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Magasinet MESTER sætter fokus 
på godt håndværk i hovedstaden.

Det er vigtigt at fortælle og vise 
historier om godt håndværk. Og 

hvad enten du allerede er medlem 
af Håndværkerforeningen, er 
forbruger eller står overfor at 
vælge en uddannelse, så kan 
du her i magasinet MESTER 

møde dedikerede og dygtige 
håndværkere, og se eksempler på 

godt håndværk.

 
Velkommen til,  

og god fornøjelse.
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FORMAND

En ny undersøgelse, som Rambøll har gennemført, 
viser, at der findes en bred vifte af ritualer og traditioner 
omkring afslutningen af erhvervsuddannelserne, og at 
markeringen af uddannelsernes afslutning har en positiv 
betydning for elevernes faglige identitet og stolthed. 

På den baggrund vil Undervisningsministeriet nu oprette 
en pulje, hvor skoler og faglige uddannelsesudvalg sam-
men kan søge om tilskud til projekter, der skal være med 
til, at vi fejrer de nyuddannede håndværkere. 

Det er en herlig nyhed, som jeg ikke kunne være mere 
enig i. Selvfølgelig skal vi markere og fejre vores 
lærlinge, når de har overstået deres svendeprøve. 
Det må være en noget flad følelse blot at gå hjem fra 
svendeprøven uden at blive fejret. Og samtidig kan vi 
håndværksmestre gribe i egen barm og blive bedre til at 
markere vores lærlinges svendeprøve i virksomheden.

I Håndværkerforeningen hylder vi jo som bekendt årets 
dygtigste nyuddannede håndværkere ved den store 
medaljeuddeling på Københavns Rådhus. Og jeg glæder 
mig hvert år til, vi samles på rådhuset, og hylder årets 
dygtigste nyuddannede håndværkere med medaljer. I år 
er medaljeuddelingen helt ekstraordinært blevet udskudt 
til november på grund af coronasituationen, men selv-
følgelig skal årets nyuddannede håndværkere ikke 
snydes for at blive fejret.

Jeg vil gerne sige tak til de københavnske laug, 
der hvert år indstiller deres dygtigste nyud-
dannede svende, og tak til NEXT Uddannelse 
København og TEC, der er medarrangører af 
medaljeuddelingen.



Australien

Skotland

Sydamerika

Europa

Nordafrika

Rusland

Asien

Japan

Billedserie

en forståelse  

af håndværk

 
Vi har ryddet op i miljøet siden 
1945 - og gør det stadig

Lokalhistorie

Håndværker-

kvarteret 

i Nordvest

MESTER har stukket snuden i 
de lokalhistoriske arkiver, og 
her kan du læse om områ-
dets historie.

Tema

Rejs med dit fag

Håndværkere rejser ud i verden 
for at arbejde og blive endnu 
dygtigere til deres fag.

Med høj hat 

på byens tage

Skorstensfejermester 
Henrik B. Jensen sørger 
for at holde byens 
skorstene rene, og slår et 
slag for brændeovnens 
bevarelse.
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Henrik B. Jensen 
kommer kørende 

helt lydløst hen 
ad vejen i sin elbil 

med det markante 
skorstensfejerlogo 

på siden. Den kendte 
høje hat sidder på 

sned på hovedet, og 
de gyldne knapper 
glimter i solen, da 

han står ud af bilen. 
Han er en af de to 

skorstensfejerme-
stre i Københavns 

Kommune. 

ny tid. Og det husker de fleste, 
for de ved godt, at det er lovplig-
tigt,” siger Henrik B. Jensen, der 
blev interesseret i faget, allerede 
da han som 10-årig gik til skole 
i Helsingør og mødte den lokale 
skorstensfejer på cykel i fuldt 
ornat. Det blev senere hans 
læremester, men det vender vi 
tilbage til.

Brændeovne i skudlinjen
Med brændeovne som det 
primære arbejdsområde for 
landets skorstensfejere følger 
de naturligt med i den politiske 
debat om fremtiden for bræn-
deovne hos private husstande. 
Henrik B. Jensen er formand for 
miljøudvalget i Skorstensfejer-
lauget og har derfor ansvaret på 
branchens vegne for dialogen 
med politikerne både på Chri-
stiansborg og på Københavns 
Rådhus.

Få håndværkere skiller sig så 
markant ud som skorstensfeje-
ren i sin sorte uniform. Og det er 
da også et af de mere særlige 
håndværksfag, som både op-
træder i sange og eventyr. Men 
skorstensfejeren i 2020 er ikke 
en eventyrfigur. Det er en vigtig 
person i by og på land, hvor der 
fyres op i brændeovnen i de små 
hjem, bages pizzaer i den varme 
pizzaovn i byens pizzariaer og 
renses ventilationskanaler. Blot 
for at nævne nogle af de steder, 
hvor skorstensfejermester Hen-
rik B. Jensen og hans kollegaer 
renser skorstene i dagligdagen.

”Når du har en skorsten og 
brændeovn, er det lovpligtigt at 
få din skorsten renset én gang 
om året. Det foregår automatisk 
på den måde, at vi adviserer i 
god tid inden vores besøg, og 
hvis ikke folk er hjemme, får de 
en seddel med opfordring til at 
kontakte os, så vi kan aftale en 

Flere politikere ønsker at gøre 
brændeovne ulovlige af hen-
syn til miljøet, da brændeovne 
udleder partikler. Men spørger 
man Henrik, er brændeovnenes 
udledning så lille, at det ikke give 
mening at forbyde dem i hver-
ken København eller det øvrige 
land. I øvrigt er det uomtvisteligt, 
at brændeovne er en vedvarende 
energikilde. Det er CO2-neutralt 
og belaster derfor ikke klimaet. 
Det er vigtigt at holde sig for øje.

”Brændeovnene her i byen er i 
dag en lille ekstra varmekilde 
for de ca. 15.000 husstande, der 
har en. Udledningen fra dem er 
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var det ikke et fag, og der blev ikke nød-
vendigvis renset skorstene i byen, selv 
om der på det tidspunkt var brændeovne 
i ethvert hjem. Det resulterede i man-
ge brande med fatale følger, og derfor 
hyrede København en skorstensfejer 
fra Tyskland, hvor de allerede havde de 
sortklædte tagklatrere i gang. 

Det tyske har stadig sine spor på uni-
formen. Jakken hedder en collert, og 
kalotten en kæpsel, og den gjordlås, 
skorstensfejerne har i bæltet, stammer 
også tilbage fra Tyskland. Selv teksten 
på det svendebrev, som en skorstensfe-
jersvend får, står både på dansk og tysk 
stadigvæk.

”Faget blev officielt organiseret i 1778, 
men det var kun i København, hvor der 
blev oprettet et laug, og kun de køben-
havnske skorstensfejere, der kom med i 

det. Resten af landet kom først med se-
nere, men faget blev ret hurtigt udbredt 
til resten af landet, da problemet med 
de urensede skorstene ikke kun var et 
byfænomen,” siger Henrik B. Jensen.

Hvorfor en skorstensfejer har høj hat på, 
ved man ikke med sikkerhed, men Henrik 
tror på historien om, at skorstensfejerne 

på den tid blev sammen-
lignet med samtidens 
lokumsrensere, og derfor 
kun måtte gå i rendeste-
nen. Derfor valgte, ifølge 
historien, skorstensfejerne, 
at tage høj hat på, da det 
dengang var den fineste 
hat i borgerskabet. 

Tiltrukket af 
uniformen
Mange år senere gik lille 
Henrik rundt i Helsingør 
og hilste dagligt på den 
lokale skorstensfejer. 
Senere rykkede familien 
til Dronningmølle, hvor 
faderen var postmester, og 
som en af byens ”mestre” 
kendte han den lokale 
skorstensfejermester. Det 
var tilfældigvis den samme, 
nemlig Max, som Henrik 
kendte fra sin barndom, og 
han kom derfor først med 

ud som 16-årig i en sommerferie, hvor 
han blev glad for faget. Senere kom han i 
erhvervspraktik hos Max, og efter skolen 
kom han i lære samme sted. 

”Jeg var både tiltrukket af uniformen, 
som jeg synes var meget flot, og af må-
den man arbejdede på i faget. Jeg kunne 
godt lide friheden i arbejdet, og det kan 
jeg stadig. Det er et godt fag, som godt 
nok har udviklet sig meget, siden jeg kom 
i lære i 1977, men jeg elsker stadig mit 
job,” siger Henrik B. Jensen, der efter et 

minimal i forhold til udledning fra biler 
og anden transport. Så det giver ikke 
megen mening at gå benhårdt efter dem. 
I stedet skulle politikerne hellere arbejde 
på at gøre noget ved de områder, der 
virkelig er et problem,” siger Henrik B. 
Jensen.

”Der har kørt en bil rundt i byen siden 
november 2018 fra CPH 
Solutions Lab. Den måler 
alle veje og gader i kom-
munen for alle former for 
forurening. Målingen viser 
entydigt, at den værste 
forurening kommer fra 
trafikken på indfaldsvejene,” 
uddyber Henrik. 

Han tror ikke, brænde-
ovne bliver forbudt. Men 
debatten er uheldig, fordi 
det bliver udskammet at 
have brændeovne, og det 
kan betyde, at naboer ser 
skævt til dem, der har 
brændeovn, mener Henrik. 

Der er allerede gjort meget 
for at nedbringe udled-
ningen fra brændeovnene 
med en skrotningsordning 
for gamle brændeovne. 
Den har medført, at mange 
af de gamle brændeovne 
er blevet skiftet ud med 
nye, der udleder langt færre partikler. 
Nye brændeovne skal synes og registre-
res af skorstensfejeren, og ejerne får i 
den forbindelse et lille kursus i, hvordan 
man fyrer rigtigt op med tørt brænde. 
Det er også med til at sikre, at der udle-
des mindst muligt fra brændeovnene. 

Høj hat og rendesten
Vi skal flere hundrede år tilbage – i 
1700-tallet –  for at finde de første skor-
stensfejermestre i Danmark. Før den tid 
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par år hos sin læremester ville prøve 
noget nyt.

”Jeg gik i gang med Mesterskolen, som 
man skal gennemføre for at blive me-
ster, og jeg havde en god kammerat, 
som spurgte, om jeg ville til Køben-
havn og arbejde. Det ville jeg gerne, 
og jeg kom direkte til en fast plads 
på Østerbro, hvor jeg blev hængende, 
samtidig med at jeg gennemførte 
mesterskolen. 

Jeg blev hængende og var glad for 
at komme herind. Blev færdig med 
Mesterskolen i 1982 og blev mesters-
vend. Mesterens højre hånd.” 

I 1994 var der en mester i Valby, der 
gik af, og den plads søgte Henrik. 
I Københavns Kommune er skor-
stensfejerne, i modsætning til resten 
af landet, beskikket af kommunen 
i en selvejende virksomhed, SKOR-
STENSFEJERVÆSENET I KØBENHAVN, 
som administreres af Hovedstadens 
Beredskab. Sådan har det været, 
siden skorstensfejerne blev etableret i 
Hovedstaden. Idéen var, at skorstens-
fejerne skulle forebygge de mange 
brande, som for flere hundrede år side 
blev forårsaget af beskidte skorstene.

”Jeg fik jobbet i Valby i det, der den 
gang var 9. distrikt. Tilbage i halvfjerd-
serne var der 11 distrikter i byen. Nu er 
der to, hvilket siger noget om udvik-
lingen. Oliefyrene er stort set væk, og 
det samme er petroleumsovnene. Så 
nu er det brændeovne og brændefy-
rede pizzabagerier, vi sørger for at få 
renset skorstene for,” siger Henrik.  

