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VI SKABER NOGET,
        DER KAN SES
     AF ALLE

Lars Forsmark Larsen 

murermesteR hos jop
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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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for godt håndværk?

gratis

Læs mere på 
hfk.dk/mester

Per vangekjær

FORMAND

Og selv om det er rigtigt fint, at regeringen 
kompenserer virksomhederne for de begræns-
ninger, der bliver lagt på virksomhedernes 
virke, så er den allerbedste måde, vi kan støtte 
det lokale erhvervsliv på, at vi som forbrugere 
lægger vores handel, og dermed omsætning, 
hos de lokale forretninger og virksomheder. 

Jeg kender nemlig ikke nogen, der er blevet 
iværksættere og selvstændig erhvervsdrivende, 
fordi de har lyst til at ’være på støtten’.

Derfor skal der lyde en klar opfordring til os 
alle: Brug de udbetalte feriepenge lokalt. 

For eksempel ved at få istandsat din bolig: få 
malet stuen, som har trængt i årevis, eller få 
skiftet det gamle toilet, som bruger masser 
af vand, når det skyller. Du kan også købe et 
smykke hos den lokale guldsmed til en, du hol-
der af, eller forkæle dig selv og familien med et 
restaurantbesøg, eller en lækker kage og brød 
fra den lokale bager- eller konditorforretning.

Vi nærmer os jul og i stedet for bare at bestille 
julegaverne på nettet, så gå ned til din lokale 
kunst- og specialhåndværker, keramiker, guld-
smed og andre, og udvælg dine julegaver. Ud 
over at du er med til at styrke dit lokalområde, 
så har du også mulighed for at vælge en mere 
personlig julegave. 

Det er helt centralt, at vi holder samfun-
dets hjul i gang, og gør alt, hvad vi kan 
for at sikre private virksomheder og 
arbejdspladser. For dagligdagen og livet 
kommer igen og går videre. Og så er 
der brug for det lokale erhvervsliv. 

På Håndværkerforeningens hjemme-
side kan du finde vej til dine lokale 
håndværksvirksomheder og -butikker 

– kig ind på:

Coronaen har presset mange virksomheder til det yderste. 

hfk.dk



Billedserie 

En forståelse af håndværk 
 
Se den lokale håndværks-
slagter i et nyt lys

TEMA 

Filmens håndværkere 

Varme, uhygge, spænding. Håndværkerne 
er med til at skabe filmspænding 

Fire håndværkere 

- ét værksted 

Mød et kooperativ

Medaljeuddeling 2020  

Moltkes Palæ dannede ramme, da Hånd-
værkerforeningen København fejrede 

årets dygtigste nyuddannede håndvær-
kere med medaljer og legater

FRA LÆRLING TIL 

AFDELINGSCHEF  

I SAMME  

VIRKSOMHED

Mød murermester  
Lars Fonsmark Larsen

54

26

48

616
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medaljeuddeling
Håndværkerforeningen København'S
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medaljeuddeling

Moltkes Palæ dannede ramme, da Håndværkerforeningen København fejrede 
årets dygtigste nyuddannede håndværkere med medaljer og legater.

Hvert år siden 1867 har Håndvær-
kerforeningen København hyldet 

årets dygtigste håndværkere med 
medaljer. 

Medaljemodtagerne får overrakt 
enten en sølv- eller bronzemedalje 
som symbol på en veludført sven-

deprøve. 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 me-
dalje, er uddannet i de københavnske 
laugs medlemsvirksomheder og har 

taget deres svendeprøve på hoved-
stadsområdets erhvervsskoler.

Medaljeuddelingen arrangeres i 
samarbejde med NEXT Uddannelse 

København og TEC.

Håndværkerforeningens sølv- eller 
bronzemedalje kan tildeles en hånd-
værkersvend, der har gennemført en 
særdeles veludført svendeprøve. Det 
er de faglige håndværkslaug, der ind-
stiller deres dygtigste nyuddannede 
svende til Håndværkerforeningens 
medalje.

I nogle håndværksfag kan en hånd-
værkssvend også modtage fagets 
medalje i forbindelse med svende-
prøven. De to medaljer er dog ikke 
den samme, og en håndværkersvend 
kan godt modtage fagets medalje 
uden at blive indstillet til Håndvær-
kerforeningens medalje. Og omvendt

i legater til den nye generation

1.1 million

til hovedstadens dygtigste håndværkere

64 medaljer

Håndværkerforeningen København'S
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Anlægsgartner

S ø l v

Jacob Steen Mortensen
Anlægsgartner

John F A/S

Direktør Ib Henriksens  
Fonds Rejselegat

Personvognsmekaniker

S ø l v

Daniel Vinther Balsby 
Nielsen

Personvognsmekaniker

Molges Biler

Else Mynster Michelsens 
Mindelegat

Ellehammer legat

Vvs- og energispecialist

S ø l v

Bjarke Krebs Arnbo
Vvs- og energispecialist

John Jensen A/S

Direktør Ib Henriksens  
Fonds Rejselegat

S ø l v

Patrick Pedersen
Vvs- og energispecialist

UNIQ VVS Teknik

S ø l v

Frederik Lindbaum
Vvs- og energispecialist

Østblik VVS ApS

S ø l v

Henriette Røner
Ventilationstekniker

Kemp & Lauritzen A/S

S ø l v

Joakim Harkønen Hansen
Vvs- og energispecialist

John Jensen A/S

Buntmager

B r o n z e

Ann Sofie Terp Raun
Buntmager

Sagafurs

Foreningen til  
Lærlinges Uddannelse  

i Haandværk og Industris legat

Smørrebrød/-catering

S ø l v

Line Aasberg
Smørrebrød/-catering

ISS Facility Services A/S

s ø l v

Emmelie Cecillia Musse 
Evensen

Smørrebrød/-catering

ISS Facility Services A/S

ElektrikerE

S ø l v

Jonas Weber Rasmussen
Elektriker

Hoffmann A/S

Tekniq el Københavns legat, 
Max Fodgaards Medaljelegat

S ø l v

Marc Kent Rasmussen
Elektriker

Hoffmann A/S

Tekniq el Københavns legat

S ø l v

Patrick Klein
Elektriker

Kemp & Lauritzen A/S

S ø l v

Rasmus Klaris-Jensen
Elektriker

Fugmann A/S

S ø l v

Lars Walmod
Elektriker

SIF Gruppen A/S

S ø l v

Morten Gantov 
Frølunde

Elektriker

P. Kilting A/S

S ø l v

Thomas Hartmann 
Rasmussen

Elektriker

GSR-Teknik ApS

S ø l v

Peter Vestergård 
Sørensen

Elektriker

Makenet A/S

S ø l v

Thomas Allan Steensen
Elektriker

Røder & Mortensen’s Eftf. ApS

S ø l v

Martin Horsman
Installationsteknik

Brdr. Engelhardt ApS

Medalje- og legatmodtagere

2020
Medalje- og legatmodtagere

2020

foto Henrik Nielsen
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Konditor

