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ET LYS I MØRKET
Det er snart ét år siden, statsministeren lukkede Danmark ned første gang,
og i skrivende stund er vi midt i endnu
en hård coronanedlukning. Derfor er
det dejligt, at vi kan glæde os over et
lille lys i mørket: Det seneste år har vi
nemlig set en stigning i tilgangen til
erhvervsuddannelserne.
I mit eget fag – malerfaget – har vi
oplevet en stor stigning i tilgangen af
nye lærlinge i hovedstadsområdet, og
heldigvis oplever mange virksomheder,
særligt inden for bygge- og anlægs
fagene, at der stadig er opgaver og dermed behov for dygtige medarbejdere
og lærlinge. Det har været medvirkende
til, at der i 2020 over en bred kam blev
indgået flere lærepladsaftaler end
året før. Stigningen er sket på trods af
den store usikkerhed, som har præget
2020, og jeg mener godt, at vi kan være
stolte over det ansvar, som virksomhederne viser her.
Jeg er ikke i tvivl om, at stigningen i antallet af ansøgninger hænger sammen
med, at flere fag (inklusive malerfaget)

giver praktikpladsgaranti til eleverne,
ligesom ordningen med fordelsuddannelser også spiller ind. Med andre ord,
det betaler sig at tage ansvar.
Det vidner også om, at det er helt
grundlæggende og naturligt for langt
de fleste håndværksmestre at tage
lærlinge og være med til at uddanne
fremtidens arbejdskraft og give vores
fag og traditioner videre. Ligesom vi
også er blevet bedre til at fortælle, at
en erhvervsuddannelse er et rigtigt
godt afsæt, hvad enten man vil arbejde
som faglært, læse videre eller starte
sin egen virksomhed.
Så derfor skal der lyde en stor
opfordring til alle de unge dygtige
elever, som afslutter folkeskolen til sommer: Vælg en
erhvervsuddannelse – både
de tekniske skoler og virksomhederne står klar til at
tage imod jer, og Danmark
har brug for jer.
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Puster liv i

54

klassisk bageri

Kom med hos Brødkunsten.

Fra landsby til
hovedstad

Vi er dykket ned i Københavns
byudvikling fra voldene faldt og frem til
i dag og kigger på, hvad der har påvirket
arkitekturen og byens udvikling.
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LIV i gaden

Lokalt engagement
og aktiviteter skaber
forretning.

88%

48
NYT LIV I
Håndværker
foreningens
TIDLIGERE
DOMICILEJENDOM

MESTER har fundet foreningens
historiebøger frem og besøgt
ejendommen for at kigge efter
spor af Håndværkerforeningen.

60%

57%

50%

42%

helle nielsen
bagermester, brødkunsten

KLASSISK BAGERI
UDVIKLET TIL
FREMTIDEN
Jeg bliver mødt af
varme, bagerduft og
en varm kop kaffe,
da jeg træder ind i
Brødkunsten på en
grå decemberdag.
”Helle kommer
om lidt,” siger den
venlige ekspedient
og får en til at føle
sig godt tilpas.

Helle Nielsen har sammen med sin mand
omlagt et klassisk bageri til et moderne,
åbent kvalitetsbageri. Helle Nielsen, som
skal fortælle om, hvordan bageriet er
blevet omlagt til moderne udseende og
kvalitet. Vi går gennem bageriet, ned ad
trappen og kommer ind på det lille kontor, hvor Helle styrer administrationen af
Brødkunsten fra.
Her lå oprindeligt det klassiske Pariserkonditoriet på Jagtvej 91. En adresse, hvor
der har været bageri siden 1931. Dengang
så både Nørrebro og bageriet anderledes
ud. Men i 2006 blev det bygget om til det
første moderne bageri i byen med åben
ovn, surdej og moderne maskiner.
Helle Nielsen overtog bageriet sammen
med sin mand, Danni, der er konditoruddannet og levnedsmiddeltekniker,
og sammen har de skabt et af de mest
populære bagerier på Nørrebro.

Tekst Peter Djurup
foto Ricky John Molloy
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”Det bageri, vi købte, var gammelt, og vi
var fra begyndelsen klar over, at vi skulle
gøre noget ved det. Fra 2003 til 2005
steg vores omsætning alene ved, at vi
forbedrede kvaliteten i produkterne. Vi
var nogle af de første på Nørrebro, der
havde surdej og langtidshævet brød, og
vi begyndte at bruge smør i wienerbrød,
som noget nyt. Det trak de lokale kunder
til, som gerne ville købe det langtidshævede brød og vores smørbagte spandauere,” siger Helle Nielsen, som oprindeligt
er uddannet på Copenhagen Business
School.
Efter at hendes mand havde
uddannet sig til levnedsmiddeltekniker og havde brug for at tjene
penge, fik han et job i Pariserkonditoriet. Her fik han lyst til at blive
selvstændig, og da den tidligere
ejer ville sælge butikken, overtalte han Helle til, at de sammen
skulle kaste sig ud i eventyret
som selvstændige bagermestre
på Nørrebro. Og det har de ikke
fortrudt.

OMBYGNING
TRAK
KUNDER
TIL
Fra begyndelsen var det planen at bygge
om og modernisere bageriet, og i 2006
var banken klar til at låne til projektet.
Samtidig blev der mulighed for at leje
nabobutikken og udvide bageriet.
”Vi rev alt ud og byggede det nye op fra
bunden sammen med et indretningsfirma. Så da vi var færdige, stod vi med et
lokale, hvor vi kendte hver en krog. Projektet tog tre uger, hvor vi havde lukket,
og i den periode kom lokalbefolkningen
tit forbi og spurgte, hvordan det gik. De
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var meget engagerede og glade for, at
der skete noget nyt i lokalområdet. Vi
fik også mange søde breve fra kunder,
der roste vores forretning og vores
brød, efter vi havde åbnet. Det var jo
før sociale medier blev stort,” siger
Helle Nielsen med et smil.
Ombygningen gav også økonomisk
pote. Allerede fra første dag efter,
at Brødkunsten åbnede igen, steg
omsætningen med 25 procent. Det gik
så godt, så Helle og Danni kunne bede
banken om at sætte betalingen på
lånet op, så de hurtigere kunne betale
tilbage.
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Det åbne bageri, som vi lavede, var
nyt dengang. Nu er det noget, alle har
i byen. Folk vil have en oplevelse. Det
perfekte brød, surdej og ordentligt
håndværk,” siger Helle Nielsen og
fortsætter:
”Vi ansatte en del flere efter ombygningen. Det var før finanskrisen, og vi
var med på opturen, men i 2010 blev
vi ramt af finanskrisen på bagkant og
af, at der var kommet nye konkurrenter til i form af de store kæder, som
havde fundet vej til Nørrebro, så vi
måtte tilpasse forretningen og ansatte
efter det.”

BRØDKUNSTEN
VERSION 2
Nu har Helle og Danni mod på at gå i
gang igen.
”Vi vil gerne lave en makeover af
vores udtryk i logo og farver, men
vi beholder navnet, som er kendt i
området. Og så skal butikken have nyt
look, og facaden skal ændres, blandt
andet med markiser, som giver en
mere 3D-agtig effekt, og gør os mere
synlige i gadebilledet. Vi vil skabe et
udemiljø, så man har lyst til at sidde
udenfor, og det bliver ikke med den
hurtige løsning med borde og stole
fra Ikea. Jeg vil skabe et rum, hvor folk
vil sidde med de rigtige møbler og
terrasser,” siger Helle Nielsen.
Nedgangen i omsætningen, corona
og ikke mindst en brand i bageriet for
et par år siden har udskudt planerne.
Men Helle og Danni håber at komme i
gang med det hele i 2021.
Helles mand,
Danni er uddannet
konditor og
begyndte at arbejde
i Pariserkonditoriet

”Vi håber, at vi snart kan sætte
gang i ombygningen, så vi kan
få udeservering fra foråret
lige om hjørnet i Arresøgade.
Vi har tilladelsen, men er ikke

kommet i gang i 2020 på grund af
coronasituationen,” siger Helle Nielsen.
Et andet område, som Helle Nielsen
arbejder med, er at få lov til at gøre
opmærksom på, at alt mel, der bliver
brugt i boller og brød, er økologisk.
”Vi bruger udelukkende økologisk mel,
hvilket vi har gjort i fire år. Senest
er vi også gået over til kun at bruge
økologiske kerner. Vi ved fra vores
kunder, at det betyder noget for dem,
når de køber brød. Men vi kan ikke få
lov af Fødevarestyrelsen til at gøre

før han fik tilbudt at
købe det.
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lokale kunder, og det
skyldes blandt andet,
at vi skiller os ud ved at
gøre os synlige og engagere os i lokalsamfundet,” siger Helle Nielsen.

Kvalitet og lokalt
engagement er
nøgleordene for
Brødkunsten, der hver
dag glæder de lokale
beboere med brød og
kager.
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opmærksom på, at vi kun bruger mel
og kerner, der er økologiske. Det håber
jeg på, at vi, i samarbejde med vores
brancheorganisation BKD, kan arbejde
på få ændret,” siger Helle Nielsen.

Hun handler lokalt med
alt, hvad der er muligt,
til bageriet. Blandt andet
bliver alt frugt købt på
den anden side af Jagtvej hos Onur frem for at
tage på grønttorvet. Når
der skal laves håndværk,
bruger Helle Nielsen
altid lokale håndværkere
i det omfang, det er muligt. Et andet eksempel
er, at Brødkunsten er
blevet fast rugbrødsleverandør til Café Ravnsborg, og til gengæld
holder Helle firmaarrangementer på restauranten i Ravnsborggade. Og
så er Brødkunsten også
klar, når der er lokale
aktiviteter og arrangementer.

Når man taler med Helle Nielsen, er
man ikke i tvivl om, at det er en ildsjæl,
man sidder overfor. Engagementet er
højt, og idéer mangler der ikke.

”Vi har sponsoreret Stevnsgade
Basket, som har et bankospil, hvor vi
giver præmier, og vi var med, da Rasmus Nøhr var med til at arrangere en
spontan støttekoncert i Mimersgade
som reaktion på bandekriminaliteten.
Vi har også støttet det lokale projekt
Spirerne, og i december gav vi overskudsbrød til et lokalt hjemløseprojekt. Så snart det er lokalt, vil vi gerne
være med,” siger Helle Nielsen, der lige
nu er ved at arrangere en konkurrence
i forretningen, hvor præmien er en
cykel, som selvfølgelig kommer fra
den lokale cykelhandler.

”Vi har arrangeret høstfester en gang
om året med grønthandleren og
fiskemanden. Som lokal forretning
skiller vi os ud i området i forhold til
kædebutikkerne i branchen, fordi vi er
en aktiv del af lokalområdet. Det er
her, vi driver forretning, og det er her,
vi engagerer os. Vi har mange loyale,

”Her i begyndelsen af 2021 udlodder vi
en cykel til den, der køber et rugbrød,
for at sætte fokus på cykling og rugbrødsmotoren, der skal tankes på til
cykelturene. Her har jeg lavet en aftale
med Jupiter Cykler her på Jagtvej, hvor
cykelpræmien kommer fra,” fortæller
Helle Nielsen.