Han blev i København og er i dag 
en af to skorstensfejermestre i det, 
der hedder Skorstensfejervæsnet i 
København.   
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ved, hvordan de fyrer rigtigt op, og det 
lærer vi dem, når vi syner og registre-
rer deres nye brændeovne. Jeg tager 
en fugtighedsmåling af det brænde, 
de bruger, og viser dem, hvordan de 
skal tænde op. Tidligere proppede folk 
alt muligt i brændeovnen. Men det 
kommer vi til livs ved at lære dem, 
hvordan det gøres mest miljøvenligt,” 
siger Henrik. 

Ventilation og  
tagrenderensning
Men Henrik og hans kollegaer er også 
i gang med andre opgaver. 

”I takt med, at skorstensfejer-
opgaverne over årene er blevet 
færre, går vi ind på nye områder.

Vi renser ventilation fra køkkener og 
badeværelser. Det er i modsætning til 
skorstensfejning et frit marked. Så her 
kan vi løse opgaver både i og udenfor 
kommunen. Vi begyndte allerede på 
ventilationsrensning tilbage i 1988 og 
har løbende fået gode opgaver. Som 
noget helt nyt har vi senest købt en 
kæmpe støvsuger med kamera til 
brug for rensning af tagrender. Så den 
skal vi i gang med at bruge og finde 
opgaver til,” siger Henrik. 

Med de nye tiltag kan vi glæde os over, 
at de flot klædte skorstensfejere med 
de høje hatte også i fremtiden vil være 
en del af gadebilledet, og derfor ikke 
kun vil være kendt af de kommende 
generationer som ham fra H.C. Ander-
sens eventyr. 

Skorstensfejerne i 
hovedstaden tænker 
på flere måder 
på miljøet. De er 
nemlig i gang med 
at udskifte bilerne 
til eldrevne biler. Så 
rundt omkring i byen 
kan man nu møde 
de lydløse Nissan-
skorstensfejerbiler, 
som Henrik og hans 
kollegaer suser rundt 
i, når de skal ud og 
feje byens skorstene. 

Udover den almindelige skorstensfej-
ning laver skorstensfejerne brand-
præventivt tilsyn og underskriver 
prøvningsattester af nye brændeovne. 
Med hensyn til prøvningsattesterne så 
startede lovgivningen af dette i 2008 
for at komme partikeludledningen 
mere til livs. Den er blevet skærpet år 
for år fra en maksimum udledning på 
10 gram partikler til fire gram partikler 
per kilo brændsel. 

”Gennemsnitligt udleder en moderne 
ovn maksimalt to gram partikler per 
kilo brændsel. Men det kræver, at folk 

Pizzaovnene skal renses
Med to mestre og i alt 11 udlærte 
skorstensfejere er byen dækket 
godt ind i forhold til behovet i dag.

”Vi renser skorstenene både for 
de privatejede brændeovne og de 
brændefyrede pizzaovne. De private 
skal renses en gang om året, mens 
skorstenen fra pizzaovnene skal 
renses minimum fire gange om 
året, da de olierede pizzaer giver 
mere sod. Så jeg kender de fleste 
pizzarier i byen,” siger Henrik med 
et smil. 

Henrik B. Jensen

m e d l e m  a f

&

Skorstensfejerlauget
af 11. februar 1778

 Håndværker
foreningen
     KbH
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Australien

New zealand

Skotland

Sydamerika

Europa

Nordafrika

Rusland

Asien

Japan

En rejse kan danne og forme mennesker 
for livet. Mange, der rejser ud, kommer 
hjem med oplevelser og viden i bagagen, 
der kan forme deres liv både privat og 
arbejdsmæssigt resten af livet. Som 
håndværker kan man lære meget nyt 
ved at arbejde i andre lande, og møde 
kollegaer med samme faglighed. For selv 
om faget grundlæggende er det samme, 
er der forskel på, hvordan det udføres i 
andre lande. 

Lige nu er det begrænset, hvor meget 
man kan rejse ud i verden på grund at 
COVID-19. Men på et tidspunkt åbner 
verden igen, og indtil da er det værd at 
overveje, om det ikke er tid til en rejse 
med håndværket.

Siden han var 14 år har Rasmus Bjørn vidst, at 
han ville arbejde med træ. Det var muligheden 
for at hjælpe faderen med at bygge sit koloniha-
vehus og mødet med den snedker, der stod for 
arbejdet, der tændte gnisten for det traditionelle 
tømrerhåndværk.

Efter sin læretid fik Rasmus job hos N.A. Nielsen 
& Søn Tømrermestre A/S. Her arbejdede han 
hovedsageligt med vindues- og tagrestaureringer 
på fredede bygninger i København samt på et par 
fredede landsbykirker. Derfor valgte han hurtigt 
at videreuddanne sig på den nye restaurerings-
uddannelse på Odense Tekniske Skole. 

I forbindelse med et studiebesøg i Roskilde Dom-
kirke mødte Rasmus en naver fra Schweiz, som 
han faldt i snak med. De mødtes nogle gange, 
hvor naveren blandt andet fortalte om sin rejse. 

Det, syntes Rasmus, lød spændende. 

”Jeg var med til nogle sven-
deaftener, som er der, 

hvor navere mø-
des. Der gik 

et halvt 
års 

TEMA

REJS MED DIT FAG
MESTER vil gerne inspirere med dette 
nummers tema, og derfor har vi sat 
fokus på de muligheder, der er i at rejse 
ud og arbejde, lære og blive inspireret for 
livet. Tag med ud i Europa, til Australien, 
Japan og Sydamerika sammen med en 
række håndværkere, der har været ude 
og er vendt hjem med et nyt syn på 
verden og deres håndværk. 

God læselyst.

33-årige Rasmus Bjørn er selvstændig 
tømrermester i København, men i mere end tre 
år var han ’farende svend på valsen’. En tur, som 
bragte ham rundt i Europa, Nordafrika, Rusland 
og Japan, og som har 
(ud)dannet ham, både 
fagligt og personligt.

“DET ER DEN
         ULTIMATIVE FRIHED”

Rasmus er naver

”At rejse er at leve”, skrev 
H.C. Andersen i ”Mit Livs 
Eventyr”. Han drog selv 
ud for at blive inspireret, 
og det er der også 
mange håndværkere, 
der gør. Fordelen ved 
håndværksfagene er, at 
der er mulighed for at 
arbejde i mange lande. 
Det har navere gjort i 
flere hundrede år, men 
der er også mange andre 
håndværkere, der tager 
ud og henter inspiration 
til deres arbejde.
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Læs mere på:
www.rechtschaffene- 
zimmerer.de/startseite.html

”En af de ting, jeg har lært, 
er, at når alt kommer til alt, 
så er vi som mennesker 
ikke særligt forskellige. 
Selvfølgelig er der noget 
kultur, som påvirker den 
måde, vi opfører os på, 
men hvis man tager det 
væk, så er vi meget ens. 
Det er tankevækkende, når 
der nu er så meget tale om 
racisme i øjeblikket,” siger 
Rasmus.

Tager de gode ting  
med hjem
Man skal have et svende-
brev for at blive en farende 
svend. Så man rejser ud for 
at dygtiggøre sig inden for 
sit håndværk. Den læring 
og træning, man opnår 
som naver, skyldes blandt 
andet det faktum, at man 
som naver maksimalt må 

arbejde samme sted i 6 måneder. Derfor 
skal man arbejde mindst 6 forskellige 
steder på sin tur.

”Det er en kæmpe oplevelse at arbejde 
hos en masse forskellige firmaer i for-

tid, fra jeg startede med at komme til 
svendeaftenerne, til jeg rejste ud. I den tid 
havde jeg mulighed for at stille spørgs-
mål, og man bliver også set an af de an-
dre. Når man rejser som naver, har man 
jo sit navertøj på, og derfor er det vigtigt, 
at man opfører sig ordentligt. På godt 
og ondt gør tøjet, at man bliver skåret 
over en kam. Så derfor er der en vis 
godkendelse, inden man kan tage på 
valsen,” fortæller Rasmus.

Dannelsesrejse

Tiden som naver har haft stor be-
tydning for Rasmus, både fagligt og 
personligt.

”Jeg har rejst i Europa, Nordafrika og 
Japan, og jeg har haft rigtig mange 
spændende oplevelser. Det at bo 
og arbejde i Japan var en kæmpe 
oplevelse, men generelt er det bare 
spændende at prøve at bo og arbejde i 
et andet land sammen med de lokale. 
At være i Istanbul og tage sporvognen 
om morgenen sammen med de lokale 
tyrkere, der også skal på arbejde. At 
blive inviteret til en fødselsdagsfest 
eller på fisketur et sted, hvor turister-
ne aldrig kommer.”

Rasmus Bjørn
m e d l e m  a f

Københavns
Tømrerlaug

Rasmus og de øvrige navere mødes 
til svendeaften en gang om måneden. 
Det foregår på værtshuset Nanok i 
Valby. Har du lyst til at høre om livet 
som naver og om muligheden for 
selv at rejse, så er 
du velkommen til at 
kontakte Rasmus 
eller møde op til en 
svendeaften.

Q R  U R L

Den rejsende skal være uddannet 
håndværker, maksimum 30 år 
ved udrejse, ugift, uden børn, 
ustraffet og gældfri. Man må 
under valsetiden ikke nærme 
sig sin hjemstavn inden for en 
radius af 50 kilometer og må ikke 
medbringe telefon.

Som naver skal man være på 
valsen (fremmedskreven) i 
minimum 3 år og 1 dag. 

Naver er en forkortelse af 
skandinaver, altså en rejsende 
håndværker fra Skandinavien. 
Det rette ord er i virkeligheden 
’farende svend’, på tysk ’wandern 
geselle’.

Den naverforening, Rasmus er 
med i, hedder ’Vereinigung der 
rechtschaffenen fremden Zimmer- 
und Schieferdeckergesellen’ og er 
den største. Da han var afsted, var 
der i alt tre danskere, der rejste. 
I øjeblikket er der ikke nogen. 
Foreningen har i øjeblikket cirka 
60 navere ude og rejse.

om, at man er en farende svend. Mange 
kigger, når man kommer, og de fleste 
kan godt se, at det ikke er et kostume, 
man har på for sjov. 

”I Japan fik jeg arbejde i et firma, som 
var specialiseret i tempelbyggerier. En 
af medarbejderne kunne en lille smule 
engelsk, men kommunikationen var ret 
svær. Men det, at jeg kom i min kluft, 
gjorde, at de forstod, at jeg gik så meget 
op i mit håndværk og havde ofret så 
meget for at komme til dem for at 
lære, at de ansatte mig. Det var virkelig 
spændende, og selv om det selvfølgelig 
nok er begrænset, hvor mange japanske 
tempelsamlinger jeg kommer til at bruge 
i mit arbejde i København, så har deres 
måde at arbejde på inspireret mig rigtig 
meget,” fortæller Rasmus. 

Ikke for alle

Der er mange forskellige mennesketyper, 
som vælger at rejse på valsen. Men det 
er bestemt ikke for alle.

”Man skal kunne være i det, at man ikke 
altid ved, hvad morgendagen bringer. 
Jeg har prøvet at løbe tør for penge, 
og jeg har sovet flere gange under 
åben himmel, end jeg kan tælle. Også i 
frostvejr. Men det giver hår på brystet, 
og det er en kæmpe personlig udvikling 
og oplevelse. Der er også det element, 
at man rejser uden mobiltelefon og med 
den oppakning, man kan bære. Man kan 
ikke lige sende en sms til mor og far eller 
vennerne.” 

”Ofte rejser man nogle stykker sammen 
og skifter måske gruppe 4 eller 5 gange 
i løbet af sin rejse. Men i Japan rejste jeg 
alene, og det var også en fed oplevelse.”

