udstyr, der pro-
duceres hos René Sønnichsen, 
bruges til forskning af forskel-
lig art. Et konkret eksempel 
kan man finde i Aarhus på 
DTU Space.

”Her har vi fremstillet dele til 
master, der blandt andet skal 
bruges til forskning i styring 

af droner og i styring af selv-
kørende biler,” fortæller René.

Et helt andet produkt fra ma-
skinværkstedet er et særligt 
udstyr, som er udviklet af 
Slagteriernes Forskningsin-
stitut.

”Vi har for mange år siden 
været med til at udvikle et 
instrument, der bruges til at 
måle kvaliteten i svinekød. 
Instrumentet er udviklet helt 
tilbage i 50’erne, men bruges 
stadig den dag i dag i en ny og 
teknologisk opdateret udgave, 
når man skal bestemme kød-
prisen på en gris på slagteri-
et,” fortæller René. 

”En af de mest spændende 
opgaver, vi har været med 
til, er at udvikle en maskine 
til at blande kunstige gener. 
En kemiprofessor kom ind og 
havde en idé til at lave disse 
kunstige gener. I samarbejde 
med et ingeniørfirma blev der 
udviklet et udstyr, hvor der 
i dag forsat udvikles på nye 
versioner til dette.”    

Dronningeporten og Arne 
Jacobsens pavilloner 

I smedjen bliver der stadig 
smedet fuldstændig, som 
man forestiller sig en klassisk 
smed med ambolt, store 
hammere og rødglødende 
jern, der er varmet op over 
ilden i essen. Stort set alt, 
hvad der laves, bliver smedet 
i hånden. Så alt er unikaer, 
og der er da også netop det, 
virksomheden er kendt for 

og grunden til, at Jesper og 
hans ansatte løser opgaver 
på en lang række af historiske 
bygninger både i København 
og andre byer.

”Når jeg kører gennem Køben-
havn, kan jeg altid se noget af 
det, vi har lavet gennem tiden. 
En af de ting, som jeg selv har 
lavet i sin tid, som jeg er mest 
stolt af, er Dronningeporten 
til Kongens Have, den, der står 
ved hjørnet over for Statens 

I smedjen bliver 
der stadig smedet 
fuldstændig, som 

man forestiller 
sig en klassisk 

smed med ambolt, 
store hammere og 
rødglødende jern, 
der er varmet op 

over ilden i essen. 
Stort set alt, hvad 

der laves, bliver 
smedet i hånden. 

Trådgnistning

Hvis man ikke har været på 
et maskinværksted i smede-
branchen før, er der mange 
ahaoplevelser. Her står store 
maskiner, hvor ultratynde 
tråde i metal skærer små me-
taldele ud af store metalklod-
ser. Det foregår under vand, 
så smedene kan følge med i 
processen udefra. Metoden 
hedder trådgnistning og gør 
det muligt at udføre emner 
med en tråd ned til 0,07 mm.

”Vi var nogle af de første, der 
gik i gang med produktions-
trådgnistning. Det er en særlig 
teknik, der gør det muligt at 
gniste helt små elementer. 
De bruges blandt andet til fint 
måleudstyr. Nu er trådgnist-
ning noget af det, vi gør det 
mest i, og vores maskiner 
kører nærmest i døgndrift. 
Processen er lang, og vi kan 
sætte maskinen i gang om 
fredagen, og så er den færdig, 
når vi møder om mandagen,” 
fortæller René.

Museum for Kunst. Den rekon-
struerede jeg tilbage i 90’erne 
efter et gammelt sort/hvidt 
foto, som var det eneste, der 
fandtes af den oprindelige 
port. Porten har kongeligt 
våbenskjold med de tre 
rigsløver, som jeg har stået og 
banket ud med min hammer. 
Jeg glæder mig over det, hver 
gang jeg kører forbi,” siger 
Jesper, der også kan glæde sig 
over Odd Fellow Palæets port, 
som også er blevet restaure-
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Hvis man ikke 
har været på et 
maskinværksted 
i smedebranchen 
før, er der mange 
ahaoplevelser. Her 
står store maskiner, 
hvor ultratynde 
tråde i metal skærer 
små metaldele ud af 
store metalklodser. 
Det foregår under 
vand, så smedene 
kan følge med i 
processen udefra. 
Metoden hedder 
trådgnistning og gør 
det muligt at udføre 
emner med en tråd 
ned til 0,07 mm.

Maskinerne til trådgnistning 
er meget selvkørende. Faktisk 
kan de udskifte selve tråden 
automatisk, hvis tråden knæk-
ker. Så det er intet problem, 
at maskinerne kører både af-
tener og weekender, selv om 
der ikke er folk på værkstedet. 
Men uden faglærte finmekani-
kere ville de slet ikke køre, og 
derfor er det vigtigt at sørge 
for, at der hele tiden uddan-
nes nye dygtige håndværkere 
på værkstedet.

Altid lærlinge

For René er det vigtigt at 
uddanne nye finmekanikere. 
Lige nu har han to lærlinge, 
og gennem årene har han 
altid uddannet nye dygtige 
håndværkere.

”Som mester har du et ansvar 
for at uddanne nye svende 
inden for dit fag. Det er for 
billigt at lade være at have 
lærlinge og så bare tage dem, 
som vi andre har uddannet,” 
siger René, der lige nu  har 18 
medarbejdere, hvoraf fire er i 
administrationen.

Det er ikke altid nemt af få 
de rigtige lærlinge, og René 
bruger tid på at tage ud på 
teknisk skole og tale med 
studievejledere og elever. Men 
det sker også, at der kommer 
interesserede mennesker 
forbi og spørger efter en 
læreplads.

ret på smedeværkstedet, og 
senest to pavilloner, der er 
blevet genskabt til Enghave-
parken.

”Vi har netop lavet to pavil-
loner, der er tegnet af Arne 
Jacobsen, og som oprindeligt 
blev tegnet til at stå i parken. 
Men de gik til med årene, 
og først nu efter at parken 
er blevet renoveret og gjort 
til vandopsamlingssted, har 
kommunen valgt at få pavillo-
nerne op igen. Det sjove er, at 
alle tror, at det er noget helt 
nyt, men det er faktisk noget 
af det første, Arne Jacobsen 
tegnede, da han var helt ung 
arkitekt, og vi har udført dem 
efter hans originale tegninger,” 
siger Jesper.

Også i Københavns Zoo kan 
man se et af værkerne fra 

Jesper og hans folk. Over 
næsehornene går der en 
gangbro, som også er smedet 
i Gentofte. Og ude på pladsen 
ved værkstedet står toppen af 
Victoriadrivhuset, som hører 
til i Botanisk Have, men lige nu 
er ved at blive renoveret og 
samlet for at se, at alt passer 
sammen inden, det bliver 
skilt ad igen for at blive kørt 
tilbage til sin plads i Botanisk 
Have.

Kunst og digtere

Jesper og hans kollegaer 
samarbejder også med en 
række kunstnere og udfører 
deres værker for dem. Et af 
resultaterne på deres arbejde 
kan ses i Vangede, hvor der er 
opsat en skulptur i corten-
stål til minde om den kendte 
forfatter, som trådte sine 
barnesko i Vangede. Skulptu-

”Vi laver stadig det 
meste i hånden, 
men vi har da også 
en CNC-fræser, 
der blandt andet 
laver forme i stål. 
Og jeg følger hele 
tiden med i, hvad 
der kommer af ny 
teknologi, der kan 
gøre vores arbejde 
lettere at udføre, 
men altid uden at 
gå på kompromis 
med håndværket,” 
siger Jesper.

ren står på Dan Turèlls Plads 
og er tegnet af Turèlls gamle 
ven, kunstneren Kenn André 
Stilling. Skulpturen er smedet 
på Mesterlodden og indehol-
der alle bogstaver i alfabetet 
med D og T som de største.

”Kenn André er så glad for 
resultatet, at han nærmest er 
blevet en ven af huset. Han 
kommer altid forbi med det 
seneste nummer af Victor B. 
Andersen’s Maskinfabrik, der 
er et magasin, han har udgivet 
i over 40 år,” fortæller Jesper.

Senest har smedene på 
Mesterlodden fremstillet en 
model af en skulptur til minde 
om en anden kendt digter fra 
kommunen, men det er for 
tidligt at løfte sløret for, hvem 
det er, da den endnu ikke er 
udført i den rette størrelse. 

”Jeg har tidligere kun ud-
dannet finmekanikere og er 
sidste år også begyndt at 
uddanne industriteknikere. 
Men det er vigtigt for mig, 
at vores lærlingene får den 
håndværksmæssige forstå-
else og materialekendskab, 
der gør, at de kan udvikle de 
kreative løsninger, som vi 
hjælper vores kunder med. 
Industriteknikerne er dygtige 
til programmeringen og til 
at styre maskinerne, men 
får ikke den samme indsigt i 
håndværket på skolen som 
finmekanikerne, så derfor har 
vi valgt, at det er vigtigt at 
kunne ’det gamle håndværk’,” 
siger René. 