SAMARBEJDE
I GADEN

SERVICE
SKABER
GLÆDE
Det er vigtigt for Brødkunsten at holde
et højt kvalitetsniveau i brød og kager,
og så er det heller ikke uvæsentligt,
hvordan kunderne bliver betjent. Helle
tager selv en tørn bag disken, da
interviewet er slut, men ellers er det
typisk unge mennesker, der sørger for,
at kunderne får en god oplevelse sammen med Brødkunstens butiksleder.
”Fordi vi kun har én forretning, kan
vi fastholde kvaliteten og være tæt
på varerne og kunderne, og vi har de
samme folk ansat. Jeg har en dame i
butikken, der har været her i 10 år, og
så har vi unge under 18 år, der tager
sig af betjeningen efter skoletid og i
weekenderne. Det er en bedre løsning
end de studerende, vi har haft, der var
ældre. Det er min erfaring, at de yngre
tager mere ansvar og derfor giver
bedre service,” siger Helle Nielsen.
Og at den gode service er vigtig og
giver effekt, illustrerer Helle Nielsen
med en rørende historie.
”Vi havde på et tidspunkt en ung
dreng, der kom her som kunde med
sin mor i forbindelse med, at han var i
kræftbehandling på Rigshospitalet. De
fik en tradition med at komme herhen
efter behandlingen. De fortalte, at
de kommer her på grund af ”de søde
damer, der ekspederer her”. Det bliver
man glad for at høre, og heldigvis
blev drengen rask efter behandlingen,”
siger Helle Nielsen med et stort smil.
Der arbejder i snit 25 mennesker i
Brødkunsten. 10 på fuld tid og resten
som deltidsmedarbejdere. Bageriet
har to lærlinge, så håndværket gives
videre til næste generation.
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BRØD TIL TOG
OG FREDAGSMORGENMAD
De 25 medarbejdere leverer ikke kun
brød til lokalbefolkningen, men også
til mange af de virksomheder og
organisationer, der ligger både tæt på
og længere væk i København.
”Vi har mange virksomheder, der får
deres morgenmad til fredagen leveret
fra os. Det sker via KringleXpressen,
der på samme måde som Wolt er en
bestillingsapp, som man kan bestille
brød på særligt i store mængder,”
siger Helle Nielsen.
En anden stor erhvervskunde er DSB
First. Når du tager toget fra København mod Vestdanmark og sidder på
DSB First, er brødet leveret frisk fra
ovnen hos Brødkunsten.
”Der er dog ikke meget gang i erhvervskunderne her i coronatiden.
Hjemmearbejde betyder, at omsætningen på den front er stort set væk. Så
som alle andre krydser vi fingre for, at
coronaen snart slipper sit tag i landet,”
slutter Helle Nielsen.

brødkunsten
m e d l e m

a f

Københavns
bagerlaug
&

Håndværker
foreningen
					KbH
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FÅ INSPIRATION
TIL DIT LOKALOMRÅDE

TEMA

LOKALT ENGAGEMENT
GIVER LIV I GADEN
Håndværksvirksomheder er bredt set gode til at engagere sig i det lokalsamfund,
hvor de udspringer fra. Det viser en undersøgelse, som Håndværkerforeningen har
lavet blandt sine medlemmer. MESTER sætter fokus på det lokale engagement.
Tekst Peter Djurup
foto Rie Neuchs

Resultatet af undersøgelsen viser blandt
andet, at over 70 procent af dem, der har
deltaget, svarer, at det lokale engagement er meget vigtigt for dem. Og når de
bliver spurgt til hvorfor, svarer igen over
70 procent, at det er, fordi de gerne vil
skabe liv i deres lokalområde, mens 57
procent siger, at de gerne vil påvirke og
udvikle lokalområdet.
Mange af virksomhedsejerne ser det direkte som et særligt ansvar at være aktiv
i lokalområdet. Det bekræfter næsten 60
procent af deltagerne i undersøgelsen.

Medlemsundersøgelse

88%

16

60%

HANDLER LOKALT
En af de måder, de forretningsdrivende
støtter lokalområdet, er ved at handle
hos andre lokale virksomheder. Undersøgelsen viser, at 70 procent vælger at
handle lokalt hos nabobutikkerne. Næsten 50 procent ansætter lærlinge fra
lokalområdet, og 42 procent sponsorerer
lokale sportshold og klubber.
Og engagementet i lokale foreninger
og klubber er noget, der fylder meget.
Næste 60 procent af deltagerne i undersøgelsen er selv engageret i det lokale
foreningsliv.

57%

Måske ikke så overraskende mener 88
procent, at det lokale erhvervsliv giver
værdi til byen. Men det er de ikke ene
om at mene. Julie Holck, der har forsket i
udvikling af byer og forretningsliv, mener
blandt andet, at netop butikker og et
levende erhvervsliv er en forudsætning
for, at man kan tiltrække beboere til
boligområder.
Mød Julie Holck på de kommende sider,
og få gode råde om og eksempler på,
hvordan man kan udvikle gader og
byområder i et fællesskab mellem
virksomhedsejere, udlejere og offentlige
instanser.

GADEUDVIKLING
OG LOKALE
LÆRLINGE
Kom også med en tur i Jægersborggade,
som er et godt eksempel på, hvordan
den lokale andelsboligforening har formået at udvikle en gade på Nørrebro fra

50%

et sted, hvor der blev solgt hash i gaden,
til en af Københavns mest hippe gader
med et levende butiksliv, der ikke kun er
til glæde for beboerne, men også tiltrækker mennesker fra resten af byen.

I Hvidovre driver Uno Apold sammen
med sin kompagnon anlægsgartnervirksomhed. Her er de meget engagerede i at udbrede kendskabet til
faget blandt de lokale unge
på skolerne. De tager helst
lokale lærlinge, og senest
er Uno Apold gået aktivt
42%
ind i et projekt, der hjælper
de unge lærlinge med ordblindhed til at blive bedre til
at stave.

mener at det lokale

af virksomheds-

ønsker at påvirke

ansætter lærlinge

sponsorerer lokale

erhvervsliv giver værdi

ejerne er aktive i

og udvikle

fra lokalområdet

sportshold og klubber.

til byen.

lokalområdet

lokalområdet

På Frederiksberg ligger Meyers Deli på
Gammel Kongevej. Og nu har delien fået
et nyt lokale ved siden af, hvor æreshåndværker og gastronomisk iværksætter Claus Meyer vil udvikle et miniforsamlings- og kulturhus. Mød Claus Meyer,
der deler sine tanker og idéer med det
nye sted.
Endelig har Helle Nielsen, der er dette
nummers forsidehistorie, idéer til, hvordan man kan engagere sig i lokalsamfundet. Helle Nielsen kan du møde på de
foregående sider.

God fornøjelse.
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Tema liv i gaden

CLAUS MEYER
ÅBNER DØREN
FOR NABOERNE

Verden er blevet mindre,
og derfor koncentrerer vi
os om det nære. Det har
været med til at inspirere
Claus Meyer til at åbne
et nyt lille kultur- eller
forsamlingshus med
kælenavnet Ved siden af.
Stedet ligger nemlig lige
ved siden af Meyers Deli
på Gammel Kongevej på
Frederiksberg.

kom hjem, stod det klart for
mig, hvor meget jeg havde
savnet at forbinde mig med
mennesker på en dybere
måde eller med et længere
sigte,” siger Claus Meyer.

Tekst Peter Djurup
foto Rie Neuchs

’Ved siden af’ er et lille, hyggeligt
butikslokale malet i varme farver med
ældre borde og stole og ikke mindst et
farvestrålende tæppe på væggen, som
Claus Meyers hustru har hængt op. Hun
står for indretningen af mange af Meyers
steder. Her har vi sat Claus Meyer stævne
for at høre om hans nye initiativ.

hvor driften er blevet sat i stå, og vi pludselig tilbringer langt mere tid med færre
mennesker og mere lokalt, så er der
kommet det her ud af det i stedet. Det,
der traditionelt har fyldt 80 procent af
ens liv, fylder nu måske kun 50 procent,
så vi har fået tid til noget andet,” siger
Claus Meyer.

Hvorfor åbne et lille forsamlingshus midt i byen?

VERDENS BEDSTE SKOVTUR
FOR DE LOKALE

”Det er måske mere et kulturhus end et
forsamlingshus. Kulturen kommer først,
men her skal helst ske noget hver time,
og arrangementerne skal gerne levere
en lille skærv til huslejen. Man kan med
rette spørge, hvorfor vi ikke har gjort det
før. Hvorfor skulle jeg blive så gammel,
før jeg fik idéen, for den er jo oplagt.
Men det skal også ses i lyset af corona.
I marts fik vi alle besked på at arbejde
hjemmefra, restauranter blev lukket, og
arrangementer blev aflyst. I en situation,
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En anden inspiration var Claus Meyers
tre år med familien i New York.
”I New York er der konstant fart på, og
det bliver nemt meget overfladisk. Da jeg

Efter at være vendt hjem
fra New York fungerer Claus
Meyer nu med sine egne ord
som chefredaktør med ansvar
for det, Meyers udkommer
med, og måden, det sker på:
smagen, ordene, partnerskaberne, de nye initiativer.
”Jeg rejste jo ud kort tid efter
fusionen med Løgismose og
frasalget af aktiemajoriteten.
Det var i virkeligheden ikke så
overraskende, at Meyers på
både godt og ondt blev mere
strømlinet. Under corona fik
nogle af virksomhedens mest kreative
kræfter frigjort tid, og så var det, at vi
henover foråret og sommeren kunne
realisere Drive In Bio i Nordhavn (Verdens
Bedste Køretur), drivhusrestauranter og
ikke mindst ”Verdens Bedste Skovtur”,
som vi lavede ved Udsholt Strand, hvor
familien har sommerhus,” siger Claus
Meyer og fortsætter med stor energi
med at fortælle om, hvordan han sammen med kolleger og legekammerater
fik folk ud af sommerhusene og ind i
skoven til det, der blev en optakt til det
nye sted på Frederiksberg.

”Vi skrev rundt til 17 grundejerforeninger
og opfordrede alle til at komme med
idéer til aktiviteter, som de selv ville lave
i skoven, og så stod vi for maden og omgivelserne. Min drøm var, at hvis alle ville
bidrage med en aktivitet, så kunne de til
gengæld selv deltage i fem-seks andre
aktiviteter, som andre stod for. På den
måde kunne vi få råd til at lave verdens
mindste event. Der var for eksempel en,
der gerne ville fortælle om CV Jørgensen
og spille hans musik både live og som
vinyler, og vi havde også dragebygning
for børn,” fortæller Claus Meyer, der nu
har taget samme tanke med til Frederiksberg.
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Men hvorfor er det vigtigt at
engagere sig i lokalområdet?
”Hvis jeg er et sted, kan jeg godt lide at
levere mere end, hvad der er nødvendigt.
Man må gerne kunne mærke, at jeg er
her. Nu har jeg boet på Frederiksberg i 30
år, men jeg har ikke tidligere engageret
mig så meget her ud over delien. Så nu
er det på tide med det her sted, og i øvrigt gælder det samme for Fasangården
i Frederiksberg Have, som vi har åbnet i
år,” siger Claus Meyer.

TALETID TIL DEM,
MED NOGET PÅ
HJERTE
Han vil gerne have, at alle overboere,
naboer og andre lokale skal kunne komme og fortælle om, hvad de interesserer
sig for. Det skal være et sted for alle.
Samtidig har Meyers Deli indimellem
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arrangementer med lidt
videre rækkevidde, blandt
andet Samtalekøkkenet med
landskendte personer og
musikquiz med Nikolaj Koppel.
Og de to typer arrangementer
skal supplere hinanden.

Han havde aldrig før talt samarbejde
med Garodkin på den anden side af vejen.
Men nu mødes han med forretningens
ejer og spiller tennis en gang imellem,
hvilket er et godt eksempel på, hvad
Claus Meyer gerne vil opnå for andre
med det nye sted.

”Når Nikolaj Koppel afholder
musikquiz, er alle billetterne
hurtigt udsolgt, og det er
ikke nødvendigvis lokale, der
deltager. Det er i virkeligheden
ikke særligt inkluderende.
Derfor skal det her være
muligt at komme og fortælle
om sin hobby eller andet,
man har lyst til at tale om.
Det kan være om at strikke og
hækle, og så kan man for 40
kr. komme og få et glas vin
eller andet og lære at strikke.
Det er afgørende for os, at
de, som kommer, på den ene
eller anden måde bidrager
aktivt i samtalen eller i aktiviteterne.”

”Alle kan komme med gode idéer til, hvad
der skal ske. Der er allerede 25, der har
henvendt sig. Vi har et ansvar for at skabe et program og trække folk til, som vi
gør med vores skakaftener. Der er måske
ikke så mange nye mennesker, der går
ned i skakklubben, men hvis de på en
uforpligtende måde oplever spillet her,
kan det være, der er nogen, der får lyst
til at melde sig ind.”

”Jeg er et menneske, der
selv har fået meget taletid
gennem årene. Nu synes
jeg, tiden er kommet til at
interessere sig mere for, hvad
andre har at fortælle. Jeg har
for eksempel en nabo på min
vej, der har skrevet en ph.d.
om sorg, og jeg tror, at hun
kommer herned og taler om
emnet en aften. En anden
fotograferer, en tredje vil lave
garnbanko og så videre,” siger
Claus Meyer og fortsætter:
”Københavns Universitet ligger
bare 500 meter væk. Mon ikke nogen af
forskerne kunne have lyst til at formidle
deres viden?”.
De fleste arrangementer bliver lagt om
morgenen og om aftenen, og så er det
meningen, at lokale borgere kan sidde og
arbejde eller holde møde i løbet af dagen, mens andre vælger at spise frokost i
Meyers Deli. Når der ikke er arrangementer, kan man leje sig ind, hvis man skal
holde et større møde eller en lille fest.
Maden står Meyers Deli for.
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Men hvor meget af idéen med
stedet ved siden af Meyers Deli er
lokalt engagement, og hvor meget
er forretning?

