Håndværkerforeningen København										MESTER • nº 15

mester
nº
15

Håndværkerforeningen København • MESTER • nº 15

PELS
FOR
LIVET
Bæredygtigt
håndværk fra
Pia Christensen

Teknologi &
Håndværk
Gavlmalerier
gør byen smuk
Slogans i
fokus

nº
15

MESTER udgives af Håndværkerforeningen København
Håndværkerforeningen København er en tværfaglig medlemsmedlemmer. Herudover er der tilsluttet 37 laug og brancheorganisationer. Læs mere om medlemskabet, foreningen
og bestyrelsen på hfk.dk/om-os
MESTER udkommer 5 gange om året og sendes gratis til alle
medlemmer af foreningen samt udvalgte virksomheder og
brancheorganisationer
Er du interesseret i at modtage MESTER, så ring 3312 2717 eller
skriv til sekretariatet på hfk@hfk.dk
MESTER udgives med støtte fra Fonden Alderstrøst, der blandt
andet yder støtte til fremme af godt håndværk

MESTER:

4. årgang nr. 15 april 2021

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.

Næste nummer udkommer i juni
ISSN:

2596-7118

ISSN online:

2596-7126

Udgives af:

Velkommen til,
og god fornøjelse.

Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn
Dronningens Tværgade 2A
1302 København K
www.hfk.dk

Ansvarshavende:
Redaktion:

Christoffer Susé, csu@hfk.dk

Håndværker
Foreningen
					kbh

Jakob Bo Andersen, jakob@hfk.dk
Peter Djurup, peter@djurup.com
saunte.io - tommy@saunte.dk

Design/AD:
Fotograf:

saunte.io - tommy@saunte.dk
Ricky John Molloy, mail@rickymolloy.com
Rie Neuchs: mail@rieneuchs.dk

Korrektur:
Annoncesalg:

Sprogkontoret

leder

organisation for selvstændige og ejerledere og har 2.000

Godt genåbningshumør
Efter mere end to måneder i ’dybfryseren’ begyndte genåbningen af
Danmark så småt den 1. marts. Vi kan
nu se, at smittetallene heldigvis ikke
fulgte med sundhedsmyndighedernes
forudsigelser, og umiddelbart før påske
vedtog Folketinget derfor en langsigtet
genåbningsplan for de resterende dele
af samfundet. Det er glædeligt.

Men her kan vi heldigvis hjælpe hinanden og vise, at regeringens logik virker.
Nemlig at de mange lønmodtagere,
der gennem krisen har fået deres faste
månedsløn for til gengæld at ’holde sig
klar’ til at handle hos de lokale virksomheder, butikker og restauranter, når de
åbner igen, netop nu skal ud at handle
– med pengepungen.

Blandt de københavnske håndværksvirksomheder var genåbningshumøret
da også højt, da vi umiddelbart før
påske gennemførte en rundspørge. Hovedparten af virksomhedsejerne sagde
dog også, at de mener, at genåbningen
går for langsomt.

Nogle taler om, at vi måske er på vej
ind i en ny udgave af ’de brølende
20’ere’. Det ville da være glædeligt,
især hvis vi kan bruge den købekraft,
optimisme, vilje og innovation til at
ændre vores forbrug væk fra ’brug og
smid væk’ til kvalitet, holdbarhed og
reparerbarhed – som er nogle af de
værdier, der gennem århundreder har kendetegnet det gode
håndværk.

Der er ingen tvivl om, at både mennesker og virksomheder har været hårdt
ramt af den hårde nedlukning, og at der
stadig er et langt sejt træk forude, før
vi er ude af krisen. Det bliver en kamp i
de næste måneder, hvor de nedlukkede
virksomheder skal have omsætningen
op at køre igen.

Så vil der trods alt være én
god nyhed om coronakrisen.
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PELS
FOR
LIVET
Pia Christensen
buntmager

Pia Christensen er vokset
op med pels. Hun blev som
barn fascineret af, hvor blødt
pels var, og hvad man kunne
skabe af det, når hun var i sin
fars buntmagerværksted. Pia
har nærmest været i lære fra
fødslen af med buntmager
Nels Erichsen som far, men
hun valgte sin egen vej, efter
hun blev udlært.

Jeg bliver bragt i en særlig
stemning, da jeg fredag formiddag i solskin går gennem porten
i Gothersgade. Ind i en lille gård,
hvor gnisterne springer i det lille
smedeværksted, som ligger lige
ud til gården. Tænk at finde noget så sjældent som en gård og
et hus med liv og håndværkere
midt inde i København. Her i det
gamle baghus på 2. sal, op ad de
skæve trappetrin og ind ad døren
har Pia Christensen i 10 år haft
sit atelier og værksted.

VILLE VÆRE
SIG SELV
Pia Christensen flytter nogle
af de skind, hun lige nu har
på arbejdsbordet, som viser
mangfoldigheden i de skind og
designs, hun arbejder med. Der
er mange forskellige farver og
pelstyper, som er ved at blive
syet. Vi sætter os for at tale om
hendes liv og virksomhed som
buntmager.

”Jeg er vokset op i pelsbranchen. Jeg kom
i min fars værksted, fra jeg var barn, og
var helt fascineret af det bløde materiale
og de mange ting, man kan lave af skind
og pels. Jeg elskede at skabe noget og
lave noget kreativt, så derfor var det
naturligt at vælge pelsvejen,” siger Pia
Christensen, der kom officielt i lære hos
sin far i år 2000, men har arbejdet med
skind og pelse siden 1993.

Efter mange år hos for Nels Erichsen besluttede Pia, at hun ville være selvstændig. Hun ville gøre tingene på sin egen
måde og leve som freelancedesigner og
buntmager. Målet var både at lave sine
egne designs på bestilling og også løse
opgaver for de store pelsproducenter i
Danmark, SAGA FURS og Kopenhagen
Fur, og designopgaver for Birger Christensen og modehuset Louis Vuitton,
som Pia blandt andet har lavet bamser
af pels for.
”Jeg var hos min far i rigtig mange år,
efter at jeg blev uddannet. Han har lært
mig alt, hvad jeg kan, og vi bruger stadig
hinanden. Han har fortsat sin virksomhed
og forretning i Store Kongensgade, så det
er ikke langt herfra. Men jeg havde lyst
til at lave andre ting end dem, jeg lavede
hos min far. Jeg ville gerne udvikle mit
eget værksted uden en forretning, men
hvor kunderne laver en aftale om at
komme ind, og jeg laver mine egne designs både i eget navn, men også i samarbejde med andre. Min far ville ikke lave
samarbejder med andre på den måde, så
derfor var det naturligt at gå min egen
vej,” siger Pia Christensen.
”Ved at samarbejde med Birger Christensen, SAGA FURS og Kopenhagen Fur lærte jeg meget nyt, fordi de hver især har
forskellige måder at udføre opgaverne
på. Det har givet flere lag til mine kundskaber som buntmager og designer, og
det bruger jeg i mit virke, når jeg udvikler
nye teknikker og styles.”

Tekst PETER DJURUP
foto Ricky Molloy
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Bæredygtigheden i
en pelsbeklædning er
vigtig for Pia i hendes
virke som buntmager.

Pia laver stadig opgaver for de store
modehuse, men er nu lidt mere selektiv
i de opgaver, hun vælger, end hun var
tidligere. Senest har hun lige inden jul designet en herrepels i mink, hvor skindene
blev printet i et mønster.
”Når jeg laver noget for de store firmaer,
er det typisk nogle vildere ting end dem,
som mine private kunder ønsker. De
vælger typisk mere klassisk design. Men
jeg kan godt lide dynamikken mellem det
klassiske og det mere crazy,” siger Pia
Christensen.

PELSEN
FORTÆLLER
HISTORIER
Det er æstetikken og kreativiteten og ikke
mindst det, at en pels er et stykke tøj,
der holder i generationer, der driver Pia
Christensen. Fire ud af fem projekter, Pia
laver, er redesign af pelse, der er gået i
arv. Nogle gange gennem generationer.
”Når der kommer en kunde ind, som vil
have ændret noget på en pels, får jeg
mange gange historien bag. Det kan
være en yngre kvinde, der kommer med
mormors pels og skal have den tilrettet,
så den passer hende. Jeg laver alt fra
blot at forkorte pelse til at levere et helt
nyt look. Men fælles for redesignopgaverne er, at de får pelsen til at leve videre
og få en ny historie. Jeg kan skabe noget,
hvor kunden kommer til at se 10 år yngre
ud. Det at se, hvad der kan få kunden
til at se cool ud, er noget af det, jeg kan
tilbyde mine kunder,” siger Pia Christensen og kommer med et eksempel af de
mere særlige.
”En kvinde skulle have redesignet sin
afdøde mands rulamspels, så hun kunne
passe den. Hun havde selv givet ham

8

den og ville gerne bevare den og bruge
den selv midt i sorgen over sin mand.
Hun fik en supersej jakke, som passede
lige til hende, og det gjorde, at pelsen og
mindet kunne leve videre,” fortæller Pia
Christensen.
En pels kan leve i mange generationer,
og det, at den på den måde får mange
historier med sig gennem tiden, er med
til at gøre pelsen til en kostbar beklædningsgenstand på flere måder.
”Historien er vigtig, og
det, at pelsen kan blive brugt igen, gør et
stykke tøj fremstillet
af pels bæredygtigt.
Der er ikke nogen, der
smider en pels ud.
Den er alt for kostbar
til, at man blot skiller
sig af med den. Det er
lidt det samme, som
når man arver et ur
eller smykker,” siger
Pia Christensen.
Netop bæredygtigheden i en pelsbeklædning er vigtig for Pia
i hendes virke som
buntmager.
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”Når jeg designer og syr en ny pels
til en kunde, tænker jeg over, at det
vil blive recyclet med tiden. Den
vil måske gå i arv til et barn eller
barnebarn, og på den måde kan
noget, jeg har lavet, måske bliver
redesignet om mange år, så en ny
ejer kan bruge det. Det samme vil
næppe ske med en uldfrakke, som
bliver slidt på en anden måde end
en pels,” siger Pia Christensen.

SKOVMANDSSKJORTE
OG SØMANDSJAKKE
Og der bliver lavet mange kreative
designs i værkstedet på Gothersgade. De fleste af Pia Christensens
kunder er kvinder, men lige nu er
der tre opgaver i gang for mandlige
kunder, der har bestilt nye pelse.
Kreativiteten er stor med en ternet
skovmandsskjorte i pels, en blå
pelssømandsjakke og ikke mindst
en vest af coyotepels, som Pia kreerer for en ung mand i 20’erne. Så
aldersspredningen blandt pelskøbere er også stor.
Den typiske pelskunde er generelt
mere mangfoldig, end man måske
skulle tro.
”Min kundegruppe er meget bred. Særligt
fordi der er mange, der kommer og får
redesignet pelse, de allerede har. Mine
kunder er alt fra helt almindelige mennesker til folk med en meget høj indkomst.
Der kommer både de helt unge og dem,
der er over 50,” siger Pia Christensen og
vender tilbage til bæredygtigheden i pels.

