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Håndværkerforeningen København er en tværfaglig medlems-

WE’LL
MEET
AGAIN

Det sociale sammenhold er en
hjørnesten i Håndværkerforeningen.
Derfor gør det naturligvis ondt i
vores selvopfattelse, når vi som
håndværksmestre i disse måneder
ikke kan mødes, som vi plejer på
tværs af fag og generationer, og
dyrke vores fællesskab og interesse
for godt håndværk.
Coronakrisen har store konsekvenser for vores erhvervsaktive
medlemmer. Derfor lancerede vi
allerede i ugen efter nedlukningen
en kampagne, hvor vi opfordrer
forbrugerne og kommunerne til
at fortsætte med at handle hos de
lokale håndværksvirksomheder og
-butikker. For os er det centralt at
vise bredden i det lokale erhvervsliv,
som netop er det, der gør, at vi har
en spændende by at bo i. Det arbejder vi på at sikre og bevare.
Derfor har vi sat endnu mere fokus
på aktiviteter, der understøtter
ejerlederne og deres virksomheder.
Vi har i forvejen planlagt et skræddersyet forløb for ejerledere, som
skulle være sat i gang her i foråret.
I dette forløb vil vi over en periode
komme hele vejen rundt om det at
drive virksomhed.

I samarbejde med Pension for
selvstændige inviterer vi nu alle
erhvervsaktive medlemmer til at
deltage gratis i det første seminar
’Sådan kommer du videre efter
coronakrisen – få trykprøvet dit
forretningskoncept’. Det kan du
læse mere om i vores tema, hvor vi
netop sætter fokus på den aktuelle
situation.
Coronakrisen har desværre
også betydet, at vi har måttet
udskyde en af årets allerstørste begivenheder, nemlig
medaljeuddelingen, hvor vi jo
hylder årets dygtigste nyuddannede håndværkere.
Heldigvis er alt gået op i en
højere enhed, så vi glæder os
til at overrække årets medaljer,
som vanligt på Københavns
Rådhus og under overværelse af H.M. Dronningen,
den 3. november 2020.
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40
TILLYKKE

Det københavnske håndværk
ønsker H.M. Dronningen tillykke
på 80-års dagen med en smuk
perlekæde.

CORONAKRISEN
-KONSEKVENSER OG
MULIGHEDER

20
TEMA

Som selvstændig håndværksmester ved man én ting
med sikkerhed; det går op, og det går ned. Set med de
briller er coronakrisen blot et bump – om end et af de
større – på vejen.
Vi sætter fokus på coronakrisens konsekvenser og
muligheder i denne måneds tema.
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Gearet til
kriser

Kurt Hansen A/S har
været drevet gennem tre
generationer, og kombinerer
traditioner med ny teknik.

Senior-

26

murermestre

Mig og mit

giver gode råd

bygningsværk

12 pensionerede murermestre

Vi zoomer ind på seks markante

stiller op som mestervejledere

bygningsværker, som er med til

for unge på første skoleforløb

at gøre byen smuk.

af mureruddannelsen på NEXT
i Glostrup.
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Kriser kommer og går, men
malerfirmaet Kurt Hansen A/S består.
Virksomheden har netop rundet de 70
år og har gennem tiden haft alt mellem
6 og 80 medarbejdere. Og de skal nok
også komme gennem den nuværende
krise, hvor samfundet har været lukket
ned på grund af corona. For ”man må
bare klø på,” som Tim Hansen siger. Han
er tredje generation i virksomheden,
som leder virksomheden sammen med
sin far, Jørgen.

Der er ikke meget krise at spore hos Tim
Hansen på denne uge seks i coronakrisen. Hos Kurt Hansen A/S har alle lige
nu travlt med rullerne, sprøjtemaling og
-spartling. Det er særligt kontorer, som
virksomheden beskæftiger sig med at
sætte i stand, og måske netop derfor er
der ikke synlig nedgang i arbejdsopgaverne, selv om Danmark på dette tidspunkt
fortsat er under lockdown.
”Vi har kun haft en enkelt sag, der blev
rykket til næste år. Så lige nu er vi ikke
blevet berørt. Men vi er spændt på, hvordan det kan ramme os på længere sigt.
Jeg tror, at malere, der har privatkunder,
har det sværere. Så jeg er glad for, at vi
har erhvervskunder, som gør, at vi ikke er
voldsomt berørt af krisen. Faktisk overvejer vi at ansætte et par stykker mere,”
siger Tim Hansen.

Tekst PETER DJURUP
foto Ricky Molloy
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Tim har været med i virksomheden, siden
han kom i lære i 2008, hvor finanskrisen
tog fart. I dag er han med i den daglige
ledelse sammen med sin far, der selv har
været med siden 1970.

”Min farfar startede virksomheden ene
mand i 1950 i en garage på Gasværksvej
med købmanden som telefonpasser, og
han byggede den op ganske langsomt.
Alle årene har vi holdt til i Glostrup. Siden
1978 her hvor vi bor nu. Vi har altid formået at tilpasse os tiderne og har derfor
indimellem måttet afskedige folk, når det
var svære tider og til gengæld ansætte,
når vi har haft travlt. Og derfor skal vi
nok klare 70 år mere, selv om vi har
kriser som den, vi står midt i nu,” siger
Tim Hansen.
Nogle private kunder passer på
Tim og Jørgen har naturligvis taget de
forholdsregler, der har været nødvendige
for at beskytte medarbejderne mod smitte, og der bliver også taget godt hånd om
kunderne.
”Vi har en maler, der løser mindre opgaver i Glostrup Boligselskab. Han laver
typisk småreparationer hos beboerne for
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”Der er mange veje at gå som maler: Vi laver betonspartel, epoxygulve og facadepudsning. Der er
mange spændende ting i faget, som
man kan arbejde med. Jeg elsker
personligt at vide alt om, hvad man
kan lave, og jeg siger derfor gerne
ja til opgaver, som ikke lige er inden
for vores kernekompetencer. Det
kan blive dyrt, fordi vi er længere
tid om at løse en opgave, end vi
har estimeret. Men opgaven bliver
løst ordentligt, og vi lærer noget af
det,” siger Tim, der blandt andet har
specialiseret sig i brandmaling. Men
det vender vi tilbage til.
I lære under finanskrisen
Han kom i lære i familievirksomheden i 2008. Lige da finanskrisen
begyndte.

"Vi klarede os gennem
finanskrisen uden at
skulle lukke og slukke,
og vi skal nok også klare
os gennem denne gang,"
siger Tim Hansen.

boligselskabet, og her har vi taget kontakt med de enkelte beboere for at høre,
om de havde noget imod at få maleren
ud. Det er der flere, der har, så derfor har
vores mand ikke så meget at lave der.
Men heldigvis har vi andre opgaver, som
vi så kan sætte ham i gang med, indtil
beboerne igen vil have besøg af maleren,” siger Tim Hansen.
I det hele taget er der ikke meget gang
i opgaverne for private i øjeblikket. De
opgaver, som virksomheden løser, er
typisk i Glostrup og Brøndby, og de
private opgaver, der kommer ind, siger
de altid ja til hos Kurt Hansen Malerfirma.
De kommer typisk på anbefaling, men
i øjeblikket kommer der ikke meget fra
private kunder.
Opgaver fra kommunen
Der er flere kommuner, der har sat gang
i forskellige anlægs- og renoverings-
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projekter, efter regeringen har fjernet
anlægsloftet. Men det har Tim Hansen
ikke mærket noget til endnu.
”Vi har ikke mærket, at kommunerne
har skullet have sat gang i nye projekter
endnu. De har i hvert fald ikke ramt os.
Vi byder gerne på offentlige udbud, så vi
følger med i, hvad der er af opgaver, og
jeg har ikke set noget nyt, men det kan jo
komme," siger Tim Hansen.
Blev frarådet malerfaget af far
Oprindeligt ville Tim være automekaniker. Hans far havde decideret frarådet
ham at blive maler, og han gik i praktik på
et autoværksted. Men det var ikke noget
for Tim, da han fik prøvet det af.
”Når jeg havde tidligt fri fra skole, gik jeg
ned på malerværkstedet og hjalp til. Så
jeg kunne hurtigt se, at jeg skulle være
maler alligevel. Jeg har altid elsket at
male og spartle. Giv mig en spartelmaskine og et tomt lejemål, så buldrer jeg
derudad,” siger Tim med et smil.
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”Dengang var vi ikke de første, der
blev ramt. Men vi kom helt ned
på seks mand hen over vinteren
i 2008-2009, fordi vi manglede
opgaver. Dengang var det en anden
type krise. Bankerne blev ramt, og
flere måtte lukke og have hjælp.
Det ramte deres kunder og dermed
også håndværkere både direkte og
indirekte,” siger Tim.
”Vi klarede os gennem finanskrisen
uden at skulle lukke og slukke, og
vi skal nok også klare os igennem
denne gang. De gamle i virksomheden her siger, at de altid har klaret
sig gennem kriserne, så det bliver vi
ved med,” siger Tim.
Han mærker dog, at flere selvstændige, der har måttet holde deres
butikker lukkede, eller folk, der er
tvunget til at blive hjemme, har kastet sig ud i gør det selv-projekter.
”De maler og får gjort nogle ting,
som de måske ellers ville have
sat håndværkere til. Der er flere,
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der var glade for at bruge maskinerne
i starten, men nu har de efterhånden
vænnet sig til det og er blevet glade for
maskinerne,” siger Tim, der også gerne
selv tager en tørn, hvis der er brug for
ekstra hænder. Men det meste af tiden
går dog på kontoret.
”Det er vigtigt at holde sig til det, man er
god til, og gøre sig endnu bedre til det.
Det er vores firma gearet til. Et malerfirma, der siger de er gode til alt, er ikke
altid gode. Det er efter min mening bedre
at holde sig til det, man er god til. Men
det er også vigtigt at følge med tiden og
udvikle sig. Derfor skal man også lege
lidt indimellem og prøve noget nyt af,”
siger Tim.

"Det er vigtigt at
holde sig til det, man
er god til, og gøre sig
endnu bedre til det,"
siger Tim Hansen.

som har ringet og spurgt om råd og
vejledning. Så jeg tror, der er mange, der
laver gør det selv-projekter, fordi de har
tid til det, og fordi de kan spare penge,
når de ikke har nogen omsætning,” siger
Tim, som selvsagt ikke synes, at gør det
selv-modellen er en god idé.
Erfaring og nytænkning
Tim og Jørgens svende har primært
travlt med at male kontorer. Det er et
område, de har arbejdet med i mange
år, hvor blandt andet politiet har været
faste kunder, når kontorerne trængte til
at blive frisket op, eller nye gipsvægge
var blevet sat op, og skulle spartles og
males. Det er godt med faste kunder,
og det er et område, som firmaet har
specialiseret sig i. Og efterhånden er det
ikke så meget malerrullen, der kommer i
brug, men mere maskiner.

Og det at prøve nye ting af er noget, Tim
elsker at gøre. Det har han blandt andet
gjort med brandhæmmende maling, som
han kastede sig over for et par år siden
og nu er blevet god til. Så det er blevet
en lille niche ved siden af kontormalingen hos Kurt Hansen Malerfirma.
”Brandmaling er maling til forebyggelse
af brand. Det har vi gjort en del for at
blive gode til, og det er vi blevet. Det er
sjovt at afprøve nyt både materialemæssigt og i forhold til teknologi. Det er min
måde at udvikle os og firmaet på,” siger
Tim Hansen.