S ø l v

Jonas Esben Dahl Grue
Konditor

Conditori La Glace

Københavns Konditorlaugs 
Medaljelegat

Direktør Ib Henriksens Fonds 
Rejselegat

S ø l v

Mia-Maja Hansen
Konditor

Taffelbay ApS

Københavns Konditorlaugs 
Medaljelegat

S ø l v

Cecilie Asvig Frederiksen
Konditor

Claes’s  Bageri & Konditori

Københavns Konditorlaugs 
Medaljelegat

Bygningsmaler

B r o n z e

Elvira Alma Hultin 
Peteiro
Bygningsmaler

Casper Maler A/S

Københavns Malerlaugs 
legat

B r o n z e

Pernille Holck Aalling
Bygningsmaler

Malerfirma Schmeer A/S

Københavns Malerlaugs legat

S ø l v

Mille Nuppenau 
Westergaard

Bygningsmaler

Gentoftemaleren I/S

Københavns Malerlaugs legat

A.P. Møller Fondens legat til 
unge håndværkeres videre 

uddannelse i udlandet

S ø l v

Nicolai Felix Windelboe 
Pedersen

Bygningsmaler

Casper Maler A/S

Københavns Malerlaugs  
legat

Receptionist

S ø l v

Emil Valentin Nissen
Receptionist

Hotel Kong Arthur

S ø l v

Mia Ernst Olsen
Receptionist

Tivoli Hotel og Tivoli 
Congress Center

Hotelværtsforeningens 
Jubilæumsfonds legat

Møbelpolster

S ø l v

Christina Tidemand 
Greth
Møbelpolster

Svend Petersens Eftf  
v/Mette Palsteen

Oldermand Wilhelm Andersen 
og hustrus legat

S ø l v

Anne-Marie Schou 
Nielsen

Møbelpolster

Liebecks

Oldermand Wilhelm Andersen 
og hustrus legat

S ø l v

Julie Zaken
Møbelpolster

Anne Franch  
Møbelpolstring

Oldermand Wilhelm Andersen 
og hustrus legat

Skrædder

B r o n z e

Rikke Taaning
Skrædder

NEXT KBH, Beklædning - 
Skolepraktik

Fonden Julius Skrikes 
Stiftelse

B r o n z e

Astrid Gulborgardottir
Skrædder

NEXT KBH, Beklædning - 
Skolepraktik

Direktør Ib Henriksens  
Fonds Rejselegat

Frisør

B r o n z e

Mina Kaya Turan
Frisør

Klippestuen s

Foreningen til Lærlinges 
Uddannelse i Haandværk og 

Industris legat

B r o n z e

Mie Middelboe Jensen
Frisør

Frisør Pii

Foreningen til Lærlinges 
Uddannelse i Haandværk og 

Industris legat

Gravør

S ø l v

Christoffer Schwartz
Gravør

Schwartz Gravering ApS

Foreningen til Lærlinges 
Uddannelse i Haandværk og 

Industris legat

Guldsmed

S ø l v

Theis Bahne Bresson 
Böttcher

Guldsmed

Marlene Juhl Jørgesen

Kjøbenhavns Guldsmedelaugs 
Mindelaget

S ø l v

Lyng Poirel Sommer 
Stenbjørn

Guldsmed

Ruben Svart

Kjøbenhavns Guldsmedelaugs 
Mindelaget

Kok

S ø l v

Viola Winther Worsøe
Kok

Cph Cooking Class

Københavns Kommunes 
Uddannelseslegat

s ø l v

Nicolaj Hvid Lundberg
Kok

Nordic Catering

s ø l v

Mathias Linnemann Buch 
Bensby

Kok

93 Operating 
(Restaurant Barr)

S ø l v

Viktor Alexandersen 
Hastrup

Kok

Mielcke & Hurtigkarl

S ø l v

Ditte Dalsgaard Nielsen
Kok

I’m A Kombo

s ø l v

Adam Kjærsgaard 
Jørgensen

Kok

Kanalen

Hotelværtsforeningens 
Jubilæumsfonds legat

S ø l v

Jeppe Harild
Kok

Pastis

Medalje- og legatmodtagere

2020
Medalje- og legatmodtagere

2020
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Slagter

B r o n z e

Claus Frandsen
Slagter

Sydhavns Slagter

Københavns Slagterlaugs 
legat

S ø l v

Tonnie Lindrum Stormly
Slagter

Slagter Jacob

Københavns Slagterlaugs 
legat

S ø l v

Rikke Cecilie Mørch 
Hansen

Slagter

Slagter Frimann

Københavns Slagterlaugs 
legat

Direktør Ib Henriksens Fonds 
Rejselegat

Industritekniker

B r o n z e

Rasmus Holst Lohmann
Industritekniker

DISA Industries A/S

Smedelaugets 
Oldermandslegat

S ø l v

Rasmus Frøland
Industritekniker

Thoka Finmekanik Dragør ApS

Smedelaugets 
Oldermandslegat

Datatenikniker

S ø l v

Dennis Lolk Lovgreen
Datatenikniker

Brüel & Kjær, Sound & 
Vibration Measurement A/S

Smedelaugets 
Oldermandslegat

Klejnsmed

S ø l v

Henrik Carøe
Klejnsmed

KT Stålindustri A/S

Smedelaugets 
Oldermandslegat

Automatiktekniker

S ø l v

Mikael Kragh Rasmussen
Automatiktekniker

CO-RO A/S

Smedelaugets 
Oldermandslegat

Ellehammer legat

Møbelsnedker

B r o n z e

Rune Klinth Einarsson
Møbelsnedker

Malte Gormsen

Stukkatør

B r o n z e

Flemming Svensson
Stukkatør

Brdr Funder Stukkatører

Fonden Julius Skrikes 
Stiftelse

Tjener

S ø l v

Jacob Lyngse Larsen
Tjener

Kokkeriet

S ø l v

Jonas Westphal
Tømrer

Tømrer- og Snedkerfirmaet 
Poul Hvitved ApS

Københavns Tømrerlaugs 
lærlinge, uddannelse og 

legatfond

Foreningen til Lærlinges 
Uddannelse i Haandværk og 

Industris legat

Murer

B r o n z e

Oscar Svarre Dolsø
Murer

Kasa Murer-Entreprise ApS

Københavns Murerlaugs 
Mindelegat

S ø l v

Frederik Eilersen
Murer

Combi Byg A/S

Københavns Murerlaugs 
Mindelegat

Bager

Sanjiv Giri
Bager

A.P. Møller Fondens legat til 
unge håndværkeres videre 

uddannelse i udlandet

Tømrer

B r o n z e

Jonas Gaardbye Hove
Tømrer

Dyssell A/S

Københavns Tømrerlaugs 
lærlinge uddannelse og 

legatfond

S ø l v

Jette Færch Jørgensen
Tømrer

Jakon A/S

Københavns Tømrerlaugs 
lærlinge uddannelse og 

legatfond

S ø l v

Stephan Østerberg
Tømrer

Kjell Pedersen Entreprise A/S

Københavns Tømrerlaugs 
lærlinge uddannelse og 

legatfond

Foreningen til Lærlinges 
Uddannelse i Haandværk og 

Industris legat

S ø l v

Johan Jess Rantzau
Tømrer

Tømrerfirma  
Bjørn Svendsen A/S

Københavns Tømrerlaugs 
lærlinge uddannelse og 

legatfond

Medalje- og legatmodtagere

2020
Medalje- og legatmodtagere

2020

hfk.dk/medaljer

se billeder af alle 
medaljemodtagere på:
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A.P. Møller Fondens legat  
til unge håndværkeres videre 
uddannelse i udlandet
Det har altid været en del af håndværkets DNA at rejse 
ud i verden for at lære og lære fra sig. Med uddeling af to 
rejselegater fra A.P. Møller Fondens legat til unge håndværkeres 
videre uddannelse i udlandet støtter Håndværkerforeningen 
København og A.P. Møller Fonden op om en af håndværkets 
ældste traditioner.

A.P. Møller Fondens legat kan 
uddeles til håndværksuddan-
nede kandidater, der ønsker at 
dygtiggøre sig inden for sit fag 
gennem et uddannelsesforløb 
eller ophold i udlandet. De to 
legatportioner, på svimlende 
100.000 kroner stykket, blev 
uddelt ved Håndværkerfor-
eningens medaljeuddeling.

A.P. Møller Fondens legat til 
unge håndværkeres videre 
uddannelse i udlandet blev 
senest uddelt ved medaljeud-
delingen i 2015, i forbindelse 
med Håndværkerforeningens 
175-års jubilæum. Fonden har 
i denne ombæring bevilget 
midler til, at legatet kan blive 
uddelt i samlet tre år.

Åbner en verden af  
muligheder

Legatet skal vise, at man som 
faglært har gode muligheder 
for at rejse, arbejde og dyg-
tiggøre sig i udlandet, og på 
den måde tjene som inspira-
tion for unge til at vælge en 

erhvervsuddannelse. For selv 
om vi har nogle af verdens 
bedste erhvervsuddannelser i 
Danmark, er der meget viden, 
teknik, tradition og inspiration, 
som man kan hente i udlan-
det.

”Håndværkere har til alle tider 
rejst ud i verden for at arbejde 
og blive inspireret. De har delt 
ud af deres kunnen og taget 
ny viden og nye metoder med 
hjem. Ja, man kan nærmest 
sige, at det gode håndværk 
er ’open source’. Derfor er det 
en fantastisk stor fornøjelse, 
at vi med dette legat kan give 
modtagerne en oplevelse for 
livet og samtidig være med til 
at indfri deres ambitioner om 
at uddanne sig videre i udlan-
det. Både til glæde for sig selv, 
men også for deres fag,” siger 
Christoffer Susé, adm. direktør 
i Håndværkerforeningen 
København. 

Fra venstre til højre: 

Håndværkerforeningens  
formand, oldermand  
og malermester  
Per Vangekjær  
(med kæde)

Maler Mille Nuppenau 
Westergaard

Bager Sanjiv Giri

Direktør i A.P. Møller 
Fonden Mads Lebech

Stærkt kandidatfelt  
indstillet af laugene

Det er de københavnske laug, 
der har fået mulighed for at 
indstille kandidater til legatet. 
Laugene havde indstillet et 
stærkt kandidatfelt, hvorfra 
A.P. Møller Fonden og Hånd-
værkerforeningen har udvalgt 
de to endelige legatmodtage-
re: bagermester Sanjiv Giri og 
malersvend Mille Nuppenau 
Westergaard. De er indstillet 
af henholdsvis Københavns 
Bagerlaug og Københavns 
Malerlaug. Mille Nuppenau 
Westergaard var ligeledes en 
af årets medaljemodtagere og 
modtog Håndværkerforenin-
gens medalje i sølv.
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FRA LÆRLING TIL 
AFDELINGSCHEF  

I SAMME 
VIRKSOMHED

Lars Forsmark Larsen

murermester, JOP

Der er travlt på 
byggepladsen på 

Kay Fiskers Plads i 
Ørestaden. Det er en 

af de pladser, hvor 
murermester Lars 

Forsmark Larsen 
har sin daglige gang. 

Han har ansvaret 
for al nybyggeri, 

som JOP står bag. 
En virksomhed, som 

han har arbejdet for i 
snart 25 år. 

Selv om Lars har været i samme virk-
somhed i hele sin karriere som murer, 
har han aldrig kedet sig. Han er gået 
fra lærling over formand og konduktør 
til murermester, og der er aldrig to 
dage, der er ens, som han siger.

”Der er meget gang i byggeriet. Heldig-
vis har Covid-19 ikke ramt vores del af 
byggefagene. Vi er blandt andet i gang 
her i Ørestaden, Hellerup, Birkerød og 
i Carlsberg Byen,” siger Lars Forsmark 
Larsen, da det lykkedes at få ham til 
at holde en lille pause i den travle dag 
over en kop kaffe på kontoret, i det der 
må beregnes som et kontorkompleks 
af skurvogne.

”Min interesse har siden skolealde-
ren altid været aktiv læring. For mig 
betyder det, at det arbejde, jeg udfører, 
skal være synligt og udfordrende. Det 
at bygge har altid interesseret mig. 
Som mange børn så fyldte LEGO’en 
meget i dagligdagen i barndommen. 

"Det er stadig fascinerende 
at lave noget, der kan 
ses af alle. Du kan se dit 
arbejde, udsmykninger på 
huse og i det hele taget alt 
det udvendige er synligt 
på bygningerne. Når jeg 
kører rundt i København, 
bliver jeg stolt af det, som 
jeg har været med til at 
lave sammen med mine 
samarbejdspartnere, 
kollegaer og medarbejdere,” 

Tekst Peter Djurup 

foto Ricky John Molloy
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"Jeg kan godt lide at have det 
store overblik og sikre, at 

vores medarbejdere har de 
bedste forudsætninger for at 

passe deres arbejde".

Det har jeg nok bare holdt fast i. Så 
derfor var murerfaget oplagt, da jeg 
stødte på dette fag på teknisk skole,” 
siger Lars Forsmark Larsen. 

Fra murersvend til murerformand  
på 10 måneder

Man kan godt kalde Lars Forsmark 
Larsen firmaets mand. Og han blev 
udnævnt til formand efter kun 10 
måneder som svend 
og kom derefter 
ud på alle de store 
byggepladser, hvor 
han havde ansvaret 
for store murersjak, 
som byggede for JOP. 
I 2006 blev han med 
hans egne ord ”hevet 
ind på kontoret”, da 
han blev udnævnt til 
konduktør.

”Jeg er god til at 
planlægge og have 
et køligt og roligt 
overblik. Det har altid 
faldet mig naturligt 
at holde styr på op-
gaverne. Jeg kan godt 
lide at have det store 

overblik og sikre, 
at vores medarbej-
dere har de bedste 
forudsætninger for at 
passe deres arbejde, 
så opgaverne bliver 
løst, som de skal. 
Samtidig elsker jeg at 
være ude på bygge-
pladserne, hvor der 
sker noget nyt hver 
dag. Der er masser af 
planlægningsarbejder 
og logistikstyring 
med varer, der skal 
leveres, materialer, 
der skal være klar, og 
i det hele taget koor-
dineringen mellem de 
forskellige samar-
bejdspartnere på et 

byggeri,” siger Lars Forsmark Larsen, 
der tydeligvis befinder sig som en fisk 
i vandet på den store byggeplads.  

Moderne hjælpemidler gør  
murerfaget lettere

Hans arbejdsdag begynder typisk med 
telefonen klokken 6 om morgenen. 
Dagene går med byggemøder, samta-
ler med entreprenører, gennemgang 
af kontrakter og tilbud. Han har sjæl-
dent murerskeen i hånden til daglig, 
men indimellem står han alligevel på 
platformen og viser svendene, hvad 
der skal gøres.



20 21MESTER • nº 13

”Jeg har forholdsvis en bred erfaring 
med nybyg, og det gør, at jeg ofte ved 
præcis, hvad der skal til, hvis der op-
står et problem, og så er jeg glad for 
min baggrund med at mure selv,” siger 
Lars Forsmark Larsen.

Murerfaget er historisk et fysisk hårdt 
fag, hvordan arbejder I for at forbedre 
arbejdsmiljøet i faget og i virksomhe-
den?

”Vi gør meget for at passe på vores 
medarbejdere. Vi har forhøjet murbal-
jer, så de ikke skal bøje sig ned hele 
tiden, når de skal tage mørtel op, og vi 
har indkøbt 22 platforme, som de ar-
bejder på. Det betyder, at murerne har 
den bedste arbejdshøjde. De steder, 
hvor vi ikke kan bruge platforme, be-
nytter vi stilladser, hvor vi har indkøbt 
letvægtsstillads med såkaldte erco 
traller for at minimere den tunge byr-
de. Vi har derudover mange maskiner 
til at hjælpe med det arbejdet, blandt 
andet elektriske stenvogne til at flytte 
sten med, diverse trucks og lignende 
hjælpemidler. Derudover holder vi øje 
med, at svendene har et godt arbejds-
miljø, som indebærer en god planlæg-
ning og logistik, så de ikke bliver fysisk 
nedslidte. Generelt er der gjort meget 
for at fjerne den grove byrde, som 
man historisk har haft i murerfaget,” 
siger Lars Forsmark Larsen.

Fokus på genanvendelse og affald

Et andet emne, der er varmt i byg-
gebranchen, er bæredygtighed og 
genanvendelse. Det er typisk ikke 
murerfirmaet selv, der bestemmer, 
hvilke materialer der skal bruges til et 
byggeri, men bygherren, der har det 
overordnede ansvar. Men da JOP både 
arbejder med nybyggeri og renove-
ring, er der mulighed for at bruge 
overskydende materialer til deres 
egne renoveringsopgaver.
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betydeligt. Men jeg synes, vi gør me-
get selv for at minimere affaldet ved 
at koordinere bedre. Blandt andet ar-
bejder vi hele tiden på ikke at bestille 
flere materialer end højst nødvendigt. 
Særligt når vi nærmer os afslutningen 
på et byggeri, bruger vi meget tid på 
at regne ud, hvor mange materialer, vi 
til slut har brug for,” siger han.  

Bedre parkeringsmuligheder, tak!

Parkering er også et område, der 
optager Lars Forsmark Larsen. Det er 
ikke nemt at parkere i København for 
de mange håndværkere, der hver dag 
skal på arbejde på de mange bygge-
pladser rundt om i byen. Pladsen er 
trang inde i byen, og parkering er dyrt. 
Det er en udfordring for håndværks-
virksomhederne. 

”Det er et stort problem, at parke-
ringsmulighederne er så få og så dyre. 
Vores medarbejdere kommer fra det 
meste af Sjælland, og de har ikke mu-
lighed for at tage offentlig transport 
på arbejde, fordi de møder meget 
tidligt,” siger Lars Forsmark Larsen.

”Vi vil til dels gerne betale medarbej-
dernes parkering. Men samtidig er 
det på nogle sager tæt på umuligt for 
dem at finde pladser at holde på. Hvis 
man gerne vil forny København, skulle 
kommunen lave parkeringsområder til 
håndværkere i nærheden af metro-
stationer, så de kan parkere og nemt 
komme frem til byggepladserne,” siger 
Lars Forsmark Larsen. 

Hvorfor skal man stadig vælge at 
blive murer?