10

”Der er en trend nu om klima og bæredygtighed. Og her mener jeg, at pelsen
har en force på alle fronter i forhold til
bæredygtighed. Den holder i generationer og kan tilpasses til nye ejere, og det
kan jeg se i praksis på mine kunder, som
netop ønsker at bevare pelsen ved at få
den redesignet.”
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KUNSTNER ELLER
HÅNDVÆRKER?

modehuse er vi som buntmagere
ikke helt almindelige håndværkere,
fordi vi designer og skaber noget
unikt,” siger Pia Christensen og
fortsætter:
”I Danmark er vi nogle af verdens
bedste buntmagere. Det skyldes
blandt andet Kopenhagen Fur, og at
SAGA FURS i mange
år har haft deres
innovationsafdeling
i København. Det er
også her, mange af
de nye buntmagere
er blevet uddannet. Vi
er et lille fag, hvor der
ikke bliver uddannet
mange, og derfor
kræver det en større
virksomhed, som for
eksempel SAGA FURS,
for at kunne udlære
nye i faget.”

Som det ofte sker, når MESTER møder
håndværksmestre, kommer snittet mellem kunst og håndværk naturligt op som
emne. Og det er i den grad også tilfældet
denne dag på Pia Christensens værksted,
hvor der bliver arbejdet på mange kreative designprojekter.
”Jeg betragter mig selv mest som håndværker. Men med mit samarbejde med
de forskellige pelsvirksomheder og

MANGE
TYPER
PELS
Pia Christensen
arbejder med mange
typer pelse, herunder
de såkaldte wildfurs,
som er skind fra dyr,
der har levet frit.
Wildfurs er blandt
andet rulam, der
kommer fra Island, Frankrig og Spanien.
Rulam har i mange år været populært
til frakker. En anden populær pelstype
er swakara, der er lam fra Namibia. Der
bliver også syet pelse fra ræve og amerikanske coyote (prærieulve), som også
er wildfur.

foto Steen Evald
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Mink, der i denne tid fylder meget i
pelsdebatten, er såkaldt farmed skind.
Minken har altid været populær til pelse,
og Pia Christensen arbejder både med
at redesigne minkpelse og sy nyt i mink.
Men hvordan fremtiden ser ud for minkbranchen, er uvist.

MINKEN I
FREMTIDEN
”Det, at vi har haft en stor minkindustri i
Danmark, og at Kopenhagen Fur har haft
deres auktion ude i Glostrup, har selvfølgelig haft en positiv effekt på vores fag.
Selv om vi ikke er mange buntmagere i
Danmark, har det haft en stor betydning,
at vi haft egen minkindustri,” siger Pia
Christensen, der med sin opvækst med
pels har fulgt udviklingen i debatten på
området i mange år.
”Nu er jeg jo født og opvokset inden for
branchen, og pels har altid været noget
kontroversielt. Nogle hader pels, og
andre elsker det. Etikdebatten har altid
været der og er blevet forstærket nu,
og det kan give et unuanceret billede
af branchen. Men det er ikke så sort/
hvidt, som det ofte bliver fremstillet. Pels
kommer ikke bare fra dyr, der har været
i bur. Jeg arbejder meget med rulam eksempelvis, og vi spiser jo lammekød, så
hvorfor brænde skindene
frem for at bruge dem til
beklædning? Og hvad med
Pels kommer
det, vi i branchen kalder
ikke bare fra dyr,
wildfur? Dyr, der har haft
der har været i
det fint i deres eget elebur. Vi spiser jo
ment, og som ender med
at blive spist og blive brugt
lammekød, så
som pels. Det forsvinder
hvorfor brænde
lidt i debatten,” siger Pia
skindene frem for
Christensen.

at bruge dem til
beklædning?

Hun har ikke selv planer om at skifte
branche, for det er pelsen, hun brænder
for. Men hun er forberedt på, at branchen
kan tage en drejning.
”Lige nu er der ikke nogen, der ved,
hvordan branchen ser ud efter corona
og lukningen af minkproduktionen i
Danmark. Der er ingen tvivl om, at det vil
dreje vejen lidt, så nu må vi se, hvad der
sker. Lige nu kigger hele
den internationale pelsbranche på SAGA FURS, der
skal løfte den fremtidige
opgave med at sælge skind
fra deres auktionshus i
Helsinki. Det bliver spændende at følge,” siger Pia
Christensen.

Om Pia og pelse

Pia Christensen har drevet egen
virksomhed siden 2003. Hun
blev udlært hos sin far, Nels
Erichsen, der stadig driver sin
virksomhed.
Pia er desuden uddannet som
tilskærer og konstruktør
med speciale i overtøj fra
Københavns Tilskærerakademi.
Hun er oldermand for
Buntmagerlauget i Danmark,
som har 525-års jubilæum i år.

Pia Christensen
m e d l e m

a f

Buntmagerlauget
i Danmark
&

Håndværker
foreningen

					KbH
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Perspektiv

PELS
VÆKKER STORE
FØLELSER
Else Skjold lektor på
Det Kongelige Akademis Institut
for Bygningskunst og Design

Siden oldtiden har mennesket
jaget dyr, spist kødet og forarbejdet pelsen til for eksempel
tøj og klæder for at beskytte
sig mod kulden – og de
ældste fund af bearbejdet
skind i Danmark er ifølge
Nationalmuseet dateret til år
3.000 før vores tidsregning.
Alligevel er pels et kontroversielt
emne. Vi har spurgt lektor
Else Skjold, der har forsket i
vores holdning til pels,
hvorfor det er sådan.

”Vores holdning til pels er
ekstremt følelsesladet. De fleste
vil, helt instinktivt, røre ved et
stykke pels, når de ser det, og vi
ved, at her er dyr, som er blevet
slået ihjel. Derfor reagerer vi så
stærkt,” forklarer Else Skjold og
fortsætter.
”Min teori er, at det skyldes, at
vi er blevet afkoblet fra det tøj,
vi bærer. Helt overordnet er der
ikke længere nogen, der kan sy,
og vi kan ikke reparere vores
eget tøj. Den helt almindelige
forbruger har ingen materialeforståelse og kan ikke relatere
til, hvor materialerne og tøjet
kommer fra. Så når vi ser en
almindelig kjole, kan vi ikke
forholde os til, hvor meget skade
den har gjort,” siger Else Skjold.
Og det er en central pointe for
Else Skjold. Alle tekstiler er
problematiske på den ene eller
anden måde – men nogle mere
end andre.

”Når vi taler om bæredygtighed i
modeindustrien, er det helt centralt at konstatere, at der ikke er
nogle materialer, som i sig selv
er bæredygtige. Det er måden,
man arbejder med og designer
materialerne, der kan gøre det
mere eller mindre bæredygtigt.
I den sammenhæng er pelsindustrien faktisk duksen i klassen.
Pels er et kostbart materiale, og
derfor er der meget lidt spild, og
fordi man her er god til at designe, reparere og ikke mindst redesigne materialet, så det vedbliver med at
blive brugt. Sådan burde det være inden
for alle områder, for det er i virkeligheden en anden og meget stor faktor i
hele bæredygtighedsdiskussionen – at
vi køber for meget, bruger det for lidt og
smider det ud,” siger Else Skjold.

Else Skjold forklarer, at måden, pels
bruges på, altid har været symbolladet.
I middelalderen var der regler for, hvem
der måtte bære hvilke typer pels, og der
var det med til at synliggøre de sociale
forskelle – og debatter – i samfundet.

”I gamle dage var det kun de
velstillede, der måtte gå med pels
af små dyr og med pelsen vendt
indad. Almindelige mennesker
måtte gå med pels fra store dyr,
men kun med pelsen udad.
Der var ikke nogen
diskussion af, om man
skulle bruge pels eller
ej. Den diskussion
kommer i takt med
protestbevægelserne
i 1960’erne og
1970’erne. Her blev
’sølvbryllupspelsen’
et symbol på alt det,
man var imod, og
man begyndte at
moralisere over, hvad
man kunne tillade
sig at gå i – uagtet
at mange af de
protesterende selv
gik med datidens
meget populære
rulamsjakker,” siger
Else Skjold og
afslutter.

Blå bog
Else Skjold er lektor
på Det Kongelige
Akademis Institut for
Bygningskunst og
Design. Her forsker hun
i bæredygtig omstilling
med særligt fokus på
beklædningsdesign.
Else Skjold var
hovedtaler ved Laugenes
Opvisning i 2019.

”I dag handler pelsdiskussionen meget om
dyrevelfærd og dermed også vores forhold til naturen – det
vækker mange følelser. Jeg vil næsten
sige, at pelsdiskussionen er ’moderen af
alle bæredygtighedsdiskussioner’, og det
er nok derfor, der er så mange, som har
en holdning til emnet.”

Tekst Jakob Bo Andersen
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Du lytter til

ester
Nu kan du lytte til historier fra magasinet MESTER,
mens du arbejder eller er på farten.
Du kan abonnere på MESTER i Apple Podcast, Spotify og Google
Podcast. Søg efter 'MESTER — magasinet om godt håndværk i
hovedstaden'.
Alternativt kan du lytte med fra Håndværkerforeningens
hjemmeside på hfk.dk/lyt

Håndværker
Foreningen
					kbh

Oplev Zirkus Nemo
og mød zirkusdirektør Søren Østergaard

AUG

26

Er du også vild med Bager Jørgen
og Smadremanden?
Vi trænger til et godt grin og masser af gøgl. Derfor kan vi
ikke finde på noget bedre end at tilbringe en aften i Zirkus
Nemo i selskab med de bedste medlemmer.
Ønsker du at komme med, skal du tilmelde dig i Håndværkerforeningens Aktivitetscenter.

Charlottenlund Fort
Strandvejen 150
2920 Charlottenlund
Danmark
26 august 2021
Kl. 18:30-21:30

hfk.dk/aktivitetscenter
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TEKNOLOGI

& HÅNDVÆRKET
TEMA

Digitalisering, robotter,
automatisering. Der
er mange ord for den
teknologiske udvikling.
Nogle frygter udviklingen,
andre elsker den. Men
uanset hvordan man har
det med udviklingen, har
den altid været der og vil
altid være der.