Det er altid vigtigt at have styr på
sin forretning. Særligt i krisetider er
det en fordel, at man har overblik
over økonomien og udviklingen, så
man er klar til at foretage de eventuelle skift, der skal til for at geare
forretningen til tiden. Og her er de
langt hos Tim og co.
”Vi har ikke sekretær eller bogholder. Vi har et it-system, hvor
svendene taster deres timer ind via
en app og kan også lægge billeder
ind af de enkelte sager, de arbejder
på. Jeg laver selv løn, bogholderi
osv. Det gør, at vi har meget bedre
indsigt i firmaet, end vi havde tidligere. Jeg godkender alle fakturaer
med videre og kan dermed hele
tiden følge med i økonomien og
forhåbentlig være lidt på forkant,”
siger Tim
Omlægningen til det nye administrationssystem skete i 2017.
Tidligere havde virksomheden en
sekretær. Faktisk har de haft to
sekretærer, der hver var i virksomheden i 25 år. I en periode derefter
fik de en ny sekretær, og derefter forsøgte de sig også med en
ekstern bogholder, der kom forbi
og hjalp indimellem. Men der var
ikke nok arbejde til det, og det viste
sig at være langt mere fleksibelt,
når Tim selv tog sig af administrationen. Så i dag kan han klare det
med en it-support og en revisor til
årsregnskabet.
”Jeg kan lave løn til vores 17 mand
på halvanden time, og jeg ved altid,
hvad vores medarbejdere er i gang
med. Så jeg har fingeren på pulsen
og ved, hvad der foregår, og det er

”Vi har investeret i maskiner til at
sprøjtemale og sprøjtespartle. Det gør,
at vi kan løse vores opgaver hurtigere,
og samtidig bliver resultatet pænere på
den måde. Det var ikke alle vores malere,
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Lønudbetaling fra Gran Canaria
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en kæmpe fordel. Og så kan jeg sidde
hvor som helst og styre det hele. Jeg har
på et tidspunkt lavet løn, mens jeg var på
ferie på Gran Canaria, så det giver også
mig selv en stor fleksibilitet,” siger Tim.
Svært at finde malere
Det er altid godt at have overblik over sin
virksomhed. Og Tim tager det også roligt,
selv om det er svært at sige, hvordan
den nuværende coronasituation vil udvikle sig, og hvad den får af betydning på
længere sigt. Men Kurt Hansen Malerfirma har et fornuftigt udgangspunkt.
”Vi har aldrig tjent mange penge. Men vi
leverer et plus og har en solid økonomi,
som hænger sammen, og vi har altid klaret os gennem op og nedture, så det gør
vi også denne gang. Men en udfordring
nu og i fremtiden er, at det er svært at få
medarbejdere. Både svende og lærlinge.

Vores medarbejdere har været her i
mange år. Vi har flere, der har været her
i over 25 år, og ikke en eneste, der har
været her under 5 år. Og de bor næsten
alle her i området på Vestegnen. Men de
er jo ikke unge, og de unge, vi får ind, vil
videre. De vil gerne ud og prøve noget
nyt, når de har været her et stykke tid, og
det er en udfordring,” siger Tim.

SENIORMURERMESTRE
GIVER GODE RÅD PÅ
TEKNISK SKOLE

i det her fag. Så det gør vi ikke mere. Vi
har drømme og håb som alle andre. Men
det er ikke altid det, der står i de smarte
blade, om at man skal planlægge, der
holder i virkeligheden. Så vi kan ikke gøre
andet end at klø på,” lyder det optimistisk
fra Tim Hansen.

Vi klør bare på
Selv om der kan være udfordringer for
malermesteren fra Glostrup – og mange
andre i fremtiden – kan man ikke lade
være at blive smittet af Tim Hansens
glæde for sit fag, og tro på, at det nok
skal gå for det 70 år gamle malerfirma.
”Du kan ikke planlægge fremtiden. Du bliver nødt til at følge med og få det bedste
ud af det. Specielt i de her tider. Du kan
enten sætte dig ned og være sur, eller
du kan omstille dig efter tiden, og jeg
vælger det sidste. Vi har tidligere lavet
årsbudgetter og planer. Men det er svært

Kurt Hansen A/S
m e d l e m

a f

Københavns
Malerlaug
&

Håndværker
foreningen

					KbH
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12 pensionerede murermestre stiller op
som mestervejledere for unge på første
skoleforløb af mureruddannelsen på
NEXT i Glostrup. De erfarne herrer
kan hjælp med gode, praktiske råd og
inspiration om murerfaget.

Både elever og lærere får
erfaren hjælp, når erfarne
murermestre er med i
undervisningen på skolen.
Målet er på den ene side
at kunne hjælpe lærerne,
som typisk har 25 elever,
de skal nå rundt til, når

de underviser i de praktiske
fag. Og på den anden side
også eleverne, der har fået
et par ekstra fageksperter til
at hjælpe med det praktiske,
når der for eksempel skal
røres mørtel op eller lægges
mursten.
Idéen til ordningen med
mestervejledere kommer
fra de seks skuemestre, som
er med, når svendestykker
skal vurderes. En af dem er
Christian Christjansen, der er
murermester og næstformand i det lokale uddannelsesudvalg.
Vil fastholde
eleverne i faget
”Vi ønsker at få flest mulige
unge til at blive i faget og
gennemføre deres uddannelse, så vi kan få nye dygtige
murere. Og vores gode seniorer i Københavns Murerlaug
kan give en masse input til
eleverne. Mange af eleverne
har ikke nogen baggrundsviden om håndværk.
De synes bare, det er
spændende at være
"Vi ønsker at få
med til at bygge noget, og det kan være
flest mulige unge
svært for én lærer
til at blive i faget og
at nå at hjælpe alle i
gennemføre deres
timerne, derfor giver
uddannelse. Og
det god mening, at
vores seniorer hjælvores gode seniorer
per til,” siger Christian
i Københavns
Christjansen.

Murerlaug kan
give en masse
input til eleverne,"
siger Christian
Christjansen.

De 12 seniorer er alle
gået på pension, men
de er stadig interesserede og aktive.
”Vores seniorgruppe
er meget stærk. De
holder sammen og
taler sammen i forvejen, og de kerer sig
om faget og vil gerne
bidrage til udviklin-
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gen. Og fra skolen, faglærere
og elever har jeg kun hørt
positive tilbagemeldinger på
ordningen. Så vi fortsætter,
når skolerne begynder igen,”
siger Christian Christjansen.
God ro og stor erfaring
På NEXT Byg har uddannelsesleder Jan Laursen været
med til at sætte projektet
med de 12 seniormurermestre i søen, og
de foreløbige erfarinte sende eleverne hjem, var
ger er gode.
med mandag og torsdag.
Eleverne nåede lige at
”Tanken var at få
blive trygge ved de erfarne
nogle erfarne mumurermestre, så vi håber
rermestre ud, som
snart, at vi kan komme tilnetop ikke er lærere,
bage og genoptage underog som eleverne
visningen med seniorerne,”
derfor kan tale med
siger Jan Laursen.
på en anden måde.
Man kan sige, at der
Det er Jan Laursens indtryk,
er lidt morfar over
at der generelt bliver en
de erfarne herrer,
anden ro i de praktiske
som kommer ud. De
timer, fordi seniorerne er
kommer med mange
med, og der bliver spurgt
års praktisk erfaring,
ind til både faglige og mere
og mange af dem har brancherelaterede emner.
også stort kendskab
til uddannelsen, da
”Det er også oplagt, at
de har været med i
eleverne kan spørge sedet lokale uddannelniorerne til råd, når de skal
sesudvalg på skolen
søge praktikpladser. Som
tidligere. De har ro og
erfarne murermestre har
kender så meget til
seniorerne stor indsigt i,
faget og til skolen, så
hvad man som mester ser
de har meget, de kan
på, når man får ansøgningive videre. Derfor er
ger, og det kan eleverne få
de en støtte i hverdaglæde af at spørge ind til,”
gen for både elever
siger Jan Laursen.
og lærere,” siger Jan
Laursen.
”Seniorerne skal
støtte eleverne i
praktiktimerne, og
vi præsenterede
dem for eleverne i
den klasse, hvor vi
ville sætte projektet i
gang. Eleverne skulle
lige vænne sig til, at
de var med i timerne,
hvor de, indtil vi måt-

Københavns
Murerlaug

EN
FANTASTISK
IDÉ
Jørgen Hvass

Mestervejleder

”Jeg meldte
mig straks,
da Murerlauget efterlyste
vejledere, fordi
jeg synes, det er
en god idé. Jeg
har selv været i
vores uddannelsesudvalg i 30
år og har også
været formand for udvalget
i København. Så de unges
uddannelse har altid interesseret mig, og jeg synes,
at mestervejlederne er en
fantastisk idé,” siger Jørgen
Hvass om grunden til, at han
og 10-12 andre pensionerede
murermestre har meldt sig
som mestervejledere.
”Vi vil gerne hjælpe de unge
mennesker til at få en let
adgang til skoleopholdet og
gerne være medvirkende
til, at de ikke bliver kede af
grundforløbet,” siger Jørgen
Hvass.
Han har været pensionist i 15
år, men er ikke træt af faget.
Faktisk har han villet være
murer, siden han var 10 år,
hvor nogle ”gamle” murere viste ham, hvordan man skulle
bruge en murerske.
”Ja, der var nogle gamle murere, der hvor vi boede – de
var nok 40-45 år – og de gik

og lavede nogle opgaver,
der hvor jeg boede, og så
viste de mig, hvordan jeg
skulle gøre. Det, synes jeg,
var spændende, og fra den
gang vidste jeg, at jeg ville
være murer,” fortæller Jørgen Hvass, der har drevet
selvstændig virksomhed i
mange år inden pensionen.
Den glæde, han selv fik ved
faget, kan han nu give videre til nye unge mennesker,
der lige er gået i gang med
grundforløbet på teknisk
skole.
Unge er ikke forkælede
”Vi hjælper og vejleder de
unge med det håndværksmæssige. Vi kan give dem
nogle gode råd, når de
står og arbejder med de
praktiske opgaver. Nogle af
dem er friske og spørger til, hvordan det er at
være murer. Jeg vil gerne
snakke mere med dem om,
hvordan man kan skabe
sig et uddannelsessted og
hjælpe dem i gang med at
søge lærepladser. Men så
langt er vi ikke nået endnu,
fordi det er sat på pause på
grund af corona. Men jeg
håber snart, de unge kan
komme tilbage i skolen.
Det er synd for dem, at
de ikke kan komme videre
med deres uddannelse,”
synes Jørgen Hvass, der er
meget glad for at kunne
hjælpe de unge.
”Jeg har aldrig været en af
dem, der har sagt, at de
unge er forkælede og ikke
vil noget. Jeg synes, de er
interesserede i faget, og
det er sjovt at kunne dele
lidt af sin viden og dermed
give glæden for faget
videre til en ny generation,”
siger Jørgen Hvass.
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Jens V. Hansen
Mestervejleder

”Det med at
bruge en
murerske
er ligesom
at cykle. Du
glemmer det
aldrig,”

GODT AT
KUNNE HJÆLPE
DE UNGE OG
FAGET
GENERELT

Jens V. Hansen
vil gerne være
med til at gøre
det mere attraktivt at være
håndværker.
Derfor har han
meldt sig som
mestervejleder.
Og han har
meget erfaring
at give videre,
selv om det med
hans egne ord er 30 år siden,
han har brugt en murerske
professionelt.