Parkeringsudfordringerne er dog ikke 
med til at ødelægge Lars Forsmark 
Larsens glæde over sit arbejde og sit 
fag. Man er ikke i tvivl om, at han er 
en engageret mand. Og han opfordrer 
også gerne unge mennesker til at 
overveje murerfaget frem for at gå 
den akademiske vej, som virker til at 
være den mest oplagte vej for en del 
unge.

”Det er sjældent, man kan genbruge 
materialer til nybyggeri, fordi det for 
det meste er en bestemt slags sten, 
der skal bruges. Men til gengæld gør 
vi meget for at udnytte de materialer, 
vi har tilovers efter et byggeri til vores 
renoveringsprojekter. Der er også sket 
meget både i forhold til de nye mate-
rialer, vi bruger i branchen. Der er krav 

om miljøcertificering, 
DGNB, der er en bæ-
redygtighedscertifice-
ring i byggebranchen, 
og andre tiltag. Og når 
det kommer til affald, 
skal alt selvfølgelig 
sorteres. Der er ikke 
noget, der hedder 
blandet affald mere. 
Alt bliver sorteret,” 
siger Lars Forsmark 
Larsen, der taler 
varmt for at minimere 
affaldet. Noget han 
har stor fokus på. 

”Når man skalmurer, 
bliver der genereret 
rigtigt meget affald. 
Plastik, træ og mur-
brokker. Det kunne for 
eksempel hjælpe, hvis 
teglværkerne blev 
bedre til at tilpasse 
stenstørrelser uden 
den store omkost-
ning. Dette vil kunne 
minimere affaldet 

”Murerfaget er et af de ældste hånd-
værksfag. Jeg ser det som en ære at 
arbejde i faget. Du kan se resultatet af 
dit arbejde. Det, du bygger, bliver stå-
ende i mange år i fremtiden. Det giver 
en stolthed. Der er et godt fællesskab 
i faget. Murere taler internt godt 
sammen og har et godt sammenhold, 
og så er det et job, hvor du kan tjene 
gode penge. Og, ikke uvæsentligt, bli-
ver man ikke slidt op på samme måde, 
som man gjorde tidligere, fordi vi i dag 
har alle de moderne hjælpemidler,” si-
ger Lars Forsmark Larsen, der mener, 
at murerfaget er et rummeligt fag for 
alle grupper:

”Vi er en branche med stor rummelig-
hed, og dermed kan faget tilbyde gode 
arbejdsvilkår til alle, uanset faglighed. 
En stor udfordring lige nu er, at når 
man kommer ud på en teknisk skole, 
ser det ikke nødvendigvis så attraktivt 
ud. Mange af de tekniske skoler ligger 
gemt ude i industrikvartererne, mens 
gymnasierne ligger inde i byerne tæt 
på butikker, det sociale liv, og det, kan 
jeg godt forstå, kan virke meget mere 
tiltrækkende på de unge mennesker, 
der skal vælge uddannelsesvej,” siger 
Lars Forsmark Larsen, der synes, der 
skal gøres endnu mere for at promo-
vere håndværksfagene.

”Du har snart 25-års jubilæum i JOP 
og har været murermester siden 
2018. Hvad er det, der gør, at du har 
holdt fast i samme virksomhed i så 
mange år??
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”Der er ikke en dag, der er ens. Jeg har 
bygget mit eget ansvar op over årene. 
Det er gode kollegaer og to gode brød-
re, der ejer JOP, og det er et godt sted 
at være ansat. Jeg har taget hele turen 
igennem fra at lære, hvad en mursten 
egentlig er, til at lede en afdeling. I dag 
har jeg sammen med en konduktør 
ansvaret for omkring 100 svende på 
vores nybyggeriprojekter, som er cirka 
80 procent af virksomhedens samle-
de opgaver. Det er vigtigt at have en 
god dialog med medarbejderne. Vi er 
til dels fælles om det, og det er min 
opgave, at koordinere arbejdet, så der 
bliver det bedst mulige flow i vores 
alles hverdag. Jeg elsker mit arbejde, 
og glæder mig hver dag til at komme 
ud på byggepladserne,” siger Lars 
Forsmark Larsen, mens han smilende 
følger mig ud fra skurvognskontoret. 

Hvad mon næste skridt bliver for den 
arbejdsomme murermester?

Markante byggerier  
i gang

Lige nu er der gang i 
byggeriet. Her er nogle 
nyere eksempler på de 
projekter, JOP står bag:

Kontorbyggeri i 
Ørestaden ved Fields

Kontorbyggeriet 
Helleruphus

To store boligbyggerier i 
Carlsberg Byen

Scandic Hotel ved 
Lufthavnen  

Rækkehusbyggeriet 
Byager Vænge i Birkerød

 

jop

m e d l e m  a f

&

Københavns
Murerlaug

 Håndværker
foreningen
     KbH
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FILMTEMA ÆRESHÅNDVÆRKER

BILLE AUGUST 
SCENOGRAFIEN 

ER MED TIL AT 
SKABE FILMENS 

STEMNING

FILMENS 
HÅNDVÆRKERE

Tekst Peter Djurup

Foto Rolf Konow

”Film er et visuelt medie, og det gælder 
om at skabe tilstande og udtryk med sce-
nografien, der underbygger det samlede 
indtryk og den stemning, der ligger i 
selve historien”, siger Bille August.

Med fra første dag

Når han begynder på en ny film, går han 
i gang med at tale med scenografen fra 
dag et. 

”Det er et spændende arbejde, og sceno-
grafien er vigtig for det samlede resultat. 
Derfor taler jeg og scenografen om, hvad 

det er for stemninger, vi skal have, som 
underbygger historien. Vi ser på malerier 
af for eksempel Hammershøj, går på 
museer og ser i fotobøger for at finde 
de helt rigtige udtryk. Derefter ser jeg på 
farveprøver, stofprøver og skitser, og på 
den måde går vi langsomt frem for at 
skabe det miljø, vi ønsker. Der skal være 
et overordnet aftryk, og man kan sige, 
at vi prøver at få alle farver på paletten 
med for at få det bedste resultat,” fortæl-
ler Bille August. 

Når vi ser en film, bliver vi 
bragt i en særlig stemning, 
som scenografien bidrager 

til. Udtrykket, farverne 
og indretningen er vigtige 

virkemidler, som er med til at skabe 
helheden i fortællingen. Det siger 

filminstruktør Bille August, der 
gennem sin karriere har instrueret en 

lang række film, som har sat sig på 
vores nethinder. 

MESTER har sat nogle af håndværk- 
erne bag filmene og teaterstykkerne 
stævne for at høre, hvad deres arbej-
de går ud på, hvordan man kommer 
i gang i den verden, og hvordan det 

er at skabe scenografi sammen med 
scenografer og nogle af de store 

instruktører i ind- og udland.

Mød malerne Jette Mogensen og 
Christine Bechameil, tømreren, 

hule- og klippebyggeren med videre. 
Hans-Peter Ludvigsen og special 

effect- og modelkonstruktøren Per 
Kapper.

Og læs også, hvordan filminstruktør 
og Æreshåndværker Bille August 

arbejder med scenografien på sine 
mange store film. 

De er en ganske særlig del af 
håndværksfagene. Vi har alle 

set deres håndværk, men oftest 
uden at tænke over det. Og så 
udmærker de sig ved at bygge 

noget, der typisk bliver revet ned 
igen efter kort tid. Håndværkerne 
i film og teaterbranchen. Malere, 

tømrere, special effect-eksperter 
og mange andre håndværkere er 
vigtige, når Bille August, Lars von 

Trier og alle de andre instruktører 
skaber deres film.

Lykke-Per fra kærlighedsløst til varmt 

Han instruerede senest filmen Lykke-Per 
efter Henrik Pontoppidans roman. Per 
kommer fra et hjem, der er kærligheds-
løst, og som han bliver udstødt fra af sin 
far, da Per ikke ønsker at gå i faderens 
fodspor og blive præst. Senere kommer 
han ind i den velhavende familie Salo-
mons hjem og bliver forelsket i Salo-
mons datter, Jacobe. 

”På filmen Lykke-Per skabte vi hans 
barndomshjem, som er præget af om-
sorgssvigt og mangel på kærlighed, som 



har vi forstærket de udtryk, hun selv hav-
de med forskellige virkemidler,” forklarer 
Bille August:

”Det er et hjem, hvor kunst er blevet 
skabt. Vi ville finde frem til, hvad det er i 
miljøet, der gør det specielt. Blixen havde 
været i Afrika og taget mange ting med 
hjem. Det har sat præg på hendes hjem, 
ligesom litteratur og bøger har fyldt 
meget. Vi viser, at det er en stor person-
lighed, der har boet her med de ting, hun 
har samlet gennem årene, farvehold-
ninger og indretningen. Det skal være 
tydeligt, at det er en stor forfatterdame, 
der bor der. Det er et meget feminint 
hjem i modsætning til Salomons hjem 
i Lykke-Per, som er meget maskulint,” 
siger Bille August.  

Hvordan scenografien ser ud, må vi vente 
lidt med at se. Filmen er netop blevet 
klippet færdig, og det øvrige efterarbejde 
er i gang. Så premieren bliver til foråret 
2021.
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Bille August

ÆRESHÅNDVÆRKER

Bille August instruerer i 
dekorationen i familien Salomons 
hjem i "Lykke-Per".

et koldt, nærmest 
sakralt, hjem med 
monokrome farver, 
som stod i kontrast til 
det Salomonske hjem, 
han træder ind i, som 
er varmt, overdådigt 
med kunst og guld og 
med varme farver. Scenografien er med 
til at skabe historien og forskellen på de 
to hjem. Den er med til at hjælpe os med 
at aflæse psykologien og relationerne 
mellem personerne, som skuespillerne 
viser, og den bidrager til det samlede 
udtryk, og dermed den stemning, som 
jeg ønsker at skabe,” siger Bille August, 
og fortsætter: 

”De film, som man husker, er dem, 
der har en stemning. Der er en særlig 
tilstand, som kun kan skabes på film, og 
derfor er det vigtigt, at det scenografiske 
udtryk er rigtigt. Det er en del af filmens 
kerne. Det er det, som er så enestående, 
og det er det, film kan. Det skal man 
værne om, dyrke og forstærke,” siger 
Bille August. 

Fotograf, instruktør  
og Æreshåndværker

Bille August er oprindeligt 
uddannet fotograf i 

Stockholm og på Den 
Danske Filmskole. Han 

fik sit gennembrud som 
spillefilmsinstruktør i 1978 

med filmen ”Honningmåne”. 

Siden er det blevet til en 
perlerække af film, blandt 

andre ”Pelle Erobreren”, som 
han både vandt en Oscar og 
De Gyldne Palmer for samt 

Bodil- og Robert-prisen i 
Danmark.

Han har desuden instrueret 
film i ind- og udland som 
”Zappa”, ”Frøken Smillas 

fornemmelse for sne”, ”De 
elendige”, ”Marie Krøyer”, 

”En Sang for Martin” og 
”Stille Hjerte”. Blot for at 

nævne nogle få.

Bille August blev 
i 1993 udnævnt til 

Æreshåndværker i 
Håndværker- 

foreningen.

En del films scenografi bliver bygget 
op i filmstudier, og andre gange filmer 
man på location i huse, haver og andre 
lokationer. Det er filmens budget, der 
bestemmer, hvilken vej man skal gå, og 
hvilke muligheder der er for at skabe 
scenografien. Hvis man ikke skal bruge 
en scene mere end få dage, kan det ikke 
betale sig at bygge den op fra bunden, og 
det er heller ikke altid muligt at arbejde 

så grundigt med scenografien, som Bille 
August typisk gør. Men med de pro-
duktioner, som han har lavet i de sidste 
mange år, er det muligt. 

Rungstedlund genskabt på Fyn

”De fleste af de projekter, jeg går ind i, har 
budget til at arbejde med scenografien, 
som jeg typisk gør, og det er utroligt 

spændende, hver gang vi skal 
skabe et miljø til en film,” siger 
Bille August, der senest har 
optaget filmen ”Pagten” om 
Karen Blixens fatale forhold 
til den unge digter Thorkild 
Bjørnvig. 

I filmen skildres Bjørnvigs 
miljø i et lille hus i Humlebæk 
med små rum og i monokro-
me farver som kontrast til 
Blixens Rungstedlund, hvor 
han bliver inviteret op uden at 
forstå, hvorfor den store for-
fatter er interesseret i ham.  
Det var ikke muligt at optage 
filmen på Rungstedlund, da 
der er for mange restriktioner 
og ting, der ikke kan lade sig 
gøre i Karen Blixens tidligere 
hjem, der i dag er museum. I 
stedet er filmen blevet opta-
get på Flintholm Gods på Fyn. 
Og det gav blandt andet den 
fordel, at der kunne filmes 

mere kronologisk både inde og ude. En 
form, som Bille august foretrækker.