Den ultimative frihed

”For mig er livet som farende svend et 
udtryk for den ultimative frihed. Der er 
ingen faste regninger, ingen fast bopæl. 
Hvis et arbejdsforhold ikke fungerer, kan 
du rejse videre, og der er ingen forvent-
ninger om, at du er på et bestemt sted 
på et bestemt tidspunkt. Som farende 
svend er du ikke begrænset af din bopæl 
i for eksempel Storkøbenhavn. Du kan 
søge arbejde i hele verden, og undervejs 
på sin rejse kan man søge hen til virk-

Vil du rejse 
som naver?

skellige lande og se og lære, hvordan de 
bruger deres håndværk. Jeg har taget det 
bedste med fra hvert sted og smidt det 
dårlige ud, og det gør mig da uden tvivl 
til en bedre håndværker,” siger Rasmus 
og fortæller, at der er to hovedindtryk, 
som han har taget med hjem.

”I Tyskland, Østrig og Schweiz er der 
virkelig fart på. Men de er rigtig skarpe til 
at planlægge arbejdsprocesserne, og de 
er rigtig gode til at forberede og tilskære 
materialerne hjemme på værkstedet. 
Og i Tyskland især er de meget mere 
nysgerrige på nye materialer, hvor jeg 
oplever, at vi i Danmark er meget fastlå-
ste omkring materialevalg.” 

”Omvendt oplevede jeg i Japan en enorm 
ro omkring arbejdet. Man tager sig tid til 
at gøre tingene færdige, så de er perfek-
te. Det har jeg virkelig prøvet at tage med 
mig: ikke at skynde sig gennem, men i 
stedet at bevare roen i situationen og 
arbejde mig frem til den rette løsning,” 
fortæller Rasmus.

Tøjet åbner døre og sind

Som farende svend iklæder man sig den 
traditionelle ”kluft”: fløjlsbukser, vest og 
jakke i sort fløjl og den sorte bredskygge-
de hat. Kluften er det synlige vidnesbyrd 

somheder eller håndværkere, hvor man 
synes, man mangler viden. Det er frihed,” 
siger Rasmus.

Selvstændig med navere ansat

Efter sin hjemkomst har Rasmus startet 
egen tømrervirksomhed i København. 
Han driver virksomheden alene, men har 
hele tiden 2-3 navere ansat. 

”Jeg arbejder primært med renoverings-
opgaver og specialbyggeri, så mine 
kunder synes generelt, at det er spæn-
dende, at jeg har navere ansat,” fortæller 
Rasmus.

”Jeg ville nok have startet min egen 
virksomhed alligevel, men som 
nævnt har jeg taget det bedste 
med fra alle de steder, jeg besøgte 
på min rejse. Så er det svært at 
forestille sig at skulle være ansat 
et sted, hvor der er en anden som 
vil bestemme, hvordan tingene skal 
gøres,” slutter Rasmus med et smil.
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i metallegering og metalindlæg-
ning. Her fik hun privatundervisning 
i hans hjem. Det er nemlig meget 
almindeligt, at de japanske hånd-
værkere arbejder i deres hjem og 
ikke nødvendigvis har et selvstæn-
digt værksted.

”Jeg var hjemme hos ham et par 
dage om ugen, og de andre dage fik 
jeg udstyr med hjem til at arbejde 
på. Vi tog også rundt og var på 
mange besøg hos guldsmede, 
sølvsmede og andre metalsmede 
i området, og vi besøgte en del 
museer. I Kanazawa boede vi hos 
en japansk venindes forældre. De 
hjalp med kontakter til forskellige 

håndværkere, hvilket er nødvendigt 
i Japan,” siger Lene Wolters.

Den japanske kultur er på alle må-
der meget forskellig fra den dan-
ske. Det er ikke et land, hvor man 
bare kommer ind fra gaden og præ-
senterer sig. Men skal anbefales af 
andre, hvis man skal i dialog med 
japanerne og arbejde med dem. Så 
derfor var kontakten via andre en 
forudsætning for, at rejsen til Japan 
kunne lade sig gøre. 

En anden vigtigt ting er at kunne 
bare lidt af sproget. Særligt fagud-
tryk. 

Guldsmed og 
ædelmetalformgiver Lene 
Wolters og hendes mand, 
møbelsnedker og designer 
Rasmus Fenhann, rejste 
første gang til Japan på 
studietur i 2001 og igen 
i 2003. Den japanske 
håndværkstradition, der 
går tilbage til samuraitiden, 
er den dag i dag inspiration 
til meget af det, de to 
håndværkere udvikler på 
deres værksteder. Værktøj 
og metoder fra Japan 
bliver brugt i udviklingen af 
smykker og møbler. Og også 
i privatlivet er den japanske 
kultur kommet med, når der 
laves mad og dækkes op til 
middagsgæster.

Man kan roligt sige, at de 
to studieture har defineret 
ægteparrets liv på mange 
måder. Mød Lene Wolters 
og Rasmus Fenhann, der her 
fortæller deres historier.

DEN JAPANSKE 
GULDSMED PÅ 

ØSTERBRO

MED 
JAPAN 
SOM EN 
DEL AF 
DAGLIG-
DAGEN

Håndværkstraditioner 
fra samuraitiden og 

akkuratesse og forfinelse 
af håndværk gennem 

generationer. Det er, hvad 
Lene Wolters og hendes 
mand, Rasmus Fenhann, 

fik med hjem, da de for 
snart 20 år siden tog 

til Japan på en længere 
studietur.

tilbage til samuraitiden,” siger Lene 
Wolters, som sidder i sit værksted 
i en lys kælder på Østerbro og 
bladrer i sine rejserapporter fra de 
to ture til ”Solens rige”.

Lene og hendes mand var i Japan 
i 2001 og igen i 2003. Første gang 
med udgangspunkt i Kanazawa og 
anden gang med udgangspunkt i 
Tokyo. Begge ture inkluderede me-
sterlære og rundrejser i forskellige 
dele af Japan.

Fagudtryk på japansk

På den første rejse til Japan fik 
Lene Wolters undervisning hos en 
håndværker i Tokyo, der var ekspert 

I Japan bliver håndværket ikke målt 
og vejet i penge, men derimod i 
kvalitet. En japansk håndværker bli-
ver aldrig færdig med at dygtiggøre 
sig. Hver en detalje kan forfines 
og forbedres. Begrebet ”godt nok” 
eksisterer ikke. Lene Wolters er 
guldsmed, og efter sin uddannelse i 
Danmark besluttede hun og hendes 
mand, der er møbelsnedker, at 
drage til Japan for at studere hånd-
værkstraditioner og -teknikker. 

”Min mand og jeg ville begge gerne 
rejse til Japan med vores fag, da de 
i Japan har en meget gammel og 
forfinet kultur inden for netop træ- 
og metalarbejde, der stammer helt 
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værkere at rejse ud og lære mere 
om deres fag i andre lande.

”Det er sundt at lære, hvordan 
man også kan gøre. Man bliver lidt 
hjernevasket, når man er i lære i 
Danmark, i forhold til hvordan vi 
gør tingene. Men ved at rejse ud 
lærte jeg, at der er mange måder at 

komme hen til målet på, og det har 
inspireret mig i mit arbejde siden. 
Derfor kan jeg varmt anbefale alle 
håndværkere at rejse ud. Det gør 
en til en bedre håndværker og 
giver oplevelser, som man ikke får, 
hvis man bliver hjemme hele sit 
arbejdsliv,” siger Lene Wolters. 

noget, for japanerne kunne 
ikke engelsk. Men til gengæld 
kan man illustrere sig frem til 
meget, når man skal forklare 
eller have forklaret,” siger 
Lene Wolters.  

Teceremoni og håndværk

Kanazawa er et stort hånd-
værksområde fra gammel 
tid. Samuraitiden opfostrede 
håndværkere, der udviklede 
det vildeste håndværk til brug 
for samuraierne. Håndvær-
kerne lavede alt fra sværd og 
tøj til smykker og huse. Det 
skulle være det bedste af det 
bedste. 

”De gamle håndværk bliver 
ikke brugt på samme måde i 
dag, men japanerne har beva-
ret de traditionelle håndværk, 
som de holder i hævd. De vi-
ser resultaterne frem blandt 
andet ved de traditionelle 
teceremonier. Har kan man se 
vaser, kalligrafier, blomsterde-
korationer, æsker med mad, 
tekopper, tøj, tebeholdere i 
metal og mange andre flotte 
ting, som dygtige japanske 
håndværkere fremstiller,” 
siger Lene Wolters. 

”En japansk håndværker 
forfiner hele tiden sin kunnen. 
Man skal indstille sig på, at 

det tager lang tid for at blive dygtig 
til sit håndværk. Og det kan altid 
forfines. I Japan findes der ikke be-
grebet ”godt nok”. De arbejder selv 
på de mindste detaljer igen og igen. 
Og det har de gjort i generationer. 
Jo flere generationer en familie har 
arbejdet med et bestemt håndværk, 
jo finere og dermed dyrere er det. 
Det er simpelthen et salgsargu-
ment. Generelt er de japanske 

”Inden turen gik vi til undervisning 
for at lære lidt japansk. Du behøver 
ikke at kunne tale sproget flydende. 
Men det er en stor fordel at kunne 
fagudtryk og navne på værktøj og 
lignende. Inden vi tog afsted, havde 
jeg lært metallernes navne, navne 
på legeringer og basale værktø-
jer. Og så nogle små sætninger i 
forhold til når man arbejder med 
metallerne. Man skal kunne sige 

traditionelle håndværkere ikke rige, 
men deres kunnen er højt respek-
teret. De lever af bestillingsopgaver 
og af undervisning,” fortæller Lene 
Wolters. 

Værktøj og teknikker bruges stadig

Når man besøger Lene Wolters 
værksted, træder man ikke ind i et 
japansk univers, men selv om det 
er en del år siden, at hun sidst var 
på inspirationstur i landet langt 
mod øst, er der alligevel tydeli-
ge spor af det japanske i hendes 
arbejdsmetoder.

På arbejdsbordet ligger en række 
værktøjer, som er hjembragt fra 
Japan, og som hun bruger dagligt i 
sit arbejde med at fremstille unikke 
smykker, og teknikkerne, som hun 
lærte af de dygtige privatlærere, 
ligger stadig i hendes metoder. I det 
hele taget er Japan fortsat en fast 
del af familiens tilværelse, og Lene 
og hendes mand har da også taget 
deres børn med til Japan, foreløbig 
én gang.

Japansk kompromisløshed  
på Østerbro

”Vi har ikke taget den japanske 
model med hjem i forhold til ar-
bejdsform. De traditionelle japan-
ske guld- og sølvsmede sidder på 
gulvet og arbejder, det gør jeg ikke. 
Men jeg bruger teknikkerne, og har 
nogle værktøjer som jeg ikke ville 
have haft ellers. Jeg lærte meget 
om metaller og legeringer, som 
jeg ikke kunne have lært i Europa, 
så jeg har fået et andet formsprog, 
end jeg ellers ville have haft. Japa-
nerne er meget kompromisløse og 
perfektionistiske med deres hånd-
værk, det har jeg alt sammen taget 
med mig hjem,” siger Lene Wolters, 
som varmt vil anbefale alle hånd-

m e d l e m  a f

Kjøbenhavns
Guldsmedelaug

Lene Wolters
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Trææsker som levebrød

Udover de to længere ophold besøgte 
Rasmus også en masse snedkere på øen 
Hokkaido. Dér fremstiller de mange fine 
små originale træting som æsker, fugle, ure 
og andet, som bliver solgt i kunsthåndvær-
kerbutikker. 

”I Japan elsker de kunsthåndværk, og de har 
en lang tradition for den slags. Det er en 
af de store oplevelser i Japan, at man kan 
møde folk, som kan leve af det, de laver. 
Sådan noget ville man ikke kunne leve af i 
Danmark,” siger Rasmus. 