”Men det med at bruge en
murerske er ligesom at cykle.
Du glemmer det aldrig,” siger
Jens V. Hansen.
Og netop det at bruge en murerske og lægge sten er noget
af det, Jens og hans vejlederkollegaer hjælper de unge
med på første skoleforløb.
”Vi kommer to ad gangen til
en helt ny klasse på skolen
i praktiktimerne. Mandag og
torsdag fra kl. 8 til 12. Vores
opgave er at gå rundt mellem
eleverne, når de er i gang
med en opgave, og så kan
de spørge os til råds om en
masse praktiske ting med den
konkrete opgave, deres lærer
har sat dem i gang med. Der
er typisk 25 elever, og når
der kun er én lærer, kan der
hurtigt være en masse af
eleverne, der står og venter
på hjælp. Man skal huske på,
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at mange af dem aldrig har
prøvet at mure før, så det
kan være svært at få styr på
teknikkerne. Og det er her, at
vi som vejledere kan hjælpe
dem,” siger Jens V. Hansen.
”Det kan være, at de har fået
rørt mørtlen for tyndt op,
eller de har for meget mørtel
på murerskeen, og så kan
vi give dem et godt råd om,
hvordan de skal gøre. Vi er
ikke undervisere, men vi kan
vejlede med det praktiske.”
Godt modtaget af lærere og
elever
Både lærere og elever har
taget godt imod de erfarne
vejledere.
”Det er mit klare indtryk, at
lærerne er glade for, at vi er
der. De kan ikke nå rundt til
alle i praktiktimerne, og så er
vi der til at hjælpe. Eleverne
virker også meget glade for,
at vi er der. De kommer også

hen efter timen og spørger
til praktiske ting om faget,
og de vil også gerne høre
om, hvilke muligheder der er
i faget efterfølgende for en
murer, for eksempel i forhold
til efteruddannelser,” fortæller
Jens V. Hansen.
Han er selv et godt eksempel på en, der har været vidt
omkring i faget. Han tog i sin
tid en bygningskonstruktøruddannelse og har arbejdet både
i Libyen, Tyskland, Sverige og
Færøerne og har de sidste
30 år af sit aktive arbejdsliv
været murermester i en virksomhed. Nu er han klar til at
give sin erfaring videre.
”Vi har som mestre altid talt
om forholdet til fagskoler og
elever og også været kritiske
i forhold til uddannelserne.
I dag vil de fleste være studenter, mens kun 20 procent
bliver håndværkere, og vi vil
gerne hjælpe med til, at det
bliver mere attraktivt at være
håndværker, så det håber
jeg, vi kan gøre på denne
måde,” siger Jens V. Hansen,
der håber og regner med,
at ordningen fortsætter, når
skolerne kommer i gang efter
coronalukningen.

Christian Dahl Pedersen
Oldermand

JEG ER VED AT
REVNE
AF STOLTHED
OVER VORES
SENIORMEDLEMMER

Oldermand i Københavns Murerlaug,
Christian Dahl Pedersen, er meget glad
for at kunne tilbyde
de pensionerede murermestre aktiviteter
med fagligt indhold,
samtidig med at det
hjælper med til, at
de unge fastholder
interessen for murerfaget. Han er med
egne ord ved at revne
af stolthed over, at
Københavns Murerlaug kan tilbyde sine
ældre medlemmer
en mulighed for at
være med i en faglig
aktivitet, som giver
mening på mange
måder.
”Vi har en del af
dem, vi kalder ”det
grå guld” i form af
vores ældre medlemmer, der er gået på
pension, men som
heldigvis stadig er
meget aktive i lauget,
og dem har vi nu
fået aktiveret med
succes som mestervejledere. Jeg er på
vegne af Murerlauget
og vores fag, såvel
seniorerne, der har
påtaget sig opgaven,
som vores dygtige
uddannelsesudvalg
og skuemestre, der
søsatte idéen, dybt
taknemmelig og
stolt, ” siger Christian
Dahl Pedersen.

NEXT var med på
idéen og ville gerne
have de erfarne
murermestre ud at hjælpe,
og det var ikke svært at finde
de første 10-12 medlemmer,
der nu går ud på skolerne og
er med under undervisningen.
De underviser ikke direkte,

men uddeler fif og gode råd
til de unge, når de skal løse
de praktiske mureropgaver på
skolebænken.
Han er glad for at kunne
tilbyde de ældre kollegaer,
der stadig gerne kan og vil
gøre noget for deres fag, en
mulighed for at bidrage med
noget fagligt indhold frem for
kun at tilbyde sociale arrangementer til dem. Og det var
ikke svært at finde dem, der
skulle bruges. Medlemmerne
meldte sig af sig selv under
fanerne, da lauget efterlyste
interesserede.
Inspiration til andre fag
”Vi har en lang række seniorer,
der er meget ærekære over
for deres fag og har en kæmpestor viden og erfaring, som
man ikke kan læse sig til. Og
det vil være ærgerligt, hvis
den går tabt. Jeg ser det som
en gave for de unge mennesker at få mulighed for at få
del i den erfaring, og jeg håber
og tror på, at det kan være
med til at fastholde deres
interesse for murerfaget
og bidrage til nogle dygtige
murere i sidste ende,” siger
Christian Dahl Pedersen.
Udover at være oldermand
i Murerlauget er Christian
Dahl Pedersen næstformand i
Dansk Byggeri, og han tror på,
at ordningen med mestervejledere kan bruges på andre
håndværksuddannelser.
”Med min viden om håndværksfag generelt er jeg
sikker på, at denne ordning
kan implementeres inden for
alle håndværksfag. Så jeg håber da, at andre fag kan lade
sig inspirere og få lignende
ordninger sat i gang,” siger
Christian Dahl Pedersen.
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håndværker
Foreningen
KBH

Nu skal der
handles

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

Find din lokale håndværksvirksomhed og -butik
via kortet på vores hjemmeside
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.

HFK.DK

Få din virksomhed
med på oversigten
Er du medlem af Håndværker
foreningen kan du få din virk
somhed med på oversigten.

Tilmeld dig på
hfk.dk/firma
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TEMA

CORONAKRISEN
-KONSEKVENSER OG
MULIGHEDER

V

i ved, at økonomiske kriser
kommer og går. I nyere
tid har vi da også en række velkendte
eksempler; helt tilbage fra depressionen
i 1930’erne. Tiden efter 2. verdenskrig,
oliekrisen i 1970’erne, kartoffelkuren
i 1980’erne og senest finanskrisen i
00’erne. De seneste årtier har vi endda
set, at konjunkturerne er gået op og ned
med en nogenlunde regelmæssighed på
7-10 år.
Det særegne ved coronakrisen er naturligvis, at det er en kombineret sundhedsog økonomisk krise. Det gør det langt
sværere for samfundet og politikerne at
gennemføre indgreb, der for eksempel
kan booste økonomien, fordi sundheds-aspektet trumfer alt andet. Groft
sagt hjælper det ikke meget at give folk
en ’coronacheck’, hvis de ikke må – eller
tør – gå ud at bruge pengene.
Op mod 50.000 arbejdsløse i København

Tekst Redaktionen
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Ingen ved, hvor lang tid coronakrisen
varer, og hvad den reelt kommer til at
betyde i det længere perspektiv. Vi kan
konstatere, at der i nedlukningsperio-

Som selvstændig håndværks
mester ved man én ting med
sikkerhed; det går op, og det
går ned. Set med de briller er
coronakrisen blot et bump –
om end et af de større – på
vejen. I dette tema sætter vi
fokus på coronakrisen og de
konsekvenser og muligheder,
den giver for dig som
selvstændig.

Medlemsbesøg
Håndværkerforeningen bragte i påskedagene en række små
medlemsinterviews på Facebook. Vi mødte: restauratør
Christian Aarø og frisør Jeanette Brahe, hvis virksomheder
har været tvangslukkede. Kagekone Marianne Kolos, der
har mistet 90 procent af omsætningen. Malermester Lau,
murermester Ivan Stubbe, tømrermester

i nedlukningsperioden, var det derfor
meget forskellige historier, vi hørte. Det
kunne man blandt andet læse om i de
små ’medlemsbesøg’, som vi bragte
på foreningens Facebookside hen over
påsken.
Det illustreres af murermester Ivan Stubbe fra murervirksomheden PWJ A/S:

den har været en stigning i antallet af
arbejdsløse, og at rigtig mange virksomheder har det svært. Flere har endda
måttet dreje nøglen om.
Frygten er dog, at det eksploderer i de
kommende måneder, efterhånden som
samfundet åbner, fordi mange virksomheder skal ud at ’starte forfra’ og
opbygge en normal omsætning, samtidig
med at kunderne måske stadig er tilbageholdende med at købe varer og tjenesteydelser. Beskæftigelsesborgmester
Cecilia Lonning-Skovgaard (V) forbereder
således sin forvaltning og jobcentrene
på, at der kan komme op mod 50.000
nye arbejdsløse københavnere hen over
det kommende halvår.

”Det første område, vi blev og er ramt
på, er det private marked, hvor vi stort
set ingen nye private kundehenvendelser
får, og dernæst oplever vi, at boligforeningerne holder igen med mange af de
opgaver, som normalt ligger i vores regi.
Kunderne ønsker simpelthen ikke at have
os ud og lave noget i deres private hjem.
Der er derfor mange opgaver, som lader
vente på sig.”
Omvendt stod frisørmester Jeanette
Brahe i marts og april med en tvangslukket salon:
”Indtil vi blev lukket ned, gik det fint. Nu
går det ikke, fordi der simpelthen ikke er
nogen indtjening. Jeg sælger ikke produkter eller lignende online, så jeg tjener
vitterligt ingen penge.”

Har sat tydelige spor

Man kærer sig

I håndværksbrancherne har coronakrisen
også sat tydelige spor. Nogle brancher
har været tvangslukket, mens de fleste
andre har oplevet faldende omsætning.
Enkelte brancher har holdt omsætningen
oppe indtil nu, men har til gengæld set
tilgangen af nye opgaver falde til nulpunktet. Når vi talte med medlemmerne

Det, som dog går igen hos alle de
medlemmer, vi taler med, er en ukuelig
kampgejst. At være selvstændig håndværksmester er et valg – en livsstil.
Og man bliver i kampen, også når der
er modvind, hvad enten det skyldes de
samfundsøkonomiske konjunkturer, ny
teknologi eller nye konkurrenter, der
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påvirker din forretning. Man kæmper for
sin virksomhed, og man kærer sig for
sine medarbejdere.
Som restauratør Christian Aarø fra AOC
sagde det:
”Det er vigtigt for mig, at jeg ikke skal
sende mine medarbejdere ud i arbejdsløshed. Det bliver ikke nemt at finde nyt
arbejde i denne branche bagefter.”