Ihærdig voksenlærling 

Der er ikke ualmindeligt, at 
der kommer folk ind for at 
søge en læreplads. Og for 
et par år siden kom der en 
meget ihærdig ung mand. 
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Knæfald og en gammel 
byport

Nede i kælderen går histori-
ens vingesus gennem os, da 
Jesper viser en gammel port 
til en af Københavns byporte. 
Den kommer fra Københavns 
Bymuseum og er blevet 
renset for at forhindre, at den 
ikke ruster op. 

”Pas på, når du rører ved den. 
Den er fedtet,” advarer Jesper.

Lågen er behandlet med en 
særlig olie, som det ameri-
kanske forsvar bruger til at 
behandle fly med, for Jesper 
har fundet frem til, at det er 
det bedste, når jernet skal 
holde. 

Men det er ikke alt sammen 
restaurering. Der bliver for 
eksempel også fremstillet nye 
knæfald til kirker rundt om i 
landet. Til dem, der ikke kan 
huske, hvad et knæfald er, er 
det der, man går til alters til 
gudstjenesterne.

Kraner og lufthamre

Jern er tungt materiale, og 
smedefaget er hårdt arbejde, 
også for kroppen. Men heldig-
vis er der blevet bedre forhold 
i branchen, end der var, da 
Jesper kom i lære.

”Han ville være lærling hos os, men 
jeg havde lige ansat en anden, så 
det var ikke aktuelt. Men året efter 
kom han igen, og denne gang havde 
han forskellige ting med, som han 
havde fremstillet. Det var godt la-
vet, og jeg endte med at tage ham 
som voksenlærling,” siger René. 

Siden hen er han blevet udlært, og 
han er stadig i virksomheden, hvor 
vi møder ham ved en af maski-
nerne. Der er i det hele taget en 
høj anciennitet. Det er sjældent, at 
medarbejderne forlader Andersson 
& Sørensen.

”Vi har et godt samarbejde, også 
socialt. Vi har en personaleforening, 
og vi holder sociale arrangementer 
flere gange om året,” siger René.

Tæt forhold til kunderne

Men uden kunder intet værksted, 
og derfor bruger René en stor del 
af sin tid på at besøge kunderne, li-
gesom der ofte er kunder på besøg 
i virksomheden.

”Min tid går for det meste med at 
tale med kunderne og hjælpe dem 
med at finde løsninger på det, de 

”Som smed kan du blive slidt 
op, når du løfter på det tunge 
jern og smeder med de tunge 
hammere.  I dag har vi kraner 
over alt på værkstedet, så vi 
ikke løfter, som man gjorde 
før i tiden, siger Jesper, som 
selv har en rygskade fra før 
der var kraner og andre hjæl-
pemidler til det tunge arbejde 
på værkstedet. 

I det hele taget følger virk-
somheden godt med i, hvad 
der kommer af nye maskiner, 
for selv om man er et klassisk 
smedeværksted, kan man 
godt have moderne maskiner.

”Vi laver stadig det meste i 
hånden, men vi har da også 
en CNC-fræser, der blandt 
andet laver forme i stål. Og 
jeg følger hele tiden med 
i, hvad der kommer af ny 
teknologi, der kan gøre vores 
arbejde lettere at udføre, men 
altid uden at gå på kompro-
mis med håndværket,” siger 
Jesper. 

Altid i Gentofte 

Jesper blev svend i 1995 lidt 
over 100 år efter, at hans 
oldefar, Emil, grundlagde 
virksomheden på Sophievej 
i Hellerup. Senere flyttede 
hans farfar til Esthersvej, men 
på et tidspunkt var klagerne 
over, at smedjen larmede for 

meget, for voldsomme, og 
derfor måtte de rykke til den 
nuværende adresse. 

”Det er ikke altid let at drive 
håndværksvirksomhed og slet 
ikke smedevirksomhed, der 
kan larme lidt. Da vi boede 
på Esthersvej, var naboerne 
efter os.

Det var Flemming Agertoft, 
der i 1987 flyttede til indu-
strikvarteret på Mesterlodden, 
hvor virksomheden holder til 
den dag i dag. Det er Gentof-
tes sidste industrikvarter, og 
det gør det svært at udvide 
inden for kommunen. Faktisk 
har Jesper for nogle år siden 
måttet købe en ekstra byg-
ning andetsteds på Mesterlod-
den for at få mere plads, men 
det er ikke nok.

”Vi har brugt de sidste fire år 
på at få lov til at bygge ud her, 
og nu er det endelig lykkes. Så 
nu er vi ved at gå i gang med 
at bygge en etage ovenpå, så 
vi kan få bedre faciliteter til 
vores medarbejdere. Den nye 
tilbygning skal nemlig give 
plads til omklædning, nyt bad 
og kontor, som vi har brug 
for mere plads til,” fortæller 
Jesper, som med den nye 
tilbygning håber, at virksom-
heden kan blive i Gentofte i 
mange år frem i tiden.

skal have produceret. 
Hos os må kunderne 
meget gerne komme 
på værkstedet og følge 
med, når vi er i gang 
med at udføre opgaver 
for dem. Det giver en 
god dialog om opgaver-
ne,” siger René. 

Og mon ikke virksomheden med 
de mangfoldige opgaver og mange 
faste kunder kan fortsætte i mange 
år endnu? Med over 100 år på 
bagen er der grund til at tro, at 
Andersson & Sørensen vil fortsæt-
te, også med nye generationer af 
medarbejdere som ejere.

”Vi har ansat en driftschef, som 
fungerer som min højre hånd. Om 
han skal overtage efter mig, ved jeg 
ikke, men jeg er absolut heller ikke 
ved at stoppe. Det er alt for sjovt et 
arbejde, som jeg nyder hver dag,” 
siger René. 

GODE RÅD
Jesper Agertoft har gennem 
årene som smed og mester i 
familievirksomheden samlet 
en del erfaring, som han ger-
ne giver videre til nye genera-
tioner af håndværksmestre.

1. Det er hårdt arbejde at 
være selvstændig. Så 
husk, at det ikke kom-
mer af sig selv, når du 
starter virksomhed.

2. Det kræver plads at 
drive håndværksvirk-
somhed. Så find et 
sted med plads og 
ordentlige faciliteter.

3. Du skal sørge for at 
have råd til at investe-
re i en maskinpark.

4. Pas godt på dine gode 
medarbejdere.

5. Husk at passe på dig 
selv fysisk.

GODE RÅD
Med mange års erfaring som 
smedemester har René Sønnich-
sen nogle gode råd til fremtidens 
håndværksmestre.

1. Vær ikke bange for det 
ukendte. Du skal turde 
tage nogle chancer.

2. Giv det tid. En ny virksom-
hed fungerer ikke fra dag 
ét.

3. Pas på ikke at arbejde dig 
ihjel. Vær klar på, hvordan 
du bruger din tid. Husk, at 
der er andet i verden end 
arbejde.

Andersson & 
Sørensen

m e d l e m  a f

&

Kjøbenhavns 
Smedelaug

håndværker
Foreningen

KBH

Emil Nielsens 
Smedeværksted A/S

m e d l e m  a f

&

KJøbenhavns 
Smedelaug 

håndværker
Foreningen

KBH
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Den 
Symbolske 

Globus

De to smedemestre 
Jesper Agertoft og René 
Sønnichsen driver vidt 
forskellige smedevirk-
somheder. Men der en 
væsentlig opgave, der 
binder de to sammen: 
Den Symbolske Globus.

Globussen, der er 15 m i diame-
ter, blev udviklet af professor 
og ingeniør Erik Reitzel og 
stod på Nytorv i København 

i forbindelse med FN’s sociale 
topmøde i 1995, og det er René Sønnich-
sen og smedemestrene Flemming og 
Jesper Agertoft, der har konstrueret den 
sammen.

”Vi fik opgaven fra Erik Reitzel og skulle 
på en uge udvikle elementerne til glo-
bussen, mens Jesper og hans folk stod 
for fundamentet og de wirer, der holder 
globussen sammen. Det var nærmest 
en umulig opgave, men vi gik i gang, og 
da vi skulle prøve at samle den, gjorde 
vi det i en parkeringskælder i Ryesgade, 
hvor vi havde værksted den gang. Det 
udløste spørgsmål fra en parkeringsvagt, 
der godt lige ville vide, hvad vi var i gang 
med. Men han lod os gøre det,” siger 
René Sønnichsen. 

På trods af den korte tid kom Den Sym-
bolske Globus op på Nytorv og var et 
markant symbol på topmødet i Køben-
havn.

Erik Reitzel er også manden bag den nye 
Triumfbue, La Grand Arche, som han 
udviklede sammen med arkitekt Johan 
Otto von Spreckelsen. I dag står Den 
symbolske Globus også i Paris. Nærmere 
bestemt foran UNESCOs hovedkontor i 
byen. 