LAKS OG LINGERI
En anden plan for stedet er at lave noget
sammen med de lokale butikker og foreninger på Frederiksberg. Der er blandt
andet skakaftener en gang om måneden, hvor Frederiksberg Skakforening
kommer med skakbrætter og skakure, og
Meyers sørger for lidt mad og drikke. Om
søndagen skal der være fællesspisning,
og så er der aftalt aftener med nogle af
nabobutikkerne.

”Vi har en plan om en aften med titlen
”Laks og Lingeri” med nabobutikken, der
sælger lingeri. Der er også en aften i
støbeskeen med Shirtmakers Dinner. Jeg
gik over gaden til tøjbutikken Garodkin og
spurgte, om de havde noget, de kunne
tænke sig at lave sammen med os. De
foreslog, at vi lavede en aften, når deres
skjortemager fra Napoli kommer herop
på et tidspunkt i foråret. Man kan komme
og vælge stof til en skjorte og få den syet
efterfølgende. Vi serverer napolitanske
specialiteter til,” siger Claus Meyer.

DET FOREGÅR VED SIDEN AF...
Det nye lille forsamlings- og kulturhus ligger på Gammel Kongevej
107 ved siden af Meyers Deli. Her er lidt om, hvad stedet kommer til
at rumme:

· Aktiviteter og events
Både dem, Claus og resten af holdet omkring Meyers
Deli finder på, samt dem, borgere og erhvervsdrivende
tager initiativ til og udvikler i samarbejde med Meyers.
· Officespace i dagtimerne
Et sted, hvor lokale borgere kan slå sig ned og arbejde.
· Udlejning til møder og selskaber
· Udlejning til arrangementer
Som nabo kan du også "leje dig ind" og holde dit arrangement.

”Jeg er ikke sikker på, at det helt giver mening at skille de to ting ad. Jeg har nogle
gange lavet en forretning, der klarede sig
pænt på tallene, men er ved at dø frem
for at udvikle sig. Jeg kan ikke bevise, at
det er en god forretning. Men hvis vi bare
kan få de 500 kr. ind, det koster i husleje
om dagen, og det kan smitte lidt af på
delien, så er det fint. Tiden vil vise, om
det kommer til at virke, nu giver vi det
foreløbig et år, så må vi se, hvordan det
går,” slutter Claus Meyer, inden han igen
sætter sig op på cyklen og kører ned ad
regnvåde Gammel Kongevej. Han skal
lige gøre sig klar til aftenens onlinebegivenhed på Facebook: -usikquiz med
Nikolaj Koppel, Thomas Skov og Malthe
Ebert og Claus selv i køkkenet hjemme
på Kastanievej. Hvis det ikke havde været
for corona, ville begivenheden have fundet sted live på Meyers Deli.

Claus Meyer

ÆRESHÅNDVÆRKER 2011
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Tema liv i gaden

LOKAL
FORANKRING
OG FÆLLESSKAB
GIVER
RESULTATER

Uno Apold har i bogstavelig forstand trådt sine
barnesko og fodboldstøvler i Hvidovre, hvor han i
dag driver virksomheden
”Grøn Entreprise” sammen med sin kompagnon,
Lars Hejgaard. De samarbejder med de lokale
skoler om at udbrede
budskabet om, at der er
muligheder i en håndværksuddannelse, og
tager helst lokale unge i
lære.

Tekst Peter Djurup
foto Rie Neuchs

I fodboldklubben lærte Uno Apold, at
man kan nå længere, hvis man gør tingene i fællesskab. Det har han taget med
sig ind i anlægsgartnervirksomheden,
hvor han arbejder helt målrettet på at
gøre noget for unge mennesker. Udover
at han tager de lokale unge i lære, har
han også involveret sig i et projekt for
ordblinde, Doolexia, som foreløbig to
af hans elever har deltaget i med gode
resultater.
”Jeg har altid være engageret i lokalsamfundet her i Hvidovre. Tidligere var
det i min egen gamle klub, Hvidovre IF,
hvor jeg var forældretræner for mine
børn i mange år, og senere tog jeg en
A-træner-licens, som gav mig mulighed
for at arbejde professionelt som træner,
sideløbende med min virksomhed,” siger
Uno Apold.
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MATEMATIKOG BIOLOGIUNDERVISNING
PÅ SKOLER
Nu er trænergerningen lagt på hylden,
og Uno Apold koncentrerer sig om sin
virksomhed og sin familie. Men det
betyder ikke, at det lokale engagement er
forsvundet. Tværtimod.
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”Vi er en Hvidovrevirksomhed, og vi
er godt forankret her. Vi har valgt at
arbejde lokalt som en social, ansvarlig virksomhed og har blandt andet
et godt samarbejde med skolerne
og med kommunen om at give de
unge indblik i mulighederne i vores
fag. Det er med til at åbne de unge
menneskers øjne for, at man kan
vælge andre veje end gymnasiet,”
siger Uno Apold.

HJÆLP TIL
ORDBLINDE
Projektet Doolexia er støttet af Rockwool
Fonden og er et af de seneste projekter,
Grøn Entreprise har engageret sig i via
Danske Anlægsgartnere og har givet
penge til. Her kan unge mennesker, der
er ordblinde, komme med i et forløb over
20 uger, hvor de bliver trænet i at læse
og skrive sideløbende med deres arbejde.
Foreløbig har virksomhedens to lærlinge,
Frederik og Daniel, været med i forløbet,
og det har givet resultater.

Idéen med at tage ud på de lokale skoler
kom efter, at Håndværkerforeningen havde
inviteret Uno Apold sammen med blandt
andet en konditormester ud på en skole på
Amager for at fortælle om, hvordan det er
at være anlægsgartner.

”Jeg kendte jo Frederiks historie som
ordblind og syntes, det var ærgerligt, at
det havde plaget ham i hans skoletid, så
derfor gav det god mening at gå med i
projektet. Vi har valgt at støtte projektet, også økonomisk, for jeg synes, det
er rimeligt, at vi som virksomhed også
investerer økonomisk i de unges fremtid,”
siger Uno Apold.

”Det tog jeg med hjem til Hvidovre og
tilbød skolerne her, at jeg kunne komme
ud og fortælle om mit fag og arbejde i
klasserne. Jeg har blandt andet lavet et
matematikforløb, hvor eleverne skulle
lære at udregne et tilbud. De lærte blandt
andet, hvad en kostpris er, og hvad avance
er, og fik sat matematikken ind i en konkret
udregning. I en anden klasse lavede jeg et
biologiprojekt, hvor eleverne skulle beplante nogle plantekasser i skolegården.

FANDT LÆRLING
PÅ LOKAL
UDDANNELSESMESSE
Men det er ikke kun i skolerne, at Uno
Apold er aktiv. Hans virksomhed har i flere
år deltaget på den lokale uddannelsesmesse i Hvidovre, som kommunen arrangerer.
”Vi har deltaget på uddannelsesmessen
siden 2015. Det var her, jeg fandt den
lærling, Frederik, som nu lige er blevet
udlært. Messen foregår i vores lokale
medborgerhus, Kometen, og har udviklet
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sig over årene. Faktisk var det meningen,
at den skulle udvides i år, men desværre blev den i stedet aflyst på grund af
Covid-19-situationen. Det var ellers min
plan, at jeg skulle finde vores næste
lærling der, men det blev ikke muligt,”
siger Uno Apold, der tager sine lærlinge
med, når han er ude på skolerne. Her har
Frederik været med mange gange.
”Frederik ville egentlig bare i gymnasiet efter 9. klasse, ligesom alle andre i
hans klasse skulle, men han var meget
ordblind og følte sig lidt som en outsider.
Så da han hørte om mulighederne som
anlægsgartner, ville han gerne i lære her.
Ud over at han er blevet god til sit fag, er
han også blevet god til at gå ud og fortælle om det. Han har gjort det i skolerne og
er blevet en rollemodel, der viser, at der
er andre veje at gå end gymnasiet. Han
blev blandt andet inviteret til at tale på
Skoleledernes kongres, hvor han fortalte

om sit liv, om sine udfordringer og sit valg
i livet som anlægsgartner. Og borgmesteren her i kommunen har lært ham og
flere af vores andre elever at kende ved
navn. Hun spørger til dem, når jeg møder
hende, og ved, hvilken indsats vi har gjort
for de unge,” siger Uno Apold, der både
investerer tid og penge i de unge.
”Jeg kan mærke og høre, at vores arbejde
giver mening på flere områder. Synligheden i kommunen er selvfølgelig vigtig i
forhold til at få kunder, og vi har da blandt
andet fået lov at byde ind på opgaver
lokalt, fordi der bliver lagt mærke til os,
og vi kan høre, at vores kunder har læst
om os, når vi møder dem. Men det er ikke
et markedsføringsstunt, når vi går ud
på skolerne og engagerer os i arbejdet
med de unge. Det er en bevidst langsigtet
strategi om at fortælle om mulighederne
i faget og rekruttere lærlinge,” siger Uno
Apold.
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”Det har haft en kæmpe betydning, også
for vores samarbejde. Nu kan jeg skrive
sedler til dig, som du kan læse, og det
er blevet meget lettere at kommunikere
sammen på SMS,” siger Uno Apold, hvilket
Daniel bekræfter, inden han skal ud ad
døren igen for at passe kunderne.

INSPIRATION FRA
FODBOLDENS
VERDEN
Inspirationen til det lokale engagement
stammer blandt andet fra Uno Apolds
egen tid som aktiv fodboldspiller i Hvidovre IF. Her spillede Uno i mange år på
divisionsniveau med spillere som Miklos
Molnar, der i sin tid var med på det danske landshold.

”Jeg startede i den lokale klub i Hvidovre,
og spillede mig op gennem rækkerne. Det er en total arbejderklub, hvor
fællesskabet betyder meget. Vi var på et
tidspunkt i top tre i dansk fodbold tilbage
i 1980´erne, og det var sammenholdet og
det hårde arbejde, der gav resultater. Den
indstilling har jeg taget med mig i mit arbejde og i det lokale engagement,” siger
Uno Apold, der sjældent kan gå i Brugsen
uden at møde folk, han kender.
”Jeg blev engang spurgt om, hvordan jeg
turde arbejde i min egen by med risiko
for at møde mine kunder i Brugsen. Men
hvis jeg ikke kan det, går det jo ikke. Det
hører med til gamet, og jeg taler gerne
med mine kunder, når jeg møder dem
på gaden, også hvis de har noget, de vil
klage over. Men det sker heldigvis ikke så
tit,” siger Uno Apold.

Frederik blev lærling hos Uno Apold efter
at de havde mødt hinanden på den lokale
uddannelsesmesse.

Mens vi taler om Doolexia, kommer
Daniel ind ad døren. Han er lærling i Grøn
Entreprise og stråler som en sol, når han
fortæller om, hvad han har fået ud af at
være med i det lange forløb.
”Der er træning hver dag, og det bliver
sværere og sværere for hver dag, der går.
Men nu kan jeg forstå og stave svære ord,
som jeg ikke har kunnet før, og jeg har
fået mod til at skrive, selv om jeg ikke er
helt sikker på, at jeg staver rigtigt. Det har
jeg aldrig haft før,” siger Daniel med et
stort smil.

Grøn Entreprise
m e d l e m

a f

Danske Anlægsgartnere
Københavns Kreds
&

Håndværker
foreningen
					KbH
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Tema liv i gaden

BYUDVIKLING
I FÆLLESSKAB
SKABER LIV OG
FORRETNING
Tekst Peter Djurup
foto Rie Neuchs

Lokalt engagement giver
mening på mange planer. Det skaber levende
bymiljøer, som er rare at
bo i, skaber mere sammenhold og bedre forretningsgrundlag for de
lokale erhvervsdrivende.