Ronni Svart og skræddermester Katherine
Ines, der (på det tidspunkt) havde
ordrer i bogen, og sidst men ikke mindst
sølvsmeden Michael Weihe, der faktisk har
oplevet en stigning i omsætningen.
Læs alle medlemsbesøg:

facebook.com/
haandvaerkerforeningenkbh

Tømrermester Ronni Svart supplerede:
”Vi er et lille tømrerfirma med mig selv,
fire svende, en lærling og hustruen på
kontoret. Jeg er tæt med mine medarbejdere – det er nogle gode drenge, og de
har været her længe. Så dem beholder
jeg. Vi er en lille virksomhed, hvor vi
tager hånd om hinanden.”
Mester trækker i arbejdstøjet
Håndværksmesteren kender om nogen
til, at samfundsøkonomien går op og
ned. Det ligger fuldstændigt indgroet, at
man tilpasser sig – i gode tider ansætter
man måske et par ekstra svende og en
lærling, mens det til andre tider kan være
nødvendigt at holde igen med medarbejdere. Malervirksomheden Kurt Hansen
A/S, som du kan møde her i temaet, er et
godt eksempel. Gennem sin 70 år lange
levetid har virksomheden haft alt fra 6 til
80 ansatte.
For håndværksvirksomheden gælder det
dog, at mester bogstaveligt talt selv kan
trække i arbejdstøjet, hvis det er nødvendigt. Så må papirarbejdet vente til en
anden dag.
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Mange virksomheder
er påvirket negativt af
coronasituationen og
kæmper for at overleve.
Derfor er mange tvunget
til at tænke nyt, men
for alle andre kan
situationen også med
fordel udnyttes til at
genoverveje setuppet
omkring ens virksomhed.

Tema: Coronakrisen

BRUG
CORONAKRISEN TIL
AT GENTÆNKE DIN
VIRKSOMHED

Tom Lindquist peger på fire områder,
hvor man som ejerleder kan starte:

hjem til ældre kunder og
klippe dem der, i stedet for
de skal ned i forretningen.
Eller kan du som bygningshåndværker tilbyde nye
tiltag, som kan sikre mod
smittefare? Vi kender naturligvis ikke alle de behov
og muligheder, der opstår
i halen på coronakrisen,
men kan godt begynde at
se konturerne af noget nu,”
siger Tom Lindquist.

og hvordan du har tænkt dig at håndtere
dem. Hvis der ikke er risiko for, at I skal
fyre medarbejdere, så sig det. Det skaber
tryghed og gør, at medarbejderne fortsat
går glade på arbejde. Hvis det derimod
går sådan, at der er risiko for, at I må
skære ned, er det også en fordel at være
åben. I kan eventuelt gå i dialog med
medarbejderne om, hvordan I sammen
kan komme gennem krisen. Mange gange er der gode idéer at hente, hvis man
samarbejder om løsningerne,” siger Tom
Lindquist.

Strategi – tænk over virksomhedens
produkter og ydelser, og om det er de
rigtige

Medarbejdere – skab
grundlag for fremtidigt
samarbejde

Kundefokus – fortæl kunderne, hvordan I
arbejder ’på afstand’ – skab tryghed

”Helt overordnet skal du beslutte dig for,
hvilken virksomhed du gerne vil have, og
hvilke værdier du lægger vægt på. Skal
du have 100 ansatte og kunne levere det
hele, eller vil du specialisere dig inden for
et bestemt område? Hvilke produkter og
ydelser kan og vil du gerne sælge i din
virksomhed, hvordan vil du gøre det, og
er der overhovedet et marked for det,”
siger Tom Lindquist.

I en krisesituation bliver
medarbejderne utrygge.
De kan tydeligt se, hvis
der mangler opgaver, og
er derfor ofte bekymrede
over, at det ikke går, som
det skal. Ikke mindst i forbindelse med coronakrisen
har mange håndværksvirksomheder måttet afskedige
medarbejdere, andre har
sendt folk hjem med regeringens hjælpepakker som
støtte, og som det ofte er,
har mester måttet droppe
lønnen til sig selv. Men der
er vigtigt at være åben om
situationen.

”Selv om du har drevet din virksomhed
i 5, 10 eller 20 år, er det altid relevant
løbende at overveje virksomhedens forretningskoncept og strategi. Med coronasituationen har du fået en meget konkret
anledning til at tænke dit forretningskoncept igennem,” siger Tom Lindquist, der
efter 16 år som adm. direktør og ejerleder i en større el-virksomhed nu har
startet sin egen konsulentvirksomhed.

”Coronasituationen har vendt op og ned
på mange ting, og derfor handler det ikke
kun om, om dine nuværende produkter
og ydelser er rigtige, men også om du
måske kan tilbyde nye ydelser, som er
blevet relevante under coronakrisen;
nogle restauranters omstilling til takeaway er et godt eksempel. Man kan også
som frisør overveje, om man kan tage

Tekst Jakob Bo Andersen
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”Det kan være ensomt at
være ejerleder. Der er ofte
emner, man ikke kan dele
med medarbejderne. Men det er også
vigtigt at huske at kommunikere til og
med medarbejderne i en krisesituation i
det omfang, det er muligt. Fortæl åbent,
hvad der sker, hvad udfordringerne er,

Coronasituationen har ført til en stor
opmærksomhed omkring fysisk afstand
og hygiejne. Det giver udfordringer i
mange håndværks- og servicefag, hvor
man blandt andet arbejder i folks hjem,
og hvor fysisk nærhed er en nødvendig
del af produktet hos for eksempel frisøren eller på restauranten. Det samme
gælder, hvis man har en (lille) butik eller
værksted, hvor kunderne kommer hen
for at se, prøve og købe dine produkter.
”Her er det værd at overveje, om du kan
udnytte nogle af de teknologier, som er
kommet i spil under coronakrisen? Kan
du eksempelvis benytte digitale løsninger til at visualisere et tilbud? Kan du
holde kundemøder på video og besigtige
opgaver på samme måde, og på den
måde mindske den fysiske kontakt med
kunderne?” siger Tom Lindquist.
Men det er ikke kun relevant at overveje, hvordan du begrænser antallet af
fysiske møder, men også hvordan du (og
dine medarbejdere) opfører sig, når I for
eksempel skal ind i folks hjem, eller når
et produkt kræver en prøvning.
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”Det er vigtigt, at du har nogle klare
nedskrevne anvisninger, som både
medarbejderne og kunder kender,
så der ikke opstår uheldige situationer. Det har altid været god stil at
tage skoene af, inden man går ind
i fru Jensens stue, men nu skal der
mere til. Det kan godt være, at du
synes, at det er overflødigt, men
både dine medarbejdere og kunder
vil efterspørge den tryghed, der
ligger i sådan et regelsæt,” siger
Tom Lindquist.
Kommunikation – får jeg gjort nok
ud af at fortælle, at jeg er her, og
hvorfor? Hvilken forskel gør jeg?
Kommunikation er grundlæggende
en del af alle ovenstående elementer. Det hjælper ikke noget, at du
gør noget nyt i forhold til medarbejdere, kunder, produkter eller strategi, hvis du ikke fortæller om det.
”Kommunikation handler ikke kun
om markedsføring af produkter
og ydelser. Det handler om hele
din virksomhed og ikke mindst den
strategi og de værdier, du som ejerleder driver din forretning efter. Om
du tager lærlinge, om du har fokus
på bæredygtighed, om du satser på
private- eller erhvervskunder eller
noget helt fjerde. Nogle kan måske
leve godt af mund-til-mund og kundeanbefalinger, men for langt de
fleste er det nødvendigt at tænke
i kommunikation. Og her handler
det helt banalt om at være synlig
der, hvor dine kunder er,” siger Tom
Lindquist.

Kom til gratis seminar om, hvordan
du kommer videre efter coronakrisen
Håndværkerforeningen inviterer
alle erhvervsaktive medlemmer
til at deltage i det første seminar i
vores nye seminarrække for ejerledere. Seminaret har overskriften
’Sådan kommer du videre efter
coronakrisen – få trykprøvet dit
forretningskoncept’.
På seminaret får du inspiration til at
arbejde med, hvad der er formålet
med din virksomhed, og hvordan
adskiller den sig fra din kollegas
virksomhed? Du får også lejlighed
til at trykprøve dit (oprindelige)
forretningskoncept. Holder det
stadig, eller er der behov for at
tilpasse det efter coronakrisen (og
i takt med den grønne omstilling)
til ’arbejde med afstand’, ny brug af
teknologien, nye krav fra forbrugerne eller nye produkter?
Dagens oplægsholder er Tom
Lindquist, som ligeledes er facilitator for hele seminarrækken.
Når vi kender myndighedernes krav
til fase tre af genåbningen, vil du
som medlem af Håndværkerforening modtage invitation til seminaret på mail.

SÅDAN
HAR
JEG
GJORT
Eksempler fra
medleminterviewene på
’omlægning’ af
virksomheden.

Kagekone

Malermester

sølvsmed

Marianne Kolos

Lau Z. Rasmussen

Michael Weihe

La Glace

LAU Malerfirma

Weihe Guld & Sølvsmedie

Vi sælger kager ud af huset, og vi er
begyndt at levere kager ud til udvalgte
postnumre i Storkøbenhavn, og det
er en kæmpe succes. Vi bringer kager
helt ud til Tåstrup og Glostrup i den
ene ende af Storkøbenhavn og op til
Vedbæk i den nordlige del, og også ud
til Dragør.

Jeg har fået produceret flyers, som jeg
deler ud i lokalområdet. Her skriver
jeg om vigtigheden af at passe på sin
husfacade.

Jeg er meget mere offensiv i min
markedsføring og tager direkte
kontakt til eksisterende kunder og får
også ordrer på den måde. Nogle af de
frø, jeg sår nu, vil jeg kunne høste af
resten af året.

Vi gør opmærksom på muligheden på
vores Facebookside og Instagramprofil, og det er blevet taget rigtigt godt
imod.

Pension for Selvstændige er mødesponsor, og derfor kan vi invitere
alle erhvervsaktive medlemmer til
at deltage gratis.

Det giver meget mere administration end at sælge kager og kaffe i
konditoriet. Men vi er glade for, at
vores kunder bestiller kager fra os til
udbringning. Det gør, at vi kan holde
forretningen kørende på lavt blus.

Læs mere på:

På bagsiden har jeg lavet et afkrydsningsskema med opgaver, jeg kan løse
på det konkrete hus’ facade, og så
sætter jeg et kryds ud for det, huset
trænger til at få lavet, og skriver en
overslagspris på opgaven med kuglepen på flyeren. Det har allerede givet
en del positive henvendelser fra folk.
Det er selvfølgelig en svær øvelse at
give et overslag. Men der, hvor jeg har
en god feeling, skriver jeg en pris på,
og det får folk til at ringe.