Zen-håndværk

Opholdene i Japan har defineret en stor del 
af det, Rasmus laver i dag, hvor han pri-
mært laver enkelte møbler til udstilling og 
også laver en mindre produktion af Limited 
Edition-værker forår og efterår. 

Han bruger en del værktøj, der er taget med 
fra Japan, hvor de ifølge Rasmus har utro-
ligt meget lækkert værktøj. Han har fyldt et 
helt skab med japansk værktøj, der bliver 
brugt i dagligdagen på værkstedet, og det 
er ikke kun selve værktøjet, der stadig er en 
del af hans arbejde.

”En del af det, jeg har fået med fra Japan, 
er blevet kendetegn. Jeg tager ofte fat i en 
metode, jeg har med mig fra Japan, i for-
hold til den måde jeg bruger træet på. Jeg 
har også mange japanske teknikker, som jeg 
laver nyfortolkninger ud fra. Nogle gange 
sammen med en gammel europæisk eller 
dansk teknik,” siger Rasmus og uddyber, 
hvad det er, der gør de japanske håndvær-
kere specielle.

”De er meget fokuseret på at optimere den 
måde, de arbejder på. Det er lige så vigtigt 
for dem, at processen er givende, som det 
er, at produktet bliver godt. Det går vi ikke 
så meget op i vores del af verden. I Japan 
betyder processen meget. Derfor arbejder 
de for eksempel stadig med håndværktøj, 
selv om tingene ofte kan laves nemme-
re med maskine. Det gør arbejdet mere 
langsommeligt og tidskrævende, og det kan 
jeg godt lide. Her giver begrebet ”Zen” god 
mening,” siger Rasmus Fenhann. 

studere og måle op, og det var utroligt 
inspirerende at se disse formidable hånd-
værkere arbejde. Mit hovedfokus med 
rejserne var det traditionelle håndværk 
fra samuraitiden og se, hvordan det er 
bragt op i det 21. århundrede,” siger Ras-
mus Fenhann.

Æskesnedker og samuraisværd

Efter en måned på det første værksted 
gik turen videre til en traditionel æske- 
snedker, som kunne lave det traditionelle 
æskehåndværk Sashimono. Han bad om 
at se, hvad jeg kunne, for at teste om jeg 
kunne finde ud af at bruge hans værktøj 
uden at ødelægge det. Da han havde set, 
at det gik fint, fik jeg lov at lave lige, hvad 
jeg ville. Jeg lavede en æske til tecere-
moni med japansk værktøj, og han blev 
meget tilfreds med resultatet. 

Opholdet hos æskesnedkeren varede to 
måneder, og det udviklede sig, så i dag 
har Rasmus stadig kontakt til den dygtige 
japanske håndværker.

”Han ser mig nærmest som en slags 
familie, og vi har besøgt ham flere gange 
siden. I 2017 arrangerede jeg en tur til 
Japan for 11 andre møbelsnedkere. Der 
besøgte vi ham igen, og han viste mine 
kollegaer sine kundskaber og flotte 
arbejde. Da jeg arbejdede med ham 
alene, klarede vi kommunikationen med 
den smule japansk, jeg kunne, men ved 
dette besøg havde vi en tolk med,” siger 
Rasmus, der denne gang opdagede noget 

nyt om sin japanske læreme-
ster.

”Det viste sig, at han er utrolig 
dygtig til kampsport og kan 
bruge et samuraisværd, der 
er så skarpt, at man skal 
holde sig på god afstand. 
Hele den japanske kultur med 
håndværk stammer tilbage 
fra samuraitiden, og derfor 
hænger det godt sammen 
med hans kampsportskun-
nen,” siger Rasmus.  

asmus Fenhann er selvstændig 
traditionel kunsthåndværker. 

Han blev først uddannet 
møbelsnedker og tog efterfølgende 
møbeldesignuddannelsen på Danmarks 
Designskole med henblik på at åbne 
eget værksted. Efterfølgende tog han til 
Japan med sin hustru for at lære af de 
traditionelle japanske kunsthåndværkere, 
der blandt andet fremstiller æsker til 
teceremonien. 

”Gennem gode venner i det københavn-
ske snedkermiljø fik jeg kontakt til et 
værksted, der laver traditionelle tehuse 
og også bygger hele huse i traditionel 
japansk stil. Der hjalp jeg med at lave 
moderne inventar til husene og kunne 
samtidig følge med i, hvad de andre på 
værkstedet lavede. Hver dag tog den 
gamle mestersvend en ny træsamling 
med på værkstedet, som jeg kunne 

Japansk inspiration  
til skandinaviske møb-
ler

På værkstedet på Otto Busses 
Vej designer og fremstiller 

Rasmus Fenhann sine møbler. 
De fleste bliver udstillet og 
solgt internationalt. Blandt 

andet fra Rasmus’ faste galleri 
i Paris. Meget af inspirationen til 

de unikke møbler kommer fra 
studieturene i Japan.

hfk.dk/ejendomme

Har du husket at 
bekræfte dine børn 
og børnebørns 
opskrivning på 
ventelisten?
 
 
Som medlem af Håndværkerforeningen København 
har du mulighed for at skrive dig selv samt dine 
børn og børnebørn på venteliste til en af Fonden 
Alderstrøsts lejligheder. 

For at vi kan give dig og dine børn og børnebørn den 
bedste service er det vigtigt, at du bekræfter dine 
børn eller børnebørns opskrivning og noterer de re-
levante boligønsker, senest d. 15. september 2020. 
Det skal du gøre via din personlige medlemsprofil. 

Læs mere om, hvordan du kommer godt i gang på:

fonden

Fonden Alderstrøst er en erhvervsdrivende fond,  
der blev stiftet i 1895. 

 
Fonden Alderstrøst ejer og driver en række 

boligejendomme i København, som er tilgængelige for 
medlemmer af Håndværkerforeningen København.
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de, når vi nu er i så høj kurs, og samtidig 
er opgaverne gode, og vejret bedre,” siger 
Alexander. 

New Zealand, Asien, Skotland,  
Danmark og retur

Efter et år med byggepladsarbejde i 
Australien gik turen videre til New Zea-
land og Asien, hvor Alexander primært 
tog til for at opleve noget. Siden hen var 
han i Skotland for at arbejde på en pub i 
Edinburgh. 

Vel hjemvendt gik han i gang med sin idé 
om at sende unge, fortrinsvis udlærte 
håndværkere ud til Australien og New 
Zealand. Det blev til firmaet ScandiMate. 
Et navn, der næsten gav sig selv.  

”I Australien blev jeg altid kaldt Scandi og 
ikke Dane. Samtidig har begge lande en 
”mate-kultur”. Så det lå lige for at danne 
navnet,” siger Alexander.

Alexander Ripley, 25 år, kommer fra 
Århus og har en engelsk far og en dansk 
mor. Og efter gymnasiet meldte ud-
længslen sig. Han tog til Australien, hvor 
han boede et år. Det var her, han fandt 
ud af, at folk fra Skandinavien har en stor 
stjerne downunder.

Skandinaverne i høj kurs

”Jeg kunne mærke, at det var lettere at 
få et job, når jeg sagde, at jeg var fra 
Skandinavien. Vi har et godt ry. Både fordi 
vi overholder aftaler, og fordi vi er kendt 
som dygtige og veluddannede. Hvis vi 
siger, at vi kommer kl. 6 i morgen tidlig, 
gør vi det, og det kan australierne selv-
følgelig godt lide, og samtidig er vi kendt 
for at have et højt bundniveau i engelsk, 
hvilket er vigtigt, hvis man skal gå på en 
byggeplads,” siger Alexander. 

Han havde ikke selv anden uddannelse 
end en studentereksamen, men han fik 
alligevel et fast job som ufaglært tømrer, 
selvfølgelig til en lavere løn end de 
uddannede, men til gengæld lærte han 
hurtigt at arbejde på en byggeplads.

På det år fik Alexander opbygget en 
viden om, hvordan man arbejder på en 
byggeplads, og samtidig en idé om, at 
det måtte være interessant for andre at 
komme ud og prøve sit håndværk af i et 
andet land. 

”Jeg talte med min makker om det og 
syntes, det var mærkeligt, at der ikke var 
flere, der tager til Australien for at arbej-

AUSTRALIENSTUR BLEV TIL

Nogen kalder det 
er fjumreår, mens 

andre kalder det en 
dannelsesrejse. For 

Alexander Ripley blev 
turen til Australien 

og New Zealand efter 
gymnasiet til en 

forretningsidé. Et arbejde 
som ufaglært tømrer 

skabte grundlaget 
for ScandiMate, 

der i dag sender 
danske håndværkere 

til Australien og 
New Zealand, hvor 

skandinaviske 
håndværkere er i høj kurs.

IVÆRKSÆTTEREVENTYR
Tekst Peter Djurup 

foto Privatfoto

Australien

New zealand

Skotland

Tema

Asien
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tog en uddannelse 
med speciale i iværk-
sætteri, og samtidig 
begyndte han at bygge 
videre på sit netværk til 
entreprenører og andre 
relevante mennesker i 
Australien.

Stalde, skyskrabere og 
bjerghytter

De første håndværkere 
blev hjulpet til Austra-
lien og New Zealand i 
begyndelsen af 2019, og 
siden har Alexander hjul-
pet 25 med at finde job, 
bolig, få styr på skatte-
forhold og så videre. Og 

det hele klares fra kontoret i Danmark. 
Det er primært tømrere og snedkere, 
der bliver sendt ud, men der er også 
et par blikkenslagere, murere og ufag-
lærte blandt dem, som ScandiMate 
har hjulpet.

Nogle bygger staldbygninger på en 
farm, andre skyskrabere i Melbour-
ne, og nogle er i gang med at bygge 
bjerghytter ud til de new zealandske 
søer med fantastisk udsigt. 

50 på venteliste

”Jobsamtalen bliver gennemført på 
Skype, inden de tager afsted. Vi sætter 
samtalen op med de lokale entrepre-
nører, der har brug for tømrere fra 
Skandinavien,” siger Alexander, der 
også hjælper med alt andet, i sam-
arbejde med de danske tømrere, der 
allerede er i Australien: 

”Udover job skaffer vi dem også bolig 
hjemmefra. Når dem, vi sender ud, 
kommer til Melbourne, bliver de mødt 
af to gutter, vi tidligere har hjulpet 
afsted. Og de hjælper de nye med at 
finde sig til rette og kommer med 
i fællesskabet mellem dem, der er 
dernede. I den første uge tager vi os 
af det praktiske med blandt andet sik-
kerhedskurser, som man skal på for at 
kunne arbejde. Vi hjælper med opret-
telse i bank og skattesystem, og efter 
en uge kan de gå i gang med arbejdet,” 
siger Alexander, der er til rådighed på 
telefonen hele tiden, når der er sendt 
nye unge håndværkere afsted.   

De, der tager afsted, er typisk ude i et 
til tre år. Der er en aldersgrænse på 
31 år, da Australien og New Zealand 
har et specielt visumprogram, netop 
til unge, der vil ned og opleve landet, 

mens de arbejder. Den yngste, 
som Alexander har i Austra-
lien nu, er 21 år. Nogle tager 
alene afsted, andre som mak-
kerpar, mens andre følges 
med kæresten, fordi hun skal 
læse på et lokalt universitet. 

Og udlængslen er stor. Lige 
nu er der 50 på venteliste til 
at komme med ScandiMate til 
Australien og New Zealand. 

Han testede først sin idé ved at sende 
spørgeskemaer ud på erhvervsskoler-
ne. Her svarede 9 ud af 10, at de gerne 
ville til udlandet for at arbejde, men at 
de blev stoppet af bekymringer om, 
hvad nu hvis de ikke fik et job eller får 
styr på papirerne og skattebetalingen 
i udlandet. 