MESTER retter det
digitale kamera
og den trådløse
mikrofon mod
håndværket og
teknologien. Teknologien er flyttet
ind i alle håndværk,
men det er der
ikke noget nyt i
ifølge museumsinspektør Torkil
Adsersen, som
vi har besøgt på
Danmarks Tekniske
Museum. Han kan
kun komme i tanke
om beslagsmeden,
hvor arbejdet stort set bliver udført,
som man altid har gjort det.
Hvis du synes, at teknologien kan
virke skræmmende, og du ønsker dig
tilbage til ”de gode gamle dage”, så
tænk på, hvor træt man blev i hånden
af at skrue skruer i, før skruemaskinen
blev opfundet.
Og når man spørger smedemester
Steen Carmel, har teknologien betydet,
at det er blevet fysisk lettere at være
smed i dag. Man slider ikke kroppen
op samme måde, som man har gjort
tidligere, fordi maskiner hjælper med

at løfte det tunge jern. Og samtidig
har en digitalisering af produktionen
gjort arbejdet langt mere effektiv hos
Ebbes Kleinsmedie med flere ansatte
til følge.
På autoværkstedet er computeren
blevet mekanikerens vigtigste værktøj.
Den skal bruges hver gang, en bil skal
diagnosticeres. Bilens data fortæller
mekanikerne på J.A. Auto, som Henrik
Pedersen driver, hvad der er galt med
bilen, for det er ikke muligt at ’se sig
frem’ til fejlen på nutidens biler. Der
skal computere og måleudstyr til.
Teknologien gør, at man som håndværker både skal kunne bruge
hovedet og hænderne. Det er ikke den
store nyhed, hvis man spørger Torkil
Adsersen, for håndværket har altid
krævet, at man har et godt hoved.
Den teknologiske udvikling betyder, at
man skal uddanne sig hele tiden for at
følge med. Det har håndværkere gjort
i mange år, og det har den fordel, at et
håndværksfag aldrig bliver kedeligt.
God læselyst.

Tekst Redaktionen
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TEKNOLOGIEN
HAR ALTID
VÆRET I
HÅNDVÆRKET

Den teknologiske udvikling har
indflydelse på alle dele af samfundet.
Og ikke mindst håndværksfagene,
hvor teknologien er uundværlig,
uanset om man arbejder med biler,
metal eller muarsten, og derfor
stiller nye krav til
nutidens og fremtidens
håndværkere.

B&W – fra
håndværk til
teknologi

H
Tekst PETER DJURUP
foto Rie Neuchs
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vis du ikke kan blive andet, kan
du altid blive håndværker. Det
udsagn har været brugt mange
gange gennem tiden. Men det passer
langtfra og har i øvrigt aldrig passet,
hvis man spørger Torkil Adsersen, der
er museumsinspektør på Danmarks
Tekniske Museum. Som håndværker
har man altid skullet kunne bruge
både hænderne og hovedet, og med
den teknologiske udvikling bliver der
stadig flere nye områder, man skal
sætte sig ind i.

Torkil Adsersen har stor
indsigt i den teknologiske
udvikling. Han var i 1990’erne
med til at dokumentere
udviklingen gennem tiderne,
da B&W lukkede deres værft
i København, og med sin
daglige gang på Danmarks
Tekniske Museum følger
han med i udviklingen, som
bliver tydeliggjort af de flotte
gamle biler, der står side om
side med en Tesla Roadster, som var
Teslas første elbilmodel.
”Da vi gennemgik B&W i sin tid, var
det allerede dengang tydeligt, at
der var sket en meget stor udvikling
gennem tiden, når vi ser på skibsbyggeri. I 1950’erne begyndte man for
alvor at bruge svejsning i stedet for
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nitning, og det betød, at skibsbyggeren
skulle lære nye teknikker for at kunne
beholde sit arbejde. Det gjaldt også for
maskinarbejderen. Da jeg i slutningen
af 1990’erne besøgte MAN-B&W’s
maskinfabrik i Sydhavnen, var det
ikke mænd med beskidte hænder og
olieindsmurt kedeldragt, der udførte
arbejdet, men derimod folk i hvide
kitler, der programmerede maskiner,
som havde erstattet den traditionelle
drejebænk. Den udvikling har siden
taget fart,” siger Torkil Adsersen.

Fra hammer
til computer
Udviklingen foregår
ikke kun i skibsindustrien. Alle områder
af håndværket er
berørt af teknologisk
udvikling.

”For at kunne blive håndværker skal
du både kunne læse, skrive og regne.
Det har du altid haft brug for. Hvis vi
igen ser på mekanikerfaget, har det
altid krævet, at man kan bruge både
hænderne og hovedet. Men det er helt
klart, at der i dag er langt mere teknologi, man skal kunne for at kunne
reparere nutidens biler, og det samme
gør sig gældende i de andre håndværksfag,” siger Torkil Adsersen.

Konstant udvikling
I det, nogen kalder de gode gamle
dage, var det sådan, at det, man lærte
som håndværkerlærling af mester,
kunne man arbejde
med i resten af
sit arbejdsliv, og
man kunne lære
det videre til nye
lærlinge. Men så
enkelt er det ikke
mere.

”Udviklingen betyder,
at håndværksfagene
har ændret sig meget
inden for de sidste 50
år, men særligt inden
for de seneste 25 år.
Hvis man ser på mekanikerfaget, skal en
mekaniker hele tiden
følge med i udviklingen. For at reparere
en moderne bil skal
man diagnosticere
fejlen ved hjælp af en
computer og kunne aflæse diagrammer over motoren for at kunne finde
frem til, hvad der er galt, og hvordan
man retter fejlen. Man sagde i gamle
dage, at man kunne reparere en bil
med en skruenøgle og en hammer,
det kan man ikke med en ny bil og
særligt ikke med en elbil,” siger Torkil
Adsersen.

”Håndværket et
blevet meget
mere dynamisk.
I 16-1700-tallet
skulle en snedker
kunne alle processer i at bygge en
kommode. Men i
dag er fagene blevet mere specialiserede. Det er ikke
nok at kunne bruge
en høvl, man skal
kunne bruge et
tegneprogram til
at tegne det, man skal fremstille. Og
ser vi på industri- og metalfagene, skal
man kunne programmere, betjene robotter og arbejde med CNC-maskiner,
som bruges i mange håndværksfag
nu. Man skal kunne forstå opgaverne
og vedligeholde maskinerne, og det
kræver andre kvalifikationer end dem,
man kendte før i tiden,” siger Torkil
Adsersen.

Og myten om, at en bil kunne repareres med en skruenøgle og en hammer, holder i øvrigt ikke, ifølge Torkil.

Den teknologiske udvikling betyder, at
den uddannelse, man får i dag, uanset
om man skal være tømrer, mekani-
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ker eller et hvilken som helst andet
håndværksfag, er markant anderledes
end for bare 25 år siden. Teknologien
er flyttet ind i fagene, og det gør også,
at en håndværker har brug for at
følge med i den teknologiske udvikling
løbende.
”Hvis vi tager en tømrer på 50 år, har
han, siden han blev udlært for 25-30
år siden, udviklet sig fagligt både i
forhold til arbejdsmetoder og værktøj.
Hvis han ikke gør det, risikerer han at

Digitaliseringen har
stor indflydelse
Når man ser på de forskellige nye
teknologier, er digitaliseringen den, der
betyder allermest, hvis man spørger
Torkil Adsersen.
”Digitaliseringen ses blandt andet i
biler, hvor mekanikeren nu om dage
sætter et stik ind i bilen og henter
data ud for at finde ud af, hvad der
er galt med bilen, fremfor at kigge
ned i motoren og lede efter fejlen.
Nu skal mekanikerne så også til at

”Et andet sted i håndværksfagene,
hvor teknologien har stor indflydelse,
er vvs-faget. Her har opgaverne over
årene ændret karakter, og der er flyttet mere elektronik og teknik ind. Som
vvs’er skal man for eksempel arbejde
med varmepumper og udregne kapacitet i forhold til et hus’ størrelse. Her
bliver vvs’erens og elinstallatørens
arbejde flettet ind i hinanden, mere
end det har været før,” siger Torkil
Adsersen.

håndværkere. Der bliver brug for flere
faguddannede, der kan det. Og ser vi
på energiområdet, bliver der også ny
teknologi, som man som håndværker
skal kunne. Man arbejder blandt andet
på at indsamle den CO2, der bliver udledt. Det er lige nu på forskningsstadiet, men der skal bygges anlæg til det,
som skal være klar i 2030, og til den
tid skal der være uddannede håndværkere, der kan betjene og servicere
anlæggene,” siger Torkil Adsersen.

Ét håndværksfag uden
teknologi
Med den teknologiske udvikling skal
nutidens og fremtidens håndværkere være indstillet på, at det at være
håndværker er meget andet end at
kunne bruge en hammer eller en
skruenøgle.
”Teknologien er flyttet ind i alle fag.
Den eneste håndværker, jeg kan
komme i tanke om, som ikke nævneværdigt er berørt af teknologi, er
beslagsmeden, der skor heste,” slutter
Torkil Adsersen.

Hør et interview
med Thorkild Adsersen på
sakke bagud i forhold til kollegaerne.
Det handler om at bruge og mestre
de teknologier, man har til rådighed.
Der er jo ikke en tømrer, der i dag står
og skruer med håndkraft. De har alle
en skruemaskine, blot for at tage et
eksempel, som alle kender til,” siger
Torkil Adsersen.

kunne reparere elbiler. Et andet sted
er industriteknikerne, der i dag skal
kunne programmere for at betjene
maskinerne til at udføre det, de skal
producere,” siger Torkil Adsersen.

Teknologi i grøn
omstilling
Han peger også på den grønne
omstilling, som stiller nye krav til
håndværkere generelt, når det gælder
teknologi og viden.
”I byggeriet skal der laves energibesparende foranstaltninger. Både når
det gælder renovering og nybyggeri, der kræver ny viden for mange
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Der var engang, hvor man
kunne reparere en bil med en
hammer og en skruenøgle
og finde fejlen ved at kigge
i motoren. Den
tid er forbi med
teknologiens indtog i
bilindustrien.

TEMA

EN COMPUTER
PÅ HJUL

Tekst PETER DJURUP
foto Rie Neuchs

mark, der investerede i den
nye teknologi. I dag står
den køleskabsstore motortester på dæklageret som
et museumsstykke med
et væld af ledninger, der
stikker ud af den. Dengang
havde hver enhed i bilen sit
eget stik, som skulle forbindes til måleudstyret.