Det er vigtigt at tænke ud over sin egen
virksomhed, hvis man vil have sit lokalområde til at blomstre og tiltrække flere
kunder. Som lokal virksomhedsejer er
der muligheder i at tænke mere på tværs
af både de andre erhvervsdrivende,
udlejningsselskaber, kommuner og andre
partnere, hvis man skal løfte lokalområdet.
Det mener Julie Holck, der har forsket
i by og virksomhedsudvikling, og har
skrevet en erhvervs-ph.d. med titlen Butikkerne og de levende byer (2010) i regi
af Dansk Erhverv. Senere har hun specialiseret sig i offentligt-private bysamarbejder og har blandt andet taget den
udenlandske samarbejdsmodel Business
Improvement Districts med til Danmark.
Business Improvement Districts, eller
BID, er et begreb, der begyndte i Toronto
i 1970, hvor en butiksgade var ved at dø
på grund af, at der var blevet bygget et
storcenter uden for byen.
”Butikkerne i gaden fandt ud af, at de ville
gøre noget ved problemet i fællesskab.
De havde dog brug for, at alle butikkerne
bidrog med engagement og økonomi.
Det lykkedes til sidst at få flertal for
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planen i gaden, og så skulle
alle betale. Med den fælles
indsats lykkedes det at få
kunderne tilbage til gaden.
Den blev en lokal destination,
hvor folk havde lyst til at tage
hen. Kundeflowet steg, og det
samme gjorde omsætningen.
Fem år efter, da ordningen
skulle genforhandles, var der
flertal igen. De erhvervsdrivende kunne se, at det gjorde
en afgørende forskel. Sådan
blev det første BID skabt, og
succesen gjorde, at modellen
bredte sig til resten af Canada,
USA og vestlige lande i hele
verden,” forklarer Julie Holck.
I 2012 præsenterede Julie
Holck BID-modellen for
Realdania og skrev en rapport
om BID, og siden har hun
sammen med sin partner
drevet konsulentvirksomheden Living Cities, der blandt
andet rådgiver om partnerskaber mellem offentlige og
private aktører i forhold til at
udvikle byområder. Det kan
være kommuner, statsinstitutioner, ejendomsudviklere og
virksomheder.

SKAB DEN
LEVENDE BY
”Hvis du vil skabe liv og sætte gang i dit
lokalområde, er det om at komme i gang
med at tale sammen på tværs. Det er
meget banalt og meget grundlæggende,
men det er i samtalen, at folk finder ud
af, hvordan de kan bidrage og udvikle
idéer i fællesskab. Der kan foregå mange
forskellige ting over dagen og aftenen i
en gade eller et område. Aktiviteter med
fælleskaffe, foredrag og musikudstillinger. Kun fantasien sætter grænser. Pludselig kender alle hinanden, og det åbner
nogle andre muligheder. Men det kræver,
at folk har lyst til det, og at man laver
en ramme for, hvad der skal ske. Der er

altid en, der skal være den. En edderkop i
spindet, der trækker i trådene, og får ting
til at ske,” siger Julie Holck.
”Begynd at tale med de andre virksomheder i området. Præsentér dem for
dine idéer. Det kunne være, at I kunne
have hinandens varer udstillet i butikkerne. I Jægersborggade på Nørrebro
har butikker og cafeer lavet samarbejder på tværs: cafeen har for eksempel
keramikerens vaser på bordene. Her
har andelsforeningerne sammen med
de erhvervsdrivende udviklet området
fra en gade, hvor der blev solgt hash
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på gadehjørnerne, til en af Københavns
mest trendy og livlige gader. Ved at have
en fælles vision for gaden og hjælpe
hinanden på tværs er der blevet skabt et
stærkt fællesskab. Når alle går i samme
retning, får gaden en unik karakter, som
er med til at tiltrække kunder,” siger Julie
Holck.

”Hvis du vil skabe liv og sætte gang
i dit lokalområde, er det om at
komme i gang med at tale sammen på tværs.”

INSPIRATION FRA
NEW YORK
BID og andre modeller for offentligt-privat bysamarbejde har gået sin sejrsgang
i hele verden.
Bryant Park i New York City er et af de
bedste eksempler på, hvad et BID kan.
Det er en mindre park mellem 40th og
42nd Street, og som tidligere kun blev
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HUSLEJEN
SKAL IKKE
TJENES I
STUEETAGEN
Julie Holck kommer med
en opfordring til dem, der
udvikler nye boligområder og
bygger nye ejendomme:
”Som det er i dag, når man arbejder med byudvikling, bliver
99 procent af investeringerne
brugt til mursten og det, man
kan kalde ”hardware” i byggeriet. Der bliver brugt meget
lidt til det mere bløde, såsom
at facilitere og koordinere,
Julie Holck har studeret betydningen
hvilke butikker, caféer, aktiviteaf det lokale engagement for
ter i området og lignende
forretningsdrivende.
der er med til at gøre stedet
til et godt sted at bo. Man skal huske, at
brugt af narkomaner og hjemløse, men
området skal leve, og det kræver, at man
nu er gjort til et sted, hvor alle mødes,
tænker på funktioner, sammenhænge,
spiser mad, drikker kaffe, og hvor der er
æstetik, hele stemningen i området, og
mange forskellige arrangementer hele
året. Det er det mest populære offentlige hvilken slags butikker og erhverv man
vil have. Det kommer ikke af sig selv.
sted i hele New York.
Man skal gøre noget for det,” siger Julie
Holck, der opfordrer udlejere til at sætte
”De, der ejede ejendommene og butikbutikslejen lavere, end det er tilfældet i
kerne rundt omkring i sin tid, ønskede at
byer som København i dag.
gøre Bryant Park til et rart sted at opholde sig, og sammen har de skabt et sted,
hvor der er borde og stole, liv og aktivite- ”Som ejendomsudvikler er det ikke i stueter. Det tiltrækker folk og medvirker til, at etagen, man skal tjene penge. Stueetade erhvervsdrivende i området har større gerne skal være med til at skabe stedets
liv og give det karakter og tiltrække de
omsætning, og at ejendomspriserne er
rigtige mennesker, der vil bo der og blive
steget markant,” siger Julie Holck.
der i mange år, og dermed skabe stabil
indtægt. Derfor mener jeg, at huslejen
Projektet med Bryant Park har været
skal være lavere til butikkerne,” siger Julie
en del af inspirationen til det, der i dag
Holck.
er Ofelia Beach ved Skuespilhuset, hvor
Københavns Kommune, Kulturministeriet
og Realdania gik sammen om at skabe liv Hun peger på, at man som udlejer og
lejer har meget forskellige tidshorisonter,
på pladsen ved Kvæsthusbroen.
når det gælder indtjening i forhold til
investeringen.
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”En ejendomsudvikler har et perspektiv på 10-20 år, men som selvstændig
forretningsdrivende har du et perspektiv,
der slutter i aften, når kassen gøres op,”
siger Julie Holck. Samarbejde mellem
meget forskellige aktører er en vanskelig kunst, men hvis byerne skal leve, er
det dét, der skal til: en ny forståelse og
respekt på tværs,” mener Julie Holck.

”En ejendomsudvikler har et
perspektiv på 10-20 år, men som
selvstændig forretningsdrivende
har du et perspektiv, der slutter i
aften, når kassen gøres op.”

SAMMEN STÅR I
STÆRKT
Det er vigtigt at være fælles om projekterne, hvis man skal lykkes. Man står
også stærkere, hvis man for eksempel kommer sammen med udlejer til
kommunen og præsenterer de planer,
man gerne vil have hjælp til at føre ud i
livet. Det kan være, at man gerne vil have
lov til at lave et arrangement i gaden,
eller at man gerne vil lave en fælles
udsmykning, der kræver godkendelse fra
kommunal side.
”Hvis man samler sig som en gruppe og
går til kommunen, har man mere styrke.
Hvis man går i dialog og mødes, sker
der noget; man slipper for konflikter og
udvikler byen i stedet. Det er der, magien
kommer,” siger Julie Holck.

INSPIRERENDE EKSEMPLER
Der er mange eksempler fra andre lande på områder,
hvor man sammen har skabt nyt liv. I Jægersborggade har man gjort det på én måde, og BID er en anden
måde. Men de ligner hinanden på mange måder. Og
nye fælles visioner kan skabes og realiseres i mange
skalaer og på mange måder:

HANDLEN I INDUSTRIBY
GENOPLIVET
Byen Preston i England er en gammel industriby. Men
da industrivirksomhederne lukkede, forsvandt pengene
ud af byen. Kommunen lavede forsøg med nye regler
for udbud, så lokale kunne byde ind på at drive virksomhed, frem for at store nationale og internationale
virksomheder rendte med alle opgaverne.
Det virkede, og der opstod et rigt lokalt forretningsliv,
der var med til at give liv i byen igen. Over fem år lykkedes det at få 74 millioner pund mere til at cirkulere
lokalt, i stedet for at pengene endte på hovedkontorer i finanscentre langt væk. Ved at nære det lokale
erhvervsliv og skabe lokal vækst satte man gang i en
ny tro på byens fremtid, der har smittet positivt af på
byens liv og tiltrækningskraft.

KREATIVE AKTIVITETER GAV LIV I
BUTIKKERNE
I de tre norske byer Lærdal, Arendal og Tromsø havde
de flere tomme butikslokaler, men med projektet ”Levende lokaler” fik byerne nyt liv ind i butikkerne.
Med projektet testede man, hvordan man kunne aktivere de tomme lokaler, hvilke aktiviteter og virksomheder
man kunne få ind i lokalerne. Offentlige myndigheder,
private udlejere og borgerne i de tre byer gik sammen
om at udvikle idéer til, hvad man kunne gøre i stedet
for bare at sætte et ”Til leje-skilt” i vinduet.
Resultatet blev, at der blev skabt genbrugsbutikker,
stader, hvor man kunne få repareret tøj og andre ting,
kursusvirksomheder, og en international café blev
drevet. De nye aktiviteter supplerede de eksisterende
butikker og var med til at give et løft af byernes liv.

Man engagerede blandt andet mennesker, der ikke var
i arbejde, og lod dem drive de forskellige aktiviteter, og
på den måde blev der ikke bare mere liv i områderne,
men man fik også skabt meningsfulde aktiviteter til en
række mennesker.
Kommunerne ansatte en projektleder, der sammen
med de øvrige interessenter var med til at sætte gang
i aktiviteterne.
De tre kommuner konkluderede, at samarbejdet på
tværs mellem interessenterne gav mening og resultater. Ved at involvere de forskellige interessenter og
give dem mulighed for at være med til at skabe noget
nyt med en social fokus gav det nye muligheder for
alle parter.

MICHELINKOK LAVEDE SKOLE
FOR UNGE MED UDFORDRINGER
Massimo Bottura og hans hustru Lara Gilmore bor i
Modena, hvor Bottura driver den trestjernede Michelinrestaurant Osteria Francescana. De har en søn med en
diagnose og fandt ud af, at han ville samle en række
lokale unge med samme diagnose og lære dem at lave
tortellini. Projektet fik navnet ”Tortellante”.
De engagerede pensionerede kvinder, der var gode til
at lave tortellini, såkaldte pastamamas, lærte de unge
at lave den helt særlige pasta, som for italienerne er
en ret, som man laver på en helt bestemt måde i de
enkelte hjem Hvert hjem sin opskrift.
De unge var alle gode til at koncentrere sig om hver
deres arbejdsopgave i produktionsprocessen. Og med
hjælp fra de lokale pastamamas lærte de kunsten at
fremstille den helt rigtige tortellini.
De unge blev gode til det og fik resultatet af deres
arbejde med hjem, hvilket gav stærk lokal forankring
og glæde hos de unge, der lærte noget, som de blev
rigtigt dygtige til.
Det samlede projekt har skabt ekstra forretning til
byen og har givet byen et sammenhold. I dag bestiller
Gucci blandt andre tortellini fra det lokale projekt i
Modena.
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Tema liv i gaden

ANDELSFORENING
SKABER LIV OG
FORRETNING

Jægersborggade har
historisk set været
en handelsgade, men
havde i mange år
et dårligt ry. Det er
nu overvundet, og
Jægersborggade er i
dag et af Københavns
mest trendy steder
fyldt med originale
og ’skæve’ butikker
og værksteder,
iværksættere,
kunsthåndværkere,
gallerier og gode
spisesteder.