Så behovet for nogen til at hjælpe 
dem var tydeligt til stede, og derfor 
gik Alexander videre med idéen. Han 

Næste 
skridt 
Canada
 
ScandiMate er i gang med 
at udvide til nye lande. I 
første omgang bliver det 
Canada, som bliver det nye 
destinationsland, som de 
vil sende håndværkere til 
fra 2021, og også Sverige 
og Norge er med i planen. 
Norge og Sverige bliver 
dog ikke destinationslande, 
men ”rekrutteringslandene” 
ligesom Danmark. 

”Canada ligner de øvrige destinations-
lande i forhold til, at de også har dette 
specielle visumprogram til unge under 
31,  og interessen for skandinaviske 
håndværkere er også stor der. Man 
kan sige, at det, vi gør, er den moder-
ne form for navere, der i hundredvis 
af år har rejst ud og arbejdet med 
deres håndværk i mange lande,” siger 
Alexander Ripley. 

Udsyn giver indsigt

Der er for Alexander ingen tvivl om, 
at de håndværkere, der rejser ud, får 
meget med hjem.

”Man udvikler sine evner inden for 
håndværket, rykker sig personligt og 
får mere hår på brystet af at være 
ude. Når jeg taler med håndværksme-
stre, der ansætter medarbejdere, der 
har været ude og rejse, siger de, at de 
af dem, der har været ude, har bedre 
kompetencer, specielt på det personli-
ge plan. Man ser typisk, at en hjem-
vendt ”verdensmand” arbejder mere 
selvstændigt. Udsyn giver indsigt. Det 
sætter tingene i perspektiv at opleve 
andre lande og arbejdsmetoder. De, 
der bliver sendt ud, kommer hjem 
som verdensmænd. Jeg siger lidt pro-
vokatorisk, at vi har verdensmandsga-
ranti,” slutter Alexander Ripley.

fonden

fondenalderstroest.dk 

Fonden Alderstrøst uddeler legater 
til gamle, værdige og trængende 
håndværkere eller deres nærmeste 
pårørende. 

For at komme i betragtning skal per-
sonen opfylde alle tre kriterier; gamle, 
værdige og trængende. Typisk uddeles 
der til personer, som alene oppebærer 
folkepension. 

Personer, som er eller har været 
medlem af Håndværkerforeningen 
København, samt deres nærmeste på-
rørende har i henhold til vedtægterne 
fortrinsret til støtte af fonden.

Legatet skal ansøges via fondens 
hjemmeside. Fonden behandler ikke 
ansøgninger der fremsendes pr. mail 
eller brev. 

Søg direkte på:

Udlodning  
af legater 
fra Fonden 
Alderstrøst
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Tog til Sydamerika

Med svendebrevet i hånden havde Chri-
stian stadig mod på verden. Derfor rejste 
han til Chile i Sydamerika, hvor han fik job 
hos landets Mercedes-importør.

”Det var guf for importøren at få en 
medarbejder, der var udlært i Europa. Og 
de var ved at falde ned af stolen, når jeg 
fortalte, at jeg havde en fireårig uddan-
nelse bag mig. Der er ingen tvivl om, at 
et dansk, eller europæisk, svendebrev åb-
ner mange døre,” fortæller Christian, der 
dog også oplevede, at han nye kollegaer 
mødte ham med en vis skepsis.

”Der var klart nogle af dem, som følte sig 
truet af mig og tænkte, at nu kom jeg og 
ville overtage deres arbejde.”

En øjenåbner

Arbejdet i Chile gav Christian en masse 
faglige erfaringer, som han stadig træk-
ker på den dag i dag. Med sin danske/
europæiske uddannelse vidste han alt 
om, hvordan man reparerer bilerne på et 
højt specialiseret værksted. Men sådan 
er virkeligheden ikke nødvendigvis i 
Sydamerika.

”Det var en stor øjenåbner at se og lære, 
at der findes andre måder at nå et mål 
på, end den måde man selv har lært. 
For selv om det ikke var verdens mest 
højteknologiske værksted, jeg arbejdede 
på, lykkedes det jo alligevel at reparere 
bilerne – bare på en anden måde end 
den, jeg kendte i forvejen,” siger Christian. 

Har fået både i pose og i sæk

Også på det personlige plan har ophol-
dene i udlandet givet Christian store 
oplevelser.

”Når jeg hører om andre, der har 
taget et sabbatår i Australien eller 
rejst rundt i verden, så afspejler 
mine oplevelser deres. Forskellen 
er jo naturligvis bare, at jeg har 
arbejdet og dygtiggjort mig inden 
for mit fag samtidig. Så jeg føler 
faktisk, at jeg har fået både i pose 
og i sæk,” siger Christian. 

Oplevelser – uanset hvilke – giver  
erfaringer, du kan bruge senere

”Det kræver noget at slå sig ned i 
et andet land, få et arbejde og lære 
sproget, blive etableret og få en bank-
konto og så videre. Men for hver ting, der 
lykkes, er det et mål, der er nået, og jeg 
tror på, at jo flere succesoplevelser, man 
får, desto mere flytter man sig person-
ligt,” fortæller Christian. 

”Når jeg kigger tilbage, føler jeg ikke, at 
der er nogle oplevelser eller uddannelse, 
der er spildt. Uanset hvor surt en situati-
on har føltes, så er der altid noget i det, 
som du kan bruge senere. Mine rejser 
har givet mig nogle værktøjer til at løse 
problemer, for uanset om du skal lære 
at tale spansk, skal møde en kunde, eller 
reparere en bil, så handler det primært 
om din egen tilgang – dit mindset. Og for 
mig at se er der ingen tvivl om, at din 
succes, særligt som selvstændig, hænger 
sammen med de erfaringer, du har sam-
let gennem tiden,” siger Christian.

Tag afsted, og kom rigere hjem

Christian er overbevist om, at man kan få 
stort fagligt udbytte af at rejse ud i ver-
den, uanset hvilket håndværksfag man 
arbejder med.

Christians Carstens er med egne ord 
temmelig stædig. Og allerede inden han 
skulle ud i første praktikperiode i sin 
læretid, vidste han, at han kun ville arbej-
de med ét bilmærke: Mercedes. På det 
tidspunkt var der dog ikke nogen praktik-
plads på et dansk Mercedesværksted, og 
derfor startede Christians udlandseven-
tyr allerede under lærlingetiden.

”Jeg tog til Holland og var i praktik på lan-
dets største Mercedesværksted. Det var 
rigtig fedt, og for mig betød det, at jeg 
kunne fokusere på mit arbejde. Der ikke 
var så mange forstyrrende elementer i 
hverdagen, som man ellers kan opleve 
som 17-18-årig herhjemme. Jeg skulle 
for eksempel ikke tænke på, hvor jeg 
skulle gå i byen i weekenden,” fortæller 
Christian, hvis far er hollænder. Så valget 
af Holland lå lige for.

Efter endt praktiktid vendte Christian til-
bage til skoleophold på Roskilde Tekniske 
Skole, og resten af uddannelsen tog han 
i Danmark.

”Da jeg skulle ud i anden praktikperiode, 
fik jeg en plads hos Mercedes i Gladsaxe 
(nu Søborg), og det var her, jeg fær-
diggjorde min uddannelse. Jeg er ikke i 
tvivl om, at mit ophold i Holland gjorde 
en forskel, da jeg søgte praktikpladsen,” 
fortæller Christian.

Som nyuddannet 
automekaniker 

boede og arbejdede 
Christian Carstens et 

år i Sydamerika. Her fik 
han ’fyldt i rygsækken’ 

med både faglige og 
personlige oplevelser – 
noget som han trækker 

på den dag i dag, hvor 
han er selvstændig 

automekanikermester.

”De bygger også huse i Pakistan, ligesom 
der også er gode restauranter i Afrika. Så 
der er masser at lære ude i verden, hvis 
du er interesseret,” siger Christian, som 
samtidig opfordrer lærere og vejledere 
på de tekniske skoler til at gribe bolden 
og bakke op, når en elev kommer med en 
’skæv idé’. 

”Selv om jeg er ret stædig, havde jeg 
også brug for hjælp, da jeg tog afsted 
som lærling. Uddannelsessystemet er 
fyldt med bureaukrati, og man har brug 
for nogen, som kan hjælpe med at finde 
vej gennem systemerne. Til gengæld får 
du en oplevelse for livet. Jeg vil i hvert 
fald ikke bytte mine personlige oplevel-
ser for noget andet,” slutter Christian.

MercLink

m e d l e m  a f

&

Københavns
automekaniker laug

 Håndværker
foreningen
     KbH

Tema

Tekst Jakob Bo Andersen

Sydamerika
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Det handler ikke kun om at have 
læst en masse bøger – og apropos 

rejse, er netop det at rejse ud også 
en god ekstra faktor for dannelsen. 
Så kort kan det siges, hvis du spørger 
Morten Emborg. 

”Jeg vil gerne gøre op med tanken 
om, at der kun er én (rigtig) form for 
dannelse. For mig at se er dannelse en 
mangfoldig og meget individuel rejse, 
som grundlæggende handler om at 
lykkedes med det liv, som du ønsker. 
Samtidig er der også et element af at 
forstå og respektere det samfund, du 
er en del af, herunder vores demokra-
ti, respekt for andre mennesker og det 
at uddanne sig og bidrage til samfun-
det,” siger Morten Emborg.

Morten Emborg understreger, at 
han ikke ønsker at starte en ’krig om 
definitioner’, men at det ligger ham 
på sinde  at gøre op med tanken om, 
at dannelse primært er forbeholdt de 
bogligt orienterede uddannelser.

”Den dannelse, der sker på en er-
hvervsuddannelse, er lige så legitim 
og værdifuld, som den dannelse du 

Det kan virke som et 
stort skridt for et ungt 
menneske, når han 
eller hun skal i gang 
med en håndværks-
uddannelse, der fører 
direkte til et arbejde 
blandt erfarne voksne 
mennesker. Men hånd-
værksuddannelserne 
danner unge menne-
sker, og gør dem klar til 
arbejdslivet. Det mener 
direktør på TEC, Morten 
Emborg, der ønsker at 
gøre op med tanken 
om, at der er mere 
dannelse i at læse 
bøger end i at lære et 
håndværk. 

Tekst Jakob Bo Andersen

Foto TEC

DANNELSE 
HAR MANGE 

STØRRELSER

får i andre uddannelser. Dannelse er 
ikke en absolut størrelse – det er en 
personlige rejse, som handler om, at 
folk skal blive den bedste udgave af 
dem selv,” siger Morten Emborg.

Faglighed er dannelse

For Morten Emborg er det at lære 
sig et håndværk, forstå 
fagets traditioner og 
metoder og indgå i daglig-
dagen på en arbejdsplads 
også dannelse. 

”Dannelse handler i høj 
grad om faglighed og 
kvalitet. Det at identificere 
det umistelige i faget og 
finde frem til kernen i 
dit fag. Det at oparbejde 
evnen til at se mulighe-
derne i et materiale og 
rent faktisk kunne forme 
og skabe et produkt, som 
man er stolt af. Dannelse 
er en meget personlig 
rejse, som starter med et 
åbent sind,” siger Morten 
Emborg. 

Håndværksmesteren 
spiller stor rolle

Det særegne ved er-
hvervsuddannelserne er, 
at eleverne i store dele af 
uddannelsen er i praktik 
i en virksomhed, hvor de 
skal lære at agere på en 
arbejdsplads og blandt 
kunder – kort sagt: i den 
virkelige verden. Derfor 
spiller håndværksmeste-
ren også en stor rolle i 
elevernes dannelse.

”En erhvervsuddannelse er jo en 
uddannelse på vej til et job. Det stiller 
krav om, at du ved, hvordan man 
indgår i et arbejdsfællesskab, og det 
er rigtigt interessant at se, hvordan 
eleverne hurtigt begynder at identi-
ficere sig med deres virksomhed og 
praktikplads allerede under uddannel-
sen – de er på vej til at blive noget.” 