D

er er sket meget
med bilers udvikling, siden Henrik
Pedersen blev
udlært som mekaniker for 43 år siden.
Dengang var der ikke elektronik i biler,
som der er i dag. Mekanikeren skulle
kunne finde frem til fejlen på bilen
selv og reparere det, der var gået i
stykker. Bilernes motorer fyldte ikke
så meget i motorrummet, og selve
uddannelsen som mekaniker havde
stadig indhold fra smedeuddannelsen.
”I gamle dage fandt vi fejlene ved at
kigge i motoren. Men en motor i dag

er elektronisk, og man kan ikke se på
elektronik, om det er i stykker. Der skal
måleinstrumenter og computere til.
Det gør det nemmere at finde fejlene.
Vi kan hente mange informationer ud
af bilerne i dag, men det kræver også
konstant efteruddannelse og opgradering af udstyr på værkstedet,” siger
Henrik Pedersen.

Første måleudstyr for
250.000 kr.
Han købte sit første måleudstyr i 1981.
En investering på 250.000 kr. Henrik
var den anden frie mekaniker i Dan-

I dag foregår selve diagnosticeringen trådløst.
Mekanikeren kobler en
såkaldt dongle til bilen, så
man kan indlæse alle informationer
om bilen direkte til værkstedets computer. Udover computeren bruges der
elektronisk måleudstyr til de enkelte
biler. I dag fylder de ikke mere end en
lille pakke rugbrød i modsætning til
den første, Henrik Pedersen købte.
”Teknologiens udvikling gør, at vi bliver
klogere hver dag. Det er en udvikling
der er sket langsomt og gradvist. Der
sker noget nyt hele tiden. Det gør, at
man som mekaniker har en spændende hverdag, hvor der hele tiden er noget nyt at lære,” siger Henrik Pedersen
og forklarer, hvordan bilindustrien har
udviklet sig gennem tiden:

Den køleskabsstore motortester
kostede 250.000 kr. da Henrik
Pedersen købte den i 1981.
26
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”I gamle dage var der stor forskel på
at reparere en Citroën og en Opel. Det
krævede specialviden og værktøj på
tværs af mærkerne. Men i dag er bilernes indmad stort set den samme. Leveret af de samme underleverandører
som for eksempel Bosch og Siemens.
Det er teknologien, der udvikler sig på
tværs af mærkerne. Maksimum 25
procent af en bil er lavet af bilproducenten. Resten kommer fra de samme
underleverandører uanset mærke. Så
nu drejer det sig mere om at sørge
for, at vores udstyr er opdateret til at
kunne aflæse og udmåle systemerne
i bilerne. Computeren ligger i bilen, så
vi skal bare kunne
læse data ud for
at finde fejlen.
Den proces er den
samme på tværs
af bilmærkerne.”

Fra metal til
elektronik
Hvis man ser på
uddannelsen af
mekanikere, er der
sket meget, siden
Henrik for 43 år
siden var i lære.
”Mekanikerfaget blev først et
selvstændigt fag i
løbet af 1930’erne.
Før var det smedene, der reparerede
de første biler. Men smedefaget var
stadig en del af uddannelsen i min
tid. Vi skulle lære at hamre og mejsle
og bore og file. Jeg har aldrig brugt
det efter uddannelsen, men det var
noget, der fulgte med fra den gamle
smedeuddannelse. Det har givet mig
en materialeforståelse, og det gør,
at der er ting, jeg kan lave, som mine
svende ikke kan i dag. Jeg har skiftet
dele på biler, som mine mekanikere
ikke ved, hvad er. For eksempel plati-
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ner, som på gamle biler var en del af
tændsystemet, og som nu er erstattet
af elektronisk tænding,” siger Henrik
Pedersen.
Den konstante teknologiske udvikling
gør, at mekanikeruddannelsen er meget anderledes end i Henriks læretid,
og at de, der skal være mekanikere
i dag, skal være meget mere indlæringsparate og computerinteresserede.

Den moderne bil er en computer på
hjul, hvor advarselslamper fortæller
føreren, hvis der er noget galt, og i
nye biler kommunikerer bilen direkte
til en vagtcentral, når der opstår en
fejl. Derefter kan man blive ringet op
fra centralen, der fortæller, at der er
en fejl på bilen, og med det samme
kan de tilbyde en tid til et autoriseret
værksted. En anden mulighed er, at
vagtcentralen reagerer, hvis bilen
kører galt. Hvis elektronikken fortæller, at noget er gået galt, kontakter
vagtcentralen føreren direkte i bilen,
og hvis der ikke bliver svaret, sender
centralen straks en ambulance.

”Man skal kunne
bruge computer og
måleinstrumenter.
Vi bruger næsten
de samme instrumenter som en
læge. Forskellen
er bare, at lægen
skal kun lære to
forskellige modeller,” siger Henrik
Pedersen med et
smil.
”Nutidens lærlinge
skal være undervisningsparate og
have gode skolekundskaber. Vi vil
gerne have fat i
dem, der er boglige
og har hænderne
skruet rigtigt på. Det er lidt lige meget,
om de ved noget om mekanik. Det skal
vi nok lære dem.”

Bilen kontakter selv
vagt-centralen
Henrik Pedersen har fulgt skiftet i
teknologier, og hvad det har betydet for biler, værksteder og bilejere.
Førhen reparerede vi meget mere på
de enkelte komponenter i en bil. I dag
diagnosticerer mekanikeren fejlen i
motoren og måler sig frem til, hvad
der er galt. Derefter bliver den del,
som er gået i stykker, skiftet ud med
en ny.

Der er sikkerhedsmæssigt mange
fordele i de nye teknologiske muligheder. Men det åbner også en række
udfordringer for de frie værksteder,
som Henrik Pedersen er en repræsentant for. Men han er sikker på, at
værkstederne nok også skal klare de
udfordringer, den nye form for teknologi giver.
”Det er selvfølgelig en fordel for
forhandlerne, at de kan fastholde
kunderne ved at kunne kontakte kunderne direkte, når en bil går i stykker.
Men vi er som frie værksteder flere
gange gennem tiden blevet dømt til at
forsvinde, og det er stadig ikke sket. Vi
sørger hele tiden for at være med på

den nye teknologi og kunne imødekomme kundernes behov for at få
repareret både gamle og nye biler. Vi
er ikke frontløbere, når det gælder den
sidste nye teknologi. Men det behøver
vi heller ikke at være. Vi venter typisk
til kunderne er klar og henvender sig,
og så skal vi nok være klar til at hjælpe med både udstyr og uddannelse,”
siger Henrik Pedersen.

Fjerndiagnose af biler
Som værkstedsejer er der altid investeringer at gøre i nyt udstyr. Men det
er ikke alt udstyr, det kan betale sig at have selv på værkstedet. For teknologien giver
mulighed for samarbejde på
afstand med specialister.
”Vores udstyr skal konstant
opdateres, og det er en større
investering hvert år. Derfor er
der også ting, vi ikke selv laver
på bilerne. For eksempel har
vi her fravalgt at kode nøgler,
fordi investeringen i udstyr
er for høj i forhold til efterspørgslen fra kunderne. I stedet har vi en underleverandør,
der hjælper os med det. Vi har
også samarbejdspartnere, der
kan hjælpe os med andre meget specifikke ting, ved at de
fjerndiagnosticerer bilen ved
hjælp af de data, de kan trække ud af bilerne på distancen,”
siger Henrik Pedersen, som
hvert år bruger flere hundrede tusind
kroner på opdatering af udstyr, som er
nødvendigt for at kunne være med på
den nyeste teknologi i bilerne.

Ingen elbiler – endnu
På værkstedet står der ikke en elbil.
Henrik Pedersen og hans mekanikere
har endnu ikke kastet sig over at reparere elbiler. Efterspørgslen er der ikke
endnu, så det er for tidligt at investere
i det, der skal til for at kaste sig over
en bil drevet af el.

”Det koster mange penge at etablere
en arbejdsplads til at reparere elbiler.
En arbejdsplads til elbiler skal være
indhegnet og have noget særligt udstyr, og vi har endnu ikke efterspørgsel fra vores kunder, så vi venter med
at lave investeringen. Men mon ikke
det sker i løbet af et par år, når elbilejerne gerne vil bruge et uafhængigt
værksted,” spår Henrik Pedersen.

Hjælper til med de
gamle biler
I det daglige står han selv sjældent
med hovedet nede i motorrummet.
Men han får ny inspiration fra sine
svende. Ikke mindst når de har været
på efteruddannelse. Men der er dog et
tidspunkt, hvor Henrik selv finder skruenøglen frem og må hjælpe svendene.
”Hvis der kommer en bil ind, der er
mere end 30 år gammel, må jeg
trække i arbejdstøjet og hjælpe med
at finde fejlen og reparere bilen. Det er
ikke altid, de yngre kan finde ud af det,”
slutter Henrik Pedersen.

Din Bilpartner
J.A. Auto
m e d l e m

a f

Københavns
Automekaniker Laug
&

Håndværker
foreningen
					KbH

29

TEMA

DEN DIGITALE
SMED

Hos Ebbes Kleinsmedie er hele
produktionsprocessen blevet
digitaliseret. Der er ikke meget
hammer og ambolt at spore
på værkstedet. Til
gengæld er der maskiner,
computerskærme og tablets.
Produktionsprocessen er
nemlig helt digitaliseret.

Alle processer er
digitaliseret

E

bbes Kleinsmedie fremstiller
elevatortårne og skakter til
bestående byggerier, der skal
have installeret elevatorer. Omkring
80 procent af det, virksomheden
producerer, er til elevatorindustrien.
Oprindeligt var det en klassisk smedje,
som Steen Carmel overtog fra sin far.
Steen har været i virksomheden i 30
år, og i de seneste 10 år, hvor han har
ejet virksomheden, er teknologien lidt
efter lidt flyttet ind.
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”I dag er alle vores maskiner
computerstyrede CNC-maskiner, som skal programmeres. Vi har laserskærere og
svejserobotter, og i alle vores
tre haller er der tablets på de
faste arbejdspladser, hvor vi
kan arbejde med de enkelte
opgaver og registrere, hvad vi
laver på den enkelte opgave.
Hele processen fra en ordre
kommer ind, til den er færdigleveret
og faktureret, er digitaliseret,” siger
Steen Carmel.
”Vi bruger vores telefoner til registrering af ordrer. Så snart en ordre er
inde i vores system, bliver tegninger,
beskrivelser af opgaven, tidsforbrug,
og hvem der har med opgaven at
gøre, registreret, og dermed kan alle
nemt tilgå en opgave. Når en af vores
folk er ude i byen og lave en opmåling
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hos en kunde, kan de se det på værkstedet og begynde at udføre opgaven.
Det betyder, at vi kan løse en opgave
fra den ene dag til den anden, hvor
det tidligere med manuelle tegninger
og processer tog 3-4 dage. Det gør
os langt mere effektive og giver alle
et bedre overblik over arbejdet,” siger
Steen Carmel.
Et helt konkret eksempel på, at teknologien har effektiviseret arbejdet hos
Ebbes Kleinsmedie, er virksomhedens
svejserobot, som programmeres og
derefter klarer svejsningen
selv.