Det har blandt andet betydet, at jeg
på trods af krisen har fået mulighed
for at ansætte en lærling på en 4-årig
kontrakt.
Og så har jeg valgt at bruge tiden
som et kreativt frirum, hvor jeg kan
arbejde med nye idéer og udvikle nye
produkter.

hfk.dk/ejerleder

Hvordan har du gjort?
Del det med os på:
hfk.dk/ejerleder
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MIG OG MIT
BYGNINGSVÆRK
6 markante bygningsværker
6 markante personer

Man siger, at Biskop Absalon grundlagde København
i 1167, og byens ældste stående bygning er Brønshøj
Kirke fra omkring 1180. Men generelt er der kun
meget få bygninger tilbage i København, som er
opført før 1600-tallet.
Krige, brande, opture og nedture har sat sit præg på
byen i de 850 år der er gået. Vi kender alle Christian
4. som en meget aktiv bygherre, men når man går
rundt i byens forskellige kvarterer ser man tydeligt,
at de er vokset frem i forskellige historiske perioder.
I disse år vokser København voldsomt, og nye
kvarterer skyder op i syd, nord og øst. Disse områder
har også deres egen stil og arkitektoniske udtryk.
Vi hylder det gode håndværk, som er med til at gøre
byen smuk. Derfor kan du på de følgende sider se
seks af byens mest markante bygningsværker - i
forskellige kvarterer og fra forskellige tidsperioder og møde de ligeså markante personer, som står bag.

Du kan også finde billederne på hfk.dk
Del din oplevelse på dine sociale medier. Brug hashtag:
#vigørbyensmuk med #godthåndværk

Mig og mit bygningsværk

BLOX er opført af Realdania og
ejes af Realdania By & Byg. På
grunden, hvor BLOX er bygget,
lå der tidligere et stort bryghus,
som dog brændte i 1960. Siden
1941 og frem til, byggeriet af
BLOX gik i gang, var der 75
kasserede forslag til byggerier
på området.

BLOX
Jesper Nygård
adm. direktør i Realdania

Tekst Jakob bo andersen
foto Ricky Molloy
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LOX er tegnet af den hollandske tegnestue OMA
og blev opført fra 2013-2018.
BLOX rummer et væld af funktioner; mest kendt er nok Dansk
Arkitektur Center, der formidler
arkitektur til et bredt kulturpublikum, og BLOXHUB, som er
tværfagligt innovationsmiljø for
bæredygtig byudvikling med
500 åbne kontorarbejdspladser.
Derudover rummer bygningen
parkeringskælder, restaurant,
fitnesscenter og private boliglejemål.
Hvad gør dette byggeri specielt?
”Der er flere ting, som jeg synes,
gør BLOX til et rigtigt interessant sted. Først og fremmest
så er BLOX en central del af
den transformation af havnen,
som vi også ser i andre byer, fra

industrihavn til en havn for mennesker. Med BLOX har vi skabt en
række unikke udearealer, som er
med til at integrere vand og by
på en helt anden måde, end vi
har set det tidligere.”
”Så har BLOX en helt vanvittig
kompleks placering fordelt på to
områder hen over en af Danmarks mest trafikerede gader.
En tredjedel af BLOX er udearealer og giver altså ikke indtægter.
Den øvelse kræver en filantropisk ejer, for at det kan lykkes.
En ambition om at ville skabe et
”mesterstykke” et meget svært
sted i byen. Om det er lykkedes,
er op til andre at vurdere. Jeg
ved, at BLOX deler vandene –
men jeg er glad for og stolt over
vores indsats.”

”BLOX er tænkt og bygget ind i
en bæredygtighedsdagsorden.
Dels i sin konstruktion som lavenergihus med solceller og fjernkøling, men også i sit indhold,
hvor vi med BLOXHUB og Dansk
Arkitektur Center i spidsen har
en stor ambition om at sætte en
stærk bæredygtighedsdagsorden. Det, synes jeg faktisk, at vi
indfrier rigtigt flot.”
”Og så, med den aktuelle coronasituation in mente, synes jeg, at

det er en vigtig pointe, at beslutningen om at bygge BLOX blev
taget, før finanskrisen ramte os
i 2008. Og selv om Realdania
havde tabt milliarder af kroner
under krisen, så fastholdt vi
projektet – det havde vi næppe
haft mod til, hvis beslutningen
skulle træffes på bagkant af
finanskrisen. Dermed var byggeriet faktisk med til at kickstarte
samfundsøkonomien efter
finanskrisen – det vil vi også få
brug for efter coronakrisen.”

Hvordan synes du, at den bidrager til at gøre byen smuk?
”Jeg er helt med på, at BLOX
deler vandene, men personligt
synes jeg, at det er en rigtig god
løsning på en bygning, som skal
løse den komplekse placering,
jeg nævnte tidligere. Historisk
set delte Københavns Rådhus og
Radisson-hotellet også vandene,
lige da de blev bygget, men over
tid har københavnerne taget

bygningerne til sig. Det tror jeg
også kommer til at ske med
BLOX.”
”Noget af det, BLOX bidrager
med, er, at bygningen faktisk
rummer en stribe af de funktioner, som man også finder i
resten af byen. På den måde
er BLOX langt mere end en
bygning.”

Hvad er du mest glad for ved
bygningen?
”I så stor en bygning er der mange steder, som man kan glæde
sig over. Det mest fortryllende
er, at BLOX har skabt nye udearealer, som ikke var der før – her
tænker jeg mest på pladsen
mellem BLOX og Fæstningens
Materielgård. Det er et helt fantastisk byrum.”
”Så er det en kæmpe oplevelse
at se, hvordan de mange forskel-

lige funktioner, som bygningen
rummer, spiller sammen. Når
du står inde i bygningen, har du
altid skråkig til mindst tre forskellige funktioner, for eksempel
kontormiljøet i BLOXHUB, Dansk
Arkitektur Center eller fitnesscenteret.”
”Og så er det bare en fornøjelse
at stå på en af bygningens mange terrasser og se på København
fra en ny vinkel.”

Mig og mit bygningsværk

Politigården er en bygning, der
er kendt af de fleste i landet.
Ikke mindst fra pressemøder,
men også fra en række danske
film og tv-serier. Særligt den
flotte runde søjlegård, der er
inspireret af Pantheon i Rom, et
meget kendt sted blandt mange
danskere.

POLITIGÅRDEN
Anne Tønnes
politidirektør i
Københavns Politi

Tekst Peter Djurup
foto Ricky Molloy
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olitigården er bygget
mellem 1918 og 1924 og
er skabt som hovedsæde for
Københavns Politi, hvilket den
fortsat er. Bygningen er fredet.
Her har politidirektør Anne
Tønnes sit kontor og sin daglige
gang som leder af Københavns
Politi.
Hvad gør dette byggeri specielt?
”Hvis man ser overordnet på
bygningen, er den jo et vartegn
for dansk politi. Den er ikonisk.
Der er ingen, som er i tvivl om,

at det er Politigården. Bygningen er tegnet og bygget som
politigård og hovedsæde for
Københavns Politi, og det bliver
den stadig brugt som, hvilket er
noget særligt. Det er langt fra
en almindelig kontorbygning, og
jeg vil tillade mig at kalde den
en arkitektonisk perle. Samtidig
er det jo et sted, hvor der er sket
mange interessante ting gennem tiderne. Ikke mindst under
2. verdenskrig, hvilket også gør
bygningen speciel.”

”Og så er det jo en arbejdsplads,
hvor der er mennesker 24/7. Vi
har vagtcentral og servicecenter
og selvfølgelig en administration
af Københavns Politi herinde. Så
det er en bygning, hvor der sker
noget,” siger Anne Tønnes.

”I forbindelse med mit kontor
ligger Parolesalen, som i dag
bliver brugt til mødelokale. Men
her må vi for eksempel ikke installere udstyr til videomøder, så
det har vi i stedet i andre lokaler,”
siger Anne Tønnes.

Inden for de senere år har
Politigården gennemgået en stor
renovering. Blandt andet er facaden blevet istandsat. Men fordi
Politigården er fredet, er der ting,
der ikke kan ændres på.

Hvordan synes du, at den bidrager til at gøre byen smuk?
”Politigården er bygget i nyklassicistisk stil, men er krydret med
mange andre byggestile, og selv

om jeg er her hver eneste dag,
er der hele tiden noget nyt at se
på. Den er fra en anden tid, hvor
man byggede nogle fantastiske
bygningsværker, som stadig
skiller sig ud. For eksempel er
søjlegården jo helt speciel. Selv
om der er larm og byggestøj
udenfor fra byggeriet ved den
gamle postbygning, er der helt
fredeligt og roligt i gården, og
længere inde finder man Mindegården med statuen Slangedræberen, som også er en ganske

særlig del af Politigården,” siger
Anne Tønnes.

Hvad er du mest glad for ved bygningen?

Og at bygningen er noget særligt, kan man se ved interessen
fra arkitektstuderende:

”Det, at man aldrig bliver færdig med
den. Bygningen overrasker konstant.
Blandt andet med de forskellige farver
på væggene fra den ene etage til den
anden. Når man åbner døren til et nyt
rum, får man en ny oplevelse. Der er så
mange spændende rum, store og små
og også mange hemmelige rum. Der er
i det hele taget så mange lækre detaljer,
som gør, at man aldrig bliver træt af at
være her.”

”Hvis vi tillod det, ville vi have
arkitektstuderende fra mange
steder i Europa gående rundt
herinde hele tiden. Vi får løbende
forespørgsler herom,” siger Anne
Tønnes.

Mig og mit bygningsværk

2150 Nordhavn er et af Københavns
nyeste udviklede områder. Det er
ikke bare et nyt postnummer, men
en helt ny bydel, der kombinerer den
gamle havns oprindelige bygninger
med nye karréer, hyggelige kanaler,
og så er det en bydel, hvor der fra
begyndelsen har været fokus på
bæredygtighed.

NORDHAVN
Anne Skovbro
adm. direktør
By & Havn

Tekst Peter Djurup
foto Ricky Molloy
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ag udviklingen står By &
Havn, og her fortæller
administrerende direktør Anne
Skovbro om kvarteret og dets
særlige elementer.
Hvad gør Nordhavnen speciel?
”Det er, at man helt fra begyndelsen for efterhånden 10 år siden
i forbindelse med den arkitektkonkurrence, som blev udskrevet
for Nordhavnen, fik sat rammen
for omdannelsen af området,
hvor bæredygtighed skulle være
et bærende element. Processen blev sat i gang i 2009 efter
klimatopmødet i København, og
det var et tidspunkt, hvor man
begyndte at tale meget om
blandt andet CO2-udledning.
Derfor var der meget fokus på
bæredygtighed i projektet. Også
i forhold til at man ønskede, at
havnens gamle huse skulle bevares. Det kan man se i dag, hvor
de gamle siloer og de gamle lave
bygninger er blevet bevaret på
en begavet måde. Se på The Silo,
hvor betonen er blevet beklædt

med metalhud udenpå,” siger
Anne Skovbro.
”Nordhavnen er et kvarter, hvor
vi prøver forskellige former for
bæredygtighed af. Et eksempel
er, at der under Lüders Parkeringshus er placeret et kæmpe
batteri, som kan lagre strøm fra
de vindmøller, der står ud for
Nordhavn. Batteriet lagrer strøm
og kan frigive elektriciteten, når
der er brug for den i kvarteret.
Det er en test, vi laver sammen
med en række partnere under
navnet EnergyLab Nordhavn.
Partnerne er blandt andre DTU,
Københavns Kommune og ABB,
og vi kan allerede se nu, at det
fungerer efter hensigten. Vi kører også med forsøg, hvor vi begrænser vandforbruget, og også
her kan vi se positive resultater.
Det er gået rasende stærkt i
forhold til, hvad vi regnede med,”
fortæller Anne Skovbro.
”Og så glæder det mig at de, der
er flyttet ind, både de private

beboere og virksomhederne, er
glade for at bo i Nordhavn. Det
er ofte sådan, at de, der flytter
ind i et nyt kvarter, har en særlig
pionerånd, og det ser vi også i
Nordhavn. Beboerne ved godt, at
de er flyttet ind i et nyt kvarter,
hvor det stadig larmer og støver,
fordi det ikke er helt færdigt, og
vi kan se, at de er langt mindre
utilfredse med byggestøj og
lignende end dem, der bor i de
gamle kvarterer i København.
Det er også sjovt at konstatere,

at nogle af de første, der flyttede
herud, nærmest er kede af, at
der er flyttet mange flere ind
efterhånden. De første kunne
godt lide det, at man kender alle,”
siger Anne Skovbro.
Hvordan synes du, at Nordhavn
bidrager til at gøre byen smuk?
”Jeg synes, Nordhavn gør byen
smuk, ved at man i kvarteret
har prøvet at tale sig ind i, hvad
København er for en by. En del

af historien, da området skulle udvikles, var, at man så på
kvarteret i forhold til, hvordan
det passer ind i København. Der
var et ønske, at der gerne måtte
være nogle tegl og mursten,
som vi kender fra brokvartererne. Det er vigtigt for københavnerne, at de kan se, at vi bygger
videre på byens identitet. Det er
ikke, fordi alt bare skal være som
i gamle dage. Men der skal være
noget genkendelighed i forhold
til, at det er København.”