”Vi brugte rigtigt meget tid og mange 
penge på at gøre stedet til Rungstedlund. 
Vi ville skabe rummene, så det var tro 
mod Karen Blixens hjem, og så det blev 
Blixensk. Det skulle være Rungstedlund, 
som Blixen havde indrettet sig det. Og så 
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HANS-PETER 
LUDVIGSEN

TØMRER, 
STUNTMAN OG 

HULEBYGGER 
Tekst Peter Djurup 

foto Rie Neuchs

Hans-Peter Ludvigsen er et kendt navn i 
filmbranchen, men ikke i den brede be-
folkning, selv om de fleste danskere har 
set noget af det, han har bygget. 

Filminteressen kommer fra den første 
Indiana Jones-film. 

”Filmen var fyldt med grotter, klipper og 
broer, der var ved at styrte ned, skeletter 
og mange andre dekorationer, og da jeg 
så det, sagde jeg til mig selv, at det ville 
jeg også gerne bygge. Man kan godt sige, 
at der er gået lidt Indiana Jones i den 
med meget af det, jeg har bygget gen-
nem årene,” siger Hans-Peter Ludvigsen. 

Stunt i Los Angeles

Det var dog en anden filmdisciplin, han 
begyndte at dyrke sideløbende med 
tømreruddannelsen.

Jeg startede med at lave stunt, da jeg 
var 18 år. Dengang Martin Spang Olsen 
lavede stuntskole. Her gik jeg og var med 

Harry Potter, Batman,  
Spiderman og LEGO

Der kom for alvor gang i at bygge deko-
rationer til film i starten af 2000. Her var 
det Harry Potter-, Batman- og Spider-
man-LEGO-reklamer, der blandt andet 
skulle bygges til. 

”Jeg har bygget dekorationer til rigtig 
mange LEGO-reklamefilm over 25 år. Jeg 
byggede modellandskaber og fantasy- 
dekorationer til reklamefilmene, som 
jo skulle have de rigtige universer, der 
passede til de kendte figurer. 

Fængslet i ”Tinka 
og Kongespillet”, 
grotterne i ”Valhalla” 
og huset af lig ”The 
House That Jack Built”. 
Det er blot et lille bitte 
udsnit af Hans-Peter 
Ludvigsens byggerier 
til film og tv-serier. 
Med en uddannelse 
som tømrer har han 
bygget mange grotter, 
huse, skeletter og 
meget andet gennem 
årene.

Reklamefilmene var et springbræt for 
mig, siger Hans-Peter Ludvigsen, til flere 
opgaver i film- og tv-branchen. 

”Særligt de seneste 10 år er der kommet 
meget gang i byggeriet af dekoratio-
ner. Der bliver produceret meget mere 
fantasy som for eksempel julekalendere 
som Tinka, filmen Valhalla og serier som 
den norske Ragnarok, der er produceret 
til Netflix. Netflix og Viaplay producerer 
mere og mere, hvor der er brug for 
meget byg af blandt andet klipper, grot-
ter og rødder, og det er jo dejligt,” siger 
Hans-Peter Ludvigsen. 

Frankenstein og Indiana Jones 

Hans-Peter Ludvigsen ser gerne film fra 
de gamle Hollywooddage, når han skal 
have inspiration til at bygge dekorationer. 

”Jeg plukker meget fra gamle monster-
film, som Universal lavede i 30’erne. The 
Mummy, Dracula og Frankenstein. Jeg 
forsøger at gå tilbage til det særlige look 
og feeling, de havde den gang. De bygge-
de alt op i studierne, og man kan se, at 
det er fake, men på den gode måde. Mit 
øje kan bedst lide at kigge på decorations, 
modelbyggeri og glasmaleri foran ka-
meraet end cgi-computertegnet decora-
tion, men vi ser jo forskelligt på det. Når 

til en masse små 
stuntting på forskel-
lige film. Jeg tog til 
Los Angeles og var på 
stuntskole i tre måne-
der. Derefter var jeg 
med på en actionfilm, 
der blev optaget i Los 
Angeles. En for den 
tid klassisk gangsterfilm. Det var de gode 
mod de onde med masseslagsmål og 
eksplosioner. Vi filmede rundt i hele Los 
Angeles i lagerbygninger og slumkvar-
terer. Det var en low budget-film, men 
efter danske forhold var der ikke meget 
lavbudget over det,” siger Hans-Peter 
Ludvigsen. 

Han vendte tilbage til Danmark i 1988, 
og der var der ikke så meget gang i 
filmbranchen, som der er nu. Men der 
kom nogle stuntjob efterhånden, og han 
begyndte så småt at bygge lidt dekora-
tioner. 
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Fra møder med productiondesigner og 
instruktør til selve byggeriet,” siger Hans 
Peer Ludvigsen. 

Værkerne bliver bevaret på film

På spørgsmålet om han nogle gange 
godt kunne tænke sig at bygge noget, 
der ikke bliver revet ned igen, som andre 
håndværkere, lyder svaret:

”Det er da specielt, at man bygger noget, 
som bliver brugt i en uge, og så bliver re-
vet ned. Man kan nogle gange godt tæn-
ke sig at bygge noget, der bliver stående 
i 100 år frem for uge,” siger Hans-Peter 
Ludvigsen.

Men selv om hans byggerier ikke bliver 
bevaret, bliver filmene og tv-serierne jo 
bevaret, så vi alle kan få glæde af hans 
arbejde, når vi genser en julekalender 
eller andre produktioner i fremtiden.

FILMTEMA

"Min tømreruddannelse er 
grundlaget for det, jeg laver. 
Og så kommer fantasien 
oveni".

man ser en gammel film med 
monstre, er der måske 2.000 
statister i de gamle Hollywood-
film. I dag er der 500.000, der 
er lavet digitalt, og vi kan se, at 
det er computeranimeret. Så vil 
jeg hellere lave en løsning med 
rigtige mennesker på en mark,” 
siger Hans-Peter Ludvigsen.

Det er er næppe mange, der 
tænkte på Frankenstein, da de 
så Tinka og Kongespillet. Men 
fængslet, som prinsen sidder 
i, er inspireret af det bur, som 
Frankenstein bliver låst inde 
i. Og når man ser Valhalla, er 
der referencer til blandt andet 
Indiana Jones. 

”Da jeg var med til at bygge sce-
nografien til Valhalla, byggede vi 
det meste udenfor på Filmsta-
tionen i Værløse. Her gik vi og 
arbejdede hele sommeren, det 
var som at være på en lang og 
spændende ferie med godt vejr 
og masser af kreative menne-
sker med inspiration fra blandt 
andet Indiana Jones-filmene, 
hvor der er masser af grotter og 
skeletter. Blandt andet foreslog 
jeg, at der skulle være skeletter, 
som sad i klippevæggene, sådan 
så de hang lidt ud fra klippen. 
Jeg havde stor frihed under min 
del af byggeriet og byggede lidt 
efter idéer, som jeg havde fra 
gamle film,” siger Hans-Peter 
Ludvigsen.

Sære dyr og lig i et frysehus

To andre film, Hans-Peter Ludvigsens 
har bygget til, var hver for sig nogle ret 
specielle opgaver. Den ene er filmen 
”Mænd og Høns”, som Anders Thomas 
Jensen instruerede. Her bor fem brødre 
sammen på et gammelt sanatorium med 
en masse mærkelige dyreskabninger. De 
slås og smadrer møbler, og det hele er 
faldefærdigt. Optagelserne foregik på et 
tidligere hospital i det gamle Østtyskland.

”Her smadrede vi alle møblerne og satte 
dem sammen med bandager og ståltråd, 
så de kunne bruges til at banke hinanden 
med, som brødrene gør i filmen. Jeg 

lavede også masser af høns og andre 
dyr med sære udseender, som var en 
lille skør del af filmen,” siger Hans-Peter 
Ludvigsen.

En anden film, som er den produktion, 
Hans-Peter Ludvigsen er mest stolt af, 
er The House That Jack Built, som Lars 
Von Trier instruerede. Filmen handler om 
en seriemorder, der bygger et hus ud af 
sine stivfrosne ofre i et stort frysehus. 
Hans-Peter Ludvigsen stod for at bygge 
huset, og 64 dukker blev sat sammen og 
sminket til stivfrosne lig. 

”Da jeg skulle lave en dekoration til 
filmen, skulle der blandt andet laves alle 
Jacks ofre. Jeg holdt møde med Lars Von 
Trier og Simone Grau, der var produc-
tiondesigner, og for at vise hvordan jeg 
kunne lave ofrene, gik jeg hjem og lavede 
en dukke, jeg havde i forvejen, om, så den 
så frossen ud, og som Trier godkendte. 
Jeg kan ikke lave modeller af hoveder 
med afstøbninger, og vi havde heller ikke 
Uma Thurmans, som er en af de medvir-
kende, ansigt som afstøbning, kun få dele 
som et special sminketeam havde lavet 
til hendes ansigt, hvor hun er smadret 
med en donkraft. Det limede vi uden på 

en mannequindukke, og så klædte vi den 
på med hendes tøj, hvilket fungerede 
rigtig godt,” siger Hans-Peter Ludvigsen.

Han brugte tre uger på at sætte huset 
op på et filmstudie i Sverige. Det gik nær-
mest hen og blev en skulptur, huset af lig 
er en idé af og tegnet af Bjarke Ingels og 
Lars Von Trier og blev senere udstillet på 
kunstmuseet Charlottenborg sammen 
med andre værker af blandt andre Bjarke 
Ingels. Så man kan sige, at man nogle 
gange bevæger sig i et område mellem 
almindeligt håndværk og kunst som 
dekorationsbygger.   

Grundforståelse for værktøj

Uddannelsen som tømrer er en 
vigtig forudsætning for Hans-Peter 
Ludvigsens arbejde. Han ved, hvor-
dan man bygger, og det sker også, 
at han bygger mere ”almindelige” 
ting i sit arbejde.

”Mit arbejde går fra idéudvikling til 
at finde materialer, bygge tingene 
op, og rive dem ned igen. Og det 
er ikke kun grotter og klipper. Jeg 

bygger køkkener og stuer til film. Til fil-
men ”Det grå guld” med Birthe Neumann 
byggede jeg en hel lejlighed op,” siger 
Hans-Peter Ludvigsen. 

”Min tømreruddannelse er grundlaget for 
det, jeg laver. Og så kommer fantasien 
oveni fra de film, jeg så i min barndom. 
Jeg laver det meste selv. Andre har 
håndværkere på til at lave det praktiske, 
men jeg laver det meste selv: bygger, 
maler, patinerer, river det ned og kører 
det på affaldscentralen. Jeg kan lide 
processen. Det er den, der er det sjove. 
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JETTE OG CHRISTINE 
SÆTTER FARVER OG 

SKABER STEMNING PÅ 
FILM OG TEATER

Tekst Peter Djurup 

foto Rie Neuchs

I en kæmpe hal ude i den fjerneste ende 
af Filmbyen går Jette Mogensen og 
Christine Bechameil og maler på et kæm-
pe lærred på 12x22 meter. Resultatet 
skal blive til et bagtæppe til en teater-
forestilling på Det Kongelige Teater, og 
det er blot et lille bitte eksempel på de to 
maleres mange bedrifter i film og teater 
gennem årene.

De forlader det kæmpe lærred for en 
stund for at fortælle om deres baggrund 
og arbejde med at skabe den scenografi, 
som vi alle ser, når vi går ind i biografens 
eller teatrets mørke.

Jette Mogensen ville oprindeligt være 
scenograf på et teater. Hun kom via en 
”Ung i arbejde-ordning” ind på Folkete-
atret, hvor hun mødte nogle teaterma-
lere, der med hendes egne ord var så 
fantastiske, at hun fandt ud af, at det var 
teatermaler, hun ville være.

Guldmedalje fra Bruxelles

”Den energi, der er i at frembringe sce-
nografien i et samarbejde af forskellige 
håndværkere, hvor man bruger hinanden 
og til sidst står i den 25 gange større de-
koration end scenografens model, tiltalte 
mig mere. Som scenograf mener jeg, at 
man står mere alene og skal formidle 
ens vision til håndværkerne,” siger Jette 
Mogensen, der siden tog en uddannelse 
som dekorationsmaler på den anerkend-

også vigtigt at vide, hvad lysdesignerne 
har tænkt sig i forhold til, hvordan de vil 
belyse en scene,” siger Jette Mogensen.  

Filurkat og elefant i fuld størrelse

Jette og Christine er blandt en lille skare 
af malere i dansk film og teater. Gennem 
årene har arbejdet som maler bragt dem 
begge ud i meget forskelligartede projek-
ter. Både sammen og hver for sig. 