Tekst Jakob Bo Andersen
foto Kristian johannes Holm

Jægersborggade på Nørrebro er kendt
vidt og bredt som en af Københavns
store attraktioner. Og med op mod 50
specialbutikker og spisesteder samlet i
én gade venter der da også de besøgende en særlig oplevelse. De brede fortove
og den brostensbelagte gade skaber
en unik atmosfære, som i manges øjne
minder om Berlin.
”Det er sjovt, at mange siger, at det
minder om Berlin. Jeg har været i Berlin
flere gange, men har aldrig fundet noget
der, som minder om Jægersborggade,”
starter keramiker Inge Vincents, som har
haft butik i Jægersborggade i 11 år.
Hun fortsætter og uddyber:
”Butikkerne og håndværket i Jægersborggade er på et ret højt niveau, og det
er faktisk unikt, at du i en globaliseret
verden kan finde en gade, der samler så
mange butikker med varer, som er pro-
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duceret lokalt, og som kun sælges her i
gaden. Og når du kommer ind i butikkerne, er det som udgangspunkt ejeren selv
– håndværkeren, kunstneren, designeren,
den kreative ildsjæl – du møder.”
Den høje kvalitet og den særlige stemning betyder, at Jægersborggade er
blevet kendt langt ud over Københavns
og Danmarks grænser. Faktisk er Jægersborggade en af Københavns store turistattraktioner med regelmæssige omtaler i
internationale magasiner og aviser.

ARNESTED FOR
NYE IDÉER
En del af succesen i Jægersborggade skal
ses i lyset af, at huslejen er relativ lav.
Og det er et bevidst valg fra andelsfor-

eningen A/B Jæger, som omfatter
størstedelen af gadens opgange
og erhvervslejemål. Ikke mindst
har andelsforeningen aktivt taget
stilling til, at lejemålene ikke har
afståelsesret.
”Vi vil gerne have folk med en god og original idé ind i gaden, selv om de måske
ikke har så mange penge til at starte op
for. Derfor arbejder vi for eksempel aktivt
i forhold til at afskaffe afståelsesretten
i erhvervslejemålene. Vi vil hellere have,
at butiksejeren bruger pengene på sit
varelager eller på at indrette butikken,”
fortæller Kim Boesen, som er formand
for andelsforeningen A/B Jæger.
Det betyder, at der er mulighed for, at
folk med en ’skæv’ idé kan komme i gang.
”De fleste af dem, som starter butik her
i gaden, har ikke nødvendigvis prøvet at

drive en virksomhed før. Men de brænder
for deres idé, og det giver naturligvis et
helt særligt miljø. Nogle får stor succes – for eksempel drengene fra Grød,
som startede i Jægersborggade for
10 år siden, og nu har ni restauranter i
København, Lyngby og Aarhus. Andre
lukker igen. Men det er jo også en god
historie; for så kommer der noget nyt og
unikt, som du ikke kan finde andre steder.
For eksempel er der for nyligt åbnet en
honningbutik,” siger Inge Vincents.
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LANDSBYSTEMNING I
STORBYEN
Der er et udbredt samarbejde og sammenhold mellem de erhvervsdrivende.
Man henviser til hinandens butikker, og
for eksempel serverer både frisøren og

chokoladebutikken på den anden side
af gaden kaffe i kopper, som er drejet af
Inge Vincents. Men koncentrationen af
butikker betyder også, at der er en vis
konkurrence butikkerne imellem. Og det
er positivt, mener Inge Vincents.
”Hvis kunderne går hen i nabobutikken i
stedet for i din butik, så må du op på tæerne og tænke over, om du kan gøre din
butik mere indbydende eller stille andre
varer frem i vinduet,” siger Inge Vincents.
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”Der er generelt en stor fællesskabsfølelse blandt de erhvervsdrivende. Men som
i alle fællesskaber er der altid nogen,
som er Tordenskjolds soldater og trækker et større læs, mens andre er mere
koncentreret om at passe og udvikle
deres egen butik,” siger Inge Vincents.

ÉN GADE,
ÉN ANDELS
FORENING
En af de helt afgørende forudsætninger
for udviklingen af Jægersborggade har
været, at størstedelen af gadens beboelsesopgange blev samlet i én andelsforening i 1993. I starten af det nye årtusinde besluttede andelsforeningen nemlig
at rydde ud i de eksisterende cykelkældre, og dermed blev der gjort plads til de
ca. 50 erhvervslejemål, der i dag rummer
gadens butikker og spisesteder.
Og det, at A/B Jæger ejer de fleste af
erhvervslejemålene, har stor betydning.
”Det giver os mulighed for at følge vores
erhvervsstrategi helt til dørs. Vi har for
eksempel et udvalg, som udvælger,
hvilke nye lejere der kan komme ind i et
tomt lejemål, og vi er meget bevidste om
at sikre et mangfoldigt mix af butikker,

spisesteder og nye iværksættere, og vi
siger for eksempel nej tak til kædebutikker,” forklarer Kim Boesen.
Inge Vincents supplerer:
”Det, at beboerne fik mulighed for at købe
deres egne lejligheder (da den tidligere
udlejer gik konkurs), og samlede sig i én
andelsforening, har været helt afgørende. Det betød, at beboerne fik en større
interesse i at gøre gaden til et fedt sted.
Og med andelsforeningen som ramme
har relativt få mennesker kunnet rykke
ret meget.”
Målet for andelsforeningen er at skabe
en livlig handelsgade, som tiltrækker
mange kunder og besøgende til gaden,
forklarer Kim Boesen.
”Vi tager begrebet
handelsgade meget
bogstaveligt. Derfor
stiller vi i vores lejekontrakter krav om, at
butikkerne skal have
åbent mindst seks
dage om ugen. Vi ved,
at når folk besøger
Jægersborggade, vil de
gerne ’have en tur ud
af det’. Derfor er det
selvfølgelig vigtigt, at
butikkerne har åbent,
når folk er her.”

Jægersborggade blev anlagt i midten
af 1880’erne som én af de første i det
område, der kaldtes Havremarken,
mellem Jagtvej (Nørrebro) og
Stefansgade, der dengang hed
Havremarksvej.
I slutningen af 1800-tallet summede
Jægersborggade af liv og butikker:
værtshuse, urtekræmmere,
skomagere, høkere, barbere, diverse
detailhandlere, cigarhandlere,
ismejeri, manufakturhandler,
hørkræmmer, urmager og ikke
mindre end fem bagere.
Gaden har som flere andre i kvarteret
navn efter steder i Nordsjælland.
Jægersborg var et slot, der lå mellem
Gentofte og Lyngby. Det blev revet
ned i 1761.
Kilde: Hovedstadshistorie.dk
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GØR DET SELV

Alle butikkerne er samlet i Jægersborggade Handelsstandsforening, som står
for at arrangere for eksempel julemarked, halloweenfest eller musikarrangementer. Handelsstandsforeningen driver
også en fælles Instagram- og Facebook-konto, hvor de enkelte butikker kan
dele deres opslag.

Sådan skaber du et lokalt
fællesskab med dine
nabobutikker
Inge Vincents har en række gode råd
til, hvad du som butiksejer eller håndværksmester skal overveje, hvis du
gerne vil opbygge et lokalt fællesskab
med dine nabobutikker:

Generalforsamling

Start med at tale sammen, og find ud
af, hvad I har til fælles, og byg på det.
Når I har noget unikt, så skal I fortælle
om det.
MAJ

OVERVEJ FØLGENDE
· Hvad er det unikke ved din egen virksomhed,
og hvad er det unikke ved jeres fællesskab af
virksomheder?
· Hvorfor skulle folk komme hen til jeres
butikker – hvad finder man her som er
særligt?
· Appellerer I til samme målgruppe, og hvordan
kan I udnytte, at I enten gør eller ikke gør?
· Kan I finde et fælles kaldenavn? (Tag for
eksempel udgangspunkt i et gadenavn eller
kvarternavn).
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Haandværkerforeningen i
Kjøbenhavn holder ordinær
generalforsamling torsdag den
27. maj 2021.
Generalforsamlingen afholdes
i Moltkes Palæ, Dronningens
Tværgade 2, 1302 København K.
Tilmelding er nødvendig og
foregår via Aktivitetscenteret.
Læs mere...
hfk.dk/aktivitetscenter

· Ligger I i nærheden af noget andet, som I kan
slå på? (’Kig forbi, inden du skal i teatret’ eller
’lige ved Enghave Plads´ metro’).
· Skal I oprette en fælles Instagramkonto,
hvor I alle kan dele opslag og billeder (Hvilke
retningslinjer skal der gælde?).
· Kan I holde fælles udsalg, julemarked eller
pynte fortovet med plantekasser?

Håndværker
Foreningen
					kbh

e

fter mere end ét år
på værksted er Jens Olsens
Verdensur nu blevet samlet
og sat op på sin vante plads
på Københavns Rådhus.
I 2017 gik Jens Olsens Verdensur
i stå, og en nærmere undersøgelse viste, at dele af uret
skulle repareres. Derfor blev uret
adskilt i enkeltværkerne i 2019,
og værkernes dele repareret hos
specialisten urmager og konservator Søren Andersen. Efter
mere end et års arbejde kunne
Søren Andersen og hans fire
kolleger påbegynde samling af
urets værker og transmissioner
i december 2020. De endelige
astronomiske indstillinger er på
plads i slutningen af februar.

JENS OLSENS
VERDENSUR KOMMER
HJEM TIL KØBENHAVNS
RÅDHUS

”Vi har haft alle
12 værker skilt
ad, renset alle
delene og fjernet
alle de urenheder,
der måtte være.
Nogle dele er
blevet udskiftet
eller overfladebehandlet, og så har
vi skiftet en del
kuglelejer. Målet har været at
sikre, at alle værker og kuglelejer
løber fuldstændig friktionsløst
og uhindret,” forklarer Søren
Andersen.
Og det er små tolerancer, urmagermesteren arbejder med
– selv i et stort verdensur. Så lidt
som 1/100 millimeters unøjagtighed i et kugleleje kan betyde,
at kuglen låser, og at værket
dermed kan bremse bevægelse.

Tekst jakob bo andersen
foto Rie Neuchs
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Consectetur adipiscing

SLANKT
DESIGN
GIVER SLØR

Det var Jens Olsen og ingeniør
Axel E. Flint, der i 1933 konstruerede, tegnede og beskrev uret og
dets mekaniske funktioner. Men
beslutningen om den designmæssige udformning var blevet
udskudt, og i 1945 vandt arkitekt
Gunnar Biilmann Petersen en
arkitektkonkurrence om urets

udformning. Jens Olsen døde
i november 1945 og oplevede
derfor aldrig sit ur færdigt.
Biilmanns design var slankere
og lettere end Jens Olsens. De
mange designmæssige finesser
betød, at værkernes dele skulle
drejes tyndere, og egerne files
om til det nye design.
Mange tandhjul blev reduceret i tykkelsen med
op til 3 – 4 millimeter.
De øvrige værker blev ligeledes gjort mere raffinerede. Disse ændringer
har været med til at give
adskillige udfordringer
både i forbindelse med
den store reparation
for 25 år siden og den
seneste reparation.
”Gunnar Biilmanns design betød for eksempel,
at tandhjulene skulle
være smalle. Derfor
var det nødvendigt at
slibe og dreje dem til, og
mange steder åbnede
det for materialets porøse struktur. På grund af
råvaremangel blev tandhjul og de øvrige værkdele ikke nødvendigvis
støbt af et homogent
materiale, og derfor
har slibningen nogle
steder gjort tandhjulene
porøse,” forklarer Søren
Andersen.

Urmager Søren
Andersen
fortæller om
reparationen
af Jens Olsens
Verdensur.
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Udfordringen er, at
nogle af de porøse tandhjul over tid har udløst
spændinger og blevet
excentriske, hvorfor
nogle indgreb mellem
hjulene havde tendens
til at blokere bevægelse.

MESTER • nº 14
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25 ÅR SIDEN
SIDSTE
HOVEDREPARATION
Det er anden gang, uret
gennemgår en hovedreparation. Sidste gang
var i 1995-97, og her var
det også urmager Søren
Andersen, der stod for
arbejdet. Dengang var
hovedproblemet, at man
havde brugt en forkert
olie, som havde opløst
kobberet i en række af
urdelene. Sammen med
sollys havde det fået olien til at stivne hurtigere,
end man regnede med.
Reparationen dengang
afslørede også for stor
friktion i flere bevægelige
dele, som blev mindsket
ved at indsætte kuglelejer, hvilket blev godkendt af det daværende
ekspertpanel, der fulgte
reparationen. Flere end
420 nye kuglelejer blev
det til dengang. En del af
disse er blevet udskiftet
ved den nye reparation,
men der er også kommet yderligere til. For

Alle 12 værker har
været skilt ad og
renset. Her er det
hovedkalenderværket
der er ved at blive
sat op på sin plads på

Steen Hegner
kommer med
hovedkalenderværket.

eksempel løber de to
kalenderværker nu
helt i kuglelejer.
”Det hurtigste
tandhjul kører en
omgang på cirka 10
sekunder, mens det
langsomste tandhjul
har en omgangstid på
mere end 25.000 år.
Den enorme forskel
viser, at der er en
utrolig stor gearing i
værkerne, som giver
tilsvarende stort pres
på differentialer* og
tandhjul. Det er blandt andet
det pres, vi søger at lette ved at
indsætte kuglelejer i værkerne,
men også for at undgå at smøre
uret med olie, som med tiden vil
harske og tørre,” forklarer Søren
Andersen.