”Man har set på, hvad det er for
kvaliteter, vi holder af, og hvordan man kan videreudvikle dem
i de nye kvarterer. Der skal være
variation. Der skal være handelsgader, som man kender det fra
de klassiske bykvarterer. Derfor
har vi sørget for, at der er blevet
et handelsområde i Århusgadekvarteret. Her kan man gå ned
og købe sit morgenbrød, der er
apotek og dagligvarebutikker, og
hvad der ellers skal være i en
handelsgade.”

”Vi har sikret det ved, at vi sørger
for, at vi har kontrol over underetagerne i bygningerne ved at
købe og udvikle dem til butikker
i samarbejde med en privat investor, der er 100 meter-mester
i at udvikle butikker, og det har
givet en livlig handelsgade,” siger
Anne Skovbro.
Hvad er du mest glad for ved
området?
”Det, jeg er mest glad for, er
det med, at vi kan se, at bære-

dygtighedstiltagene er begyndt
at virke. Og det skal vi arbejde
videre med. Når vi kommer på
den anden side af coronasituationen, som fylder meget lige nu,
skal vi igen til at tale om, at vi
skal bygge bæredygtigt. Jeg er
enormt bekymret over, om konklusionen efter corona bliver, at
vi skal flytte ud af byen, fordi vi
skal bo med mere plads mellem
os. Det vil være ærgerligt, da vi
nu har udviklet nye bæredygtige
måder at bo på i byen,” slutter
Anne Skovbro.

Mig og mit bygningsværk

Københavns Rådhus er tegnet af
arkitekten Martin Nyrop og stod
færdigt i 1905. Rådhuset danner
ramme for Københavns politiske
styre, Borgerrepræsentationen,
der består af 55 medlemmer.
Derudover har byens syv
borgmestre deres kontor på
rådhuset.

KØBENHAVNS
RÅDHUS
Frank Jensen
(S) overborgmester
i København

Tekst Jakob bo andersen
foto Ricky Molloy
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acaden mod Rådhuspladsen er 72 meter lang, og
langsiderne er cirka 242 meter.
Facaderne består af granit i
bunden med røde mursten og
kridtstensbånd på væggene, der
kombineres på utallige måder
i Dannebrogs farver. Centralt i
rådhusets forhus finder man
Rådhushallen, hvor Håndværkerforeningens medaljeuddeling har
fundet sted hvert år siden 1924.

Rådhustårnet er med sine 105,6
meter en af Københavns højeste
bygninger.
Hvad gør dette byggeri specielt?
”Rigtig mange danskere har jo et
forhold til Københavns Rådhus
– det er rådhustårnets klokker,
vi hører hver dag klokken 12, når
der er radioavis, og som vi ser
hvert år til nytårsaften, når vi
tæller ned til det nye år. Men vi
kender det også fra masser af
film og tv – tænk bare på Olsen
Banden og scenen, hvor de hænger i tårnuret.”

”For mig er det et kæmpe privilegie at arbejde i så storslåede
rammer hver dag. Som byens
overborgmester bruger jeg mange timer hver dag på rådhuset,
og nogle gange trækker politiske
forhandlinger ud til om natten.
Så jeg har set bygningen på alle
tider af døgnet, og det er en stor
oplevelse at se, hvordan ændringer i lysindfaldet nærmest kan
afsløre nye detaljer i udsmykningen.”

”Og så er Københavns Rådhus jo
også et historisk hus. Borgerrepræsentationen holder til her, og
der er gennem tiden sket mange
historiske og festlige begivenheder på rådhuset.”
Hvordan synes du, at den bidrager til at gøre byen smuk?
”Rådhuset er borgernes slot, og
Martin Nyrop har sammen med
sine arkitekter og håndværkere
skabt fresker, ornamenter og
detaljer, der fortæller byens

historie. Derfor er bygningen en
daglig påmindelse om, hvorfor
vi – altså Borgerrepræsentationen – er her, og hvilken opgave,
vi har.”
”Københavns Rådhus er et åbent
og tilgængeligt sted, der hvert
år bruges og besøges af rigtig
mange mennesker. Vi har blandt
andet den smukke bryllupssal, hvor over 5.000 par bliver
gift hvert år. Vi har hver uge
koncerter, udstillinger og andre
arrangementer i Rådhushallen,
og vi, der arbejder på rådhuset

til dagligt, er vant til lyden af
glade mennesker, eller musik,
der flyder ned ad gangene. Det
er skønt.”
”Og så er Rådhustårnet med sine
105,6 meter en helt central del
af den københavnske skyline.”
Hvad er du mest glad for ved
bygningen?
”Der er mange steder, jeg kunne
vælge: at stå i Rådhustårnet og
kigge ud over byen, eller at sidde
i borgerrepræsentationens sal

og se det levende lokaldemokrati
virke. Eller måske at deltage i
Håndværkerforeningens medaljeuddeling og se det nye kuld
af unge dygtige håndværkere,
der har gjort det så godt som
lærlinge, og nu bliver hyldet og
får lejlighed til at hilse på H.M.
Dronningen.”
”Men jeg vil nok især pege på
Rådhushaven. Det er en grøn
oase midt i byen, hvor man kan
nyde et øjeblik i solen. At stå der
ved Bjørnespringvandet og lade
sig suge ind af Rådhustårnet –

mens øjnene går på opdagelse i
den ufattelige detaljerigdom af
friser og ornamenter, som bygningen byder på. Selv nedløbsrørene er udsmykket. Det er det
bedste sted.”

Mig og mit bygningsværk

Med et areal på mere end 22.000 m2 er
Karen Blixens Plads en af Københavns
største pladser. Den har skabt et helt
nyt og kuperet byrum ved Københavns
Universitets Søndre Campus, hvor den
strækker sig fra Emil Holms Kanal forbi de
stramt komponerede fakultetsbygninger og
Københavns Universitetsbiblioteks mørke
glasfacade helt ned til det frodige Amager
Fælled i syd. De grønne landskabelige puder,
plantebede og træer skaber en glidende
overgang mod fælleden.

KAREN BLIXENS
PLADS
Henrik Tvarnø

direktør i A.P. Møller Fonden

Tekst Jakob bo andersen
foto Rasmus Hjortshøj – COAST (t.h.)
Klaus Holsting (t.v.)
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entralt på pladsen er
tre store bakker, som
tilsammen gemmer på flere end
2.000 cykelparkeringspladser til
universitets mange studerende
og ansatte. Bakkerne er samtidig med til at bryde den store
plads op i mindre byrum, hvor
studerende, ansatte og naboer
kan mødes og opholde sig.
Pladsen er designet af COBE og
blev indviet i 2019. A.P. Møller

Fonden har støttet etableringen
af Karen Blixens Plads med 70
millioner kroner.
Hvad gør dette byggeri specielt?
”Jeg kan pege på rigtig mange
fantastiske byggerier i København, både nogle som A.P. Møller
Fonden har støttet og mange
andre, men hvis jeg skal sige
det ligeud, så har COBE Arkitekter med Karen Blixens Plads
forvandlet et meget trist sted til

en smuk svane. Pladsen er gået
fra at være baggård til universitetet til at være centrum for hele
Søndre Campus.”
”Vi har fået løst det problem,
som desværre følger med,
når man bor i verdens bedste
cykelby: nemlig udfordringen
med cykelparkering. Med de
tre store bakker centralt på
pladsen introducerer COBE den
mest ambitiøse måde at tænke

cykelparkering på, som endnu
er set. Cyklerne parkeres under
bakkerne i lyse og tørre omgivelser, og de tre bakker er samtidig
med til at skabe en varieret og
kuperet plads, som åbner for en
masse mindre byrum.”
Hvordan synes du, at pladsen
bidrager til at gøre byen smuk?
”Universitetsområdet er et
eksempel på noget, som vi des-

værre ser mange steder, nemlig
at man opfører enkeltstående
bygninger uden tanke for rumligheden og pladsdannelser. Den
nye plads har simpelthen gjort
bygningerne langt bedre, og der
er kommet en sammenhæng
i området. Pladsen åbner sig
smukt ud mod Amager Fælled
og har også, synes jeg, formået
at trække kanalen med ind i
byrummet. Husene er hver for
sig udelukkende rette linjer, men

ved at skabe en kontrast med
bløde kurver og træer bliver
stedet menneskeliggjort, og der
er opnået en betydelig variation
på pladsen.”
”Når man går rundt på pladsen,
er det svært ikke at blive begejstret. Både når der er mange
unge mennesker, og når pladsen
er tømt for mennesker. Det kan
den nemlig også klare.”

Hvad er du mest glad for ved
byggeriet?
”Det er pladsen som helhed.
Det kan simpelthen ikke deles
op – alle elementer er tænkt
sammen og udgør en overbevisende sammenhæng. Både
de valgte materialer og den
håndværksmæssige kunnen
(det var ikke let at støbe disse
bakker så flot) underbygger
dette.”

Mig og mit bygningsværk

Da man i midten af 1700-tallet anlagde
Frederiksstaden, ønskede man at bygge
en monumental kirke for enden af
bydelens tværakse, Amalienborgaksen.
Kirkebyggeriet blev igangsat i 1749, hvor
Frederik den femte nedlagde grundstenen
til kirken. Byggeriet blev dog standset af
Struense i 1770. Efter mere end 100 års
stilstand købte C.F. Tietgen ruinen og lod
arkitekt Ferdinand Meldahl færdiggøre
kirken. Kirken blev indviet i 1894.