”Før i tiden skrev jeg alt i hånden, og
medarbejderne lavede timesedler. I
dag foregår al registrering på tablets
og telefoner, og selv om vi er gået fra
at være 15 til nu 25 medarbejdere, har
vi stadig kun en på kontoret udover
mig. Digitaliseringen har ikke givet
færre arbejdspladser, den har blot
ændret vores måde at arbejde på og
gjort os mere effektive,” siger Steen
Carmel.

kommer direkte ud af maskinen. Ofte
får vi en tegning fra kunden i CAD, og
så skal vi blot sørge for, at maskinen
løser opgaven,” siger Steen Carmel.

Dygtige håndværkere
er vigtigt
Den digitale smedje kræver, at man
skal kunne bruge en computer, da det
er her, man tegner og beregner opgaverne og programmerer maskinerne,

hvad du laver, for maskinen gør kun
det, du beder den om. Så derfor er det
vigtigt at mestre smedehåndværket.
For at blive en god smed skal du have
lyst til og kunne lære. Du behøver ikke
være ekspert i metal eller computere,
men du skal være interesseret i at
lære det,” siger Steen Carmel.

”Ved at bruge svejserobotten sparer vi 37 timer på
en opgave, i forhold til hvad
det ville tage som manuelt
arbejde. Det betyder, at vi
får frigjort tid til andre opgaver og samtidig slipper
for en del ensidigt, gentaget arbejde, som der var
meget af i faget tidligere,”
siger Steen Carmel.

Fra timesedler
til tablets
Digitaliseringen er ikke
sket fra den ene dag til den
anden, men har over tid
afløst fysiske arbejdssedler, manuelle tegninger og
håndsmedede projekter. I
dag er hele arbejdsflowet blevet papirløst, og det giver Steen Carmel bedre
overblik over virksomhedens opgaver
og mulighed for at fokusere på nye
projekter.

”Dengang jeg begyndte i lære, var der
også maskiner. Men de er blevet forædlet, og der er kommet teknologi og
hjælpemidler til siden. Der sker hele
tiden en forædling af værktøj og teknologi, og det gør faget endnu mere
attraktivt og spændende og langt mindre fysisk hårdt end tidligere. Vi arbejder for eksempel med CAD-teknologi,
hvor man tegner på computeren, og
som giver fræsemaskinerne besked
på, hvad de skal lave. Så det, vi tegner,

der skal udføre dem. Men det betyder
ikke, at håndværket er væk.
”Du skal også være en dygtig håndværker for at kunne udføre opgaverne.
Det er ikke nok at kunne tjene computeren og maskinerne. Du skal vide,

Smedefaget har historisk været et
fysisk hårdt fag med tunge løft. Men
teknologien har været med til at gøre
faget lettere i forhold til det fysiske
arbejde. Det betyder også, at smedefaget er blevet åbent for flere.

INDSTILLET
TIL PRIS
Digitaliseringen af Ebbes
Kleinsmedie har medvirket
til, at virksomheden i 2020
blev indstillet til Årets
Digitale SMV:Omstilling under
Erhvervsministeriet.
Virksomheden var
blandt de tre finalister,
men vandt desværre
ikke prisen.
Ebbes Kleinsmedie
med Steen Carmel
i spidsen er
involveret i flere
digitaliseringsprojekter
og er også en af de
virksomheder, der
er blevet brugt som
case i forbindelse med
lanceringen af DI’s
nye digitale taskforce,
som blev lanceret i
marts med en række
af Danmarks største
virksomheder i front.
Taskforcen skal komme med
konkrete forslag til Danmarks
digitale udvikling, som
løbende vil blive præsenteret
for regeringen som indspark
til Danmarks kommende
digitaliseringsstrategi.

Ebbes Kleinsmedie
m e d l e m

a f

Kjøbenhavns
Smedelaug
&
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” Vi spærrer vand

et inde”
e – ring
ll
a
k
s
å
m
e
k
ik
vis det

”H

til Palle”

”En krumme bedr

e”

”Læs med helt uden at tude,
ellers er du ude”
Slogans i fokus
”Vi spærrer vandet inde”,
”En krumme bedre”,
”Hvis det ikke må skalle
– ring til Palle”. Det er
blot tre af de slogans,
medlemmerne har
sendt ind. Og der er
talrige eksempler på
håndværkerslogans, som
kan være gode, hvis man
vil huskes. Vi zoomer ind
på begrebet. ”Læs med
helt uden at tude, ellers
er du ude”.

Hver dag ser vi alle håndværkerbiler
i trafikken og facadeskilte. Men det er
langt fra alle, vi lægger mærke til og
husker. Der skal nemlig en del til, før vi
husker de reklamer, vi ser. For det, der
står på siden af din bil, er jo en reklame. Faktisk en gratis reklameplads for
din virksomhed.
Der er mange slogans, som gennem
tiderne har brændt sig fast i hukommelsen på os. ”Glædelig jul og godt
Tub’år er en juleklassiker, som hvert
år bliver taget frem, støvet af og
brugt i reklame for Tuborg Julebryg.
Et andet, som mange husker, er ”Intet
bord uden Bäncke”. Fra de politiske
reklamer er det måske ældste slogan
i Danmark ”Stauning eller kaos”, som
blev brugt af Thorvald Stauning i
1930’erne, og et nyere Obamas ”Yes
we can”.

Men man behøver langt fra være en
stor bryggerikoncern, fødevareproducent eller præsidentkandidat for at
have et slogan. Slogans har i mange
år været brugt i håndværkerbrancherne. Et af de slogans og firmanavne, jeg
selv synes, rammer plet i gadebilledet,
er vinduespudserfirmaet Spejlblank
– vi er ikke så dumme, som vi lyder.
Det har en tvetydighed og selvironi
og rammer det, de leverer: blanke
vinduer. Om det er ejeren selv eller
en professionel, der har fundet på det,
ved jeg ikke. Men det virker.

Amatør eller
professionel

Humor kan være godt og har været
brugt i reklamer i årevis. Men husk,
at humor, og ikke mindst den mere
lumre af slagsen, deler vandene.

Netop det med de professionelle
slogansmede og de slogans, som
mester selv finder på, er der skrevet
en bog om.

Skal du have et slogan?

Professor i medievidenskab på Aarhus
Universitet, Niels Brügger, skrev i 2010
en bog, hvor han samlede slogans fra
biler, facader og butiksvinduer. Bogen
blev opdateret i 2019 og indeholder
700 af det, som Niels Brügger kalder
amatørslogans. Slogans som for de
flestes vedkommende er opfundet af
mester selv eller andre i den enkelte
virksomhed og ikke af professionelle
reklamefolk. Titlen på bogen er den
lange: ”Er gulvet grim og skummel, så
ring til Hummel – hverdagens amatørslogans i et medievidenskabeligt
perspektiv”. Men man skal ikke lade
sig afskrække. Der er mange sjove
pointer at hente i medieprofessorens
bog, som han oprindeligt skrev som et
hobbyprojekt.

Humor og lummerhed
Et godt slogan hjælper med til, at en
virksomhed eller et produkt bliver
husket. Det kan være lettere at huske
et firmanavn, hvis man kan hæfte det
op på et slogan. Så det er ikke nogen
dårlig idé at arbejde på et godt slogan,
som du kan smykke dine biler eller
facaden med.
Det er altid en god idé at begynde
med at finde ud af, hvad man gerne vil
huskes for, når ens slogan bliver set.
Niels Brügger konstaterer i sin bog, at
mange amatørslogans ofte spiller på
humor, og tit også befinder sig i den
mere lumre ende af humorskalaen.
Blandt hans eksempler er ”Har du fugt
i fugen – vi kommer hele ugen” fra et
murerfirma eller ”Vi er ikke flove over,
at vi kommer hurtigt” fra et transportfirma.

Har du selv et slogan? Hvis ikke, skal
du overveje, om du skal have et. Hvis
du har en eller flere biler eller facader,
som du kan smykke med dit navn og
et slogan, er det bare om at komme i
gang med at bruge pladsen klogt. Det
har nemlig en værdi, som du kan læse
i artiklen ved siden af, hvor vi har bedt
en medieekspert om at værdisætte en
håndværkerbil som medieplads.
Det kan måske virke svært og uoverskueligt. For du er jo håndværksmester og ikke reklamemester. Men her
er et par råd til, hvilke tanker du skal
gøre dig, når du overvejer et slogan:
Helt grundlæggende skal du overveje,
hvem dine potentielle kunder er, og
hvad du gerne vil være kendt for. Vil
du være kendt som en med humor,
eller vil du hellere slå 100 procent på
din faglighed? Det er ikke altid, man
kan få de to ting til at spille sammen i
ét slogan. Så vælg hellere side, inden
du kaster dig ud i sloganskrivningen.
Og så er det klogt at følge med i
samfundsudviklingen. Et slogan, der
fungerede for få år siden, kan blive
helt upassende, når holdninger skifter
i samfundet.
Men lad dig ikke skræmme. Kom i
gang med at finde ud af, hvad der skal
stå på din bil eller facade. Det er en
god måde at blive husket på.

EKSEMPLER FRA
MEDLEMMERNE
Flere af vores medlemmer har sendt
deres slogans ind til os.
Tak for det.
Her kan du få inspiration fra flere
forskellige virksomheder og brancher.

Buurvvs.dk - Vi spærrer vandet inde
Buur VVS-firma
BRØDKUNSTEN en krumme bedre
Bageriet Brødkunsten
Kager, Kunst og Kærlighed
– Kvæler al Besværlighed
Konditoriet La Glace
Når kvalitet er prioritet
Malermester Norbert
SID smukt
Nicolai Bisgaard, møbelpolstrer
Hvis det ikke må skalle
– Så ring til Palle
Malermester Palle Ranum
Vi afslutter de projekter,
din mand har påbegyndt
LAU Malerfirma

Tekst PETER DJURUP
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Din bil har en
reklameværdi
– udnyt den
Tekst PETER DJURUP

Mange betaler tusindvis af kroner
for at få deres budskaber på en bus,
så alle i trafikken kan se dem. Som
håndværker med en bil har du din helt
egen reklameplads, som du bør udnytte, hvis du spørger Henrik Welling
fra GroupM, der er Danmarks største
mediebureauvirksomhed.
Henrik Welling sidder til daglig og
køber plads på blandt andet busser
på vegne af annoncører, der har et
produkt, budskab eller andet, som de
vil have os til at reagere på. Han er
senior OOH-planner (OOH betyder Out
Of Home) og har arbejdet med udendørs reklameplads i over 10 år. Vi har
bedt ham give et bud på, hvad det ville
koste, hvis man skulle sælge sin bil til
andres reklamebudskaber.