”Vi har i mange år fast serviceret globus-
sen i Paris en gang om året. Men efter at 
professor og ingeniør Erik Reitzel døde i 
2012, har vi desværre mistet kontakten 
til FN. Det var Erik, der holdt fast i, at det 
skulle være os, der sørgede for vedlige-
holdelsen,” fortæller Jesper Agertoft.  
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Det lokale erhvervsliv er hjørnestenen i vores 
hverdag, og derfor skal vi passe på det. Et 
gammelt slogan siger, at hvis du vil have en lokal 
butik i morgen, skal du bruge den i dag. Det gør sig 
i særlig grad gældende i denne tid.!Find din lokale håndværks-
virksomhed og -butik  
via kortet på vores hjemmeside

hfk.dk

Nu skal der 
handles

Brug det lokale erhvervsliv i dag,  
så de også er her i morgen.

håndværker
Foreningen

KBH

Få din virksomhed  
med på oversigten 

Er du medlem af Håndværker-
foreningen kan du få din virksomhed 

med på oversigten. Tilmeld dig på

hfk.dk/firma
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I Frederiksberg Have 
ligger Fasangården. 

Et hus, der oprindeligt 
blev bygget til kongens 

fasanmester, som 
sørgede for, at kongen 

havde noget at jage. Siden 
hen blev Fasangården 

bopæl for kongens 
privatsekretær og Adam 
Oehlenschläger. Over de 

sidste to år har en række 
dygtige håndværkere 

været i gang med at 
sætte bygningen i stand, 

så den bliver bragt tilbage 
til sit udtryk i 1828.

Fasangården 
bragt tilbage til

Fasangården hører i dag under Slots- og 
Kulturstyrelsen, og her har arkitekt Kar-
sten Daubjerg Olesen haft ansvaret for 
projektet med at renovere bygningerne, 
så de kommer så tæt på den historiske 
oprindelse som muligt.

”Vi har valgt at føre Fasangården tilbage 
til, som den så ud i 1828. Men histori-
en går helt tilbage til 1682, hvor man 
begyndte at importere fasaner fra Asien 
til kongens jagt, og kongens fasanmester 
får bolig i haven, hvorfra han opdrætter 
fasaner,” fortæller Karsten Daubjerg 
Olesen.

Kongens bygmester

Huset var væsentlig mindre, end det 
fremstår i dag, da man i 1828 udvider til 
det omfang, bygningerne har den dag i 
dag. Gennem årene har Fasangården væ-
ret gennem fire ombygninger, der leder 
frem til, hvordan huset ser ud nu.

”I 1828 fik bygningerne en stor overha-
ling. Der kommer en ny beboer, som er 
Kong Frederik den 6.s privatsekretær. 
Han får tildelt boligen og får lov at bruge 
arkitekt Jørgen Hansen Koch til indret-
ning af boligen. Koch er hofbygmester 
og istandsatte samtidig kongens palæ 
på Amalienborg. Derfor har Fasangården 
samme stil som det, der i dag er Frederik 
den 8.s palæ, der nu er Kronprinsepar-
rets bopæl,” fortæller Karsten Daubjerg 
Olesen. 

Oehlenschläger og H.C. Ørsted

Siden hen her flere kendte danskere haft 
Fasangården som deres sommerresi-
dens tildelt af kongen. 

Adam Oehlenschläger, den store guld-
alderdigter, som blandt andet er kendt 
for sit digt om Guldhornene, har haft til 
huse på Fasangården og brugte huset 
flittigt. Der er da også et særligt værelse 
i bygningen, der bærer hans navn. Siden 

Stuk renset og  
repareret
Det er meget stuk og 
flotte rosetter rundt 
omkring i alle rum. 
Generelt var stukket 
meget velbevaret, men 
var meget malet til 
gennem årene.

”Det var et stort arbejde 
at rense stukket. Men 
langt det meste sad 
godt fast. Så vi har kun 
skullet skifte mindre 
stykker rundt omkring i 
huset,” fortæller Henrik 
Svensson, stukka-
tørmester fra Ove H. 
Svensson & Søn. 

Et sted i huset er der 
en roset, der er meget 
farvestrålende. Den er 
malet, som konserva-
torerne mener, at den 
oprindeligt har været 
malet.

”Det ser lidt specielt ud. 
Men man må jo følge 
de historiske eksperter,” 
siger Henrik Svensson.
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hen fik fysikeren Hans Christian Ørsted 
huset stillet til rådighed, men han fik 
aldrig brugt det, før han døde.

I næsten 100 år har bygningen været 
bolig for en familie, der har boet her i 
tre generationer frem til 2016. Men da 
den sidste flyttede ud, var det tid til en 
større renovering. Et projekt, der har 
samlet en række håndværkere, der 
alle er specialister i at sætte historiske 
bygninger i stand. 

16 lag tapet

Renoveringsprojektet begyndte med 
at finde frem til, hvordan huset havde 
set ud tilbage i 1828. Og der var nok at 
tage fat på for de konservatorer, der 
gik i gang med at afdække huset. 

”Der var kommet mange lag tapet 
og maling gennem årene. Vi fandt 16 
lag tapet flere steder, og så gjaldt det 
om at finde frem til de lag maling og 
tapet, der var fra 1828. Samtidig var 
der behov for at få gjort noget ved 
konstruktionerne, der var plaget af råd 
og svamp. Vi tog et par stikprøver, der 
så fornuftige ud, men det viste sig, at 
der var langt mere råd i konstruktio-
nerne, end vi troede, da håndværkerne 
gik i gang,” fortæller Karsten Daubjerg 
Olesen.  

Noget af træet var så råddent, at man 
kunne støvsuge det op. 

Farvestrålende tapeter 

Tapeterne er en fantastisk farveeks-
plosion, som overrasker. Hvert værel-
se har sit tapet, der matcher farven i 
loftet.

”Vi har fundet frem til fire tapetmøn-
stre, der har været i huset omkring 
1828. Dem har vi genskabt ved hjælp 
af digitalt tryk og fået sat op i de 
forskellige rum. Vi er gået efter at få 
sat tapeterne op i de rum, hvor vi kan 
se, de har siddet,” fortæller Karsten 
Daubjerg Olesen.

Tapeterne er sat op på lærreder, som 
er spændt ud mellem lister på alle 
vægge. Det gjorde man tidligere både 
for at få lige flader at male og ta-
petsere på og formentlig også som en 
lille isolering. Nogle af de oprindelige 
lærreder er bevaret, men en stor del 
af dem er nye.  

Limfarver og  
marmorering
De vægge, der ikke er 
tapetseret, er håndstrøget 
med limfarve på samme 
måde, som lofterne er. 
Det var det produkt, man 
anvendte dengang. I alle 
rummene har der stået 
kakkelovne til at varme 
huset op. Kakkelovnene er 
væk, men der, hvor de har 
stået, har man rekon-
strueret de marmorerede 
kakkelovns- nicher.

”Vi har sammen med 
konservatorerne fundet 
brudstykker til, hvordan 
marmoreringen forment-
lig har set ud og arbejdet 
ud fra disse. Samtlige 
marmoreringer er udført 
i frihånd, og hvert rum 
er forskelligt og nøje 
afstemt til farverne på 
tapeterne,” fortæller ma-
lermester Kim Juliussen 
fra Malerhuset Steen 
Nielsen A/S, der har stået 
for alt malerarbejdet.

Opspænding af  
lærreder
At spænde et lærred 
op på en væg er hårdt 
arbejde. Der er brugt 
hørlærred, som spændes 
ud på listerne.

”Det er en lang proces at 
gøre lærrederne klar til 
tapet eller maling. Når 
lærredet er sat op, får det 
limvand, der er varmet op 
til 60 grader, og derefter 
slibes det let. Næste 
proces er at sætte to lag 
grundpapir på. De skal 
også mellemslibes, og 
først derefter er væggen 
klar til enten tapet eller 
maling,” fortæller Claus 
Palsteen, der er manden 
bag de nye lærreder.

Radiatorer i stedet for kakkelovne
Fasangården er i dag opvarmet med centralvarme og 
radiatorer i hvert rum. Det er selvfølgelig ikke historisk 
korrekt, men det har været nødvendigt, for at huset er 
varmt til nutidens brug.

”Vi har sat radiatorer op, hvor de allerede var tidligere, 
og vi har også måttet trække nye strenge rundt i huset, 
men vi gør det selvfølgelig, så rørene er så lidt synlige 
som muligt,” siger Lars Løie, der er vvs-mesteren fra 
Dige VVS, der har stået for arbejdet.
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Blikkenslagermester
Jens Volf

Maleren
Malerhuset 

Steen Nielsen

Murermester
Karl A. Hansen 

Entreprise

VVS'eren
DIGE VVS A/S

Stukkatør
Ove H. Svensson  

& Søn

Tapetserer
Mette Palsteen 

MESTER satte de mange 
håndværksmestre, der 

har arbejdet på projektet, 
repræsentanter fra 

hovedentreprenøren Kjell 
Pedersen Entreprise og 

Arkitekt Karsten Daugbjerg 
Olesen stævne på den 

historiske gårdsplads foran 
Fasangården.