Københavns Rådhus.
* Et differentialgear er en udvekslingsmekanisme, som overfører én
aksels bevægelse til to andre aksler. På denne måde kan de bevæge sig
med forskellige hastigheder, for eksempel på en bil (Wikipedia).
38
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Der er flere
end 15.000
forskellige dele
i Jens Olsens
Verdensur.

EN DRENGEDRØM, DER BLEV TIL VIRKELIGHED
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Jens Olsen drømte allerede som barn om

Jens Olsen arbejdede på uret frem til sin

de øvrige værker. Ud over, naturligvis,

at skabe et astronomisk verdensur. Men

død i 1945, hvorefter hans mangeårige

at vise klokken har uret blandt andet

det var først omkring 1925, at arbejdet

medarbejder, Otto Mortensen, tog over

en evighedskalender, værker, der

med at udforme konstruktioner og

og færdiggjorde uret.

viser henholdsvis den julianske og

beregninger til uret for alvor tog fat. Der

Uret er et af verdens mest præcise

gregorianske kalender, solopgang og

blev i alt udarbejdet 46 hovedblade, 14

mekaniske ure og består af 12 forskellige

-nedgang, sol- og måneformørkelser,

diagrammer og 214 detailtegninger.

værker. Uret er konstrueret sådan, at

månens bane og månefaser samt

ét hovedværk styrer hastigheden på

stjernehimlen over Københavns Rådhus.
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Komite for
fremstilling
Jens Olsens
astronomiske ur

I november 1934 blev der
dannet en komite, som skulle
sikre finansieringen af uret
samt finde et passende sted,
hvor uret kunne opstilles.
Initiativet kom fra
uhrmagerlauget
i kjøbenhavn
&

Håndværker
foreningen

					KbH

Alt i alt strakte komiteens
arbejde sig over 21 år, og da
uret var færdigkonstrueret
i 1955, havde den samlede
udgift rundet 700.000 kr.

ET UR, DER
GÅR I ARV
Jens Olsens Verdensur er så
komplekst, at det ikke er nok, at
én mand ved, hvordan det hænger sammen. Derfor har blandt
andet brødrene Steen og Jørgen
Hegner været med på holdet ved
denne hovedreparation. De har
begge arbejdet med elektronik
og mekanik hele livet og har
blandt andet udviklet sikkerhedssystemer til bankbokse. Derudover har de sammen med Søren
Andersen deltaget i reparation
af andre ’store’ mekaniske ure,
for eksempel i Lund Domkirke,
Næstved Rådhus og det gamle
radiohus på Rosenørns Allé.
De tre herrer har dog efterhånden nået en vis alder – Søren
Andersen kom første gang i
nærkontakt med Jens Olsens
Verdensur sidst i 1970’erne, da
han som lærling var med til
at tilse uret. Det betyder, at de
tre, efter eget udsagn, nok ikke
kommer til at stå for den næste
hovedreparation.
”Jeg har sørget for, at vi nu
har urmager Christian Lass og
urmagermester Robin Ravnkilde
med på holdet, så de kan lære
uret at kende og måske overtage
vedligeholdelsen, når den tid
kommer. Derudover har vi igen
dokumenteret hele vores arbejde med foto, tegning og video.
Allerede ved sidste hovedrepa-

ration i 1995 fik vi registreret og
graveret et unikt nummer i de
fleste af Verdensurets 15.448
urdele, sådan at man også i
fremtiden lettere kan reparere
og vedligeholde uret. Det er et
unikt stykke dansk kulturarv, og
det har vi en pligt til at sikre,”
slutter Søren Andersen.

De’ herrer Jørgen Hegner (tv), Søren Andersen
(midten) og Steen Hegner (th) er i gang med at
samle og opsætte Jens Olsens Verdensur på

DE HAR VÆRET MED

Københavns Rådhus.

· Urmagermester konservator Søren Andersen m.n.k.f.
· Ingeniør, finmekaniker Steen Hegner
· Ingeniør, maskinarbejder Jørgen Hegner

søren andersen
m e d l e m

· Restaurator, urmager Christian Lass

a f

uhrmagerlauget
i kjøbenhavn

Reparationen af Jens
Olsens Verdensur er støttet
økonomisk af

· Urmagermester Robin Ravnkilde
Augustinus Fonden

aktivitetscenter

APRIL
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Patrick Dorgan

Koncert i DR Koncerthuset
Herlig popmusik med Patrik Dorgan og hygge
med andre medlemmer i DR Koncerthusets
smukke omgivelser.

APRIL

22
Se Hobbittens kostumer

i skræddersalen på det Kongelige Teater
Kom med bag kulisserne på en rundvisning
i skræddersalen, hattemageriet og

Legat til unge håndværkeres
videre uddannelse

tekstilværkstedet, og oplev også, hvordan
kostumerne til Hobbitten bliver kreeret.

MAJ
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Københavners nuden
viser rundt i det nye og

Stillinges Fond kan uddele legat til unge håndværkere, der ønsker
at uddanne sig videre inden for sit fag gennem et praktik- eller
studieophold i udlandet. Der vil særligt blive lagt vægt på, at opholdet
skal bibringe øget faglighed.
Fonden modtager nu legatansøgninger til
uddannelsesophold i 2021.
Legatet skal ansøges via fondens hjemmeside snarest muligt.
Fonden behandler ikke ansøgninger, der fremsendes per mail eller brev.

gamle København

Moltkes Palæ

Søg direkte på:

Kom med på en unik rundvisning i
Frederiksstaden, når arkitekturanmelder
Holger Dahl viser os rundt og fortæller om det

stillingesfond.dk

gamle og nye arkitektur omkring Moltkes Palæ
og Frederiksstaden.

Lorem
hfk.dk/aktivitetscenter
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LIVET SOM SELVSTÆNDIG
KAN BÅDE GÅ OP OG NED
Mister du evnen til at arbejde, er det vigtigt
med forsikringer, der kan hjælpe dig!
Pension for Selvstændige tilbyder forsikringer
og pensionsordninger skræddersyet til selvstændige.

Udlodning af legater
Fonden Alderstrøst uddeler legater til gamle, værdige og
trængende håndværkere eller deres nærmeste pårørende.
For at komme i betragtning skal personen opfylde alle tre kriterier:
gamle, værdige og trængende. Typisk uddeles der til personer, som
alene oppebærer folkepension.
Personer, som er eller har været medlem af Håndværkerforeningen
København, samt deres nærmeste pårørende har i henhold til
vedtægterne fortrinsret til støtte af fonden.
Legatet skal ansøges via fondens hjemmeside. Fonden behandler
ikke ansøgninger, der fremsendes per mail eller brev.
Søg direkte på:
fondenalderstroest.dk

Bevar
friheden
– husk at sikre dig selv i tide

Få mere at vide eller
book et møde på:
www.pfs.dk/mester
– eller ring til os på
33 93 86 00

NYT LIV I
VORES
TIDLIGERE
DOMICILEJENDOM

Kronprinsensgade blev anlagt i 1783
og er opkaldt efter kronprinsen – den
senere kong Frederik VI (1768-1839).
I 1805 købte Frimurerne i København
grunden i nummer 7 og opførte deres
første ordenshus. Her havde de københavnske loger deres hjem, indtil de i
1868 flyttede til Klerkegade og solgte
ejendommen til Håndværkerforeningen. Blandt de frimurere, der havde
deres gang i logen i Kronprinsensga-

Håndværker
Foreningen
					kbh

de, finder vi Bertel Thorvaldsen, H.C.
Ørsted og ikke mindst både Christian
VIII og Frederik VII.
”Det er interessant, at bygningen gik
fra at huse ’hemmelige’ logeaktiviteter
til at være et åbent foreningshus for
Håndværkerforeningen. Det kommer
blandt andet til udtryk i bygningens
fysik, hvor vi kan se, at Håndværkerforeningen ændrede indgangspartiet,
som blev gjort
lidt mindre, men
samtidig åbnet op,”
fortæller arkitekt
Uffe Riis Sørensen
fra arkitektfirmaet
Kjaer & Richter,
som er totalrådgiver for restaureringsprojektet for
P+ Pension, som
har købt ejendommen.
Derudover indsatte
Håndværkerforeningen en stor,
imposant trappe
indenfor i bygningen.
”Det var virkelig et
flot trapperum, der
mødte foreningens
medlemmer og
gæster med kassettelofter, marmorerede vægge,
trin i sort fernis
og ådret balustre.

Håndværkerforeningen havde i mere end 65 år domicil i
Kronprinsensgade 7. Nu skal ejendommen restaureres og
transformeres til kontorlejemål. Derfor har MESTER fundet
foreningens historiebøger frem og besøgt ejendommen for
at kigge efter spor af Håndværkerforeningen.
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Arkitekt Uffe Riis Sørensen fra arkitektfirmaet
Kjaer & Richter er projektleder og står for
at forberede renoveringsprojektet på vegne
af P+ Pension, som købte ejendommen i
2016. Ejendommen skal transformeres til
kontorarbejdspladser.
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fra Indenrigsministeriet til at udstede partialobligationer som en del af
finansieringen.

værelser’ udgjorde det festivitetslokalerne. På kvisten blev der indrettet
bibliotek.

Festivitetslokaler på 1. sal

Den imponerende festsal strækker sig gennem den syv fag lange
sidebygning og er i dag malet helt i
sort. Både i logens og Håndværkerforeningens tid var det store rum dog
farvesat i lyse farver. Blandt andet
lod Håndværkerforeningen i 1873
festsalen dekorere efter en tegning

Håndværkerforeningen indrettede
foreningens daglige lokaler – læse
værelse, billardværelse, spisestue
– på mezzanin-etagen. På 1. sal blev
der indrettet konversationslokale i
Den Ovale Stue, og sammen med den
store sal samt ’de til gaden liggende

Vores konservator Anne Simonsen og
malermester Martin Behrendt, som
har undersøgt trapperummet, er meget begejstrede. Man skal forestille sig,
at Håndværkerforeningen benyttede
de dygtigste dekorationsmalere og
håndværkere på den tid, og det har
trapperummet været et eksempel
på. Så det er noget af det, som vi vil
genskabe i restaureringen. Forhuset
bærer i det hele taget meget præg
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af Håndværkerforeningen, som vi vil
fremhæve,” forklarer Uffe Riis Sørensen.
Håndværkerforeningen ejede bygningen i mere end 65 år, og købet af
ejendommen blev blandt andet finansieret gennem en aktietegning blandt
medlemmer og laug. Indtægten
dækkede dog langt fra købssummen,
og derfor indhentede man tilladelse

MESTER • nº 14

af dekorationsmaler Otto Schondel –
prisen herfor var 700 rigsdaler.
Der er kun vinduer i festsalens ene
side, og derfor opsatte Håndværkerforeningen spejle i vinduespartierne
i den modsatte side for at øge lyseffekten. Også den detalje overvejer
Uffe Riis Sørensen at genetablere i
restaureringen af salen.

Håndværkerforeningen solgte i 1935 ejendommene i Kronprinsensgade
og Pilestræde. Nummer 7 blev solgt til Pinsekirken. I 2016 købte P+
Pension ejendommen. I løbet af 2021-21 restaureres ejendommen, og
bygherre lægger i restaureringen vægt på at fremhæve vidnesbyrd fra
såvel logetiden som håndværkertiden, så de i fremtiden bidrager synligt
i husets nye liv.
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Geometri og magiske tal
Huset blev bygget i 1805-07
af arkitekt Peder Friis, som
selv var medlem af frimurerlogen. Peder Friis havde ikke
nogen stor produktion bag
sig, men han var kendt for en
udtalt sans for proportioner,
helhed og materialer. Det ses
også i Kronprinsensgade.
”Når vi kigger på bygningens
oprindelige facade, kan vi se,
at forholdet mellem højde og
bredde er 1:1,6. Præcis samme
forhold går igen i vinduernes
og rummenes proportioner, i
rummenes plangeometri og
sågar i det interiør, som Peder
Friis tegnede til huset. Hele
bygningen er gennemsyret af
dette forhold, og det er jo vildt
fascinerende, at Peder Friis
har haft så udpræget fokus
på proportionerne, da han
tegnede bygningen,” siger Uffe
Riis Sørensen.