Din bil har en
reklameværdi på
2.000 - 2.500 kr.
om ugen

For 2.500 kr.
medieplads
”Når vi køber 5 m2 på en bus, koster
det 1.000 kr. om ugen per langside,
hvis vi køber otte uger med et budget
på 500.000 kr. Hvis vi laver en sammenligning til en håndværkerbil, ville
det i princippet koste mellem 2.000
og 2.500 kr. om ugen, hvis vi folierede
en hel bil med budskaber,” siger Henrik
Welling.
Man kan ikke sammenligne håndværkerbiler og busser en-til-en, blandt
andet fordi håndværkerbiler ofte
holder stille en hel dag, der hvor håndværkeren er i gang med at arbejde.
Men selv om det er tilfældet, mener
Henrik Welling, at eksponeringen på
en håndværkerbil er meget værd. Den
skal bare bruges rigtigt.
”Det er vigtigt, at man er klar i sine
budskaber på bilen, i forhold til at de,
der ser den, kan huske den pågælden-

de håndværker. Man har 2-3 sekunder
til at nå sin målgruppe i trafikken.
Længere tid når vi ikke at se budskabet, når vi er på farten,” siger Henrik
Welling.

Tre sekunder til at
fange budskabet

den skal kunne læses nemt, så tænk
over kontrasten mellem baggrund og
tekst. Jeg vil anbefale, at man maksimum skriver otte til ti ord på en bil.
En genkendelig farve vil også være en
fordel, således at man skiller sig ud
fra mængden og let kan genkendes.
Husk, at folk skal kunne læse og forstå
budskabet på tre sekunder,” siger
Henrik Welling.

De store udbydere af reklameplads i
det åbne rum har lavet såkaldt eyetracking-undersøgelser for at finde ud
af, hvor længe man ser på en reklame
i gadebilledet. Ved at give en gruppe mennesker nogle briller på, som
kan måle, hvor længe man ser på et
reklamebudskab, har de fundet ud af,
at man højst ser på en reklame i tre
sekunder, når man bevæger sig rundt
i trafikken.

Relevans og slogans

Når du ikke har længere tid, gælder
det om at være relevant for at blive
husket, og man skal gerne blive set
flere gange. Der er flere teorier om
frekvens, men en teori er tre gange.
Men det afhænger naturligvis af, hvor
klart budskabet er.

”Det er vigtigt at være relevant og
skrive noget, der kan huskes. Det kan
være: ”Vi matcher altid konkurrentens
pris” eller ”Vi har speciale i …” eller ”Vi
har toprating på Trustpilot” eller ”Vi
er kåret som den bedste … i konkurrencen”. Og så er det vigtigt at henvise
til en kontaktform som de, der ser
den, kan huske, når de kommer hjem.
Telefonnumre er svære at huske og
er i øvrigt lidt old school. De fleste vil
først gå på nettet og undersøge, hvem
du er. Så henvis til et website med en
adresse, man kan huske, og som giver
mening i forhold til det, du tilbyder,”
siger Henrik Welling.

”Første gang ser man et budskab,
anden gang lægger man mærke til
det, og først tredje gang husker man
det. Derfor er det vigtigt, at der ikke er
for meget tekst, og at teksten ikke er
for lille. Samtidig skal man huske, at

Men hvad skal man så skrive på sin bil,
hvis man skal fange folks opmærksomhed og ende med at få dem som
kunder på et tidspunkt? Det er altid
det store spørgsmål. Henrik Welling
kommer med et par gode råd til, hvad
man skal, og hvad man skal holde sig
fra:

Og så til det store spørgsmål: Virker
slogans?
”Slogans virker, hvis de giver mening.
Også selv om de måske er platte. Bare
det ikke frastøder folk. Et slogan skal
være nemt at huske, og jo flere gange
at folk ser det, jo bedre,” siger Henrik
Welling.
Hvad står der på din bil? Husk at udnytte den gratis reklameplads, du har.
Giv din bil et reklameeftersyn, og bliv
bedre til at fange kundernes opmærksomhed.
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tommelfingerregler
for virksomhedens budskab

Uanset om din virksomhed skal signalere humor eller seriøsitet, får du
her et par tommelfingerregler, du kan følge. Så har du en chance i de
2-3 sekunders opmærksomhed du får i gadebilledet.

1.
Giver budskabet
mening?

2.
Indeholder dit budskab
en værdi?

3.
Aktion, eller "CTA"
(Call To Action)

4.
Layout &
design

5.
Originalitet er ofte
et plus

Hvad?

Hvorfor?

Fx. "Vi leverer kvalitet"... fortæller
igenting om "hvad".

Beskrives ydelsen, du tilbyder, så
kunden kan se værdien af den? Kan de
relatere sig til behovet?

Ring... Dyt... Husk... Følg... Læs...
Besøg... etc.

Er layoutet opbygget, så
modtageren starter og slutter
læsningen som planlagt?

Udskiller du dig fra
konkurrenterne, så de kan
huske din virksomhed?

Du har ofte kort tid, til at fange folks
opmærksomhed, før de kigger væk
igen, så hjælp modtagerens øjne ved
at tilpasse elementernes størrelser
og farver, så læsningen understøtter
rækkefølgen her i guidens 1-2-3.

Kreative ideer er gode til at komme ud
af klicher og zombietekster, som ingen
gider at læse. Der findes mange fantastiske eksempler på gode idéer, der er
så skæve, at de bryder rammerne og
rammer plet.

Sæt i stedet hurtig retning på
budskabet, Hvad leverer du? (...ud
over kvalitet). Undgå klicheer. Tjek,
om dit logo og firmanavn støtter dit
budskab. Det, der er indlysende for
dig, er måske ikke så indlysende for
modtageren.

Er værdien stærk, kan du starte med
den del af budskabet.
Benytter du fagudtryk, som kunderne ikke forstår, bør det ikke være en
bærende del af budskabet.

Hvad skal kunden nu gøre? De har
læst og forstået værdien af dit budskab. Hvad er den næste handling?
Måske er dét at ringe ikke det første,
kunden har lyst eller tid til.
Overvej, hvordan du hjælper din kommende kunder videre i deres beslutninger, så du får skabt kontakt og I kan
få en tillidsfuld dialog i gang.

Dit logo, farver og tekster skaber din
profil. Vær forholdsvis konsekvent på
tværs af medier. Det gør dig genkendelig, og det skaber tryghed, når man
f.eks. efterfølgende besøger dit
website, kommer forbi dit facadeskilt
eller ser din annonce i lokalavisen.

Hånden på hjertet: Nogle gange er budskabet ikke skabt til kundernes behov, men
for virksomhedens egen skyld. Den strategi behøver der ikke at være noget galt i,
men det er en helt anden strategi og ligger uden for disse få tommelfingerregler.
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Mit yndlingsværktøj

Stukkatørspartel
Henrik Nygaard Svensson har fundet værktøjskassen frem, men
hans yndlingsværktøj ligger faktisk slet ikke der. Det ligger i stedet
trygt og godt i bukselommen, lige ved hånden.

Henrik har to stykker yndlingsværktøj: en stor stukkatørspartel og en
lille stukkatørspartel.
En stukkatørspartel bruger man
blandt andet til at sætte gesimser
op med, fjerne det overskydende
gips, glatte samlinger og modellere
gipsen. Efterhånden som spartlen
bliver brugt, bliver den mere elastisk i metallet. Det gør, at stukkatøren kan glatte gipsen og trække den
ud i det rigtige lag, så man får den
flotte overflade.
Da Henrik var lærling, ville han
helst arbejde med den lille spartel,
fordi han følte, at han bedre kunne
styre den. Men med alderen og
håndelaget foretrækker han nu den
store spartel.

Tekst Jakob Bo Andersen
foto Rie Neuchs

40

41

”Hvis jeg bliver i tvivl om, om jeg har
tabt min spartel eller lagt den på hylden, så sover jeg ikke så godt.”
Henrik Nygaard Svensson.

Det helt særlige ved Henriks lille stukkatørspartel er, at den er fra starten
af 1900-tallet. Det var Henriks oldefar
(som grundlagde virksomheden i
1929), der købte spartlen. Fra oldefar
gik den i arv til Henriks morfar og
derfra videre til Henrik, som i dag er 4.
generation i virksomheden. Spartlen
er lavet i Italien af en familievirksomhed, der findes endnu. Efter Henriks
mening laver familien de bedste
stukkatørspartler i verden, men man
kan ikke bare bestille deres værktøj på
nettet. Det skal købes på stedet.

Du se en video, hvor Henrik fortæller
mere om sit yndlingsværktøj på
hfk.dk

ove H. Svensson
& søn
m e d l e m

a f

Stukkatørlauget
&

Håndværker
foreningen
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Gavlmalerier
gør byen smuk
– også når coronaen lukker verden
Tekst Jakob bo Andersen

Det er knapt 70 år siden, at
gavl- og murmaleriet kom til
Danmark. Først kom de københavnske mælkegavle i starten af
1950’erne, men det var i den lille
provinsby Brande i Midtjylland,
at gavlmaleriet som selvstændig kunstform for alvor blev et
dansk fænomen. Siden da har
gavlmalerierne bredt sig til hele
landet, og efter et år med corona
og lukkede museer og gallerier er
gavlmalerier mere relevant som
kunstværk end nogensinde.

Denne historie kan du
høre som podcast på
hfk.dk/lyt

Der findes mange gavlmalerier rundt om i Danmark.
Byer som København, Frederiksberg, Odense, Aarhus,
Aalborg, Silkeborg, Holbæk,
Næstved, Roskilde, Nakskov
og ikke mindst Brande i
Midtjylland byder på mange
af de kæmpestore udendørs
kunstmalerier. Og spørger
man forfatteren til bogen
’Kunst på muren’, Lene Skytthe, så kan gavlmalerier noget
helt særligt som kunstværk,
netop fordi de kan ses rundt
omkring i byerne, hvor folk
bor og færdes.