MARMORKIRKEN
Mikkel Wold
sognepræst

Tekst Jakob bo andersen
foto Ricky Molloy

K

irken var oprindeligt planlagt langt mere pompøs
end den nuværende. Kuplen
skulle have været højere, og der
var desuden tænkt to fritstående
tårne og en enorm søjleportal.
Kirkens officielle navn er Frederiks Kirke. Navnet ’Marmorkirken’
er et øgenavn, som er kommet,
fordi kirken er bygget af norsk
marmor. Øgenavnet har hængt

ved helt siden den første byggeperiode fra 1749-70.
Hvad gør dette byggeri specielt?
”Kirkens historie er ganske særpræget: på den ene side meget
dansk, og så alligevel ikke. Man
havde en ambition om at opføre
en monumental kirke, men det
gik ikke. Og så lå arbejdet faktisk
stille i omkring 100 år. Tietgen
købte ruinen og de omkringlig-

gende grunde i 1874, men der
var en hjørnegrund, som han
ikke kunne købe – det kalder
man den dag i dag stadig ’Tietgens Ærgrelse’. Men Tietgen fik
bygget kirken, som nu fuldender
Amalienborgaksen.”
”I forbindelse med metrobyggeriet blev der gennemført en præcis laseropmåling og registrering

af hele kirken. Og det viser sig, at
når man sammenligner opmålingen med de oprindelige tegninger af kirkens konstruktion, så
ligger bjælkerne i tagkonstruktionen fuldstændigt præcis. Så vi
har en bygning, der er bygget ud
fra nogle håndværkstraditioner,
der bare holder.”

”Og så er det jo fantastisk bare at
gå rundt i kirkerummet. Lysindfaldet gør, at man hele tiden
opdager nye detaljer i udsmykningen.”
Hvordan synes du, at den bidrager til at gøre byen smuk?
”Set ude fra har bygningen stor
skønhed, og kirken står som et

point de vue i Amalienborgaksen.
Kuplen er utrolig veludført og
regnes som en af de smukkeste
i verden.”

mulighed for at få en pause.
Det er der mange, der benytter
sig af – vi har omkring 700.000
besøgende om året.”

”Og når man så træder indenfor i
kirken, oplever man den ro, som
et kirkerum giver. Teologisk set
er kirkerummet hjemsted for
stilhed og bøn, og det er utroligt
vigtigt for en storby, at man har

Hvad er du mest glad for ved
bygningen?
”Kirkens skønhed og enkelthed
er fantastisk. Men det er selve
kirkerummets storhed, og lysindfaldet, der er det smukkeste.

For et par år siden blev kirken
istandsat, og i den forbindelse
fik vi skiftet vinduerne. Tidligere
havde vi matteret glas, men nu
har vi en anden type glas, der
bryder lyset på en helt anden
måde og giver en mere klart lys.
Det er fantastisk smukt.”

Tillykke
til Hendes
Majestæt
Dronningen

Det er en tradition, at
Håndværkerforeningen
og de københavnske laug
lykønsker Kongehuset på helt
særlige mærkedage – blandt
andet som en venlig tak for
den opmærksomhed, som
Kongehuset har tradition for at
vise det danske håndværk.

Tekst Jakob bo andersen
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foto Ricky Molloy

Gaven blev givet på vegne
af Håndværkerforeningen
København og ikke mindre
end 26 københavnske laug og
brancheforeninger.

Gentænkning af en klassiker
Det københavnske håndværks gave til
H.M. Dronningen er en perlekæde med
80 store ferskvandsperler, som er fremstillet af Emquies-Holstein.

”Jeg har altid været fascineret af perler,
og jeg vil gerne gentænke den klassiske
perlekæde. Det kommer til udtryk i en
asymmetrisk kæde, som kan skilles ad
og samles på forskellige måder, så man
selv kan bestemme forløbet af kæden,”
fortæller Diana Holstein.
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kan for eksempel bæres som en broche.
Dronningen er selv meget kreativ og legende med sine smykker, og det er i den
ånd, at perlekæden er skabt,” fortæller
Diana Holstein.
Kronen som inspiration
Perlekæden består samlet set af 80 perler, men er opdelt i fire forløb, som kan
skilles ad og samles igen med låsemekanismer. Kæden er monteret på en lås af
guld, som kæden løber gennem.
Guldlåsen kan ved første øjesyn ligne en
blomst, men inspirationen til låsen er
hentet fra hele to kroner, nemlig de store
palmetteblade fra Christian 5. enevældskrone, som kan ses på Rosenborg Slot,
og de karakteristiske perleformede bøjler
fra den Kongelige Hofleverandørkrone.
”Man skal forestille sig en krone, hvor de
otte bladformet bøjler er foldet ud. På
den måde bliver guldlåsen i virkeligheden
en symbolsk krone med reference til en
svunden tid, hvor konger og dronninger
bogstaveligt talt blev kronet,” siger Diana
Holstein.
Idé, koncept og design

”Inspirationen og lysten til at nytolke perlekæden stammer faktisk fra de danske
kronjuveler, som er udstillet på Rosenborg Slot. Flere af kronjuvelerne kan
’skilles ad’ og samles igen. Det er dels
af praktiske hensyn, så man kan pakke
juvelerne ned ved rejser, dels betyder
det, at de kan og bliver brugt forskelligt i
forskellige situationer. Dele af et diadem
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Såvel Diana Holstein som hendes partner, Hanan Emquies, har en baggrund
inden for grafisk design, bygningskonstruktion og smykkedesign. Derfor er
idé, koncept og design bærende i deres
smykker.

perlekæden løber gennem,” fortæller
Diana Holstein.

”For os er det helt centralt at starte med
koncept og design. Derfor bliver den
tekniske metode altid en konsekvens af
konceptet. I det her tilfælde har vi brugt
3D-tegning og -print til at designe og
skabe støbeformen til den guldlås, som

Det er Hanan Emquies, der har overført
Diana Holsteins håndtegnede skitser til
et 3D-tegneprogram, og selv om den
endelige formgivning sker ved en computer, ændrer det ikke fundamentalt på
designprocessen.

”Jeg arbejder med min inspiration og
idéer, skitserer på papir og laver måske
små tredimensionelle prøver i papir og
efterfølgende, som i dette tilfælde udsavninger i metal. Hanan er med undervejs,
og når vi har formen og størrelsesforholdet helt på plads, begynder vi rentegning
af designet. Tit er mine skitsetegninger
meget tæt på det endelige smykke,”
fortæller Diana Holstein.
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Hænderne skaber liv
Selv om designet er vigtigt, er håndværket naturligvis centralt.
”3D-teknologien og andre digitale processer er nye værktøjer for håndværkeren,
og det ser vi jo i mange fag. Men selv om
vi også bruger det oftere og oftere, så
har vi altid alle vores produkter i hæn-

derne. Det er hænderne, der for alvor
kan skabe liv i materialet,” siger Diana
Holstein.
Det gør sig også gældende med guldlåsen, hvor Hanan har efterbehandlet
overfladen i hånden. Det har blandt andet
givet den kontrastfyldte blanding mellem
matte og blanke dele i overfladen.

Perler er et naturligt materiale, der dannes inde

Kappevævet udskiller gradvist perlemor og

Romerne var også vilde med perler, og det

i vævet af et skalbærende bløddyr.

danner dermed perlen. Processen varer op til

førte en overgang til, at der i antikken blev

et par år.

indført love, der satte grænser for, hvor mange

Kulturperlen – eller den dyrkede perle – blev

perler en person måtte bære.

’opfundet’ i Japan i starten af 1900-tallet,

Perler har været brugt som smykker i tusindvis

og i dag anvendes næsten udelukkende

af år. Ifølge leksikonet Den Store Danske har

Elizabeth 1. af England var også glad for

kulturperler til smykker. En kulturperle dannes

man således fundet en perlekæde i en sarkofag

perler og ejede efter sigende cirka 3.000

ved at indpode et stykke kappevæv eller en

i en egyptisk kongegrav, som menes at være

perlebesatte kjoler. Det gav hende tilnavnet

lille kugle og et stykke kappevæv fra en anden

4.300 år gammel.

"perledronningen".

perlemusling i en muslings kappe eller gonad.
Kilde: Den Store Danske
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Man gør sit ypperste
Som oldermand for Københavns Guldsmedelaug var Diana Holstein ansvarlig
for nomineringsudstillingen på Koldinghus i 2018 i forbindelse med stedets imponerende udstilling ’Magtens smykker’
samt den store udstilling ’En dronning
værdig – mester, mæcen, monark’, som
blev vist på Christiansborg Slot i efteråret
2019. Sidstnævnte udstilling viste guld46

og sølvværker skabt til eller bestilt af
H.M. Dronningen. Derfor har Diana gjort
sig mange tanker om den betydning, det
har at skulle fremstille et smykke til H.M.
Dronningen.
”Danskerne er et beskedent folk, og det
er sjældent, at man som smykkedesigner, eller håndværker i det hele taget,
bliver bedt om at skabe et dybdegående

værk. Derfor er det en utrolig vigtig
funktion, kongehuset udfylder, når der
skal fremstilles et værk til for eksempel
H.M. Dronningen. Hvad enten det er H.M.
Dronningen selv, der bestiller, eller som i
dette tilfælde Håndværkerforeningen og
de københavnske laug, så gør man sit ypperste. Man strækker sig! Det er et vigtigt
element i at bevare vores kultur og vores
historie,” slutter Diana Holstein.

Siden 2007 har Diana Holstein drevet

producerer Diana Holstein og Hanan

smykke- og designvirksomheden

Emquies smykker i eget navn fra deres

Emquies-Holstein sammen med sin

værkstedsbutik i indre København.

Emquies-Holstein
m e d l e m

a f

mand Hanan Emquies.
Diana Holstein er tidligere oldermand
Diana Holstein har tidligere udført

for Kjøbenhavns Guldsmedelaug.

designopgaver for internationalt
anerkendte mærkevarebrands som

Kjøbenhavns
Guldsmedelaug
&

Se mere på: www.emquies-holstein.com

blandt andre Tiffany & Co, Ralph
Lauren, Royal Copenhagen og Georg

Se Diana Holstein præsentere gaven på

Jensen Damask. I dag designer og

www.hfk.dk/tillykke

Håndværker
foreningen
					KbH

Smykkeskrinet
Det smykkeskrin, som perlekæden til H.M. Dronningen ligger i, er
udført af håndbogbinder Malene Lerager fra Co’libri (bogbinderiet Co’libri).

op ’væk fra smykket’. På den måde bliver smykket præsenteret
lige så snart, man løfter på låget,” forklarer Malene Lerager.
Til forskel fra en almindelig bogæske er der indsat en indmad
med rum til de forskellige dele af smykket.
”Størrelsen og dybden på de enkelte rum er tilpasset præcis
til hvilken del af perlekæden, der skal ligge i rummet, sådan at
smykket ikke ligger og rasler rundt i skrinet. Ibenholtopsatsen
skal kunne tages op, og derfor har jeg skåret fingerhuller, så
man kan komme til,” fortæller Malene Lerager.
Skrinet er udført i pap, som er beklædt med gråt viskoselærred
(iris). Indmaden er skåret ud i skumpap og er ligeledes beklædt
med gråt lærred. De små rum i indmaden er derudover beklædt
med velour. Smykkets guldlås er præget ind i skrinets låg.
Smykkeskrinet er udført sådan, at hæftet om tilblivelsen af det
københavnske håndværks gave kan ligge med i smykkeskrinet.
Se mere på: www.colibri-bookbindery.dk

K g l .