”Jeg har tidligere været fastansat på 
Det Kongelige Teater i 16 år. Der har jeg 
blandt andet lavet Filurkatten fra Alice 
i Eventyrland. Katten er sat sammen af 
ni dele, og den kan gøre alle mulige ting. 
Den skal kunne atomiseres og samles 
igen, og det krævede nogle dygtige 
dukkeførere at få den til at fungere,” siger 
Jette Mogensen.

Filurkatten er sammen med 11 store 
svanevinger til operaen Lohengrin og en 
elefant i fuld størrelse til brug for fore-
stillingen ”Fyrværkerimesterens datter”, 
som hun har været med til at lave, også 
til Det Kongelige Teater, noget af det, 
hun er mest stolt af, og som har været 
sjovest at lave i sit arbejdsliv.  

”Elefanten, som kunne styres af to men-
nesker, der skulle være inde i elefanten, 
kunne ved hjælp af snoretræk få snabel, 
ører og hale til at bevæge sig. Det var et 
samarbejde på tværs af flere afdelinger 
på teatret. Blandt andet hatteværksted, 
tekstilværksted og smed. Det er sådan 
nogle ting, jeg synes, er sjovest at lave,” 
siger Jette Mogensen.

Teater på film med Trier

I dag er Jette Mogensen freelancer, og 
hun har arbejdet sammen med Christine 
Bechameil på flere produktioner på både 
teater og film. Blandt andet på Dancer in 
The Dark af Lars von Trier.

Christine Bechameil har været malerle-
der på hele fire Trier-film, blandt andet 
The House That Jack Build, som også 
Hans-Peter Ludvigsen arbejdede på (se 
artikel andet sted i MESTER). Her var der 
tæt dialog med både instruktør, sceno-
graf og de øvrige håndværkere for at 
komme frem til det udtryk, som Lars von 
Trier ønskede. 

”Noget af det, jeg er mest stolt af, er de 
Trier-film, jeg har været med på. Han 
eksperimenterer meget med formatet. 

”I samarbejdet 
med scenografen 
er kommunikation 
vigtig. Man skal både 
kunne se for sig, hvad 
visionen er. Det er 
et samarbejde, hvor 
scenografen præsen-
terer en model, og vi 
efterfølgende laver 
prøver 1:1 for at finde 
frem til det endelige 
resultat,” siger Christi-
ne Bechameil.

”Vi samarbejder også med teknikken. 
Blandt andet lysfolkene, da lyset jo 
har en stor betydning for det endelige 
resultat, når det gælder farver på både 
teaterforestillinger og film. Man har brug 
for at tale med lysfolk og fotografer i 
forhold til, hvordan det endelige udtryk 
bliver. Man kan lyse på noget, så det ser 
smukt ud eller bliver grimt.”

Det har Jette Mogensen en konkret histo-
rie om fra en af hendes første opgaver:

”En af de første ting, jeg lavede på 
Folketeatret, var et gammelt løvehoved i 
granit. Men da det kom ind i sin niche, så 
det bare gråt ud på grund af belysningen. 
Det gælder om at forstærke udtrykket 
og overdrive, så man kan se det langt 
tilbage på tilskuerrækkerne. Derfor er det 

te uddannelse i Bruxelles Institut Supe-
rieur de Peinture – Van der Kelen. 

Her fik hun sammen med Christine Be-
chameil et halvt års intensiv uddannelse i 
blandt andet dekorationsmaleri, marmo-
rering og ådring, og begge udmærkede 
sig ved at få guldmedalje på uddannel-
sen.  

”Inden jeg tog til Bruxelles, kom jeg i lære 
på Betty Nansen som teatermaler. Her 
var Helmuth Spengler min læremester. 
Han havde tidligere rejst rundt med et 
komisk stepnummer, hvor han faldt step-
pende ned ad en trappe. Men siden blev 
han en meget dygtig teatermaler,” siger 
Christine Bechameil. 

Efter uddannelse startede Christine sit 
eget firma, da hun var 22 år.

”Jeg kunne reelt ikke så meget den gang. 
Men man finder jo ud af det efterhånden. 
At lave filmdekorationer er ikke noget, 
man kan lære på en uddannelse. Det 
gælder om at arbejde sammen med dyg-
tige mennesker og lære af dem efterhån-
den,” siger Christine Bechameil.

Samarbejde med scenograf og teknikere

For at kunne udføre scenografien skal 
man kunne forstå og udføre scenogra-
fens vision.
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Blandt andet på filmene Dogville og 
Mandalay, som begge er filmet på store 
filmstudier, og som krævede meget 
præcision. De var nærmest filmet tea-
terdekoration, og det stillede store krav 
til, hvordan scenografien så ud. Lars von 
Trier er optaget af det visuelle udtryk i 
filmene. Han er god til at se, hvordan det 
skal se ud, og er interesseret i alt, hvad 
der foregår på en film. Så den kommuni-
kation, man har med ham, er vigtig,” siger 
Christine Bechameil. 

Hun fremhæver også DR’s Arvingerne 
og filmen Mænd og Høns, som noget 
af det, hun er glad for at have været 
med til at lave. Mænd og Høns er filmet 
på et tidligere psykiatrisk hospital i det 
tidligere Østtyskland (læs også artiklen 
med Hans-Peter Ludvigsen andet sted 
i MESTER), og her skulle dele af sce-
nografien bygges på et studie til nogle 
af optagelserne i nøjagtig kopi af den 
virkelige location.  

Endelig er der et helt andet projekt, hun 
gerne fremhæver. Nemlig et udsmyk-
ningsprojekt på Rigshospitalet på den 
afdeling, hvor de scanner børn for kræft. 

Det var et lukket rum uden vinduer, som 
ikke var rart at være i. Vi ville forsøge 
at skabe en mere rolig og imødekom-
mende atmosfære. Her fik vi udsmykket 
rummet, og sammen med en scenograf 
Nina Flagstad og lysdesigner Jonas Bøgh 
fik lavet det sådan, så børnene kunne se 
film projiceret op på loftet, hvilket gjorde, 

Folketeatret skulle Jette engang male en 
akvarel som en kopi af Holbeins kristusfi-
gur, og her opstod der en lille fejl, fortæl-
ler Jette på spørgsmålet om, hvorvidt der 
nogle gange sker fejl og misforståelser i 
samarbejdet med scenografen. 

”Sture Pyk, der var scenograf på forestil-
lingen, ville hele tiden have, at der skulle 
kæles for detaljen i maleriet. Så jeg blev 
ved at rette til og ændre små ting ved 
det. Og da det så endelig kom op, var der 
en, der sagde: ”Se, han har seks tæer”. Jeg 
havde fået malet en ekstra tå på Kristus’ 
ene fod i udviklingsprocessen med at fin-
de ud af, hvordan maleriet skulle se ud,” 
siger Jette Mogensen med et smil. Hun 
sørgede for, at den ekstra tå blev fjernet. 

Maizena og madolie

Det kræver kreativitet og fantasi at 
udvikle scenografier. Mange gange skal 
malerne finde frem til nye teknikker 
eller et særligt materiale for at opnå det 
ønskede resultat.

”Vi skal ofte opfinde nye ting. Jeg har for 
eksempel arbejdet med maizena, voks 
og madolie. Jeg har skullet finde ud af, 
hvordan man laver falkelort til filmen 
Ørnens Øje, og jeg har patineret bron-
zeplader med toiletrens,” siger Christine 
Bechameil. 

Print vs. malearbejde

I dag er det muligt at lave store print til 
scenografi i stedet for at male. Men hel-
digvis er håndværket som maler stadig 

værdsat blandt mange 
scenografer.

”Mange scenografer 
synes, at det er kedeligt 
at bruge print. De vil 
hellere arbejde sammen 
med håndværkere og 
skabe scenografien i 
sammen. Men det er 
klart, at teknologien, 
både når det gælder 
print og digitalt efter-
arbejde, konkurrerer 
med håndværket. Derfor 
prøver vi at arbejde side 
om side med dem, der 
arbejder digitalt,” siger 
Christine Bechameil. 

Hun underviser på Filmskolen i maletek-
nik, og her er interessen for håndværket 
stor.

”Jeg kan mærke, at der er en længsel 
efter at lave noget fysisk frem for at 
sidde ved computeren. Måske er der en 
genkomst på vej, når det gælder, hvad 
det analoge håndværk kan,” siger Christi-
ne Bechameil.

Kunst eller håndværk

Ser de to malere sig selv som kunstnere 
eller håndværkere?

”Jeg tænker på os som musikerne i et 
orkester, hvor vi bliver dirigeret. Musiker-

ne frembringer musikken efter dirigen-
tens direktion. Men samtidig er de jo selv 
kunstnere på hver deres instrument. Det 
kan måske sammenlignes med vores 
funktion som håndværkere på film og 
teater,” siger Christine Bechameil.

”Jeg kalder mig håndværker. Vi laver ikke 
noget, vi selv har fundet på. Vi skal virke-
liggøre andres vision. Men vi er scenogra-
fens forlængede arm. Så det kommer lidt 
an på, hvordan man definerer det. Men 
der er dygtige håndværkere, og det skal 
man påskønne. Man behøver ikke at være 
kunstner for at være noget,” siger Jette 
Mogensen, der ikke mener, der bliver sat 
nok pris på håndværket i dag. 

at det blev nemmere at undersøge bør-
nene, fordi de havde noget at se på under 
scanningen,” siger Christine Bechameil. 

Kristus med seks tæer

Det kan være svært at styre resultatet af 
maleriet hele vejen gennem processen. 
Vores arbejde indgår i en større helhed, 
hvor lys og efterarbejde i postproduktion 
kan give anderledes resultater i forhold 
til det, malerne havde forestillet sig. 
Derfor er det en fordel, når man kan 
følge udviklingen i processen, også efter 
at man har sluppet opgaven.

”Da jeg kom til Det Kongelige Teater, var 
der malersal på gammel scene. Derfor 
kunne man lige gå ned og se, hvordan 
det, man havde lavet, så ud i løbet af da-
gen. Det var en vigtig del af læreproces-
sen. Faktisk står der i overenskomsten 
på Det Kongelige Teater, at maleren skal 
kunne se en forestilling, så man lærer af 
resultatet,” siger Jette Mogensen.

På film kan man, hvis man er heldig som 
maler, se med, når der vises prøver på 
optagelserne. 

”Det kan være lidt svært at bedømme, 
hvad det digitale kamera opfatter. Derfor 
ser man prøveoptagelser, så vi kan gøre 
noget ved det, hvis noget ikke fungerer, 
når det kommer på film,” siger Christine 
Bechameil.

Men det kan også gå galt, når man er 
i gang med at skabe en scenografi. På 

HER HAR  
DE MALET
 
Jette Mogensen og Christine 
Bechameil har været med 
på en lang række film og 
teaterproduktioner gennem 
årene. Her er nogle eksempler: 

Jette Mogensen har blandt 
andet været med til at lave 
følgende: 

Den evige ild, Bellevue Teatret, 
scenograf Benjamin la Cour

Bilisten, Mungo Park Kolding, 
scenograf Katrine Gjerding

Circusrevyen `19, Scenograf 
Nina Schiøtz

Den skaldede frisør, One and 
only musical teater, scenograf 
Benjamin la Cour

Midt om natten, Tivoli, 
Langkjær Ent. Og Live Nation, 
scenograf Marie i Dali

Christine Bechameil her blandt 
andet været med til at lave 
følgende film/teater:

Dogville, Lars von Trier, 
production design Karl 
Juliussen

Manderlay, Lars von Trier, 
production design Jette 
Lehmann

The House That Jack Built, Lars 
von Trier, production design 
Simone Grau

Arvingerne, DR-serie, 
production design Mia 
Steensgaard

Mågen, Det Kongelige Teater, 
scenografi Vicki Mortimer 
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PER KAPPER
BLANDT 

MONSTRE OG 
SLANGER

Tekst Peter Djurup 

foto Rie Neuchs

Udefra ligner Kapper Creations værksted 
i industrikvarteret i Humlebæk alle de 
andre værksteder på vejen. Men når du 
træder ind, er der ingen tvivl om, at det 
ikke er et helt almindeligt håndværk, der 
bliver udført af Per Kapper og hans to 
faste medarbejdere Magnus Miselli og 
Thorvaldur Anfinnsson Jensen.

Rundt omkring på hylderne står en lang 
række hoveder og figurer, på gulvet står 
et stort kunstværk, og når du kommer 
lidt længere indenfor, møder du endnu 
hemmeligere væsner, der på et senere 
tidspunkt vil kunne ses i en Netflixserie. 