Skal pirre nysgerrigheden

Dannelse er internt båret i den enkelte 
person, og det er ifølge Morten Em-
borg en vigtig pointe, at dannelse ikke 

er noget ’der bliver dig givet’. Det handler 
om, hvordan du vælger at modtage den. 

”Den mester, der lykkedes, er den, der 
forstår at pirre nysgerrigheden hos sin 
lærling, så han/hun får lyst til at under-
søge og lære. Den, der kan få eleven til 
at ’knække koden’ i forhold til faget. Så 

er det ligegyldigt, om det handler om 
atomfysik eller elektrikeruddannelsen,” 
siger Morten Emborg.

Erhvervsuddannelserne inviterer  
også til en fremtidsfortælling

”Når du lærer et håndværk, stiller du dig 
på skuldrene af fortidens håndværkere. 
Du træder ind i en faglig tradition, der 
ofte er mange hundrede år gammel. 
Men håndværkerne har gennem alle 
tider forfinet og udviklet deres metoder, 
og derfor bliver du også en del af en 

fremtidsfortælling, hvor du er med til at 
transformere dit fag – for eksempel til 
helt konkret at løse nogle af de udfor-
dringer omkring bæredygtighed og klima, 
som vores samfund står over for. Det er 
en meget stærk fortælling, og det er i 
den grad en fantastisk dannelsesfortæl-
ling,” siger Morten Emborg.

TEC-ånden

Spørger man Morten Emborg, om man 
kan identificere en særlig TEC-dannelse, 
som alle elever fra skolen er bære-
re af, peger han på to af de ’slogans’, 
som indgår i skolens grundforståelse: 
’Teknologisk og erhvervsrettet dannelse 
– vi uddanner fagligt stolte og dygtige 
mennesker’ samt ’Vi brænder for, at 
vores elever, lærlinge og kursister flytter 
sig fagligt mest muligt, tror på sig selv 
og lykkes i livet’.

”Det, som står tilbage hos vores elever, er 
en dyb respekt for deres fag og hånd-
værk. Det vi kalder faglig stolthed. Men 
også evnen til at tænke ud af boksen og 
se tingene på tværs. Og så mener jeg 
faktisk, at vi har et fællesskab, som går 
på tværs af fagene; en fælles TEC-kultur, 
som binder os sammen,” siger Morten 

Emborg  

At rejse er at …  
blive dannet

Når man taler om 
uddannelse – og særligt 
dannelse – styrer 
samtalen hurtigt hen på 
muligheden for at rejse 
til udlandet. Og det er 
ifølge Morten Emborg 
noget af det bedste, 
man kan vælge.

”Jeg har en gammel 
kongstanke om, at alle 
danskere burde have et 
halvt års u-landspligt 
som u-landsfrivillig. 
Du lærer så meget om 
verden, om medmenne-
skelighed og respekt for 
andre – det er i den grad 
med til at danne dig,” 
siger Morten Emborg.

”Som faglært har man 
en helt uvurderlig 
mulighed for at tage 
ud i verden og blive 
klogere på sit fag – både 
mens man er under 
uddannelse, men også 
når man er færdig med 
uddannelsen. Der er et 
helt fantastisk fagligt 
bytteforhold, hvor du 

kan tage ud og lære af det bedste inden 
for dit fag, hvad enten det handler om 
krydderier, mekanik eller trækonstruk-
tioner. Bare se navertraditionen, som 
jo er den ultimative (og hårde) måde at 
rejse på som håndværker,” siger Morten 
Emborg og understreger, at mindre og 
kortere rejseophold også kan gøre det.
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Sidder du og læser MESTER hos din frisør, mekaniker 
eller på din yndlingscafé? Og tænker du, bare jeg dog 
skulle klippes oftere, så jeg ikke går glip af næste 
nummer af MESTER? Så fortvivl ikke. 

Selv om du ikke er medlem af Håndværkerforeningen 
København sender vi MESTER gratis med posten til 
andre, der ligesom os brænder for godt håndværk :-)

Send en mail med dit navn og din adresse til Jakob på:

jakob@hfk.dk

...så klarer han resten, og du vil fremover få MESTER 
leveret lige ind af brevsprækken…

m
nº
12

m
e

s
t

e
r

H
å

n
d

v
æ

r
k

e
r

f
o

r
e

n
in

g
e

n
 K

ø
b

e
n

h
a

v
n

 •
 M

E
S

T
E

R
 •

 n
º

 1

n
º1

H
a

u
te Cou

tu
re og 

sm
y

kkeku
n

st 

Laugenes opvisning i perfektionism
ens tegn.  

De Skt. Loye nom
inerede m

odtager  

arbejdslegater på 15.000 kr.

Fra ingen kunder til succes m
ed 

frem
stilling af køkkener

Kulturnatten, 

kom
 til åbent hus i

k
ø

b
e

n
h

a
v

n
s

s
m

u
k

k
e

s
T

E
 

b
y

g
n

in
g

 å
b

n
e

r
 

d
ø

r
e

n
e

Teknologi-

investering i 

m
illionklassen

Håndvæ
rkerforeningen København  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESTER • nº 1 m
e
s
t
e
r

H
å

n
d
v
æ

r
k
e
r
f
o

r
e
n

in
g
e
n

 K
ø

b
e
n

h
a
v
n

 • M
E
S
T
E
R
 • n

º
 2

n
º2

H
å

n
d
v
æ

r
k
e
r
f
o

r
e
n

in
g
e
n

 K
ø

b
e
n

h
a
v
n

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
E
S
T
E
R
 • n

º
 2

f
r
a

 S
t
. k

o
n

g
e
n

s
G
a

d
e

Om fordelene ved et godt  

makkerskab, når man 

drømmer om at være 

selvstændig og gå nye veje

Makkerparret

GULD
O

p
g
ø

r
 m

o
d

f
o

r
d
o

m
m

e

Vi gør op med fordommene 

om erhvervsuddannelserne

s
id

e
 14

s
id

e
 6

m
ester

Håndvæ
rkerforeningen København • M

ESTER • nº 3

nº3

H
å

n
d

v
æ

r
k

e
r

f
o

r
e

n
in

g
e

n
 K

ø
b

e
n

h
a

v
n

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
E

S
T

E
R

 • n
º
 3

Én grøn frisørsalon har udviklet sig til en 

af Danmarks største frisørkæder med 

kunderne som medejere.

1. marts er der frist for at søge en ungdomsuddannelse 

– og der er mange gode grunde til at vælge en erhvervsuddannelse.

til forretningsudvikling

3,5
m

io. kr.uddannelse m
ed frem

tid

side 6

side 42
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Hvad skal der til før man mestrer 

noget, og opnår den bedste kvalitet? 

Det er vi gået på jagt efter hos 

kokken Bo Jacobsen

Øvelse

gør mester
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Hyggelig dag i forlystelses-

parken, med dejlig frokost 

for hele familien
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Frem
kom

m
elighed 

er en kerneopgave

Københavns Kommune er snart klar med 

en ny kommuneplanstrategi, som sætter 

retning for udviklingen af København frem 

mod 2031. 

Strategiens overskrift er ”Verdensby med 

ansvar”, og fokus er i høj grad på hvordan vi 

sikrer en bæredygtig udvikling af Køben-

havn – i forhold til miljøet, men også socialt, 

og særligt i forhold til den voldsomme ud-

bygning af København vi ser i disse år. Byen 

vokser med omkring 10.000 borgere om 

året, og det stiller store krav til flere boliger.

Hvis man er tålmodig i sin læsning af stra-

tegien opdager man, at kommunen også 

har en række visioner for erhvervslivet. Fak-

tisk står der, at ”Virksomhederne skal have 

en oplevelse af, at de er grundstammen i at 

skabe vækst og velfærd i København, og at 

Københavns Kommune ønsker en tæt dia-

log om erhvervslivets vilkår.” Hvis det ikke 

kun bliver ved oplevelsen er der håb forude.

I København er det et bærende princip, at 

der skal etableres kollektiv transport inden 

de nye bydele udvikles. Det er et godt og 

sundt princip. For når politikerne har valgt, 

at byen både skal rumme 10.000 nye 

beboere om året og flere arbejdspladser, 

så vokser behovet for transport dramatisk. 

Allerede nu ser vi, at der hver eneste dag 

pendler 180.000 mennesker ind over kom-

munegrænsen for at arbejde eller studere, 

mens 120.000 pendler ud af Københavns 

Kommune. Dertil kommer de der arbejder 

inden for kommunens grænser. Det er en 

massiv flytning af mennesker, hver eneste 

dag.Derfor er og bliver fremkommelighed en 

kerneopgave for Københavns Kommune!  

Og politikerne må se i øjnene, at det ikke er 

nok ensidigt at fokusere på kollektiv trans-

port og cykelstier. For én ting er transport 

af mennesker, en anden er den nødvendige 

erhvervstrafik. Fx varelevering, servicekør-

sel eller håndværkere - de der arbejder i 

byen, og som har behov for en bil for at 

komme rundt. De bliver fanget i trængslen 

mellem de mange pendlere, der ikke har 

mulighed for (eller lyst til) at køre med 

kollektiv transport. Derfor må vejinfrastruk-

turen udbygges og tilpasses efterhånden 

som byen vokser. 
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94 medaljer og legater for over  

1,2 mio. kroner 

Margrethe Vestager hædret som 

Æreshåndværker 2019

Nyt samarbejde sender tre 

lærlinge til Bolivia

Medaljeuddeling

20
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Tilfredse 

kunder 

kommer 

igen og 

igen

Gamle myter slider 

på håndværkernes  

troværdighed 

Drop 

autopiloten og 

standardfraser
s

id
e

 6

t
e

m
a

 s
id

e
 2

4

s
id

e
 4

6

P
å

 f
a

l
d

e
r

e
b

e
t

Generations-gift

Regeringen ønsker at tilbagerulle 

skatten på generationsskifte af 

virksom
heder fra de nuvæ

rende 

seks procent til 15. Baggrunden for 

at æ
ndre den tidligere gennem

førte 

nedsæ
ttelse er, ifølge skattem

inister 

Morten Bødskov, at lem
pelsen ”gav 

skæ
ve skattelettelser for én m

illiard 

kroner til de danskere, der i forvejen 

har m
est”. 

Men er håndvæ
rksm

esteren m
ed 

tre svende og en læ
rling virkelig 

blandt de rigeste danskere? Næ
ppe! 

Alligevel er det i høj grad dem
 der 

bliver ram
t, når skattefar kom

m
er og 

tøm
m

er virksom
hedens pengekasse 

ved et generationsskifte. 

Et nem
t generationsskifte, af i øvrigt 

sunde og veldrevede virksom
heder, 

er en sam
fundsm

æ
ssig fordel. Det 

fastholder eksisterende arbejdsplad-

ser, og det sikrer at virksom
heden 

kan udvikle sig m
ed en ny genera-

tion, der arbejder, tæ
nker og gør 

tingene på deres egen m
åde. En 

høj afgift derim
od, presser isæ

r de 

m
indre virksom

heder, der derm
ed 

kan ende ud i lukning eller konkurs, i 

stedet for et fornuftigt generations-

skifte. Det vil væ
re at læ

gge gift ud 

for virksom
hederne. 

Morten Bødskov har i debatten gen-

taget Socialdem
okratiets tanker om

, 

at virksom
heder ved generationsskif-

te skal kunne overdrages skattefrit 

til en erhvervsdrivende fond. Mens 

det m
eget vel kan væ

re en god idé 

for store virksom
heder, så giver det 

absolut ingen m
ening for frisørsalo-

nen i Brønshøj m
ed to ansatte, eller 

en glarm
estervirksom

hed i Ballerup 

m
ed m

ester og tre svende. 