Ildsted bevaret
Fasangården bliver 
snart tilgængelig 
for alle. Stedet skal 
være traktørsted, og 
i øjeblikket leder man 
efter en forpagter, der 
har lyst til at drive 
restaurant i de ganske 
særlige omgivelser. 
Af samme grund er 
det gamle køkken sat 
i stand efter nutidens 
krav til restaurati-
onskøkkener. Men 
det gamle ildsted er 
bevaret, og her kan 
man blandt andet se 
fire sten, der lå der i 
forvejen. 

”Vi tog de fire sten op 
og rensede dem, og så 
lagde vi dem nænsomt 
på plads samme sted 
i gulvet,” fortæller 
Kenneth Bentzon fra 
murermester Karl A. 
Hansen, der har stået 
for alt murerarbejdet 
på Fasangården. 

I staldbygningen har 
murerne haft stort 
set alle murstenene 
nede, renset dem og 
muret dem i igen. Det 
var nødvendigt, fordi 
bygningen var i så 
dårlig stand. Taget er 
røde teglsten, og man 
har brugt gamle sten 
for hurtigt at få det 
originale udtryk.”Vi har gerne villet bevare, hvad der kun-

ne bevares. Men der, hvor de oprindelige 
materialer var i for dårlig stand, har vi 
skiftet dem ud. Men med materialer 
og håndværksmetoder, der passer til 
dengang,” siger Karsten Daubjerg Olesen, 
og fortsætter:

 

”Det er en særlig skare af håndværkere, 
der kan løse den type opgaver. I Køben-
havn er vi meget godt stillede, da der 
er en del historiske opgaver. Mange af 
håndværkerne går igen på mange af de 
projekter, vi har, fordi de er særligt dygti-
ge til renovering af historiske bygninger,” 
siger Karsten Daubjerg Olesen.

m e d l e m  a f

håndværker
Foreningen

KBH
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  Christiansborgs nuværende indret-
ning – også kaldet Det tredje Christians-

borg – stammer fra starten af 1900-tallet, 
hvor slottet blev ombygget. Arbejdet starte-

de i 1906, Rigsdagen flyttede ind i Rigsdagsfløjen i 
1918, og slottet stod helt færdigt i 1928.

Oprindeligt var tanken, at kongefamilien skulle bo 
på slottet, som derfor er indrettet i to afdelinger: 
en kongebolig med 95 værelser i nordre fløj mod 
Holmens Kanal og Rigsdagen i søndre fløj mod 
havnesiden.

Arkitekt Thorvald Jørgensen var bygmester for 
det store projekt, og han har også indrettet Folke-
tingssalen, helt ned til de mindste detaljer såsom 
blækhuse, stole og borde. 

Talerstol af 1.000 år gammelt egetræ

Et markant element i Folketingssalen er natur-
ligvis Folketingets talerstol, som blev bygget af 
en af Danmarks første kvindelige snedkermestre, 
Anny Berntsen Bure. 

Talerstolen er, ligesom resten af møblerne i 
Folketingssalen, bygget af egetræ. Historien 
fortæller, at den kævle, som talerstolen er bygget 
af, stammer fra et egetræ på Møn, der blev 

Folketingets 100 år gamle 
talerstol er blevet 

renoveret og ombygget. 
Talerstolen, der 
blev bygget af 
en af Danmarks 
første kvindelige 
snedkermestre, er 
samlet uden brug 
af søm og skruer af 

et 1.000 år gammelt 
egetræ fra Møn.

Folketingets 
’nye’ talerstol



plantet engang i vikingetiden. Siden blev 
det store egetræ fældet og brugt som 
grundstamme i en stubmølle, der hørte 
til Rødkilde Højskole.

Det var den tidligere Venstreleder Frede 
Bojsen, der skænkede kævlen til Anny 
Berntsen Bure, så hun kunne bygge 
Folketingets talerstol. Angiveligt havde 
Frede Bojsen sat en seddel på kævlen, 
da den skulle til København. Her stod 
”Jeg sender hermed en kævle, som I kan 
kævle videre på.”

Talerstolen blev flyttet

I 2017 gennemgik Folketingssalen en 
større ombygning og renovering. Det 
skete efter et længerevarende ønske om 
at forbedre tilgængeligheden. Derfor er 
talerstolen blandt andet blevet gjort til-
gængelig for kørestolsbrugere, ligesom 
ordførerbordet, der er placeret foran 
talerstolen, er blevet erstattet af en ny 
talerpult og et specialdesignet bord. Pul-
ten er tegnet af Carsten E. Holgaard og 
har en bevægelig plade, der kan drejes 
og bevæges op og ned, så den både kan 
bruges stående og siddende.

Ombygningen og renoveringen af 
talerstolen og etableringen af den nye 
talerpult er foretaget af snedkermester 
Steen Jönsson og hans medarbejdere.

”Det var en spændende og speciel 
opgave. Vi skilte hele talerstolen ad og 
flyttede den et par meter frem i rummet. 
Samtidig monterede vi en kørestolelift. Vi 
flyttede også den pult, hvor referenterne 
sidder, som var bygget ud på forsiden 
af talerstolen. Derfor var der brug for 
at istandsætte fronten og sætte en ny 
sokkel på,” fortæller Steen Jönsson.

Samtidig fik talerstolen også en tekno-
logisk opgradering med blandt andet 
hæve-sænke-borde, mikrofoner og anden 
elektronik med videre.

Folketingets talerstol rummer store 
bevaringsværdier, og derfor skulle alt 
arbejdet udføres på stedet.

”Vi måtte ikke fjerne nogen af delene, og 
derfor var vi nødt til at arbejde lige der 
midt i Folketingssalen. Der var et par 
enkelte små frontplader, som vi var nødt 

Som nævnt har Thorvald Jørgensen 
indrettet Folketingssalen – og det ind-
befatter også de stole, som folketings-
medlemmerne sidder på.

Til at vedligeholde stolene har Folketin-
get en møbelpolstrerafdeling med tre 
svende og en lærling. Kirstine Green er 
leder af afdelingen, og hun fortæller, 
at de vedligeholder ”alle bløde dele på 
Christiansborg”.

Stolene i Folketingssalen er produceret 
på Fritz Hansens møbelsnedkeri på 
Christianshavn og er beklædt med et 
unikt folketingsstof, som indtil for få år 
siden blev håndvævet udelukkende til 
brug i Folketingssalen. Det produceres i 
dag i Sverige, men fortsat udelukkende 
til brug i Folketingssalen.

”Vi har flere gange forsøgt at finde 
ud af, hvem der har designet folke-
tingsstoffet. Men det er ikke lykkedes. 
Så bedste bud er, at det er Thorvald 
Jørgensen selv, der står bag,” fortæller 
Kirstine Green.

De mange møder i Folketingssalen 
giver et vist slid på møblerne, og derfor 
er der nok at gøre med at vedligeholde 
stolene.

”På et normalt år har vi cirka 20 stole 
fra salen forbi værkstedet. Men ud over 
det vedligeholder vi jo også de højryg-
gede stole i kongelogen og på tilhører-
pladsen og sofaerne i Vandrehallen,” 
fortæller Kirstine Green.

I forbindelse med renoveringen af Fol-
ketingssalen fik Folketingets formand 
også en ny stol.

”Tidligere var formandsstolen magen 
til alle de andre stole i salen. Men en 
så gammel stol har ikke de samme 
hæve-sænke-muligheder som en mo-
derne stol. Derfor er formandsstolen 
nu udskiftet til en Oxford-stol, som kan 
indstilles af den enkelte,” slutter Kirstine 
Green.

Stole er 
betrukket 
med unikt 
stof

Som en del af 
udsmykningen i 
Folketingssalen er 
der opstillet fire store 
statuer, som hver 
viser de fire vigtigste 
erhverv i Danmark, da 
Folketingssalen blev 
indrettet i 1918. 

De forestiller fiskeren 
med sin snøre, køb-
manden med sin vægt, 
landmanden med sin 
le og håndværkeren 
med sit værktøj. 
Meningen er, at folke-
tingsmedlemmerne 
skal holde sig dem for 
øje i forhold til deres 
politik. 

De fire statuer er skabt 
af billedhugger J. 
Nielsen-Sondrup.

til at have med hjem på værkstedet, men 
det blev der holdt nøje regnskab med,” 
fortæller Steen Jönsson.

Ingen søm og skruer

Folketingssalen blev indrettet for 100 år 
siden, efter sigende uden brug af søm og 
skruer. Steen Jönsson fortæller, at taler-
stolen er boltet sammen, mens paneler-
ne er tappet sammen og limet.

”Sådan bygger vi jo ikke rigtigt mere – 
det er for dyrt i vore dage,” siger Steen 
Jönsson.

Faglig stolthed

Steen Jönsson har løst mange opgaver 
i Folketinget igennem de seneste 30 år, 
men det er klart, at Folketingets talerstol 
er en særlig opgave.