Forholdet 1:1,6 går igennem
hele bygningen.

På samme måde kan tallene
1, 3, 5 og 7 genfindes flere
steder i bygningen. Først og
fremmest er bygningens
adresse nummer 7. Huset har
3 etager, forhuset 5 fag mod
gaden og festsalen i sidebygningen 7
fag mod gården, mens det ovale forrum til festsalen har 1 fag. Festsalen
er opdelt af 3 rosetter, og så var der i
logetiden kun 1 indgang.

Medlem af Frimurerlogen Peter
Raabye forklarer, hvorfor netop 3, 5
og 7 er centrale for frimurerne.
”Tallene 3, 5 og 7 er centrale for
frimurerne, som de har været det for
mange. Det er noget, der stammer fra
tiden før frimureriet, faktisk. Talmagien optræder fra det antikke Grækenland og flere andre steder. Tretallet
for eksempel i retorikken, syvtallet
blandt andet i forbindelse med middelalderens billeder af dyder og synder. Så hos os er det bare "adoptanter".
Vi har mange ting i vores ritualer, der
er hængt op på netop disse tal, men
dem kan jeg af gode grunde ikke tage
op her. Der er ikke andet end "historiske" grunde til, at vi tog netop disse tal
til os,” forklarer Peter Raabye.
Håndværkerforeningen voksede ud af
ejendommen
Over tid voksede Håndværkerforeningen, og lokalerne i Kronprinsensgade
7 blev for små til de mange aktiviteter.
Håndværkerforeningen undersøgte ad
flere omgange muligheden for at bygge en passende domicilejendom andre
steder i byen. Af forskellige årsager
blev det dog ikke gennemført. Derfor
tilkøbte man over en periode på 35 år
tre naboejendomme i Kronprinsensgade og Pilestræde.
Det var dog stadigt trangt, og i 1918
købte man to ejendomme i Stormgade
og Vestergade med henblik på at opføre en ny domicilejendom. Huslejelovgivningen forhindrede dog, at man
kunne rive de indkøbte ejendomme

Over de nedsænkede lofter
findes en rosette
fra Håndværker
foreningens tid

ned, og derfor blev planerne om et nyt
domicil igen skrinlagt. Ejendommene
blev senere solgt til Undervisningsministeriet (og nedrevet), således at
Nationalmuseet kunne opføres på
grunden.
I december 1930 godkendte Håndværkerforeningens bestyrelse købet

af Moltkes Palæ, og straks efter nytår
1931 startede en omfattende om- og
udbygning, som tog næsten to år.
16. december 1932 blev Moltkes Palæ
endelig indviet i overværelse af prinsregenten og 550 særligt indbudte
gæster.

domicil Tidslinje
1840

1840-

1841

1850

1852

1867

1868

1889

1896

1898

1904

1918

1928

1930

1931

1935

Haandværkerfor-

Håndværker

Lejer sig ind hos

Lejer sig ind hos

Lejer sig ind i

Lejer sig ind i

Køber Kronprin-

Tilkøb af naboejen-
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Sælger af ejen-

Køber Moltkes
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Jens Hansen
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ejendommen
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Palæ
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Gammel Mønt 39

2. sal – Teknisk
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overrækker en spa- Pilestræde 45

Pilestræde 43

21-31 + Vestergade
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prinsensgade og

november ved

tilværelse og

Institut havde på

rekassebog med 10

93-97 med henblik
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møde i Vingaards-

holder møder flere

dette tidspunkt

kr. som grundfond

på at opføre nyt

ministeriet med

stræde 6

forskellige steder

købt ejendommen

til en ny bygning

domicil
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i byen
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for Håndværker-

relse af National-

foreningen

museet

mene i Kron-

Fra landsby til hovedstad

FRA LANDSBY
TIL HOVEDSTAD

1850-1900

De københavnske
bygninger står som
monumenter over fortiden
og fortæller Københavns
historier om både krig, død
og velstand.

Tekst jakob bo andersen

I mere end 900 år var København
begrænset af byens voldanlæg
og -porte, der satte en fysisk
grænse mellem by og land. Det var
dengang Sorte Hest Gjæstgiveri,
der ligger på grænsen mellem
Vesterbo og Frederiksberg, lå langt
ude på landet.
Det ændrede sig drastisk i
1850’erne. I 1852 blev det tilladt at
bygge huse lige uden for voldene,
og i 1856 blev voldene reelt nedlagt
som Københavns grænse.
Vi er dykket ned i Københavns
byudvikling fra voldene faldt og

frem til i dag og kigger på, hvad der
har påvirket arkitekturen og byens
udvikling.

Industrialisering
og urbanisering

”Der er en række forskellige
faktorer, som påvirker den måde,
vi bygger på. Tidligere kunne
for eksempel krigsmateriel
have betydning for, hvordan
man bygger. Men ellers er det
jo typisk forskellige ideologier,
kunstneriske eller litterære
strømninger og økonomi, som kan
ses i arkitekturen og byggestilen,”
fortæller Kristine Virén,
formidlingschef hos Videncentret
Bolius, som kommenterer
undervejs.

Udbygning af brokvartererne

Da voldene blev nedlagt, tog
byudviklingen fart. På Nørrebro, Vesterbro og Amagerbro
skød etageejendommene op
som paddehatte. Man byggede meget og hurtigt, i lukkede
karréer med baghuse og
lukkede gårdrum og generelt i
dårlig kvalitet.
Stilmæssigt var perioden
præget af historicismen, som
blandt andet er kendt for at
bruge og blande elementer
fra forskellige stilmæssige
perioder. Derfor er mange
af bygningerne fra dengang
præget af tidligere tiders
byggestil. Særligt elementer
fra barok, klassicisme og
udsmykning fra mytologier
kan genfindes. Som Kristine
Virén siger:
”København begyndte for alvor at vokse ud over voldene
efter den store koleraepidemi
i 1853, og i de næste 50-60 år voksede
de københavnske brokvarterer frem.
På det tidspunkt var de eneste store
bygninger, man kendte, herregårde, og
derfor kan man genfinde udsmykning
og gesimser på ejendomme fra den
tid, inspireret af byggestilen på landets
herregårde.”

Oehlenschlægersgade 64-66 Tværhusenes

FOTO Ukendt

Sønder Boulevard Gaden set fra oven. På venstre side ses først
Valdemarsgade og derefter Oehlenschlægersgade.

Den store koleraepidemi i
1853 var stærkt medvirkende
til, at Københavns volde blev
’væltet’. Det blev startskuddet
til mere end 170 års uafbrudt
byudvikling i København og
hovedstadsområdet.

Omkring år 1900 var brokvartererne
fuldt udbygget med store beboelsesejendomme til den eksplosivt voksende
arbejderbefolkning, som havde brug for
en bolig i nærheden af deres arbejdspladser. På Østerbro gik det lidt langsommere. Her byggede man i højere grad til
borgerskabet, som krævede større og
bedre lejligheder og bredere veje.

I løbet af sidste halvdel af nittenhundredetallet blev Københavns indbyggertal
fordoblet. Hovedstaden nåede op på cirka
400.000 indbyggere i 1890. De mange nye indbyggere kom til byen for at
arbejde på de forskellige nye fabrikker og
industrivirksomheder, der voksede frem i
samme periode.

Valdemarsgade 57 Gårdfacade

gavle mod Valdemarsgade ejendommene

FOTO Mogens Falk-Sørensen, Stadsarkivets fotografiske Atelier

MESTER • nº 14

55

Fra landsby til hovedstad

Enigheds Allé
Udsigt over gaden
FOTO Ukendt

Villabyggeriet tager fart
I sidste halvdel af nittenhundredetallet
begyndte borgerskabet at rejse ud i
verden, og sammen med det moderne
gennembrud åbnede det op for en kraftig
inspiration af litteratur, kultur og arkitektur fra udlandet.
Borgerskabet så især i Frankrig og Italien,
hvordan man der flyttede i villaer uden
for de tætte bykerner. Det førte i første
omgang til mindre villabebyggelser på
Østerbro og Frederiksberg, hvor man
særligt ser patriciervillaer. Omkring
århundredeskiftet begyndte udbygningen
af større villakvarterer i landsbyerne
Brønshøj og Husum og senere Vanløse
og Valby, som alle var blevet en del af
Københavns Kommune.
I de nye villakvarterer blev der bygget
villaer til den voksende middelklasse, og
murermestervillaen blev den fortrukne
bolig for mange.

1900-1950

Murermestervillaen blev ’udviklet’ af
en gruppe danske arkitekter, der havde
samlet sig i Foreningen Bedre Byggeskik
i 1915. Foreningen var en modreaktion
på den stilforvirring, som man mente
prægede tidens byggeri (historicismen,
som nævnt ovenfor). Målet for Bedre
Byggeskik var derfor at bygge gode,
enkle og klassiske enfamiliehuse med
udgangspunkt i den danske byggetradition (du kan læse mere om Foreningen
Bedre Byggeskik i MESTER02).
Kristine Virén:
”Før 1850 var det stort set kun kongen og
adlen, der rejste til udlandet. Så det var
de kongelige byggerier, der satte standarden. Men da borgerskabet begyndte
at rejse ud, betød det, at vi fra omkring
1860’erne begyndte at se villabyggerier,
hvor patriciervillaen, som er inspireret
fra Frankrig og Italien, blev dominerende. Senere blev villabyggerierne mere
omfattende i de mindre landsbyer uden
for brokvartererne.”

Brønshøj - Utterslev
Luftfotografi, Brønshøj - Utterslev
Brønshøjvej, Løvens Kemiske
Fabrikker
FOTO Aero
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Byggeboom i
forstæderner
Højhuse og præfabrikerede betonelementer

I løbet af 1950’erne begyndte velstanden
at stige i samfundet. Det betød, at efterspørgslen efter boliger med moderne
bekvemmeligheder som for eksempel
køleskab, badeværelse og centralvarme
steg. Det var der plads til at bygge i de
omkringliggende landsbyer i omegnskommunerne, og dermed var forstæderne for alvor født.

Frederiksborgvej Ved Tuborgvej
FOTO Anne-Mette Otto

Udbygning af
Nordvestkvarteret og
Bispebjerg
Den almennyttige boligsektor vokser frem

I starten af det 20. århundrede var der
udpræget boligmangel i København. De
mange mennesker, der flyttede til byen,
pressede boligsituationen. Det førte til,
at der fra politisk hold blev vedtaget
forskellige boligstøttelove (og i 1933
Kanslergadeforliget), hvilket gav startskuddet til den almennyttige boligsektor.
Målet var at bygge gode og sunde boliger
til arbejderne.

beton, betød fremkomst af såkaldt stokkebebyggelse, som er aflange bygninger
med kun én trappe i hver opgang, hvor
arealerne rundt om bygningerne fremstår som friarealer uden afskærmning.
Det kender vi også fra tidligere tiders
byggerier som Nyboder. Den nye byggestil udviklede sig i 1950’erne til såkaldte
punkthuse, hvor der godt nok var friareal
rundt om bygningerne, men hvor der ikke
blev dannet egentlige gårdrum.

I 1947 blev den såkaldte Fingerplan fremlagt. Den lagde linjerne for udviklingen
af hovedstadsområdet med grønne korridorer, infrastruktur og kontrolleret byudvikling. Det førte til, at mange københavnske arbejdere i løbet af 1950’erne
og 1960’erne kunne flytte ud til lys og
luft og gode boliger, ofte som rækkehuse
med små haver til i de nye forstæder på
den københavnske vestegn.
I denne periode kommer også de store
ensartede højhuse i beton, som var en
rationel metode til at bygge gode boliger.
Et eksempel er Brøndby Strand-bebyggelsen, der blandt andet består af 12

1950-1970

16-etagers-højhuse. Brøndby Strand
var hypermoderne og blev bygget i
tidens mest avancerede præfabrikerede
betonelementsystem. Facaden fremstod
efter arkitektens ønske i den rene beton,
så beboerne selv kunne sætte deres
farvepræg med planter, blomster og
parasoller.
Dengang var der dog ulemper, man ikke
kendte til ved noget af datidens beton.
Det har nemlig siden vist sig, at fem af
højhusene er forurenet med PCB, og de
er derfor planlagt til nedrivning.