Derm
ed vil et sådant forslag de facto 

betyde, at det prim
æ

rt er de sm
å 

virksom
heder, som

 skal betale skat 

ved generationsskifte. Den forhøjede 

skat på generationsskifte bliver på 

den m
åde næ

rm
est en dum

m
ebøde, 

hvor m
an straffes for at væ

re en 

m
indre ivæ

rksæ
tter, der tager en 

risiko ved at starte en virksom
hed, 

skabe arbejdspladser og væ
kst.

Måske kan regeringen tjene lidt på 

den korte bane, m
en m

an taber på 

den lange bane. 
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Hos La Glace holder de fanen for det  

gode håndvæ
rk højt. M

ød kvinden bag  

konditoriet i Skoubogade.
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Kager, kasketter og knive.  

Flere forbrugere foretræ
kker  

håndlavet håndvæ
rk.
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Brænder du også 

for godt håndværk?
gratis

se side 56

MED HØJ HAT PÅ BYENS TAGE
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Seminaret faciliteres af Tom Lindquist og 
foregår tirsdag 6. oktober 2020, klokken 
15-19 i Moltkes Palæ.

Deltagergebyret er 495 kroner/person. 
Kurset er målrettet ejerledere, men du 
er velkommen til at invitere din ledende 
medarbejder med. 

Bindende tilmelding senest  
d. 2. oktober 2020. 

få mester i  
postkasseN

gratis

BRÆNDER
DU OGSÅ FOR
GODT HÅNDVÆRK?

HVILKEN VÆRDI GIVER 
JEG TIL MINE KUNDER?

hfk.dk/ejerleder

Mere konkret skal vi  
tale om følgende:

 ·  Forstå din forretningsmodel og de 
forskellige elementer i den ud fra 
Business Model Canvas.

 ·  Brug forretningsmodellen til at 
differentiere dig i forhold til kon-
kurrenter og kunder.

 ·  Skab overblik over dine kunder ved 
at segmentere -> definer forskel-
lige personaer, så du har et klart 
billede af, hvilke kundetyper du 
arbejder med for bedre at kunne 
forstå dine kunders behov, og 
hvilke ting som er vigtige, når de 
skal vælge leverandør (købspara-
metre).

 ·  Skab overblik over din forretning 
ved at segmentere produkter/
ydelser og services.

 ·  Bliv skarp på, hvilke værditilbud du 
som virksomhed tilbyder marke-
det, og hvor du differentierer dig i 
forhold til dine konkurrenter, samt 
hvilken værdi dine produkter og 
services bringer kunder.

 ·  Få skabt sammenhæng mellem 
dine produkter/service og dine 
kunder, således du kan blive meget 
skarp i din kommunikation og der-
med ramme dine kunders forvent-
ninger og behov.

Dagens oplægsholder er Claus Dam-
gaard. Claus er uddannet elektriker, 
har været medejer af en kæde af 
diskoteker og barer, arbejdet som virk-
somhedskonsulent og de seneste seks 
år ejer og partner af Indkom. Indkom 
er et konsulenthus, som har speciali-
seret sig i at hjælpe små og mellem-
store virksomheder med forretnings-
udvikling, strategi og virksomhedsdrift. 

Tilmeld dig her

Efter du har fået din strategi og forretningskoncept på plads, er det tid til at 
tage et nærmere kig på dine produkter og kunder. Til det kan du bruge en 
model, som hedder Business Model Canvas, som du vil blive introduceret til på 
dette seminar.

Dagens spørgsmål er: Hvilken værdi giver dine produkter og ydelser 
til kunderne, hvordan kan du differentiere dig i forhold til dine 
konkurrenter, og hvor du har den bedste indtjening?

OKT

6       
Ejerlederseminar

33
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Amager Bio 
Dato: 4. Februar 2021 
Tid: 18:00 – 21:30

FEB

4

DET ER SJOVT

Tag med til standup, og hyg med de andre medlemmer. 
En aften, hvor vi skal have det RIGTIG sjovt! 

Amager Bio

Premiere

Christian Fuhlendorff

hfk.dk/aktivitetscenter

34

aktivitetscenter

Lorem

OKT

25

NOV

24

APRIL

9

Robin Hood 

Teaterforestilling for hele familien  

Et teatereventyr i Sherwoodskoven og med 
optakt fra instruktør Frede Guldbrandsen

Blomsten fra Hawaii

Opera Premiere

Vi skal opleve operetten i de smukkeste 
omgivelser på Hofteatret.

Patrick Dorgan 

Koncert i DR Koncerthuset 
 
Herlig popmusik og hygge forinden med andre 
medlemmer. Et perfekt arrangement, en fredag 
aften i april. 

aktivitetscenter

hfk.dk/aktivitetscenter



FOTO  

per 

morten 

abrahamsen

”Vi har ryddet op i miljøet 
siden 1945 - og gør det 
stadig.” 

Sådan præsenterer 
vognmandsforretningen 
Tofteng A/S sig på deres 
hjemmeside. Tofteng A/S 
er en moderne miljøbevidst 
vognmandsforretning, 
der er specialiseret inden 
for genbrug, miljø og 
affaldshåndtering.

Tofteng A/S blev stiftet i 
1945 og ejes i dag af Henrik 
Tofteng, hvis morfar 
grundlagde virksomheden.

Billedserie 

En forståelse 

af håndværk

36 37



Restaffald, som Hasan og 
Flemming henter i dag, 

køres til ARC på Amager, 
hvor det brændes og 

bliver til varme og varmt 
vand hos hovedstadens 

boliger.

Flemming og Hasan 
henter affald hos op 

mod 150 virksomheder, 
hoteller og restauranter 

om dagen.

Hasan er oprindeligt 
udlært maler, og 

Flemming har tidligere 
arbejdet på kontor. 

Flemming og Hasan 
kører sammen i 

dag, fordi de kører i 
Københavns centrum - 
normalt er der kun en 

mand på en bil.



Tofteng A/S håndterer 20 
forskellige typer affald 

(fraktioner). Affaldet 
hentes i forskellige 

vogne og køres til 
genbrug eller deponi. 

”I Danmark har vi et 
mål om, at vi skal 

genanvende 50 procent 
af vores affald i 2022. 

Det er et ambitiøst mål, 
som vi er med til at gøre 
til virkelighed,” fortæller 

Henrik Tofteng.



Der findes 12 forskellige 
transportuddannelser, og 

den nærmeste tekniske 
skole, hvor du kan tage 

en transportuddannelse, 
er TEC i Hvidovre.



Tofteng A/S er medlem af Vognmandslauget, der blev 
stiftet i 1478. Vognmandslauget har altid været en del af 

Håndværkerforeningen.

Tofteng A/S

m e d l e m  a f

&

Vognmandslauget

 Håndværker
foreningen
     KbH
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Håndværkerforeningens medaljeuddeling foregår den 3. november 
2020 på Københavns Rådhus under overværelse af H.M. Dronning 
Margrethe, som hilser på hver af de unge håndværkere.

Blandt de mange gæster finder vi flere ministre, Københavns og 
Frederiksbergs borgmestre, tidligere Æreshåndværkere, repræsen-
tanter fra erhvervsliv, laug, organisationer og erhvervsskolerne. Og 
naturligvis medaljemodtagernes læremestre og familier.

Medaljemodtagerne får overrakt enten en sølv- eller bronzemedalje 
som symbol på en veludført svendeprøve. Med medaljeuddelingen 
vil Håndværkerforeningen gerne vise sin anerkendelse og stolthed 
over, at de unge håndværkere løfter og viderefører dansk håndværk. 

De unge håndværkere, der får medalje, er uddannet i de københavn-
ske laugs medlemsvirksomheder og har taget deres svendeprøve på 
hovedstadsområdets erhvervsskoler.

Medaljeuddelingen arrangeres i samarbejde med NEXT Uddannelse 
København og TEC.

Læs mere på:

Hvert år siden 1867 har Håndværkerforeningen København 
hyldet årets dygtigste håndværkere med medaljer. 

hfk.dk/medalje

Vi hylder årets dygtigste 
håndværkere

Medaljeuddeling

”Det var en fantastisk oplevelse, og 
jeg ser det som en stor personlig 
anerkendelse, at min mester har 
indstillet mig til Håndværkerforenin-
gens medalje. Det viser, at jeg kan 
noget med mine hænder, og at jeg 
er dygtig til mit fag. Det er ’et skill’ og 
ikke noget, man kan læse sig til,” siger 
Sara Broberg.

Vil lære af dem, der er dygtigere

”Jeg har fået medaljen, fordi jeg er god 
til mit fag, men det betyder jo ikke, at 
jeg er verdensmester. Jeg har stadig 
meget at lære. Jeg kan huske, at ham, 
der holdt ’medalje-talen’ sidste år, for-
talte, at han var rejst ud i verden, hvor 
han havde arbejdet sammen med an-
dre dygtige håndværkere. Det har jeg 
prøvet at stræbe efter – at tage ud og 
møde nogle, der er dygtigere end mig 
selv, og lære af dem,” fortæller Sara.

Sara Broberg er udlært kok og modtog i 2019 Håndværker- 
foreningen Københavns medalje af sølv for en vel udført  
svendeprøve. Hun fik overrakt medaljen under overværelse af 
H.M. Dronningen 
ved Håndværker-
foreningens store 
medaljeuddeling 
på Københavns 
Rådhus.

”Jeg er blevet inspireret til 
at gøre mig dygtigere”

Sara skal holde tale 
for dette års medalje-
modtagere

Det er en tradition ved 
medaljeuddelingen, 
at en af sidste års 
medaljemodtagere 
holder tale 
for dette års 
medaljemodtagere. I 
år skal Sara Broberg 
holde ’medalje-talen’.

Blandt tidligere talere 
er stenhugger Mikkel 
Torp, skræddermester 
Kathrine Kaysen og 
Formel 1-mekaniker 
Emilie Rath.
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Derfor har Sara i det se-
neste år sagt sit faste job 
op og har i stedet arbejdet 
på en række forskellige 
restauranter, for på den 
måde at ”samle til sig” af 
viden og færdigheder.

”Det er rigtig spændende, 
for hvis man er indstillet på 
det, er der rigtig meget at 
lære,” fortæller Sara.

Håndværk er et urinstinkt

Når Sara fortæller til folk, hun møder, 
at hun er uddannet kok, oplever hun, 
at det skaber genklang, og at det 
skaber billeder og åbner samtaler. 
For eksempel om hvad man godt kan 
lide at spise, hvordan man tilbereder 
en bestemt grøntsag eller noget helt 
tredje.

”Jeg tror, at det er et urinstinkt hos 
mennesker at frembringe noget, og 
derfor kan man forholde sig til det. Og 
det fede er jo, at hvis du mestrer et 
håndværk, kan du starte med ingen-
ting og ende med for eksempel et 
lækkert måltid,” slutter Sara Broberg.
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Håndværk har sat sit præg på byen 
på andre måder end med smukke 

bygninger og pladser, samt værksteds- 
og specialbutikker. I det københavnske nordvestkvarter 
har intet mindre end 43 veje fået navne, som er hentet 

hos håndværket og andre embeder. MESTER har stukket 
snuden i de lokalhistoriske arkiver, og her kan du læse 

om områdets historie.

Fra mark til storby

Det område, vi i dag kender som Nordvestkvarteret, 
hed tidligere Utterslev Mark og var delt mellem 
16 bondegårde. Kvarteret omkring Lygten hørte til 
gården Utterslev gård, og da ejeren Peder Fedder-
sen døde i 1845, valgte hans arvinger at udstykke 
jorden i 11 grunde. Det blev startskuddet til det helt 
nye industri- og boligkvarter. 