”Det er da klart, at det giver en vis faglig 
stolthed at kunne sige, at man har reno-
veret og ombygget Folketingets talerstol. 
Og det er selvfølgelig en ekstra stor ople-
velse for de to lærlinge og de svende, der 
var med på opgaven. Det er jeg da stolt 
over at kunne dele med mine medarbej-
dere,” slutter Steen Jönsson.

Snedkermester

Steen Jönsson

m e d l e m  a f

Københavns 
snedkerlaug
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Anny Berntsen blev født 
i 1894. Hun er datter af 
Klaus Berntsen, der i 1910-
12 var konseilspræsident 
(statsminister) for partiet 
Venstre.

Hun var elev på Richardts 
Sløjdinstitut, og senere 
kom hun i lære hos Cathri-
ne Horsbøl, der var en af de 
første to kvindelige sned-
kermestre i Danmark. Anny 
Berntsen blev uddannet 
møbelsnedkersvend i 1913. 

Fra 1916 drev hun sit eget 
møbelsnedkerværksted i 
Borgergade i København. 
Ud over at skabe Folke-
tingets talerstol var hun 
blandt andet med til at 
møblere Højesteret.

Anny Berntsen blev i 1935 
indlagt på sindssygehospi-
talet Nykøbing Sjælland, 
sandsynligvis på grund af 
skizofreni. Her boede hun 
til sin død i 1982. Hun blev 
88 år gammel.
 
Kilde: Den gule by bag skoven /  
Jessica Grant Jørgensen 

ANNY BERNTSEN
SNEDKERMESTER

TLF. PALÆ 2456

Erhvervende 
Kvinder

Illustreret tidende nr. 47

De to første kvindelige snedke-
re blev uddannet i 1893. I 1901 
var der 96 kvindelige snedkere 
i Danmark og i 1921 var der 126 
kvindelige snedkere. Så selvom 
det ikke var uhørt for kvinder 
at lave træarbejde, da Anny 
Berntsen startede i lære, var 
det dog sjældent. 

Ifølge Kvindernes Årsbog 
1912, var der ved den seneste 
industrioptælling i 1906 
registreret 315.000 beskæfti-
gede i håndværk og industri. 
Heraf var 246.000 mænd og 
69.000 kvinder. Kvinder var 
repræsenteret i 198 ud af 249 
erhverv, som tællingen om-
fatter. Tællingen viste også, at 

58% af industriens mænd var 
faglærte, mens det kun gjaldt 
7% af industriens kvinder.

Anny Berntsen stod blandt an-
det i lære hos snedkermester 
Cathrine Horsbøll (billedet). 
Hun var en af de to første kvin-
delige snedkermestre, og hav-
de i 1900 åbnede udstillings-
lokaler i Bredgadekvarteret. 
Cathrine Horsbøll var på det 
tidspunkt Københavns eneste 
kvindelige snedkermester, som 
drev forretning.
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Få trykprøvet dit 
forretningskoncept
Selv om du har drevet din virksomhed i fem, ti eller 
20 år, er det relevant løbende at overveje virksomhe-
dens forretningskoncept og strategi. Derfor sætter vi 
i dag fokus på de helt grundlæggende dele af det at 
drive virksomhed. 

Dagens spørgsmål er: Hvordan får du trykprøvet dit 
forretningskoncept, og hvordan får du den omsat til 
en strategi, som du kan arbejde efter i dagligdagen?

Hvad er formålet med din virksomhed, og hvordan 
adskiller den sig fra din kollegas virksomhed? Det 
dykker vi ned i på dette seminar, hvor du får lejlighed 
til at trykprøve dit (oprindelige) forretningskoncept. 
Holder det stadig, eller er der behov for at tilpasse 
den til nye kundegrupper, markedsudviklingen, ny tek-
nologi eller nye konkurrenter?

Vi skal også tale om virksomhedens DNA, ligesom du 
får inspiration til, hvordan du opbygger og eksekverer 
din virksomhedsstrategi.

Dagens oplægsholder er Tom Lindquist. Tom er 
uddannet elinstallatør og har i 16 år været direktør 
og ejerleder i virksomheden Høyrup & Clemmensen. I 
efteråret 2019 ejerskiftede Tom sig ud af virksomhe-
den for at starte sin egen konsulentvirksomhed. Tom 
er facilitator for hele ejerlederakademiet.

Deltagerprisen er 495 kr. Kurset er målrettet ejerle-
dere, men du er velkommen til at invitere din ledende 
medarbejder med.

Forretningskoncept og strategi (afholdes 
juni 2020). 

Mine forretningsydelser, hvilken værdi 
giver de kunderne. 

Intern og ekstern kommunikation. Mar-
kedsføringsmateriale og sociale medier.

Virksomhedsformer, bestyrelse, vedtæg-
ter, Køb og salg.

Regnskabsforståelse, virksomhedens 
økonomi kontra privatøkonomi.

Digitalisering. 

seminar

Virksomhedsfokus

Styrk din 
forretning

Håndværkerforeningen starter i april måned 
et forløb af seminarer, som er skræddersyet 
til foreningens erhvervsaktive medlemmer; to 
om foråret og to om efteråret over de kom-
mende år. I løbet af seminarerne kommer vi 
hele vejen rundt om det at drive virksomhed. 

Målet er, at seminarerne skal hjælpe til at 
gøre en forskel i dagligdagen i virksomheden. 
Derfor inviterer vi hver gang en eller flere op-
lægsholdere, der ud over deres faglige viden 
også har en praktisk tilgang til det at drive 
virksomhed. 

Alle seminarer faciliteres af Tom Lindquist. 
Tom er uddannet elinstallatør og har i 16 år 
været direktør og ejerleder i virksomheden 
Høyrup & Clemmensen. I 2019 ejerskiftede 
Tom Lindquist sig ud af virksomheden og star-
tede sin egen konsulentvirksomhed.

Fra bager til smed

Uanset hvilket fag, du driver virksomhed inden 
for, er der mange udfordringer, som er de 
samme. Derfor er seminarerne erhvervsfagli-
ge, men ikke branchespecifikke. 

Om baggrunden for det nye initiativ siger 
Håndværkerforeningens administrerende 
direktør, Christoffer Susé:

”Håndværkerforeningen supplerer og arbejder 
i forlængelse af laugene, og derfor tilbyder vi 
nu dette forløb. Det er netop forcen hos os, at 
du kan møde folk fra andre fag, som du kan 
tale med og blive inspireret af. Derfor kan alle 

erhvervsaktive håndværksmestre deltage på 
lige fod, og vi håber da også, at initiativet kan 
bidrage til øget samarbejde og erfaringsud-
veksling mellem medlemmerne.” 

Seminarerne handler blandt andet om 

Seminaret er en del af et forløb, som er skræddersyet til 
Håndværkerforeningens erhvervsaktive medlemmer: to om foråret og 
to om efteråret over de kommende år. I løbet af seminarerne kommer vi 
hele vejen rundt om det at drive virksomhed. 

Læs mere på:

Man kan deltage i alle seminarer, eller man 
kan udvælge de temaer, som man har særlig 
interesse eller behov for at vide mere om. Med 
et deltagergebyr på 495 kr./seminar er prisen 
sat så lavt, at alle kan være med.

Læs mere på:

hfk.dk/ejerleder

hfk.dk/ejerleder
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LÆRLING
En lærling er typisk en ung person (men 
i dag kan man også blive voksenlær-
ling), der får en praktisk uddannelse for 
eksempel som håndværker. Man hører 
også udtrykket lære- 
dreng om en person, 
der er i lære. 

LÆREPLADS
Plads, som lærling/elev har inden for 
et håndværk eller et fag.

LÆREMESTER
Næringsdrivende (især håndværksmester) 
hos hvem en person er i lære: en lærlings-
mester. Lærlingen skal vise sin Læremester 
Troskab, Lydighed og Ærbødighed. Lov Nr. 
3426/5 1921.§6.

VALSEN  
- AT VÆRE PÅ VALSEN
Kun i forbindelserne gå, være på valsen; udtryk for håndværker-
kulturens tradition for, at den udlærte svend rejste rundt, helst i 
udlandet, før han stiftede familie.

Den farende svend var let genkendelig på 
sit udstyr, der bl.a. omfattede bredskygget 
hat, vest med perlemorsknapper, sort jakke, 
snoet stok, ransel og vandrebog.

MESTERLÆRE
Lærlingeuddannelse hos en håndværksmester.  
Mesterlæren – den i Haandværket anvendte  
Uddannelsesform.

NAVER 
ELLER NAV
Forkortelse af Skandinav. 
 
En især blandt haandværkere anvendt beteg-
nelse for den i udlandet rejsende paa valsen 
værende haandværkssvend fra Skandinavien; 
oftest i flt. den rejsende Svend.

SVENDEPRØVE
Prøve (udførelse af svendestykke) for 
lærlinge. Efter udstået læretid bliver 
der aflagt svendeprøve, hvor der frem-
stilles et svendestykke. 