Frederiksborgvej Uglestatue
FOTO Ukendt

”Vi kan i store træk gense arkitekturstrømningerne fra husbyggeriet i
etageejendommene i København. For eksempel modernismen, som er inspireret
af Bauhaus, og sideløbende funktionalismen. Man ønskede sig funktionelle boliger, som vi for eksempel kender det fra
bungalowen, uden en fin spisestue, som
kun blev brugt om søndagen. Det skulle
være funktionelt,” siger Kristine Virén.

Med funktionalismen blev der også gjort
endeligt op med pynt og unødig dekoration, både udenpå og indeni bygningerne.

Frederiksborgvej 10 Butiksfacader

I løbet af 1930’erne og 1940’erne blev nye
byområder som for eksempel Nordvestkvarteret udbygget, Med det kom ’den
første store udflytning’ fra brokvartererne (du kan læse mere om ’Håndværkerkvarteret i Nordvest’ i MESTER12).
Nordvestkvarteret er bygget i stilarten
funktionalisme, som er en videreudvikling af modernismen, som vi især kender
fra Bauhaus-skolen (læs mere om
Bauhaus i MESTER03).
Funktionalismen, og udviklingen af nye
byggematerialer som for eksempel jern-
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FOTO HESØ

FOTO Forstadsmuseet
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1973-1980

1995-2020

Oliekrise og fattigfirserne

Den omvendte
industrialisering

København er ved at gå rabundus

Da oliekrisen og den økonomiske afmatning satte ind i 1970’erne og 1980’erne
påvirkede det i høj grad også København.
Det private byggeri gik i stå, og byen mistede mange af sine arbejdspladser, og
dermed tiltrækningskraft. Børnefamilier
og solide skatteborgere begyndte at flytte ud af byen, og Københavns Kommune
endte på fallittens rand.
Omkring 1980 gennemførte man en
hård sanering på Nørrebro, hvor man rev
de gamle ejendomme ned, og i stedet
byggede lavere ensartet betonbyggeri –
såkaldt tæt-lav-bebyggelse, som var et
brud med tidligere tiders modernistiske
højhuse. Det førte til en del protester
blandt de faste nørrebroere og ikke
mindst blandt dem, der dannede BZ-bevægelsen. De kæmpede for, at de gamle
huse skulle bevares, og at det allerede
dengang var alt for dyrt at få en bolig i
byen.
Den efterfølgende sanering på blandt
andet Vesterbro blev i stedet gennemført som byfornyelse, hvor man havde
fokus på at renovere de eksisterende
ejendomme.

Fra industrihavn til havn for mennesker

Gennem de seneste 25 år er byen
vokset meget. Nye boligområder er
skudt op, og områder er blevet moderniseret.
Det har blandt andet ført til nye boligområder og kontorbyggerier i Ørestad,
Havnebryggen, Nordhavn, Sydhavn/
Sluseholmen, Ny Ellebjerg og Carlsberg Byen. Metroen er kommet til og
binder i dag byen sammen og gør det
muligt at komme fra den ene bydel til
den anden på meget kort tid.
Fra midten af 1990’erne er
folk igen begyndt at flytte
til København, og i perioden
fra 1995 til 2018 voksede
befolkningen med 141.000
indbyggere. Frem mod 2050
forventes indbyggertallet at
vokse yderligere med cirka
150.000 borgere.
Industrivirksomhederne er,
som i andre storbyer, flyttet
ud af byen og har blotlagt
havnearealer, som i stedet
bliver til boliger eller liberalt
erhverv. Kalvebod Brygge
var et af de første områder,
som blev bebygget, med
Ingeniørernes Hus fra 1998 og
Marriott Hotel fra 2001 som
eksempler.
Et andet meget stort byggeprojekt er Ørestaden. Allerede
i 1992 blev Ørestadsselskabet stiftet med to formål: at
bygge metro i København
samt at byudvikle det område
på Amager, der nu hedder
Ørestaden.
Man har brugt den velafprøvede københavnske model, som
går ud på at føje nyt land til
byen. Det har vi set tidligere
på Christianshavn og Holmen,
som er dannet ved jordopfyldning. Med jord fra metrobyg-
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Fra landsby til hovedstad

geriet har man forvandlet vand til land,
som kan sælges og finansiere yderligere
metroudbygning.
Efter 2000 er nybyggerierne ved havnen
primært sket i regi af By & Havn – som
blev dannet i 2007-08: Islands Brygge,
Sydhavnen, Sluseholmen og senest
Århusgadekvarteret og Nordhavn. Dertil
kommer Ny Ellebjerg i Valby og Carlsberg Byen, som er et meget tydeligt
eksempel på, at industrien har forladt
byen og har givet plads til boliger.
Der er gennem de sidste 20 år opført
adskillige prestigebyggerier i København,

tegnet af en perlerække af danske arkitektfirmaer: Den Sorte Diamant, Skuespilhuset, Operaen, samt Bjerget, 8-tallet
og Tietgenkollegiet i Ørestad (læs mere
om Nordhavn, BLOX og Karen Blixens
Plads og andre markante bygningsværker i artiklen ’Mig og mit bygningsværk’ i
MESTER11).
Stilmæssigt er perioden præget af en
international nymodernistisk strømning.
De foretrukne materialer er glas, stål og
beton – men også tegl og træ er vendt
tilbage og bliver nu brugt på facaderne.

Kristine Virén fortæller:
”En af de tendenser, vi ser i disse år, er,
at folk søger hen til boligfællesskaber. Til
forskel fra 1970’ernes traditionelle bofællesskab så er den moderne variant kendetegnet ved, at man har sin egen bolig,
men så er fælles om for eksempel have
eller tagterrasse, fællesspisning med
videre. Mennesker vil gerne være mere
sammen, end det tidligere var tilfældet i
byen, men vil samtidig gerne kunne lukke
døren til eget hjem bag sig.”

”I Danmark har vi altid
været gode til at bygge
kvalitetsboliger. Det skyldes,
at vi har dygtige håndværkere
og gode materialer.”
Kristine Virén, formidlingschef
hos Videncentret Bolius.

Vi har talt med Berlingskes arkitekturanmelder, Holger Dahl,
alias Københavnersnuden, om København anno 2021.

foto Lars Gundersen

københavnersnuden

Vi kommer aldrig til
at elske de nye byområder
på samme måde, som
vi elsker de gamle

Vi elsker de gamle bygninger i
København, og det har en værdi,
at vi kan se og fornemme, hvilket
kvarter vi er i. Elsker vi nutidens
byggestil lige så meget, eller kan vi
komme til det?

endnu og er omfattet af en kærlighed,
som vi aldrig vil komme til at se i Ørestad eller nogle af de nye boligområder i
København. Vi kan se nogle gode takter i
Nordhavn, hvor der er en vilje til at gøre
noget, som er lidt anderledes. Men generelt er mange af de nye boligområder
arkitektoniske skuffelser.

Det korte svar er nej. Bortset fra nogle
få markante projekter, der stikker ud, så
er nutidens brede og jævne arkitektur
ensformig og kønsløs. Det kommer vi
aldrig til at elske.

Hvordan er udsigten til at bevare
og udvikle det gode håndværk med
nutidens arkitektur?

Og det er faktisk et stort mysterium for
mig. I den sidste halvdel af 1800-tallet
udbyggede man brokvartererne med
samme hastighed, eller måske endda
hurtigere, end vi bygger i dag. Men dengang skete der en ’instant urbanisation’
– folk flyttede ind og bum, så havde man
en fungerende by med købmand, barber
og kroer. Hvorfor sker det ikke i dag? Det
er 15 år siden, Ørestad blevet bygget, og
der er stadig stendødt.
Landskabsarkitekten Torben Schønherr
havde en teori om, at det gik galt, da vi
i starten af det 20. århundrede indførte
metersystemet, som standardiserede
vægt og længdemål. Før det havde man
i hundredvis af år brugt længdemål, som
forholdt sig til den menneskelige krop: en
alen, en fod og en tomme. Med metersystemet mistede vores bygninger og byer
deres relation til den menneskelige krop.
Måske har han ret. Faktum er i hvert
fald, at de mange lejekaserner, der blev
smækket op fra 1860 til 1910, står der

Det kræver, at vi genopfinder det gode
håndværk, for vi har ikke knækket koden
til at sikre håndværket i den industrielle
produktion, som byggeriet er i dag.
Man kan sammenligne det med musikbranchen, hvor man i en lang periode primært har brugt elektroniske
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instrumenter og keyboards med videre
til musikproduktion. I de seneste år er
’menneskene kommet tilbage’, og i dag
mikser man håndspillede instrumenter
med elektroniske.
Det er samme tankegang, vi skal bruge
i håndværket, og her har håndværksuddannelserne en stor og vigtig rolle.
Opgaven er at finde ud af, hvordan vi
bringer håndværkerne i spil i en industriel proces. Altså hvordan mennesket, med
deres evner og erfaringer, kan gøre en
forskel.

1 sjællandsk alen er 62,77 cm og svarer til
2 fod eller 24 tommer.
Alen betyder underarm, og længden svarer til afstanden fra albue til lillefingerspids. Tilsvarende er 1 fod den omtrentlige
længde på en voksen mands fod. 1 tomme
er baseret på bredden af tommelfingeren.

Tag med
københavnersnuden
- på rundtur i det nye og gamle København

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

Læs mere på

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

På falderebet

FØRSTEHJÆLP SKAL GIVES HURTIGT,
ELLERS ER DET IKKE FØRSTEHJÆLP
Alt for få af os vælger en
tilværelse som selvstændig erhvervsdrivende. Ifølge Danmarks
Statistik er der cirka 200.000
selvstændige i Danmark. Til
sammenligning er der næsten 14
gange så mange lønmodtagere –
cirka 2,8 millioner.
Vi plejer at hylde selvstændigt
erhvervsdrivende og iværksættere. De tjener i bogstavelig
forstand deres eget brød, og
langt de fleste skaber ovenikøbet
vækst og arbejdspladser til gavn
for samfundet. De står også selv
med risikoen, hvis det går galt. Og
under normale omstændigheder
er det en betingelse, som alle
selvstændige accepterer fuldt ud.
Under coronakrisen har situationen ikke været normal. Blandt
andet fordi samfundet har lagt
en lang række restriktioner på,
hvordan virksomhederne kan
drive deres forretning, og flere
brancher er endda tvangslukket.
Derfor er vi langt ude over den
‘normale’ risiko, som man påtager
sig som selvstændig.

Mange virksomheder står med
store økonomiske udfordringer,
og derfor er der politisk vedtaget
en række økonomiske hjælpepakker (man kan spørge sig selv
om ’hjælp’ er det rigtige ord, når
staten tvangslukker ens virksomhed), som virksomhederne
kan søge. Her er det værd at
huske, at hjælpen er selvhjælp
til samfundet, IKKE en gave til
virksomhederne eller deres ejere.
Selvstændigt erhvervsdrivende vil
helst bare drive deres virksomhed
og selv tjene deres penge. Det er
derfor, de er blevet selvstændige.
Desværre er hjælpepakkerne
udformet i et system, som har
svært ved at forstå virksomhedsdrift, og som er designet og
gennemtænkt til at have styr på
mindste detalje. Så i stedet for at
have fokus på at få penge ud til
virksomhederne hurtigt har man
fokus på, at virksomhedsejerne
skal oplyse og dokumentere
alverdens ting og sager, som
så skal tjekkes, kontrolleres og
vurderes, før der kan udbetales
penge. Det har vist sig at tage så

lang tid, at mange virksomheder
balancerer på kanten af fallit.

Det kan man ikke kalde
førstehjælp. Tværtimod.
Den førte politik er en bombe
under arbejdet med at styrke
selvstændighedskulturen.
For hvem har lyst til at
starte egen virksomhed på de betingelser? Det er bydende nødvendigt, at
vi får genskabt
respekten for det
at drive egen
virksomhed og
være iværksætter, for vi har
brug for den
nytænkning
og innovation, vækst og
arbejdspladser,
som iværksættere og
selvstændige
skaber.

Christoffer Susé adm. direktør
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