Det er lidt som at gå ind i troldmandens 
værksted. I over 20 år har Per Kapper 
bygget modeller, lavet special effects og 
skræmmende makeup til en lang række 
film og tv-serier. Blandt andre Netflixse-
rien ”The Rain”, TV 2- serierne ”Sommer-
dahl” og ”Dicte” og ikke mindst ”Rambo 4” 
med Sylvester Stallone.

Inspiration fra børnebøger

Man skulle umiddelbart tro, at inspirati-
onen til Per Kappers arbejdsliv kom fra 
film. Men faktisk kommer inspirationen 
fra et par børnebøger. 

”Jeg læste bøgerne”Alfred Hitchcock og 
de tre detektiver - Den forkølede drage” 
og ”Roger Moore og Krimipatrujlen - 
Jagten på Narkohajerne”. I begge bøgerne 
var der en special effects-mand. Det, 
syntes jeg, lød sjovt, så det var det, jeg 
gerne ville. Jeg begyndte at undersøge 
mulighederne, og det var jo før YouTu-
be, så jeg så en film på biblioteket, der 

En formiddag i Per 
Kappers værksted 
vækker det indre 
legebarn i dig, hvis du 
altså ikke er bange for 
monstre, slanger og sære 
væsner. 

hed ”Illusionernes værksted”, som Lasse 
Spang Olsen havde lavet, og den gav 
mere inspiration til at gå i gang,” siger Per 
Kapper.

Han var 16-17 år og gik i gang med at 
skaffe det udstyr, der skulle til for at lave 
special effect-makeup. Det var ret dyrt, 
men heldigvis var Pers bror begyndt at 
gå på Kunstakademiet, og derfor kunne 
han hjælpe med at skaffe det til lidt mere 
spiselige priser. 

”Jeg sminkede to piger til en udklæd-
ningsfest, hvor jeg blandt andet skulle 
lave sår i deres ansigter med latex. Men 

det gik helt galt. Jeg vidste ikke, hvordan 
man skulle sætte det fast, så det faldt 
af igen. Men det var med til at lære mig, 
hvordan man skulle gøre,” siger Per 
Kapper.

Hjælp i Detroit

Efter skolen gik turen et år på high 
school i USA, og her var der nye mulighe-
der for at lære.

”Der lå en butik ved siden af, hvor jeg 
boede, som solgte de produkter, der 
skulle til for at lave makeup, masker og 

”Vi maler, modellerer og laver teknik 
til film og tv-serier, forlystelsesparker, 
museer, og vi restaurerer kunstværker 
og samarbejder med kunstnere. De tek-
nikker, vi arbejder med, er 200 år gamle, 
når vi taler modellering, og det kombine-
rer vi med ny teknologi som blandt andet 
3D-print, som vi blandt andet bruger til 
at printe modeller af hoveder og meget 
andet,” siger Per Kapper.

Computer eller håndværk?

Selv om der bruges moderne teknologi 
i Per Kappers værksted, er det tydeligt, 
at det meste af det, der produceres, er 
håndværk. Det kræver fingersnilde og 
kreativitet at udføre de opgaver, der 
løses i Humlebæk. Og selv om der efter-
hånden laves mange special effects på 
computer på de film, vi ser, er der meget, 
der stadig kun kan laves i hånden.

”En del bliver lavet på compu-
ter, men der er ting, der ikke 
kan blive lavet på computer. 
Hvis du for eksempel skal 
bruge en eller anden form 
for en animeret ting, der skal 
have fat i en hånd, skal den la-
ves som model. Det fungerer 
ikke som ren computergrafik,” 
siger Per Kapper.

Et eksempel på en fysisk ting 
er en opgave, som Per Kapper 
løste for Netflixserien ”The 
Rain”. Her skulle de bruge én 
plante, der er gennemgående 
i en af seriens sæsoner. Den 
skyder med frø, der er giftige, 
og som man derfor skal 
undgå at blive ramt af. Her 
blev der produceret en stor 
mængde af de små frø, som 
planten skyder med. Alle lavet 
i hånden. 

Der er stor alsidighed i opga-
ver og faglige kompetencer, og man kan 
roligt sige, at Per og hans to medarbejde-
re lever sig ind i opgaverne.

”Vi kan godt lide at udføre det, folk godt 
kan tænke sig. Vi vokser ind i den opgave, 
vi bliver stillet, og opgavestilleren på en 
filmproduktion kan både være sminke-
afdelingen, production designere (også 
kaldet scenografen red.) eller producen-
ten. Filmens instruktør går selvfølgelig 
op i, hvordan resultatet bliver, men det 
er sjældent, at vi har direkte kontakt med 
instruktøren på en produktion,” siger Per 
Kapper.
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meget andet. Derovre er Halloween jo 
kæmpestort, så der er mange, der bruger 
produkterne. Jeg lærte ejeren godt at 
kende, og han sagde, at hvis jeg kunne 
lave noget, som han kunne sælge, ville 
han gerne sælge det for mig. Så jeg gik i 
gang,” siger Per Kapper.

Han solgte ikke så meget, men han lærte 
meget, og han fik en ven i butiksejeren, 
som han har holdt kontakt med, indtil 
ejeren døde for et par år siden. 

Fra gymnasiet til Canada

Efter high school gik turen til gymnasiet, 
hvor der blev brugt meget tid på at lave 

håndværk, der gjorde, at jeg kunne tage 
arbejde videre som professionel,” siger 
Per Kapper.

Flere udgifter end indtægter

Per tog tilbage til Danmark for at 
etablere sig i den danske filmbranche. 
Men det var ikke nemt. Han havde lært 
meget i Canada, men kendte ikke nogen i 
filmbranchen i Danmark. Så der var ikke 
noget arbejde at få. Han var i dialog med 
et firma, der skulle bruge nogle folk til en 
film, der skulle optages i New Zealand, 
men det krævede fem års erhvervserfa-
ring, så det gik ikke – senere fandt han ud 
af, at det var ”Ringenes Herre”, der skulle 

optages, men det blev uden Per, 
som i stedet gik i gang med at finde 
noget at lave i Danmark.

”Jeg grundlagde mit eget firma i 
1999, og senere lejede mig ind på 
et værksted med nogle kunstner-
venner, og efterhånden endte jeg 
med at overtage hele lejemålet. Så 
havde jeg masser af kvadratmeter, 
udgifter, men ingen indtægter. Jeg 
vidste, at der ville gå en del år, hvor 
man skal bygge netværk op og 
lære folk i branchen at kende. Jeg 
havde blandt andet møde med Eg-
mont, som skulle lave en dukkefilm. 
Men kort efter mødte jeg en mand 
i tegneseriebutikken Fantask, som 
jeg kendte fra Egmont, og han sag-
de, at den dukkefilm havde de talt 
om i flere år,” siger Per Kapper.

Endelig begyndte der at komme lidt 
arbejde. Per overtalte Nordisk Films 
biografer til, at de skulle have en 
mumie stående i biograferne i for-
bindelse med filmen Mumien. Han 
fik også et lille job i Sommerland 
Sjælland, og senere blev han ansat 
i Tivolis udviklingsafdeling til at 
udvikle forlystelser. Det blev til for-
lystelsen Grotten, og senere kom 
mødet med Egmont til at munde 
ud i dukkeserien ”Little People”, hvor 
Per blev en af dukkeskaberne. 

Fra Hollywood til Bollywood

Efter det projekt var der ud over 
Per en håndfuld mennesker, der 
ikke havde noget at lave. Dem 
samlede Per i sit atelier, og en af 
dem var Magnus Miselli, som endte 
med at blive den første og stadig 
fastansatte i Kapper Creations. 

Med tiden kom opgaverne også fra ud-
landet, og værkstedet var på et tidspunkt 
oppe på 6-7 medarbejdere. Blandt andet 
blev Per Kapper hyret til at lave et hoved 
af en af Indiens mest kendte skuespille-
re til filmen Bahu Bali 2, der viste sig at 
være Indiens svar på Ringenes Herre. 

”Med opgaven i Indien kan vi sige, at 
vi både har arbejdet for Hollywood og 
Bollywood,” siger Per Kapper med et 
smil. Han har flere gange været afsted i 
måneder på en filmproduktion, men har 
skåret ned på de lange ture. Han rejser 
gerne ud på produktioner, men kun i 
kortere forløb. 

Hemmeligheder i Humlebæk

På værkstedet i Humlebæk arbejder Per 
fortsat sammen med Magnus, og den 
sidste ankomne er Thorvaldur Anfinns-
son Jensen, der oprindelig er arkitekt-
uddannet, men i dag er ekspert i speciel 
effects og udførelse af modeller og 
masker. 

Ofte er det hemmeligt, hvad der er gang 
i hos Kapper Creations, fordi producenten 
typisk holder kortene tæt til kroppen ind-
til premieren. Lige nu er en af kunderne 
Netflix. Her bliver både lavet heldragter 
og mekaniske dukker, og så kan vi ikke 
afsløre mere. Men der er travlt op til, at 
produktionen går i gang om kort tid.  

”Jeg har heldigvis mine to dygtige ansat-
te. Uden dem kunne vi ikke følge med. 
For der er heldigvis mange opgaver af 
vidt forskellig art,” siger Per Kapper med 
henvisning til, hvad der ellers laves ud 
over filmprojekter.

Kunst og proteser

Der er nemlig også opgaver for så for-
skellige kunder som Coloplast, bandag-
ister, som han laver særlige proteser 
for, og en lang række kunstnere, som 
Per har løst opgaver for gennem årene. 
Blandt andet Michael Kvium og Christian 
Lemmerz.

masker ved siden af lektierne og derefter 
gik turen til Canada, hvor en stor del af 
Hollywoods film bliver produceret. Her 
kom Per Kapper på en makeup-skole 
som ikke var specielt god, men den gav 
adgang til filmproduktioner. Dog ikke 
uden en vis kamp.

”Filmbranchen er ikke nem at komme ind 
i, hverken i Danmark eller udlandet. Men 
det lykkedes at få foden indenfor døren 
i et special effect-studio, hvor jeg ”kom i 
lære” og kom med på flere filmproduk-
tioner i den tid, jeg var derovre. Reelt 
er jeg selvlært, og det var i Canada, jeg 
lærte en stor del af det grundlæggende 
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GIVER 
SIN 

KUNNEN 
VIDERE

 
Der findes ingen officiel 

uddannelse til special 
effect-mager. De, der 

arbejder inden for feltet, 
er som udgangspunkt 
autodidakte, men har 

samlet deres viden 
fra andre uddannelser 

kombineret med selv at 
udvikle idéer og arbejde 

med de forskellige 
materialer.

Per Kapper bruger en 
del af sin tid på at lære 

andre, hvad han har 
lært gennem årene. Det 

gør han blandt andet 
på Kunstakademiet, 

hvor han lærer 
eleverne, hvordan 

de skal arbejde med 
forskellige materialer 
for at realisere deres 

kunstværker. 

Han underviser også 
på teatre. Blandt andet 

for flere afdelinger 
på et teater i Norge, 

hvor det både er 
rekvisitafdelingen, 

malersalen og 
sminkeafdelingen, der 

deltager. 

Per Kapper

m e d l e m  a f

 Håndværker
foreningen
     KbH

Slanger og cocoons til privat hjem 

Der er gennem mere end 20 år blevet 
modelleret og produceret special effects 
og modeller til flere end 30 film og 
tv-serier. Så hvad er egentlig det største 
projekt, og det, Per Kapper er mest stolt 
af at have lavet i sin karriere indtil nu? 

”Det er to forskellige opgaver, jeg vil 
fremhæve. Den største filmproduktion, 
jeg har været med på, er Rambo 4, hvor 
jeg på to måneders optagelser til filmen 
i Thailand skulle lave en masse døde 
mennesker, som Rambo havde slået ihjel. 
Det var en kæmpe produktion, og masser 
af special effect-folk,” siger Per Kapper.

”Men det, jeg er mest stolt af at have 
lavet, er tre store kunstværker, som 
Christian Lemmerz har skabt til et privat 
hjem i Jylland. Her udviklede vi sammen 
et kæmpe værk med en masse slanger, 
som snor sig rundt om loftbjælkerne 
over en indendørs swimmingpool. Og 
fem cocoons, som man kender fra Ali-
en-filmene, der er placeret i en kæmpe 
kældergang. Og endelig et livstræ udført 
i marmor, opsat ved indgangen til huset. 
Alle tre kunstværker er lavet specielt i 
tæt samarbejde med huset ejere, da hu-
set blev bygget. En hel unik opgave, som 

samlet set tog tre år, 
og som jeg næppe 
kommer til at lave 
noget i stil med igen,” 
siger Per Kapper.