”Som med alt andet kunst er
det meget individuelt, hvilken
stil, farve og motiv man
godt kan lide. Men den helt
store force ved gavlmalerier er jo, at
de kommer ud til alle, der bevæger
sig i byen. Også til dem, der ikke går
på museum eller på galleri. På godt
dansk får du dem lige i fjæset,” siger
Lene Skytthe.
Jens-Peter Brask, der er kurator og
står bag flere store kunst- og gavlmaleriprojekter i København, supplerer.
”I det seneste år, hvor museer og
gallerier har været lukket i lange
perioder, har gavlmalerier været mere
relevante end nogensinde i forhold til
at udbrede kunsten. Et gavlmaleri taler til alle, og man kan nyde det i den
tid, man har til rådighed, hvad enten
det er fem minutter eller en time.”

16 store gavlmalerier pryder gavlene på
Andelsforeningen Mønten i Københavns

Gavlmalerierne
blomstrer
”Gavlmaleriet kom til Danmark i
1950’erne og er aldrig rigtigt gået af
mode siden. Op gennem 1970’erne og
1980’erne sås flere og flere gavlmalerier rundt om i Danmark, og særligt de
mange saneringsprojekter i 1980’erne
betød, at flere boligejendomme blev
revet ned og blotlagde nye gavle,
som kunne bemales,” fortæller Lene
Skytthe.
De seneste par år er der dog sket en
opblomstring i antallet af nye værker.
Det bekræftes af Jens-Peter Brask, der
blandt andet står bag to store gavlmaleriprojekter i København. Han oplever
stor interesse for sine projekter fra
såvel kunstnere, boligforeninger,
der vil lægge gavle til, og fonde og
kommuner, der vil spytte økonomisk
i kassen.
I Nordvestkvarteret har Jens-Peter
Brask stået bag et projekt, der byder
på ikke mindre end 16 nye gavlmalerier. Det er Andelsforeningen Mønten,
der lægger gavle til malerierne, som
er udført af kunstnere fra ind- og
udland.
”Jeg startede med at lede efter 1-2
gavle, men det endte som bekendt
med 16 gavle i alt og er dermed et af
Københavns største udendørs murgallerier,” fortæller Jens-Peter Brask.
Jens-Peter Brask står også bag et
projekt i Valby, hvor Valbyhallen blev

Nordvestkvarter. Her er det kunstneren Husk Mit
Navn, der står bag kunstværket.
Foto Jens-peter brask
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Anders Brinch er kunstneren bag
gavlmaleriet. Værket kan ses i Københavns
Nordvestkvarter.
Foto Jens-Peter Brask

udsmykket med syv
gavlmalerier, og han er
nu i gang med at søge
penge til et nyt projekt i
Sundby på Amager, hvor
der skal opføres fem
nye gavlmalerier.

i 2019 blev kunstneren
Mie Mørkebergs gavlmaleri
"Dæmring" malet i Roskilde.
Foto Søren Hytting

Hvor mange gavlmalerier, der findes i alt i
hovedstaden, er der, så
vidt vides, ikke noget
præcist antal på. Ejendomsadministrator Jens
Arentoft interesserer sig
meget for bygninger og
havde i perioden 20042010 den ambition at
fotografere alle gavlmalerier i København og
Frederiksberg. Det blev til en samling
på 150 gavle, som stadig kan ses
på Jens Arentofts hjemmeside. Men
mange nye gavlmalerier er kommet
til siden 2010.

Kommunal opbakning
Det skyldes blandt andet, at såvel
Frederiksberg som Københavns
Kommune støtter opførelsen af nye
gavlmalerier økonomisk. På Frederiksberg har man afsat en decideret
gavlmaleripulje, som uddeler 530.000
kr. hvert andet år. Via denne pulje har
Frederiksberg Kommune givet tilskud
til 11 gavlmalerier siden 2012. De
seneste par år har man blandt andet
støttet en række gavlmalerier, som
har relation til Storm P, som boede på
Frederiksberg.
Erfaringen på Frederiksberg er, at det
ofte er den kommunale medfinansiering, der kan give ’det sidste’, der
betyder, at et projekt kan lykkes. Om
baggrunden for, hvorfor det er vigtigt
for Frederiksberg Kommune, at der
kommer flere gavlmalerier, siger
rådmand Nikolaj Bøgh (K).
”Vi synes, det er vigtigt, at kulturoplevelser er let tilgængelige for så
mange borgere som muligt. At opleve
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kultur betyder meget for os som mennesker. Både fordi kultur udvikler os,
og også fordi det skaber oplevelser
og fællesskab sammen med andre
mennesker. Gavlmalerier er en god
måde at opleve kunst i hverdagen på,
måske som et overraskende indslag,
man ikke havde forventet. Gavlmalerier er en måde at brede kunsten ud
til flere og måske skabe en forståelse
for, hvad kunst kan blandt mennesker,
som ikke opsøger det af sig selv, eller
som ikke er vant til at se på kunst. Her
i coronatiden har værdien af gavlmalerier været ekstra tydelig, fordi
museer og gallerier har været lukket
i lange perioder, og man derfor har
været afskåret fra at opleve kunst i
det omfang, man kan normalt. Men
gavlmalerierne de hænger der jo
bare, frit tilgængeligt, og sikrer, at vi
alligevel får mulighed for at opleve
kunst. Det har mange savnet, og coronanedlukningen har betydet, at man
har måttet opsøge kulturoplevelser og
dyrke friluftsliv på nye måder, blandt
andet gennem gåture, som mange
mennesker har haft stor glæde af. Her
er gavlmalerier et af de elementer,
der skaber flere spændende oplevelser i vores by.”

Gavlmalerierne i Brande
I slutningen af 1960’erne blev
den lille provinsby Brande, lige
midt i Jylland, udsmykket med
ikke mindre end 23 gavlmalerier.
Det var foreningen Midtjysk
Kunstforening, som var tilknyttet
det lokale Galleri A18, der stod
bag det store projekt og udvalgte
syv unge kunstnere til at stå for
malerierne.
I starten var der stor lokal
modstand, men efterhånden,
som arbejdet skred fremad,
voksede borgernes begejstring
for projektet. Brande kom på
landkortet, og Jyllands-Posten
kårede i 1969 Brande som årets by.

Kunstneren CMP ONE står bag
kunstværket, der kan ses i
Københavns Nordvestkvarter.
Foto Jens-Peter Brask

Kan føres tilbage til
Mexico
”Den type gavlmalerier, vi ser
i dagens Danmark, kan føres
tilbage til tiden efter revolutionen i Mexico i begyndelsen af det
20. århundrede. Her begyndte
kunstnere at udsmykke mure i
farvestrålende farver. Motiverne
var ofte scener fra dagliglivet
og havde et stærkt politisk
udgangspunkt,” fortæller Lene
Skytthe.
Gavl- og murmalerierne fulgte
med de mexicanere, der flyttede
til USA, og særligt byer som Los
Angeles og San Fransisco har
mange malede mure.
De såkaldte mælkegavle var de
første egentlige gavlmalerier
i Danmark. De 19 mælkegavle
blev malet i starten af 1950’erne
af en række af datidens største
kunstnere. De var et led i en
storstilet reklamekampagne
for Storkøbenhavns Mejerier, og
eneste krav til malerierne var,
at sloganet ’Mælk gi’r sundhed’
skulle kunne ses klart og tydeligt. Kampagnen blev gentaget
cirka 10 år senere, og i den
forbindelse kom der yderligere 9
malerier til.
Det var netop mælkegavlene,
der tændte en gnist hos multikunstneren Leif Sylvester Petersen. Som
han siger andetsteds i MESTER:
”Som 13-14-årig havde jeg job som svajer,
og her så jeg de store mælkereklamer,
som var blevet malet i København. De
var lavet af nogle af tidens største malere, og jeg var fuldstændig vild med dem
og tænkte: ’Det vil jeg være’. Jeg troede,
at det var kunstnerne selv, der malede,
indtil jeg fandt ud af, at Otto Dahms var
et malerfirma.”

HVILKET
GAVLMALERI
ER DIN
FAVORIT?
Kunsten rykker ind på de
kommende metrostationer
På de kommende metrostationer i

Værkerne er blevet en realitet med

Sydhavn rykker kunsten ned i selve stati-

økonomisk støtte fra Det Obelske Fami-

onsrummet og bliver en integreret del af

liefond og Villum Fonden, mens Statens

arkitekturen.

Kunstfond har stået for en indledende

Det vrimler med flotte,
spændende eller
anderledes gavlmalerier.
Send et billede af dit
favoritgavlmaleri på
Håndværkerforeningens
facebookside.

idékonkurrence med 10 inviterede kunstDet er første gang, at kunsten tænkes ind

nere og på den baggrund har udvalgt de

i byggeriet helt fra starten, og Statens

fem kunstnere, der skal skabe værkerne

Kunstfond har udvalgt de fem anerkend-

til stationerne.

te kunstnere, som er i gang med at skabe
værkerne til metrostationerne.

Læs mere på www.m.dk.

del på facebook

Det er en drøm
at lave så store
billeder
Kunstmaler, grafiker og musiker Leif Sylvester
Petersen står bag gavlmaleriet ”De kommer fra
alle sider” i Nakskov. For ham er det en drøm at
male så store billeder.

I forbindelse med at boligforeningen Søhusene i Nakskov blev
renoveret i 2015, blev det besluttet
at opføre et kæmpe gavlmaleri.
Kunstneren Leif Sylvester tegnede
maleriet ”De kommer fra alle sider”,
som med kunstnerens egne ord
forestiller en række forskellige
skabninger, som kommer ind fra
forskellige sider i maleriet.
”Maleriet skal vise, at det er muligt
at blande forskellige folk: tykke og
tynde, unge og gamle, brune og
hvide. Jeg synes også, at det ligner,
at en af dem har turban på,” forklarer Leif Sylvester, der er glad for
resultatet på gavlen i Nakskov.
”Jeg synes, at malerne har ramt
farverne i min skitse rigtigt godt.
Farver kan godt blive lidt flade i det,
når de kommer op i så stor størrelse på en gavl, og derfor er det vigtigt at ramme den helt rigtige farvekode.
Men det er jo professionelle folk, og de er
hammergode til det, de laver,” fortæller
Leif Sylvester.