SVENDESTYKKE 
Også kaldet et lærestykke eller prøvestykke. Det arbejde, en  
lærling udfører til bedømmelse ved svendeprøven. SKUEMESTER

Er en person, for eksempel en håndværksmester, der fører tilsyn 
med udførelsen og vurderer resultatet af en svendeprøve.

MEDALJE
Der uddeles medaljer til lærlinge, der har bestået 
deres svendestykke med en særlig udmærkel-
se. Medaljerne er enten sølv eller bronze (kun 
mester får guld).

[Mange fag uddeler medalje i forbindelse med svendeprø-
ven. Håndværkerforeningen København har uddelt medaljer 
til årets dygtigste nyudlærte håndværkere (på tværs af 
fag) siden 1867. De to medaljer er ikke den samme, og en 
håndværkersvend kan godt modtage fagets medalje, uden 
at blive indstillet til Håndværkerforeningens medalje.  
Og omvendt.]

MESTERSTYKKE
Prøvearbejde, som en håndværkssvend tidligere måtte udføre for at blive 
mester og blive optaget i et håndværkslaug.

ERHVERVSUDDANNELSE
Uddannelse, som sigter direkte mod at give  
erhvervskompetence især inden for håndværk, handel, 
social- og sundhedsvæsen samt jordbrugsfag. Afløste 
efg-uddannelserne i 1991.

SVEND
En person, der har uddannet sig 
til håndværker og er ansat i en 
håndværksvirksomhed. Ordets  
oprindelse kommer fra norrønt 
sveinn 'ung mand, dreng', olden-
gelsk swan 'mand, kriger, hyrde' 
formodentlig af en rod med 
betydningen 'sin egen'.

SVENDEBREV
Bevis for, at en håndværkerlærling er 
færdig med sin læretid og har bestået 
svendeprøven.

SVENDEGILDE
Fest, som man afholder 
for at fejre, at man er  
blevet udlært som hånd-
værkersvend. MESTERSVEND

Den øverste blandt de ansatte svende 
hos en håndværksmester, og den, der 
har ledelsen, når mester ikke er der.

MESTER, 
HÅNDVÆRKSMESTER
Håndværker med egen virksom-
hed, hvortil der kan være knyttet 
svende, lærlinge og kontorperso-
nale. Oprindelse via tysk Meister 
fra latin magister 'lærer'.

LAUG
Sammenslutning af næringsdriven-
de (håndværkere eller handlende) 
inden for samme fag eller branche 
i en by til varetagelse af medlem-
mernes faglige, økonomiske og 
sociale interesser. Laugene opstod i 
middelalderen som ”Gilder” og spil-
lede en væsentlig rolle i samfunds-
livet til ind i 1800-tallet.

hvad  
betyder 
ordene?

Vejen til din svendeprøve

Håndværksfagene har mange ord, som vi i dagligdagen 
slynger om os med. Mange af ordene er blevet 
så almindelige, at de indgår i vores almindelige 
sprog – også uden for håndværket. Et eksempel er 
ordet svendestykke, som man også bruger i politisk 
sammenhæng. Men hvor kommer ordene egentlig fra, og 
hvad er deres oprindelige betydning? 

MESTER har været på ordjagt for at finde forklaringerne 
bag håndværksordene fra lærling til mester.

Vi samler på flere gode ord  
Send os dine ord på: 
E-mail: hfk@hfk.dk
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D

Hobbitten i 
Dyrehaven

Når Det Kongelige Teater slår 
dørene op for forestillingen 
’Hobbitten’ i Ulvedalene til maj, 
bliver det med et spektakulært 
setup med op mod 175 
dukker, som skuespillerne i 
forestillingen selv skal styre. 

et er en fast 
tradition, at 

Det Kongelige 
Teater hvert 

andet år inviterer til 
friluftsteater i Ulvedalene i Dyrehaven. 
Traditionen med teater i Ulvedalene 
blev genstartet i 1996 med en opsæt-
ning af forestillingen Elverhøj. Siden 
da har teatret præsenteret en række 
spektakulære opsætninger, blandt an-
det Røde Orm, Robin Hood og Aladdin.

22. maj er der premiere på Hobbitten, 
som er dette års forestilling. I den 
forbindelse ”forvandles Ulvedalene til 
Tolkiens eventyrlige verden Midgård, 
fyldt med hobbitter, en ond drage, 
kæmpe trolde, elvere og masser af 
familievenlig action”, som det hedder 
på teatrets hjemmeside.

Det helt særlige ved opsætningen er, 
at der faktisk er tale om, at stykket 
spilles som dukkeforestilling. Derfor 
har Helene Holst Echwald og Karin 
Ørum arbejdet det sidste år med at 
udvikle og bygge de 175 dukker, der er 
med i forestillingen.

Fra tegning til 
’levende’ dukker

Forlægget til de 
mange dukker er 
tegnet af Ida Marie 
Ellekilde, som er 
scenograf og kostume-
designer på forestillingen. 
Opgaven for Helene og Karin 
har været at ’oversætte’ 
Ida Maries 2-dimensionelle 
tegninger til ’levende’ 3-di-
mensionelle dukker. 

”Det er det, vi kan, og 
derfor er det os, der gør 
det,” siger Helene og 
Karin samstemmende.

Et af de store spørgs-
mål har for eksempel 
været, hvordan en dukke 
ser ud fra siden – eller 
bagfra.

”Hvordan ser numsen ud på Bilbo 
Sækker? Det kan man ikke se på den 
tegning, som Ida Marie har tegnet, og 
derfor har vi modelleret og arbejdet med 
at ramme det rigtige udtryk. Og så har vi 
tilpasset formen og materialerne i sam-
arbejde med Ida Marie,” fortæller Helene, 
mens Karin supplerer:

”Teknisk og håndværksmæssigt kan vi noget 
forskelligt, og derfor supplerer vi hinanden 
rigtigt godt. Det, vi begge to er gode til, er 
at arbejde i en proces, hvor vi faktisk ikke 
kender vejen på forhånd. Vi ved, hvad vi skal 
ende med, men i princippet ved vi ikke, hvor-
dan vi kommer derhen. Det kræver, at man 
er klar til at prøve sig frem og være klar til 
at starte forfra, hvis noget ikke virker.” 
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Lorem

Georg Gearløs har ikke  
levet forgæves

Dukketeatret som instituti-
on har en lang historie, for 
eksempel har man kunnet se 
Mester Jakel-teater på Bakken 
siden 1790’erne. I forestillin-
gen Hobbitten er dukkerne 
i mange størrelser fra 130 
cm op til 4 meter, og de skal 
kunne tåle at spille udendørs 
i alt slags vejr. Derfor er det 
til dels ny grund, der bliver 
betrådt af Helene og Karin. 

”Det, at vi spiller udendørs i 
Dyrehaven, stiller nogle mar-
kante krav til, hvad dukkerne 
skal kunne holde til, og der-
med hvilke materialer vi kan 
bruge. Samtidig skal det være 
så let, at skuespillerne ikke får 
skader af at løfte og bære på 
dukkerne. Vi er endt med at 
bruge mikrokork, som man 
kender fra skoproduktion og 
skum i alle mulige afskygnin-
ger,” fortæller Helene. 

Derfor har Helene og Karin 
også skullet ’opfinde’ bære- 
og styrepinde til dukkerne.

”Til dukketypen Skovens Skyg-
ge har vi brugt elektrikerrør 
og rundstokke i bæresyste-
met, fordi det både er let og 
stærkt. Vi har både trukket 
på vores egne erfaringer og 
vores eget håndværk, og så har vi heldig-
vis fået gode råd og inspiration fra vores 
forskellige netværk,” fortæller Karin.

Kigger man på den samlede liste over 
materialer, kan man støde på flere over-
raskelser. Listen omfatter blandt andet 
160 meter rørbandage, 80 par seler, 80 
hængelåsbeslag, 100 bordfodboldhånd-
tag, 300 klikspænder og 15 lammeskind. 
Derudover har Helene og Karin brugt 
intet mindre end 30 liter lim.

Unikt håndværk i 10. potens

Et af håndværkets væsentligste kende-
tegn er, at kunden, i samarbejde med 
håndværkeren, har mulighed for at 
påvirke et produkts form, funktion og 
udseende. Det gælder for eksempel, når 
du skal have smedet din vielsesring, om-
syet en kjole eller ombygget dit køkken. 
Med andre ord, håndværk er sjældent en 
stangvare.

Det ses i ekstrem grad i dette projekt, 
hvor Helene og Karin har lavet en indi-
viduel tilpasning af de mange dukker i 
samarbejde med instruktør, dukkedesig-
ner og dukkeinstruktøren.

”En ting er jo dukkernes udseende, men 
de skal også kunne noget forskelligt, for 
eksempel ride på heste eller spille musik. 
Det kræver forskellige styresystemer og 
har stillet krav til den måde, vi har skullet 

bygge dukkerne på for at få dem til at 
gøre de ting, som de skal i forestillingen,” 
siger Helene. 