De fem cocoons er og 
slangerne er udført i 
bronze ud fra de mo-

deller, som Per Kapper og hans folk har 
bygget efter Christian Lemmerz’ tegnin-
ger. Modellerne blev udført i forskellige 
størrelsesforhold, før de endelige model-
ler blev udført, og oplægget til, hvordan 
de mange slanger ser ud, kommer fra 
rigtige slanger, som Per Kapper fik fra en 
amerikaner, der samler på udstoppede 
slanger. 

Selve ophængningen var nærmest inge-
niørkunst. De fem cocoons vejer tre tons 
og er skruet ind i loftet i nogle kæmpe-
store gevind.

”Kunstværkerne er udviklet som en del 
af byggeriet og er derfor en væsentlig 
del af huset. En helt særlig opgave efter 
danske forhold,” siger Per Kapper.

FILMOGRAFI
 
Der er en del film og tv-serier på  
Per Kappers CV. Her er et udsnit: 

Shorta – dansk film

Breeder – dansk film

Klassefesten 1,2 og 3 – dansk film

Bølgen – norsk tsunamifilm

Beforeigners – norsk HBO-serie

The Rain – dansk Netflix-serie

Sommerdahl – dansk TV 2-serie

Dicte – dansk TV 2-serie

DNA – TV 2-serie

Bedrag – DR-serie

Gidseltagningen 1 og 2 – D Play-serie

Friheden – ViaPlay-serie

Emma og julemanden – julekalender 

En frygtelig kvinde – film 

Kaptajn Bimse – film 

Råzone – film 

Jeg har arbejdet med over 50 kunstnere 
og gør det gerne. Processen med kunst-
nerne er meget anderledes end med 
filmproduktionerne, hvor der er mange 
om at bestemme, hvad vi skal ende med 
at lave. Når du arbejder med en kunst-
ner, er det kun ham eller hende, du skal 
udvikle noget sammen med, og det kan 
være en fordel,” siger Per Kapper.

Han er typisk med gennem hele forløbet 
– fra idé til endelig udført kunstværk. 

"Når vi arbejder med kunstnere, har vi 
typisk mere tid til at udvikle idéerne, end 
når vi laver film. Vi er alle tre meget 
fagnørdede og kan lide at bruge lang tid 
på at løse opgaverne, og her er det sjovt 
at arbejde med kunstnerne. Tidligere 
synes mine udenlandske kollegaer i 
filmbranchen, at der var lidt mærkeligt, 
at jeg arbejder med kunst, men inden for 
de senere år er der flere, der også er be-
gyndt på det i takt med, at filmbranchen 
er blevet mere presset økonomisk,” siger 
Per Kapper.
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Som altid giver nytåret 
anledning til både at se 

tilbage og se fremad. 
Det kommende årsskifte 

er ingen undtagelse, 
for fra 1. januar træder 
et nyt forpagterteam 
ind ad døren i Moltkes 

Palæ. Og de har, ligesom 
Håndværkerforeningen, 

store ambitioner om 
at åbne og revitalisere 

palæet.

”Moltkes Palæ har en historie, 
beliggenhed og rammer, som 
gør stedet til et perfekt match 
til vores eksisterende porte-
følje af venues og restauran-
ter. Vi holder flere hundrede 
arrangementer og events om 
året med et mål om at skabe 
mindeværdige oplevelser med 
gastronomien som omdrej-
ningspunkt. For intet binder 
mennesker bedre sammen, 
end et godt måltid mad. Vi 
har længe ledt efter et venue 
som Moltkes Palæ, der med 
sin størrelse og eksklusive og 
klassiske stil passer perfekt 
ind i vores udviklingsplaner,” 
forklarer Allan Hansen, der er 
adm direktør i Humanic.

ÅBENT OG 
LEVENDE  
PALÆ
Det er en afgørende målsæt-
ning for Håndværkerforenin-
gen, at Moltkes Palæ skal åb-
nes mere op. For såvel egne 
medlemmer og laugene som 
for gæster og offentligheden 
generelt. Og Humanic deler 
ambitionen om at invitere nye 
kundegrupper inden for i de 
historiske rammer. 

Det kan for eksempel være 
private højtider som konfir-
mationer og barnedåb, men 
også offentlige begivenheder 
som intimkoncerter, Dining 
Week, Smagens Time eller 
messer og udstillinger i sam-
arbejde med virksomheder, 
brancheforeninger og laug.

”For at tiltrække kundegrup-
per udover de eksisterende vil 
vi blandt andet arbejde med 
opdækning, indretning og et 
bredere køkken. Vi vil indrette 
salonerne mere moderne, 
med respekt for historien. En 
lille ting er for eksempel val-
get af duge og service, som 
kan ændre hele stemningen i 
et rum. Her vil vi, med respekt 
for det enkelte rum, tilbyde 
mere moderne alternativer 
til de klassiske hvide duge. Et 
andet eksempel, som især vil 
præge en hjemlig stemning, 
vil være indretning med le-
vende planter,” fortæller Allan 
Hansen, og fortsætter:

Moltkes Palæ 
er et af byens 
smukkeste palæer 
med en klassisk 
storhed, som 
ikke ses i mange 
andre selskabs- og 
konferencesteder 
i byen. Og selv om 
palæet gennem 
mange år har haft 
en velfungerende 
selskabsforretning, 
er der et stort 
uudnyttet potentia-

le. Det mener både Håndvær-
kerforeningen København og 
palæets nye forpagterteam, 
Humanic.

”Vi har længe haft et øn-
ske om, at palæets unikke 
rammer skal komme endnu 
flere københavnere til gode, 
og derfor har vi set René 
Bolvigs ønske om at træde 
tilbage som forpagter, som en 
anledning til at gentænke den 
måde, vi bruger palæet. Vi har 
valgt et nyt forpagterteam, 
hvis ambitioner, for hvor-
dan palæet skal udvikle sig, 
matcher vores. Og vi glæder 
os til at komme i gang,” siger 
Christoffer Susé. 

Tekst jakob bo andersen 

foto Ricky John Molloy

NY  
FORPAGTER I 
MOLTKES PALÆ
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HOLDET 
BAG

 
Det nye forpagterteam 

i Moltkes Palæ er en 
del af Humanic, som 
blev stiftet i 2004 af 

Theis Rosenkvist. I 2018 
trådte Torben Klitbo ind i 
ejerkredsen, og i dag har 

Humanic mere end 100 
faste medarbejdere.

Humanic driver i forvejen 
to venues til selskaber og 

restaurant: Planetarium 
med restauranten Kerne 

Pavillonen samt Bryggen 
Venues på Islands Brygge 

med restauranten 
The Fat Pike, og 

selskabslokalerne 
Spisesalon Bryggen 
og Pakhus Bryggen. 

Desuden har Humanic 
ejerskab i Langelinie 
Pavillonen, som blev 

overtaget i 2015.  

Læs mere på :

”Vi ønsker at skabe et levende 
hus, hvor man som gæst føler 
sig hjemme.”

DER SKAL  
DUFTE AF MAD
Humanic er en af byens 
førende virksomheder inden 
for gastronomiske medarbej-
deroplevelser, og som nævnt 
er den gode madoplevelse en 
central del af 
Humanics DNA. 
Derfor glæder 
gastronomisk 
ansvarlige i 
Humanic, Lasse 
Skytte, sig til at 
indtage palæets 
store og histori-
ske køkkenfaci-
liteter.

”Køkkenet er husets hjerte og 
vil være et (gastronomisk) 
samlingspunkt på Moltkes 
Palæ. Her skal der dufte af 
den dejligste mad – hver dag 
– tilberedt af gode og ærlige 
råvarer af vores dygtige kokke 
og elever. Vores mad tager 
udgangspunkt i moderne 
gastronomi med vægt på tra-
ditioner i det gode håndværk, 
klassiske tilberedningsmeto-
der og serveret med faglig 

stolthed. Vi henter vores 
inspiration lige fra fransk 
nouvel cuisine til det moderne 
nordiske dogmekøkken – men 
ofte tilføjet lidt krydderi fra 
verdenskøkkenet med spæn-
dende råvarer, teknikker som 
japansk fermenteringskunst 
eller smagen af sydameri-
kansk ild & passion,” fortæller 
Lasse Skytte.

Tilbage til rødderne TAK TIL  
RENE BOLVIG

Palæ for vores klubhus. Men vi må 
altså konstatere, at vi ikke bruger 
klubhuset nær så ofte, som vi 
gerne ville,” siger Christoffer Susé, 
og fortsætter:

”Derfor har vi valgt at tage 
stueetagen ud af forpagtningen 
og indrette lokalerne, så vi selv, 
og ikke mindst laugene, kan bruge 
dem til aktiviteter og kurser med 
videre.”

I en del af stuetagen vil 
Håndværkerforeningen ligeledes 
indrette kontorlokaler, som skal 
udlejes eksternt. Det drejer sig 

Mens Humanic-temaet overtager 
forpagtningen af palæets 1. sal, vil 
Håndværkerforeningen selv råde 
over arealerne i stueetagen. Det 
har nemlig længe været et stort 
ønske, at Moltkes Palæ skal være 
et stærkere omdrejningspunkt for 
faglige og sociale aktiviteter i såvel 
Håndværkerforeningen som de 
københavnske laug. 

”Oprindeligt købte 
Håndværkerforeningen palæet 
for at have et standsmæssigt 
domicil til medlemmerne, og 
derfor plejer vi at kalde Moltkes 

for eksempel om de tidligere 
forpagterkontorer og andre rum, 
som på nuværende tidspunkt ikke 
udnyttes i dagligdagen.

”Vi bor på en meget attraktiv 
adresse midt i Frederiksstaden, 
hvor der er stor efterspørgsel 
efter kontorlokaler. Vi har allerede 
udlejet Buesalen, og med indtægt 
fra nye kontorfaciliteter kommer 
vi til at styrke driften i Moltkes 
Palæ endnu mere, og dermed sikrer 
vi også, at vi har en afbalanceret 
forretning på længere sigt,” slutter 
Christoffer Susé.

Efter 15 år i palæet har René 
Bolvig valgt at takke af 
som forpagter for Moltkes 
Palæ. I den forbindelse siger 
Håndværkerforeningens 
formand Per Vangekjær:

“På hele Håndværker-
foreningens vegne vil jeg 
gerne sige tak til René for 
de mange fantastiske fester 
og arrangementer, han har 
stået for gennem årene. René 
har altid været kendt for høj 
kvalitet og god mad, og han har 
i høj grad bidraget til at gøre 
Moltkes Palæ til det, som det 
er i dag.”

Allan Hansen

Adm direktør
Lasse Skytte

Gastronomisk ansvarlig
Noomi Lind Rønne

Salgschef

humanic.dk

I dagligdagen drives Moltkes Palæ af 

Adm direktør Allan Hansen

Gastronomisk ansvarlig Lasse Skytte

Salgschef Noomi Lind Rønne

Det nye forpagterteam vil have deres 
daglige gang i palæet.

Derudover er Torben Klitbo og Theis 
Rosenkvist en del af ejerkredsen i 
Humanic.
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I Ravnsborggade på 
Nørrebro åbnede 

Værksted & Co i juni. 
Bag Værksted & Co 
står X-Fond og fire 

unge håndværkere, 
som er flyttet ind 
i en stor gammel 

tøjbutik med deres 
værksteder. Målet 

med Værksted & Co 
er at skabe et rum 

for iværksættere in-
den for små, nyttige 
nichehåndværksfag.

fagene,” fortsætter Julie Zaken, 
som er nyuddannet – og nyslået 
selvstændig – møbelpolstrer.  

”Jeg vil gerne være med til at 
udfordre og udvikle mit fag, som 
på mange måder er bundet op 
af traditioner og meninger om, 
hvordan tingene skal gøres. Det, 
tror jeg på, er muligt her, fordi vi 
har det tværfaglige fællesskab, 
hvor jeg i dagligdagen har de 
andres blik på mit arbejde. Og så 
er det bare rart for mig at være 
en del af et andet miljø, end det 
man kan finde i de traditionelle 
polstrervirksomheder. Hvis man 
nu ryster posen, så bliver det 
altså bare sjovere,” siger Julie. 

”Jeg har en ambition om at skabe 
et miljø, hvor der hele tiden er 
forandring og nye inputs. De 
handlendes blik på vores sted er 
med til at opretholde min egen 
interesse for mit fag. Jeg kunne 
forestille mig, at min egen fagli-

”Vi er alle sammen stolte af 
vores fag og de traditioner, som 
de bygger på. Og vi ser i høj grad 
Værksted & Co som en mulig-
hed for, at vi kan være med til 
at bevare vores traditionelle 
håndværksfag,” starter Cecilie 
Glover, som er metaltrykker og 
den ene af de fire håndværkere, 
som tidligere på året flyttede 
ind i Værksted & Co i Ravns-
borggade på Nørrebro. De tre 
øvrige er snedker Troels Wagner, 
smykkedesigner Anna Ørsted og 
møbelpolstrer Julie Zaken.