Bag stillads og
inddækning
Det er anden gang, at Leif Sylvester laver
et gavlmaleri. Første gang var på Christianshavn i starten af 1990’erne.
”Jeg kan huske, at hele væggen var indpakket i stillads og plastinddækning, så
jeg kunne ikke rigtig følge med i arbejdet
og se maleriet undervejs. Lige det år kom
der imidlertid en kraftig efterårsstorm,
så plastinddækningen fløj væk, og så
kunne jeg endelig se maleriet på afstand,”
fortæller Leif Sylvester.
Leif Sylvester fulgte også med i malearbejdet i Nakskov fra sidelinjen, og han
var også med på stilladset et par gange
undervejs.
”Det er en spændende proces, og for mig
er det en drøm at lave så store billeder,”
siger Leif Sylvester.

Tekst Jakob Bo Andersen
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Viste gavlmaleriet frem for
H.M. Dronningen
Leif Sylvester havde fornøjelsen af at vise
gavlmaleriet frem for H.M. Dronningen i
forbindelse med regentens sommertogt
i 2016. Første stop på togtet var nemlig
i Nakskov, hvor Dronningen blandt andet
besøgte Søhusene.

Mennesket har altid tegnet
på væggene
Sidste år fandt en gruppe forskere

kalkmalerier. Kalkmalerierne blev

verdens ældste hulemaleri i en

ikke opfattet som kunst, men derimod

grotte på øen Sulawesi i Indonesien.

som håndværk, og de blev udført

Maleriet, der er 45.000 år gammelt,

af rejsende håndværksmestre/

forestiller et vortesvin, og maleriet

værksteder.

har fine detaljer, som streger,
der viser pelsen samt vorter og

Kalkmalerier forestillede alt fra

tænder i ansigtet. De oldhistoriske

bibelske motiver, helgener og

hulemalerier har sandsynligvis

forestillinger om dommedag.

fungeret som en slags bibliotek for

Det var også udbredt med scener

stammen, der blandt andet skulle

fra hverdagslivet, for eksempel

vise, hvilke dyr og planter der kunne

smørkærning. Det var en proces, som

spises, og malerierne har måske

nemt kunne gå galt, og det forklares

Mælkegavlene tændte
gnisten

indgået i religiøse ceremonier, når

i kalkmaleriet ved, at det er djævlen

unge skulle have stammens viden

selv, der ødelægger smørret.

Drømmen om at lave store malerier stammer helt tilbage fra starten af 1950’erne,
hvor Leif Sylvester stadig var en stor knægt.

Også middelalderens mennesker

Senere har man afdækket en stor

elskede billeder. Derfor var det meget

del igen, og i dag kan man finde

udbredt at udsmykke væggene i de

kalkmalerier i flere end 700 af

danske kirker

Danmarks knap 2.400 kirker.

”Hun kunne godt lide det. Hun bemærkede
blandt andet en trappe på siden af ejendommen, som faktisk passede ret fint ind
i maleriet, selv om det ikke var tilsigtet fra
starten,” fortæller Leif Sylvester.

”Som 13-14-årig havde jeg job som svajer,
og her så jeg de store mælkereklamer, som
var blevet malet i København. De var lavet
af nogle af tidens største malere, og jeg var
fuldstændig vild med dem og
tænkte: ’Det vil jeg være’. Jeg
troede, at det var kunstnerne
selv, der malede, indtil jeg
fandt ud af, at Otto Dahms var
et malerfirma,” fortæller Leif
Sylvester.

videreført. Det skrev dr.dk tidligere
på året.

I første halvdel af 1700-tallet blev
stort set alle kalkmalerier overkalket.

(og herregårde) med farvestrålende

Derfor prøvede Leif Sylvester
at komme i lære som skiltemaler. Men der var op til seks
års ventetid på en læreplads,
så i stedet uddannede han
sig som tømrer. Efter at have
arbejdet som tømrermester i
en årrække helligede han sig
i starten af 1970’erne kunst,
musik og skuespil og lagde
håndværket på hylden.
Med gavlmaleriet i Nakskov er
ringen sluttet.
”Det var mælkegavlene, der
startede det hele for mig, så
det er som om, ringen er sluttet,” siger Leif Sylvester.
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Malermester John Hinnum står bag flere
gavl- og vægmalerier rundt om i landet. Men
det er ikke hans navn, der står på værkerne.
Det gør dog ikke noget for John Hinnum, der
betragter sig selv som håndværker og ikke
kunstner. Og det at være håndværker er
noget, han brænder for.

Michelangelo havde også
håndværkere til at male for sig
”Som barn var jeg vild med – og
også ret god til – at tegne. Så det
var helt naturligt for mig at vælge malerfaget. Og som udlært og
senere selvstændig malermester
har jeg specialiseret mig selv og min
virksomhed i retning af de gamle
maleteknikker, hvor tegneelementet er mere fremtrædende. Det er
det, jeg brænder for, og det glæder
mig at se, at mine sønner, som har
overtaget virksomheden, fortsætter i
samme spor,” starter John Hinnum.
Og netop lysten er noget, som
John Hinnum nævner flere gange i
samtalen om de malerier, som han
står bag.
”Det er fuldstændig afgørende, at
man har lysten og interessen for sit
arbejde. Ellers bliver man ikke god til
det. Men samtidig skal man have det
grundlæggende håndværk og materialeforståelse liggende fuldstændigt
på rygraden.”

Tillid er godt …
John Hinnum har gennem tiden
arbejdet sammen med mange forskellige kunstnere, og hans arbejde
kan ses i talrige virksomheder, på
offentlige bygninger, eller som i
Nakskov på en boligblok i Søhusene,
som i 2016 fik et 100 m2 stort gavlmaleri i anledning af, at boligafdelingen var
blevet renoveret.

Tekst Jakob Bo Andersen
foto Søren Hytting
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”Leif Sylvester tegnede en skitse i 1:10, og
så var det ellers op til os at få maleriet
op på gavlen. I det tilfælde inddelte vi
gavlen i kvadrater, og så gik vi i gang med
pensler og i fri hånd. Jeg var naturligvis i kontakt med Sylvester undervejs,
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Her har John malet
men han kom faktisk først forbi til
allersidst, da maleriet var færdigt,
og der stort set kun manglede hans
signatur. Han havde tillid til, at vi
kunne realisere hans værk,” fortæller John Hinnum og fortsætter
med en anekdote om engang, hvor
han skulle lave to blå malerier for
kunstneren Rudy Olsen. Rudy Olsen
ringede dog ugen efter til John og
bad ham ændre det ene maleri ’sådan som du ved, jeg gerne vil have
det’, og så ellers køre ud og aflevere
de færdige malerier til kunden.

Malermester John Hinnums
hjerte banker for gamle
maleteknikker, og han har
gennem sin tid som maler
specialiseret sig inden for
ådring, marmorering, forgyldning – og ikke mindst
dekorationsmaleri, som er
den maleteknik, som gavl- og
vægmalerier hører ind under.
John Hinnum og hans medarbejdere har udført et hav
af dekorationsmalerier hos
virksomheder, organisati-

Nogle gange skal det
kilde i maven

oner, boligforeninger og i
offentlige bygninger.
John Hinnum fremhæver tre
værker, som han er særlig

”Jeg kan godt lide den der følelse af,
at der er noget på spil – at nakkehårene rejser sig. Som for eksempel
når Rudy ringer og beder mig ændre farven på maleriet fra blå til rød
uden at skulle se det først, eller når
en kunstner kommer forbi et værk
første gang, og man i et kort øjeblik
ikke ved, hvordan reaktionen er. Det
kræver mange års samarbejde at
opbygge den tillid og samklang, og
det er noget, jeg lægger stor vægt
på,” siger John Hinnum.

glad for:
· Verdens største indendørs vægmaleri. Udført
for Gorm Eriksen i Domus
Vista.

· Gavlmaleriet ’De kommer
fra alle sider’. Udført for
Leif Sylvester i Nakskov.

· Vægmalerier i FLSmidth

Håndværkeren skaber
kunstnerens værk

i Valby og i Københavns
Lufthavn. Udført for Flemming Brylle.

Til alle tider har kunst og håndværk gået
hånd i hånd. Og i mange tilfælde er det
håndværkeren, der skaber kunstnerens
værker.

Sydkystens Malerfirma
m e d l e m

a f

Københavns
Malerlaug
&

Håndværker
foreningen
					KbH
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”Det er ikke nødvendigvis alle kunstnere,
der har lyst til at stå 10 meter oppe på
et stillads og male i fri hånd. Men det
er præcis det, jeg elsker, og det, jeg og
mine medarbejdere kan. Michelangelo lå
heller ikke alene oppe under loftet i Det
Sixtinske Kapel og malede sin berømte
loftsudsmykning. Det havde han folk til,
som man siger,” fortæller John Hinnum
og fortsætter.
”Det er en gammel tradition, at håndværkere og kunstnere arbejder sammen om
at realisere kunstnerens værker, og det
er jeg stolt af, at jeg har fået mulighed
for. Det er det, som gør hverdagen lidt
mere spændende og anderledes, og
som gør det fantastisk at drive sin egen
virksomhed,” slutter John Hinnum.

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

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

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

På falderebet

Et opgør med
lønmodtagersamfundet
Andelen af selvstændigt erhvervsdrivende er halveret over de seneste 40 år, og Danmark er i dag
det land i EU, der har den laveste andel af selvstændige på arbejdsmarkedet. Det viser en analyse
foretaget af SMVdanmark.
Men vores samfund har brug for de arbejdspladser
og den vækst, som nye virksomheder skaber. Derfor er det et problem, at andelen af iværksættere
og selvstændigt erhvervsdrivende falder.
SMVdanmarks analyse er afsluttet før coronakrisen og siger altså ikke noget om, hvilke konsekvenser coronakrisen får for antallet af iværksættere
og selvstændigt erhvervsdrivende. Men coronakrisen har desværre bekræftet, at vores samfund er
blevet til et lønmodtagersamfund, og gennem det
seneste år har man nærmest fået indtryk af, at et
rigtigt job passes hjemmefra bag computeren.
Derfor er der brug for, at vi gør op med den kultur,
et lønmodtagersamfund skaber, og får gjort det
mere attraktivt at starte egen virksomhed.

Fra samfundets side skal vi allerede i folkeskolen
være langt bedre til at spore de unge ind på tanken om at starte egen virksomhed og vise, at der
er mange veje til at blive selvstændigt erhvervsdrivende. Én af dem er en håndværksmæssig uddannelse – netop fordi det er en uddannelse, som er
rettet direkte mod arbejdsmarkedet.

For dygtige og arbejdsomme
håndværkere vælger ofte at
springe ud som selvstændig.
Og i det lys, er det værd at
huske på, at iværksætteri
er langt mere end IT, nye
app´s og internetsalg.
Iværksætteri er også
den nye snedkermester,
bagermester og frisør.

Christoffer Susé adm. direktør
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