”Bilbokarakteren er et godt eksempel. 
Han skal både kunne gå og ride, og 
derfor er der indsat retningsbestemte 
led i både ben og arme. Samtidig skal 
han kunne få sit kostume af og på, og 
så vi har måttet sørge for, at hænder og 
fødder kan tages af. Og for det ikke skal 

være løgn, så skal vi lave fem udgaver af 
ham, som skal kunne præcis det samme, 
så skuespilleren ikke kan mærke forskel 
på, hvilken af de fem dukker hun arbejder 
med,” fortæller Helene.

Struktur, struktur, struktur

Selv om Helene og Karin har været ude 
i stort set alle tænkelige afkroge af den 
kreative proces, så er det også nødven-

digt at have et veludviklet strukturgen i 
sådan en stor og langstrakt proces. 

”Hele denne proces havde slet ikke kun-
net lade sig gøre, hvis ikke der var en helt 
klar struktur for produktionen. Arbejdet 
kommer til at stå på i knapt et år, og 
her er det naturligvis essentielt, at vi fra 
start har lagt en god tidsplan,” fortæller 
Helene.
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The Muppet Show
Et af de mest kendte 

eksempler på dukke-tv 
er The Muppet Show, 

som var et tv-show 
med hånddukker. The 

Muppet Show blev 
udviklet af Jim Henson 
og kørte i fem sæsoner 

fra 1976 til 1981.

Helene Holst Echwald 
Uddannet modist fra modemagasinet Ingeborg Larsen i 1991. Har haft 
egen hatteforretning i indre by i København og arbejdet freelance for 
flere teatre. Underviser i hattefremstilling og har siden 2006 været 
fastansat på Det Kongelige Teaters hatte og blomsterværksted, hvor 
der produceres alle former for hovedbeklædning, masker, blomster og 
specialkostumer. Arbejder ofte i utraditionelle materialer, i forhold til 
modistfaget, for at nå i mål med produktioner og projekter.

Du kan følge Helene og Karins arbejde på

En af de centrale milepæle var, 
at alle dele til dukkerne skulle 
være færdige før jul. Dukkernes 
hoveder, arme og hænder er 
fremstillet i mikrokork, som er 
blevet vakuumsuget ovenpå en 
gipsafstøbning. Der er blevet 
lavet i alt 794 vakuumsug, og 
arbejdet går i skrivende stun-
de (februar) med at samle de 
mange dukker; Hoveder, arme 
og hænder skal skæres ud af 
de vakuumsugede støbninger, 
limes sammen og efterfølgende 
samles med kroppe af skum og 
styrepinde. Helene og Karin har 
tre medhjælpere til at lime og 
samle de mange dele.

I slutningen af marts starter prø-
verne, og derfor skal dukkerne 
være klar til skuespillerne og 
de mange statister. Men på det 
tidspunkt er dukkerne endnu ikke 
færdige.

”Vi har løbende leveringer til 
skuespillerne, så de kan øve 

Fra tegning til dukke
Helene og Karin har startet 
med at modellere lerforme 

af hoveder, arme og hænder 
for hver af de 17 forskellige 

dukketyper, der indgår i 
forestillingen, for eksempel 

bjergtrolde, elvere eller 
skovskygge. 

Herefter har de fremstil-
let gipsafstøbninger af 
de mange lermodeller. 

Gipsafstøbningerne er ble-
vet monteret på specielle 

plader og sendt til Per 
Nielsen C.R. Steglich & Co. 

A/S i Haslev, hvor der er 
lavet i alt 794 vakuumsug 
ovenpå afstøbningerne. Et 

vakuumsug er en proces, 
hvor et stykke mikrokork 

suges ned over gipsafstøb-
ningen og dermed får den 

rette form.

Formene er herefter skåret 
fri og limet sammen til i alt 

175 dukker. 

Når dukkerne er samlet, 
skal de iklædes et kostume, 

som bliver produceret 
på Det Kongelige Teaters 

skræddersale.

Der er fem forskellige 
dukker af hovedkarakteren 
Bilbo, og to Gollumdukker.

Dansk (børne)fjernsyn 
er fyldt med dukker

I Danmarks Radio har 
man en lang tradition 
med at bruge dukker, 

særligt i børnepro-
grammer:  Ingrid og 

Lillebror, Sørøver Sally, 
Anna og Lotte, Kaj og 
Andrea, Jullerup Fær-

geby, Vinterbyøster, 
Bamse og Kylling og 

senest Ramajetterne.

I slutningen af 2016 
indrettede DR et duk-

kelager, hvor de har 
samlet de mere end 

500 forskellige dukker, 
der gennem årene har 

optrådt i DR’s tv-pro-
duktioner.

med dukkerne. Men de vil for 
eksempel mangle at blive malet. 
Så må vi bytte rundt senere, når 
den anden halvdel er gjort helt 
færdige,” forklarer Karin.

Det færdige resultat kan ses i 
Dyrehaven fra den 22. maj 2020. 
I sommeren 2021 bliver forestil-
lingen opført ved Moesgaard 
Museum ved Aarhus. 

Håndværkerforeningens 
Aktivitetscenter tager til 
forpremiere på forestil-
lingen, onsdag den 21. 
maj 2020.
 
På grund af corona- 
situationen opfordrer 
vi til. at du holder 
dig orienteret på 
Det Kongelige 
Teaters hjem-
meside i forhold 
til premiere- og 
spilledatoer.

Karin Ørum 
Har arbejdet de seneste 15-20 år med teater, tv og film. Før det er-
nærede hun sig som udøvende musiker med flere udgivelser bag sig, 
men fungerede også i perioden som konceptmager i musikbranchen 
for flere andre kunstnere. Nu beskæftiger Karin sig udelukkende som 
producerende scenograf, dukkemager, rekvisitør og kostumedesigner. 
Indimellem har hun undervist i fremstilling af rekvisitter og dyr med 
bevægelse og funktion.

instagram.com/hobbitvaerkstedetdkt/
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Scenograf og kostumedesigner, og hun 
har tegnet forlægget til de 17 forskellige 
dukketyper, som indgår i forestillingen. 
Her kan du møde Ida Marie, der fortæller 
om sine overvejelser, om hvordan 
dukkerne skal se ud:

kasper holten

sceneinstruktør og teaterchef

Ida marie ellekilde  

Scenograf og kostumedesigner,

”Den store gave med at lave 
en forestilling med dukker til 
en så stor udendørs scene er, 
at man jo kan forstørre et ud-
tryk på en dukke, man aldrig 
ville kunne på en skuespiller. 
Eller det ville i hvert fald være 
på bekostning af en masse af 
de egenskaber, man plejer at 
lægge vægt på hos en skue-
spiller, eksempelvis at man 
kan læse følelser og intentio-
ner i et ansigt. Her har vi både 
dukkens forstørrede udtryk 
og skuespillerens intentioner 
ved siden af hinanden. Det er 
meget givende i en forestilling 

Kasper Holten 
(født 1973) er 
sceneinstruktør og 
teaterchef på Det 
Kongelige Teater. 
Han har tidligere 
været operachef 
på Det Kongeli-
ge Teater og på 
Royal Opera House, 
Covent Garden 
Operaen i London. 
Kasper Holten blev 
i 2005 hædret som 
Æreshåndværker 
af Håndværkerfor-
eningen Køben-
havn.

som Hobbitten, hvor vi sidder 
så langt fra scenen, som 
tilfældet er i Dyrehaven,” siger 
Ida Marie Ellekilde.

”Ofte er det nødvendigt ved 
store forestillinger, som den i 
ulvedalene, at når en skue-
spiller taler på scenen, bliver 
hun nødt til at bevæge sig 
samtidigt, for at publikum skal 
aflæse, hvem der taler. Nu er 
vores hovedkarakterer jo fra 
historiens side små væsner. 
Her har vi mulighed for at 
lave deres ansigter større, 
ligesom dukkerne har en fan-

tastisk egenskab til at trække 
opmærksomhed, når de bliver 
levendegjort af spillere og 
statister”. 

”Jeg har været meget inspire-
ret af, at Tolkien selv deltog i 
1. verdenskrig, før han skrev 
Hobbitten. Han har selv fra-
skrevet nogle sammenlignin-
ger mellem 1. og 2. verdens-
krig og det eventyr, han skrev. 
Men derfor må vi andre jo 
gerne gøre det”. 

Hobbitten er 
en hyldest til 
fantasien

Jeg kan selv godt lide at 
tænke humor ind i mine 
karakterer

”Hobbitten er en af Tolkiens 
mest ikoniske fortællinger, 
og da jeg begyndte at læse 
teksten i forbindelse med 
forestillingen, kunne jeg se, at 
der er en helt særlig udfor-
dring – eller kunstnerisk mu-
lighed – der handler om skala. 
Nogle karakterer, hobbitterne, 
er små søde væsner, og over-
for dem har vi for eksempel 
kæmper og trolde, og sågar 
en drage. På den måde opstod 
idéen med at bruge dukker,” 
fortæller teaterchef Kasper 
Holten, der er instruktør på 
forestillingen.