Vil udfordre sit fag

Julie Zaken supplerer: 
”Vi har organiseret os som et 
kooperativ, hvor vi kan bruge 
hinanden socialt og fagligt. Vi 
har hvert vores CVR-nummer, 
men vi har alle søgt et fagligt 
værdifællesskab, hvor vi både 
kan udvikle os hver især og op-
bygge vores virksomheder, men 
hvor vi også kan berige hinan-
den og samarbejde på tværs af 

ge passion hurtigt ville smuldre 
i et kælderlokale, hvor jeg arbej-
dede mutters alene. Det bliver 
man jo skør af,” siger Julie.

Og netop fordi de fire hånd-
værkere har hver deres faglige 
baggrund, kan de supplere og 
inspirere hinanden. 

”Det er megainspirerende at 
være sammen med andre 
håndværkere, og jeg føler helt 
klart, at vi motiverer hinanden. 
En af vores ambitioner er, at vi 
kan arbejde sammen på tværs af 
fagene. For eksempel en fælles 
kollektion, eller at jeg laver nogle 
møbler, som Julie så polstrer,” 
siger snedker Troels Wagner. 

Blikfang i vinduerne

Det, at fire forskellige fag er til 
stede i Værksted & Co, bety-
der også, at butikslokalet i vidt 
omfang er omdannet til ét stort 
showroom (og værksteder), 
hvor håndværkerne udstiller 

4 HÅNDVÆRKERE  
- ÉT VÆRKSTED

Tekst Jakob bo andersen 

foto Rie Neuchs

Værksted & Co

Værksted & Co 
åbnede i juni måned, 
og optimismen og 
ambitionerne bobler 
om kap hos de fire 
håndværkere.
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ber en kontrast til gadens mange 
caféer og restauranter.

Gør det billigere at starte som 
selvstændig

Og den attraktive placering i 
Ravnsborggade er et væsentligt 
aktiv for de fire håndværkere i 
Værksted & Co.

”Jeg har tidligere haft værksted 
i et kælderlokale i en baggård, 
men det er klart, at et så stort 
butikslokale på Ravnsborggade 
giver en helt anden synlighed. 
Det ville have taget mig mange 
år at få råd til det,” siger Julie 
Zaken.

Det er da også et meget bevidst 
valg for X-Fond, som står bag 
Værksted & Co og ejer butikslo-
kalerne. X-Fond stiller lokalerne 
til rådighed for de fire iværksæt-
tere til en husleje, som starter 
lavt og stiger i takt med iværk-
sætterens omsætning. 

”X-Fond driver blandt andet 
byggefirmaet Logik & Co, og et 
af fondens formål er at genin-
vestere overskuddet i aktiviteter, 
som støtter bæredygtighed, 
iværksætteri og social ansvar-
lighed, herunder fremme af de 
små håndværk. På denne her 
måde kan vi hjælpe iværksæt-

deres produkter. Det tiltrækker 
forskellige kunder, som kan blive 
inspireret til yderligere køb, når 
de besøger det fælles værksted 
og butik. 

”Med vores forskellige produk-
ter har vi forskelligt blikfang i 
vinduerne, som hiver forskellige 
mennesker ind i butikken. Vi 
udfører alle fire bestillingsopga-
ver, men ser også en stor fordel 
i at designe selv,” forklarer Julie 
Zaken.

Og så skal der gerne være ’varer 
på hylden’.

”Det giver en form for positiv 
konkurrence – når jeg ser, hvor 
meget de andre har lavet og 
udstillet i butikken, bliver jeg selv 
inspireret til at lave mere,” siger 
snedker Troels Wagner. 

Giver liv til gaden 

Værksted & Co ligger 
i Ravnsborggade, 
som er kendt for 
sine mange antik-
vitetshandlere. Så 
med deres fokus på genanven-
delighed, upcycling og kvalitet 
falder Værksted & Co fint ind i 
det eksisterende faglige miljø i 
gaden, som i forvejen er et sam-
lingspunkt for nærområdet. 

De fire håndværkere har gjort 
meget ud af, at man kan se, at 
de arbejder gennem de store 
vinduer i butikken. Og fordi de 
arbejder på forskellige tider af 
dagen – både i hverdagene og 
i weekenderne – er der tit lys i 
butikken til ud på aftenen. Det er 
med til at give liv i gaden, som 
både supplerer de eksisterende 
specialbutikker og samtidig ska-

tere i gang, uden at de skal tage 
en kæmpe økonomisk risiko,” for-
tæller Maria Pagels fra X-Fond.

Det er dejligt at lave noget,  
som en anden gerne vil have

Der er ingen af de fire håndvær-
kere, der endnu kan leve af deres 
håndværk alene. Alligevel har 
de valgt livet som selvstændige 
fremfor for en ansættelse som 
for eksempel håndværkssvend.

”Jeg vil gerne selv kunne styre 
mine opgaver og lave de møbler, 
som, jeg synes, er fede, og som 
har en kvalitet, som jeg kan stå 

inde for. Det giver meget til mit 
håndværk,” forklarer snedker 
Troels Wagner. Metaltrykker 
Cecilie Glover supplerer:

”Selv om det er hårdt, også 
økonomisk, at bygge sin virk-
somhed op, så er det rigtigt 
sjovt at arbejde med noget, man 
brænder så meget for. At kunne 
gå i dybden med et projekt og 
blive suget helt ind i arbejdet. 
Man starter om eftermiddagen, 
og næste gang man kigger op, 
så er det mørkt udenfor. Og så er 
der en enorm tilfredsstillelse i, at 
man konkret kan se, hvad man 
har lavet i løbet af dagen. Det er 
så fedt.”



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
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Om fordelene ved et godt  

makkerskab, når man 

drømmer om at være 

selvstændig og gå nye veje

Makkerparret
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Vi gør op med fordommene 

om erhvervsuddannelserne
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Én grøn frisørsalon har udviklet sig til en 

af Danmarks største frisørkæder med 

kunderne som medejere.

1. marts er der frist for at søge en ungdomsuddannelse 

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

til forretningsudvikling

3,5
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
P
å

 f
a

l
d
e
r
e
b
e
t

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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Gamle myter slider 

på håndværkernes  

troværdighed 

Drop 
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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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”Når jeg går rundt på mit almin-
delige (supplerende) lønjob, så 
er det eneste, jeg tænker på, 
hvornår har jeg fri. Det er helt 
modsat, når jeg er her på værk-
stedet,” fortæller Anne Ørsted, 
som er smykkedesigner.

Værdibaseret fællesskab organi-
seret som kooperativ

Værksted & Co er dannet som et 
kooperativ, og derfor er virksom-
heden i sin opbygning inspireret 
af de syv kooperative principper, 
som blev formuleret i 1844 af en 
gruppe engelske arbejdere. 

Det betyder blandt andet, at 
Værksted & Co er ejet og drevet 
i fællesskab af de fire hånd-
værkere og X-Fond. De har 
sammen formuleret et fælles 
værdigrundlag, som de arbejder 
ud fra. Her står blandt andet, at 
Værksted & Co har fokus på en 
tredelt bæredygtighed: social 
bæredygtighed, miljømæssig 
bæredygtighed og økonomisk 
bæredygtighed.

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 :-)

Tilmeld dig på

hfk.dk/mester

m
nº
13 få mester i  

postkasseN
gratis

BRÆNDER
DU OGSÅ FOR
GODT HÅNDVÆRK?

Julie Zaken

cecilie glover

troels wagner

Anne ørsted

m e d l e m  a f

m e d l e m  a f

m ø b e l p o l s t r e r

m e t a l t r y k k e r

s n e d k e r

s m y k k e d e s i g n e r

medaljemodtager 2019

medaljemodtager 2020

 Håndværker
foreningen
     KbH

 Håndværker
foreningen
     KbH

De fire håndværkere i  
Værksted & Co er:

Værksted & Co er medlem af 
Kooperativt København, som er 
lokalforening for kooperative og 
socialøkonomiske virksomheder 
i København. Fælles for Koope-
rativt Københavns medlemmer 
er, at de alle er selvstændige 
virksomheder, der sammen ar-
bejder for et mere bæredygtigt 
samfund.
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FOTO  

per 

morten 

abrahamsen

For os ligger der en 
naturlig skønhed i godt 
håndværk.

Derfor har vi i hver 
udgave af MESTER 
en billedserie, hvor 
den ene håndværker 
– fotografen – sætter 
billeder på den anden 
håndværker. I denne 
udgave har fotograf Per 
Morten Abrahamsen 
været på besøg 
hos slagtermester 
og oldermand Jan 
Steen Hansen fra 
Centerslagteren i 
Greve.

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

Billedserie 

En forståelse 

af håndværk



Consectetur adipiscing

MESTER • nº 1356

Consectetur adipiscing

MESTER • nº 13 57

Den lokale 
håndværksslagter 

tilbyder et bredt 
sortiment af 

produkter – fra 
fersk kød til færdige 

måltidsløsninger 
og smørrebrød. 
Derfor er det en 

alsidig arbejdsdag i 
slagterforretningen. 

Naw Seng Daw 
er uddannet 
gourmetslagter, 
og han modtog 
Håndværker-
foreningens medalje 
i bronze i 2019. 



Consectetur adipiscing

MESTER • nº 1358

Consectetur adipiscing

MESTER • nº 13 59

”Alle slagtere har deres egen hemmelige ingrediens, som 
de ikke vil afsløre. Det har jeg naturligvis også,” siger 
slagtermester Jan Steen Hansen.

De mest populære 
varer hos den lokale 
slagter er rullepølse, 
spegepølse, bacon 
og leverpostej. Alt 
sammen hjemmelavet 
og frisklavet.



Consectetur adipiscing

MESTER • nº 1360

Consectetur adipiscing

MESTER • nº 13 61

Centerslagteren  

Greve
m e d l e m  a f

&

Københavns Slagterlaug

 Håndværker
foreningen
     KbH

En vigtig del af arbejdet 
som gourmetslagter 
går ud på at rådgive 
kunderne om 
tilberedningen af 
de udskæringer, der 
findes i køledisken. 
Som gourmetslagter 
laver man også 
færdigretter, pølser 
og andre delikatesser, 
som sælges i butikken. 
Gourmetslagtere kan 
arbejde i slagterbutikker 
og slagterafdelinger eller 
starte egen virksomhed.

Slagtermester Jan Steen Hansen er oldermand for Københavns Slagterlaug. 
Da lauget i 1451 fik sine kongelige privilegier underskrevet af Christian I, havde 
slagterne eller kød¬mangerne, som de kaldtes dengang, allerede udøvet deres 

erhverv i hovedstaden i mere end 100 år.



VI ER PENSION FOR 
SELVSTÆNDIGE

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

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

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

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



 Håndværker
Foreningen
     kbh

hfk.dk/julegaver

På falderebet

Derfor har vi i Håndværkerforeningen Kø-
benhavn de sidste par måneder opfordret 
hovedstadens virksomhedsejere til at give 
deres medarbejdere mulighed for at vælge 
årets firmajulegave hos en af de lokale kunst- 
og specialhåndværkere. For det er i høj grad 
den type butikker og værksteder, som er med 
til at skabe den spændende og varierede by, 
som vi alle sammen godt kan lide. 

Nu er tiden kommet til, at alle vi andre også 
begynder at tænke på julegaver, så hermed 
gentager vi opfordringen til os alle sammen; 
vælg dine julegaver hos byens lokale kunst- 
og specialhåndværkere. 

Når man vælger at købe en original håndla-
vet julegave, giver man en mere speciel og 
personlig gave – man kan sige, at man  
(ud)vælger sin julegave, fremfor blot at købe 
sin julegave. Hvis vi skal være lidt højtraven-
de, kan man endda sige, at du får en flig af 
håndværkerens sjæl med i pakken. 

Og så hjælper du ovenikøbet det lokale 
erhvervsliv i hovedstaden. Det er godt. 
For vores lokale erhvervs- og butiksliv 
er værd at bevare og må ikke tages for 
givet.

JULEGAVER FINDER 
DU DA LOKALT

Christoffer Susé 

adm. direktør

Et spændende og varieret handelsliv med små og store butikker, der hver 
især sætter deres særlige præg på lokalområdet, kommer ikke af sig selv. 
Men det lokale erhvervsliv er en hjørnesten i vores by, og derfor skal vi passe 
på det. Det gælder også de lokale kunst- og specialhåndværkere, keramikere, 
guldsmede og andre, som laver håndlavede og originale værker.

Lad dig inspirere og friste til årets julegaveindkøb på Håndværker-
foreningens hjemmeside, hvor vi har samlet en oversigt over lokale 
håndværksvirksomheder og -butikker.