H o f l e v e r a n d ø r

Co’libri

m e d l e m

a f

Håndværker
foreningen

Vi har spurgt Thomas C. Thulstrup, museumsdirektør for Kongernes Samling,
Rosenborg, hvad han synes om Håndværkerforeningen Københavns gave til
H.M. Dronningen.
”Det er en meget smuk og speciel perlekæde, som Emquies-Holstein har udført,”
starter Thomas C. Thulstrup.
”Det er rigtigt fint set af Diana Holstein
som designer af smykket at bruge Christian 5.s enevældskrone som inspiration
for smykkets guldlås. Det er nemlig en
krone, som symboliserer selve monarkiet, og den lange historie, som kongefamilien bærer med sig. Den legitimerer, så
at sige, kongefamiliens plads på tronen.
Efter grundlovens indførelse i 1849 bliver
de kongelige ikke salvet, men ved monarkens død lægges Christian 5.s krone på
kisten under castrum doloris (offentlig
fremvisning af kisten, red.). Derfor har
den en utrolig betydningsfuld symbolværdi,” forklarer Thomas Thulstrup og
fortsætter.

”Kronen er udsmykket med palmettegrene som en reference til de palmegrene,
der blev lagt for Kristi fødder, da han red
ind i Jerusalem. Palmettegrene bliver
ofte brugt af kongelige, fordi det trækker
tråde tilbage til kongen over dem alle,”
forklarer Thomas C. Thulstrup.
Smykket er som bekendt en perlekæde,
som består af 80 perler. Om det siger
Thomas C. Thulstrup:
”Perler er blevet brugt i årtusinder, og
de ses ofte som symbol på renhed og
uskyld. Men de viser også velstand,
rigdom og magt, så det er en stærk reference,” slutter Thomas C. Thulstrup.

foto Kongernes Samling. Peter Nørby.

”Smykkeskrinet er opbygget som en lukket bogæske, der åbner

En smuk gave med
mange symboler
Kongernes Samling
Kongernes Samling på
Rosenborg Slot rummer
blandt andet de danske
kronjuveler.
De danske kronjuveler
består af fire smykkesæt,
som kun må bæres af H.M.
Dronningen. De er typisk i
brug et par gange om året.
Der bæres altid kronjuveler
ved Nytårskuren, og
ellers kan det være ved
statsbesøg, særlige
begivenheder i familien eller
lignende.
Kronjuvelerne er ejet
af kronen, og må ikke
tages ud af landet og må
ikke sælges. Historien
starter med Christian 6.s
dronning, Sophie Magdalene
(1700-1770). Hun skrev i
sit testamente, at hendes
smykker ikke skulle gives
til en bestemt person, men
altid være ”ved kronen”.
På den måde ville der altid

					KbH

være pragtsmykker til
rådighed for den til enhver
tid siddende dronning. Det

Ibenholt-opsatsen
Perlekædens guldlås præsenteres på en iben-

”Man kan godt få helt sort ibenholt, men det kan

holt-opsat, hvor gravørmester Ken Schwartz

godt komme til at ligne plastik, når man har be-

fra Gravørfirmaet Schwartz har udfræset en

arbejdet og poleret det. Jeg ville hellere have, at

fordybning i klodsens overflade, som passer

man kan se, at opsatsen er udført i naturligt træ.

præcis til låsen.

Det står i øvrigt også rigtigt godt til ædelmetal,”
fortæller Ken Schwartz.

”Opsatsen og guldlåsen skal kunne stå fremme
som en ’skulptur’ i sig selv, og derfor er det først

”Jeg har poleret opsatsen op, så den faktisk føles

og fremmest vigtigt, at fordybningen i opsatsens

ligesom fløjl at røre ved, og sådan at finishen

overflade passer præcist til smykket, så det ikke

matcher smykkets udseende,” forklarer Ken

ligger og sjasker rundt. Samtidig skal H.M. Dron-

Schwartz.

var Dronning Louise (18171898), der definerede, hvilke
smykker der i dag betegnes
som kronjuveler.
K g l .

H o f l e v e r a n d ø r

Gravørfirmaet
Schwartz

m e d l e m

Se mere på
www.kongernessamling.dk

a f

Gravørlauget
i Danmark
&

Håndværker
foreningen
					KbH

ningen kunne tage guldlåsen op, så låsen skal
heller ikke sænkes så meget, at det ligger nede i

Se mere på: www.schwartz.dk

klodsen,” forklarer Ken Schwartz.
Opsatsen er udført i ibenholt fra Tanzania, og Ken
Schwartz har valgt et stykke træ, som har et vist
spil i overfladen.
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Gaven er
givet af det
københavnske
håndværk
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Kjøbenhavns
Guldsmedelaug

Sølvsmed Lone Løvschal er valgt
som ny oldermand for Kjøbenhavns
Guldsmedelaug. Lone Løvschal overtager
posten fra Diana Holstein, der har været
oldermand de seneste seks år.

Københavnerne
skal bruge penge i
genåbningen

NYOldermand

”Kære københavnere. Gå ud og 
brug penge hos de erhvervs
drivende, så vi sammen kan få gang
i hjulene igen.”
Sådan lyder opfordringen i en kampagne
fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune, der
skal få københavnerne til lommerne i
genåbningen af samfundet.

I Kjøbenhavns Guldsmedelaug

I en pressemeddelelse siger
Lone Løvschal:
”Jeg glæder mig meget til at være
oldermand for Kjøbenhavns Guldsmedelaug! Mine forgængere har
iværksat en række gode initiativer, og
jeg overdrages et særdeles stærkt,
velfungerende og traditionsrigt laug,
der tilmed har formået at forny sig
gennem næsten 600 år. I lyset af
den igangværende krise bliver det en
udfordrende tid at gå i møde for alle i
branchen, og jeg glæder mig over, at
vi, som det kollegiale netværk lauget
er, kan være med til at gøre en forskel
for mange. Mit ønske er fortsat at
sætte fokus på vores gode håndværk
og dyrke det fine fællesskab, vi har,
og jeg ser frem til at løse spændende
opgaver, igangsætte nye projekter og i
det hele taget leve op til den ærefulde
titel som Oldermand af Kjøbenhavns
Guldsmedelaug.”

STØT DE
ERHVERVSDRIVENDE
...så vi sammen
kan få vores by
på benene igen

#kbhhandler
Lone Løvschal er udlært sølvsmed fra

med egne designs af både smykker og

Georg Jensen i København i 2001 og

sølvtøj. Gennem de sidste fem år har

opnåede en Master of Art fra Royal College

Lone Løvschal været styrelsesmedlem

of Art i London i 2006. Den 43-årige

i Guldsmedelaugets bestyrelse,

Lone Løvschal driver sammen med

Laugsstyrelsen – og det seneste år båret

tre kolleger guldsmedeforretning- og

titlen viceoldermand.

Opfordringen lyder på
at bruge penge på alt
fra restaurantbesøg
og frisøren til håndværkere og gavekort
til kulturelle oplevelser for at støtte butikker, caféer og andre
erhvervsdrivende.
"På grund af coronakrisen kæmper
mange virksomheder
lige nu for at overleve,
selv om de er åbne
igen. Og det, som kan
redde dem, er kunder
i butikken. Så som
københavner kan du
gøre en forskel, når
du tager ud og spiser,
handler i butikkerne eller bestiller en
håndværker. Du kan
dermed være med
til at redde en masse
arbejdspladser," siger
Københavns beskæf-

tigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V).
På besøg hos virksomheder
"Hvis man bor i Valby, sætter
man pris på det liv, der er på
Valby Langgade og bor man
på Østerbro, nyder man godt
af, at Nordre Frihavnsgade er
en hyggelig gade med masser
af spisesteder og specialbutikker. Men sjældent har en krise
ramt så pludseligt og hårdt
som coronakrisen har, og
derfor er det vigtigt, at vi gør,
hvad vi kan for at bevare et
mangfoldigt erhvervsliv," siger
Cecilia Lonning-Skovgaard.
Hun har under coronakrisen
været på besøg hos en række
virksomheder.
"Situationen er selvfølgelig
forskellig fra virksomhed til
virksomhed, men fælles for
dem alle var, at de er bekymrede for fremtiden efter en
genåbning. De har brug for, at
kunderne har tillid til dem og
handler hos dem, hvis de skal
kunne overleve på lang sigt
- og det håber jeg, at vores
kampagne kan være med til
fremme," siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard.

værksted i København, hvor hun arbejder
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VI ER PENSION FOR
SELVSTÆNDIGE
Nyager 6 - 2605 Brøndby
Tlf: 43 96 71 41 - Fax: 43 96 71 51
DS/EN ISO 14001 certiceret
www.tofteng.dk

Tillykke!
Årets vindere af AI’s SUSTAIN-pris
går til arkitekt-, ingeniør- og konstruktørstuderende, der i projekter
søger det innovative samarbejde
og værdiskabende bæredygtighed.
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AI a/s
Refshalevej 147
DK-1432 København K
T +45 32 68 08 00
ai@ai.dk
www.ai.dk

BLIV EN DEL AF DANMARKS STØRSTE FRIVILLIGE
PENSIONSORDNING TIL SELVSTÆNDIGE
35.000 pensionsordninger og 25 mia. kr. giver os den største
samlede forhandlingskraft på pensionsområdet for selvstændige i Danmark.
Vi lægger afgørende vægt på personlig rådgivning og personlige møder.
Få mere at vide om Pension for Selvstændige. Ring på telefon 33 93 86 00
og aftal møde med en pensionsrådgiver eller besøg os på pfs.dk/mester
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På falderebet

Lokal
erhvervspolitik
gør en forskel
I takt med at mange er blevet pålagt at
arbejde hjemmefra her i coronakrisen, er
det lokale erhvervsliv blevet mere nærværende. Byens mange lokale virksomheder
– mange med flere generationer på bagen –
har nærmest fået et ”folkeligt gennembrud”.
Det, at vi har et lokalt erhvervs- og butiksliv,
tillægges igen en positiv værdi og kvalitet,
som er værd at bevare, og det skal ikke
tages for givet.
Der er heldigvis også stor opbakning til det
lokale erhvervsliv fra mange politikere og
borgmestre. Flere kommuner har fremrykket kommunale anlægs- og vedligeholdelsesopgaver, udskudt dækningsafgift og
taget andre tiltag for at hjælpe de lokale
virksomheder gennem krisen.
Det er godt og tiltrængt med ”her-og-nucorona-tiltag”. Men det er afgørende, at tiltagene følges op af reelle forbedringer af de
kommunale rammevilkår, hvis det også på
længere sigte skal hjælpe virksomhederne.
For hvad hjælper det at sætte aktiviteter i
gang, hvis bygherren skal vente mange måneder på en byggetilladelse? Hvad hjælper

det at fremrykke offentlige investeringer,
hvis opgaverne alene lander hos en snæver
gruppe af virksomheder? Hvad hjælper det
at ønske sig private arbejdspladser, når
man samtidig gør det umuligt for
medarbejderne at parkere ved virksomheden? Hvad hjælper det at
få gang i hjulene, når erhvervstrafikken ender med at sidde fast i
trafikken? Og hvad hjælper det at
udskyde dækningsafgiften, hvis
regningen blot bliver dobbelt så
høj næste år?
Kommunen har en stor indflydelse – direkte såvel som
indirekte – på de vilkår, virksomhederne skal fungere under.
Derfor er erhvervspolitik mindst
lige så vigtigt som normeringer i
børnehaven.
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