”Med dukkerne har vi mulig-
hed for at arbejde med alle 
størrelser og former – nogle 
dukker bliver jo helt op til fire 
meter høje. Og så kan vi gøre 
dukkernes ansigtstræk langt 

mere ekspressive, end vi nor-
malt har mulighed for med 
skuespillere – for eksempel 
med meget store øjne.” 

”Samtidig er det også en hyl-
dest til fantasien. Vi har skue-
spillere på scenen, som gør 
dukkerne levende, der er ikke 
nogle filmtricks eller special 
effects. Man ser, hvordan illu-
sionen opstår. Publikum skal 
selv ’gøre arbejdet færdigt’,” 
slutter Kasper Holten.



”Jeg har for eksempel valgt at se 
Thorin og hans rejsende selskab 
af dværge som en slags gueril-
lahær på mission for at erobre 
deres kongerige og skat tilbage 
fra Dragen. Derfor har jeg i deres 
kostumer ladet mig inspirere af 
regnslag og regnovertøj fra for-
skellige lande fra 1. verdenskrig”.

”Bjerguhyrerne er også inspire-
ret af overtøj fra dengang; de er 
i en slags cottoncoats. Med fire 
arme, naturligvis, og som om 
de har ligget i mange år inde i et 
bjerg og ædt ådsler ... eller sådan 
noget lignende”.

”Bilbo er nok mere beslægtet 
med Tolkiens oplæg. I pænt, rart 
og behageligt tøj, noget man 
hygger sig i og samtidig ser 
nydelig ud i, hvis der pludselig 
skulle komme nogen til te. I sin 
lomme har han også altid en ske 
og en gaffel til en spontan fro-
kost. Husker tydeligt udtrykket 
“second-lunch” og er inspireret 
af det”. 

”Alle dukker har stort hår eller 
skæg, i ekspressive frisurer og 
sommetider farver. Dette både 
fordi det er sjovt, men faktisk 
også for at kunne aflæse den 
ene figur fra den anden på stor 
afstand. Derfor er Filis skæg et 
stort lyserødt opadgående skæg 
og Kili en gul sol. Balin har et 
stort vandonduleret hvidt skæg 
og en meget fin opsat frisure, 
hvorfor han så også altid har en 
lille paraply med i sin rygsæk for 
at skåne sin frisure i vind og vejr 
på det farlige eventyr. Det her er 
jo også en familieforestilling, og 
jeg kan selv godt lide at tænke 
humor ind i mine karakterer”. 
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Når en skoleelev har været i 
erhvervspraktik i 8. eller 9. klasse, er 
der en god chance for, at han vælger en 
uddannelse inden for den pågældende 
branche.

Sådan er reglerne for 
erhvervspraktik

Folkeskoleelever har ret til at komme i 
erhvervspraktik fra en uge i 8. klasse og 
en uge i 9. klasse. Skoleelever kan faktisk 
komme i erhvervspraktik allerede fra 6. 
klasse.

De fleste skoler planlægger kollektive 
praktikuger, hvor alle elever opfordres til at 
tage i erhvervspraktik (på samme tid). Men 
den enkelte elev kan sammen med sine 

forældre godt bestemme, 
at eleven skal i praktik på 
et andet tidspunkt.

Kommunen dækker 
udgifter til forsikring med 
videre, mens eleverne er i 
erhvervspraktik.

Erhvervspraktikanten,  
din kommende lærling?
Københavns Kommune arbejder med 
at styrke udskolingen og gøre flere 
elever klar til en ungdomsuddan-
nelse. Derfor ansatte man i 2018 en 
erhvervsplaymaker, som blandt andet 
arbejder med at skabe kontakt mel-
lem virksomheder og skoleelever, der 
skal i erhvervspraktik. Dem er der godt 
8.000 af om året i København.

”Kort fortalt så er min opgave at 
skabe et match mellem en skole-
elev, der skal i erhvervspraktik, og en 
virksomhed,” fortæller Søren Stange, 
som kommunens erhvervsplaymaker 
hedder.

”Mit fokus er på den store gruppe af 
dygtige elever, der karaktermæssigt 
ligger mellem 4 og 7. I dag ’flyder’ 
mange af dem over i gymnasiet, og 
derfor arbejder vi med at udvide deres 
(og deres forældres) horisont og 
give større viden om, hvad man kan 
arbejde med, når man bliver voksen. 
Og at en erhvervsuddannelse i mange 
tilfælde er en bedre vej til den type job 
end en studentereksamen,” forklarer 
Søren Stange.

Da Søren Stange blev ansat, var målet 
at skaffe 800 erhvervspraktikpladser, 
som eleverne kan søge. I dag er der 
2.500 erhvervspraktikpladser i 125 
virksomheder. Men der er plads til 
mange flere.

Erhvervspraktik giver de unge en ny 
historie at fortælle

Alt erfaring viser, at skoleelever, over 
en bred kam, er rigtig glade for at 
være i erhvervspraktik. 

For Søren Stange er det vigtigt, at er-
hvervspraktikken også giver eleverne 
mulighed for at lære sig selv, deres 
styrker og interesser lidt bedre at 
kende. 

”Vi beder eleverne om at skrive en 
motiveret ansøgning, inden de skal 
ud i erhvervspraktik. Det skal sætte 
tankerne i gang i forhold til, hvad de 
er gode til, og hvad de gerne vil prøve 
af hos sig selv. Og så skal de bagefter 
holde et oplæg for deres klasse, hvor 
de fortæller om deres oplevelser i 
praktikken. Det kan forhåbentlig også 
give dem et bedre grundlag til at tale 

HAR DU LYST TIL AT TAGE MOD  
ERHVERVSPRAKTIKANTER I DIN 
VIRKSOMHED?
 
Det skal du gøre:

 · Ring til Søren Stange på telefon 2033 4272. 

 · Skriv en kort tekst om virksomheden og de 
forskellige typer opgaver / job I har i virksom-
heden. Teksten bliver lagt på erhvervsplay-
makerens praktikhjemmeside. (Søren Stange 
kan komme med input til, hvordan I kan 
sammensætte og/eller beskrive en praktikuge i 
jeres virksomhed).

 · Når/hvis der kommer en ansøgning fra en elev, 
vil Søren Stange kontakte virksomheden og 
aftale, hvornår et praktikophold kan lade sig 
gøre.

 · På praktikopholdets sidste dag skal du give 
eleven feedback på, om hvordan praktikophol-
det er gået, hvad du ser, eleven er god til, og 
hvad eleven med fordel kan arbejde med.

Læs mere

med deres forældre om, hvad de 
gerne vil i livet, og hvilken ungdoms-
uddannelse de skal vælge,” fortæller 
Søren Stange.

Virksomhederne skal gøre sig lækre

De seneste års højkonjunktur har bety-
det, at det har været svært for mange 
virksomheder at få den nødvendige 
arbejdskraft. Og samtidig viser alle 
fremskrivninger, at vi i de kommende 
år kommer til at mangle rigtig mange 
faglærte. Derfor skal virksomhederne, 
ifølge Søren Stange, gøre sig lækre.

”Hvis vi gerne vil have de unge til at 
vælge en erhvervsuddannelse, så 
skal virksomhederne blive bedre til at 
fortælle, hvad det er for spændende 
opgaver, de arbejder med. Vi ved, at 
konkurrencen om de dygtige medar-
bejdere er hård, så virksomhederne 
skal simpelthen gøre sig lækre. Det 
kan for eksempel være ved at tage 
mod erhvervspraktikanter,” slutter 
Søren Stange.

uu.kk.dk/indhold/erhvervsplaymaker
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Tillykke!
 
Årets  vindere af AI’s  SUSTAIN-pris 
går til arkitekt-, ingeniør- og kon-
struktørstuderende, der  i projekter 
søger det innovative samarbejde  
og  værdiskabende bæredygtighed.

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.



På falderebet

håndværker
Foreningen

KBH

Det lokale erhvervsliv er hjørnestenen 
i vores hverdag, og derfor skal vi passe 
på det. Et gammelt slogan siger, at hvis 
du vil have en lokal butik i morgen, skal 
du bruge den i dag. Det gør sig i særlig 
grad gældende i denne tid.

Derfor har vi i Håndværkerforeningen 
taget initiativ til at lave en oversigt over 
lokale håndværksvirksomheder og 
-butikker, som er med til at gøre byen 
smuk med godt håndværk. 

Vi ønsker at sætte fokus på den store 
betydning, som det lokale erhvervsliv 
har for vores byer, og at det er vigtigt, 
at forbrugere, virksomheder og kom-
muner fortsætter med at handle hos 
de lokale virksomheder, både nu under 
corona-krisen, men også når det igen er 
blevet hverdag.

Du finder oversigten på:

Vi har 
brug for 

hinanden

hfk.dk
Christoffer Susé

adm. direktør