I løbet af de første 50 år oplevede området nær-
mest et befolkningsboom, og omkring 1900 boede 
der næsten 5.000 mennesker i kvarteret. Største-
delen af 1800-tallets byggeri i kvarteret bestod af 
1½-2½-etagers huse, hvoraf det meste dog er væk 
i dag.

”I den periode var området præget af nærmest 
lovløse tilstande. Det var et utroligt fattigt område, 

og folk byggede stort set, som de ville, med slum og 
skod til følge. Kvarteret hørte til Brønshøj-Rødovre 
sognekommune, som slet ikke magtede at holde 
styr på området. Så der var ikke noget at sige til, at 
man sagde ja til at blive indlemmet i Københavns 
Kommune i 1901,” fortæller Helge Baun Sørensen, 
næstformand i Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, 
Husum og Utterslev.

Lokalhistorie

HÅNDVÆRKER-
KVARTERET 

I NORDVEST
Oldermandsvej

Bisiddervej

Buntmagervej

Sadelmagervej

Frimestervej

Sporemagervej

Tøndebindervej

Stenhuggervej

Bygmestervej

Bogtrykkervej
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Flere af boligejendommene i kvarteret 
blev opført i stilarten funktionalisme, 
som var en helt ny stilart på dette 
tidspunkt. Inspirationen kom fra udlan-
det, specielt Tyskland og Frankrig. 

I funktionalismen er funktionen det 
vigtigste formål. Dekoration og pynt, 
som ikke havde en funktion, skulle 
fjernes, og enkelthed 
og rene linjer var 
idealet. Beton og stål 
kom på mode, og 
da det senere blev 
muligt at massepro-
ducere bygningsdele, 
kunne man hurtigt 
opføre store byg-
ninger. 

Nordvestkvarteret er 
dog hovedsageligt 
bygget før ’industriali-
seringen af byggeriet’, 
og derfor er ejendom-
mene fuldmurede 
bygværker.

I slutningen af det 19. århundrede 
begyndte flere virksomheder at flytte 
til området, særligt til Lygtekvarteret 
og Rentemestervej. Mest kendt er nok 
Mejeriet Enigheden, Glud & Marstrands 
emaljefabrik, Plastfabrikken NJ samt 
Schous Fabrikker. 

En socialdemokratisk drøm

Baggrunden for København Kommu-
nes opkøb af området var, at man 
ønskede at få plads til nyt boligbyggeri 
i forbindelse med saneringer i det 
indre København. Det er blevet kaldt 
”en socialdemokratisk drøm at opføre 
boligkvarterer, hvor borgerne kunne 
leve fra vugge til grav, uden at skulle 
bevæge sig mere end et par gader.”

Med udbygningen af Nordvest fulgte 
nye vejnavne

”Området voksede stærkt i 1930'erne 
med en mængde beboelsesejendom-
me og havde oprindelig en række 
vejnavne efter kongelige personer, 
Dagmar, Alexandra. Men det passede 
bestemt ikke til beboernes sociale 
niveau, så omkring 1930 fik en stor 
håndfuld veje nye navne efter gamle 
professioner og erhverv. Mange af 
dem er helt ukendte i dag (og var det 
også nærmest dengang), for eksem-
pel frimester, brofoged eller tingskri-
ver. Men de er smukke og tydelige, og 
folk kan lide at sige dem,” fortæller 
Helge Baun Sørensen fra Lokalhisto-
risk Selskab.

Gedigne og funktionelle boliger 

Det nye boligbyggeri i Nordvestkvarte-
ret blev i stor stil opført af almennyt-
tige boligselskaber som for eksempel 
Arbejdernes Almennyttige Boligsel-
skab (AAB) med det formål at skabe 
gode boliger til Københavns voksende 
arbejderbefolkning. I dag er området 
mere broget og bærer præg af mange 
etniske og sociale grupper.
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Fredriksborgvej
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Området falder, groft sagt, i en vestlig del, som er navngivet 
med embedsbetegnelser, og en østlig del navngivet med 
håndværksbetegnelser.

I den østlige del finder vi hovedvejene Oldermandsvej og 
Bisiddervej samt navne som Buntmagervej, Sadelmagervej, 
Frimestervej, Sporemagervej, Tøndebindervej, Stenhugger-
vej, Bygmestervej og Bogtrykkervej.

Her finder du ’Håndværkerkvarteret’ i Nordvest
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Vejnavne og  

adresser  

i Danmark

foto Københavns Stadsarkiv

I løbet af 1920’ern opstod der behov for, 
at rydde op i kommunernes vejnavne, 
fordi der i mange tilfælde var veje med 
enslydende navne i flere kommuner. 

I det nye Nordvestkvarter var der også 
en lang række gadenavne, som blev 
omdøbt. For eksempel blev Dagmarsvej 
ændret til Drejervej / Rebslagervej af 
hensyn til Dagmarsgade på Nørrebro og 
Dronning Dagmars Allé i Valby. Caro-
linevej blev af hensyn til Carolinevej i 
Hellerup omdøbt til Provstevej.

Behov for ’rige muligheder’

Der fandtes ikke på det tidspunkt en 
vejnavnegruppe for området, som man 
kunne hente nye vejnavne fra, så en så-
dan skulle vedtages. Fordi man var i gang 
med en udbygning af Nordvestkvarteret 
ønskede man at finde en navnegruppe 
med ’rige muligheder’. 

Da Kommunalbestyrelsen tidligere havde 
godkendt navnene Bispevej, Skoleholder-
vej, Møllerlodden, Klokkerhøj og Graver-
vænget indstillede Fællesudvalget i 1930 
”at man benytter gamle Embeds- og 
Bestillings-Betegnelser samt Haandvær-
ker-Navne o. lign ved Navngivningen af 
Vejene her”.

Det førte til, at man i 1930 blandt andet 
omdøbte Christiansvej til Gørtlervej, Lou-
isevej blev til Bødkervej, mens Dagmars-
vej blev opdelt og omdøbt til henholdsvis 
Drejervej og Rebslagervej.

I 1934 da området var yderligere tilbyg-
get skrev Fællesudvalget igen til Kom-
munalbestyrelsen. Med henvisning til 
den tidligere beslutning om at anvende 

embeds- og håndværksbetegnelser blev 
det indstillet, at de (ny)udlagte vej skulle 
navngives Oldermandsvej, Bisiddervej, 
Skaffervej og Frimestervej, samt at de 
projekterede passager mellem Older-
mandsvej og Bisiddervej skulle benævnes 
Vagtmestervej, Tøjmestervej, Sporema-
gervej, Sadelmagervej med flere.

Vejnavne kommer i grupper

Vejene i Nordvest blev navngivet ud fra 
et princip om gruppenavngivning, som er 
et af de hyppigst anvendte navngivnings-
kriterier, når veje i et nyt område skal 
navngives.

Ph.d. Line Sandst skriver i sin Ph.d-af-
handling om urbane stednavne fra 2016, 
at ”Gruppenavngivningsprincippet kendes 
fra det tysk-romerske rige, da kejser Ma-
ximilian i 1516 navngav en række kanoner 
med antikke kvindenavne (Jørgensen 
1972, s. 13). Siden genkendes det som 
urban navngivningsstrategi i København 
fra to forskellige tidsperioder. Den første 
periode fandt sted 1610-1670 da man bl.a. 
byggede Skipperboderne og Nyboder, 
mens den anden periode startede da 
Københavns volde sløjfedes i midten af 
1800-tallet og er videreført frem til i dag 
(Jørgensen 1970, s. 106).”

I perioden 1930-39 blev intet mindre end 
43 veje i Nordvestkvarteret navngivet 
inden for tematikken med embeds- og 
håndværkerbetegnelser, og navnegrup-
pen er den største i København.

"Vejnavne tjener mange, mange 
forskellige formål og anvendes 
tusindvis af gange hver dag, 
hvor nogen skal skrive en 
adresse i GPS'en eller finde 
den på en smartphone eller 
en internetside. Det er derfor 
vigtigt, at der så vidt muligt 
ikke er tvivl om, hvordan 
man skal skrive vejnavn og 
adressen rigtigt i politiets og 
beredskabets systemer, eller 
når der skal bringes pakker, 
post og varer ud. 

Det er en kommunal opgave 
at fastsætte vejnavne, jf. 
adresselovens § 2. For at 
sikre kvaliteten af vejnavne 
kontrolleres retskrivningen 
af vejnavne ét centralt sted, 
før vejnavnene kan tages i 
brug. Kontrollen sker hos SDFE 
(Styrelsen for Dataforsyning og 
Effektivisering).

Det fremgår herudover bl.a. 
også af bekendtgørelsens 
§ 6, at et vejnavn, som 
allerede findes inden for 
et postnummer, ikke må 
fastsættes for en anden vej 
inden for samme postnummer, 
ligesom et nyt vejnavn 
ikke må fastsættes, når 
det samme eller næsten 
enslydende vejnavn er 
fastsat eller reserveret for 
en anden navngiven vej inden 
for en radius af 15 km. Disse 
regler er fastsat for at sikre 
entydigheden af vejnavne, 
så misforståelser om fx 
ruteberegninger hos bl.a. 
beredskabet undgås."

Læs mere i Nyhedsbrev om 
regler for vejnavne på:

sdfe.dk

Sådan kom håndværket 
ind i de nye vejnavne i 
Nordvestkvarteret
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På falderebet

Om en god måneds tid åbner det nye folketingsår. 
I år sker det i lyset af coronakrisen, og en af Folke-
tingets allervigtigste politiske opgaver er at sikre 
en fortsat forsvarlig genåbning af samfundet – og 
ikke mindst erhvervslivet. 

For regeringens konsekvente nedlukning af landet 
tilbage i marts har haft, og har stadigvæk, store 
konsekvenser for landets virksomheder. I vores 
kreds har krisen ramt meget forskelligt – nogle 
fag er ikke så hårdt ramt, mens andre har været 
helt nede at vende (og er det stadigvæk). 

For eksempel er de københavnske hoteller og re-
stauranter i den grad ramt af regeringens ophold-
skrav for turister. Og som ringe i vandet rammer 
nedgangen i antallet af turister også store dele af 
detail- og specialbutikkerne samt underleverandø-
rer til hoteller og restauranter. 

Det har store konsekvenser for det lokale er-
hvervsliv i hovedstadsområdet.

Det er i det hele taget tydeligt, at hovedstadsområ-
dets, og særligt Københavns, ve og vel ikke fylder 
meget på regeringskontorerne. Det viser den førte 
politik med alt ønskelig tydelighed – blandt andet 
forårets udligningsreform, der endnu engang 

flyttede mange millioner kroner ud af hovedstads-
kommunerne. Forholdsmæssigt er det de lokale 
virksomheder, der betaler. Personskatten i Køben-
havn er blandt landets laveste, mens for eksem-
pel erhvervslivets dækningsafgift er blandt 
de højeste. Ca. 40 procent af alt dækningsaf-
gift opkræves i Københavns Kommune, og 
80 procent af alt dækningsafgift opkræves i 
hovedstadsområdet og Nordsjælland. 

Og sådan har det jo desværre været i 
en lang årrække – den tidligere regering 
havde også mere fokus på at hente 
stemmer i Vest- og Sønderjylland end 
på at understøtte hovedstaden som det 
lokomotiv for vækst og arbejdspladser, 
den trods alt er. 

Vi mangler simpelthen, at vores lokale 
repræsentanter i Folketinget (fra alle 
partier) kommer ind i kampen og arbej-
der aktivt for at sikre de bedst mulige 
vilkår for, at hovedstaden kan være 
vækstlokomotiv, og ikke blot en fedekalv 
for resten af landet.

KØBENHAVN – 
VÆKSTLOKOMOTIV 
ELLER FEDEKALV?

Christoffer Susé 

adm. direktør


