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Magasinet MESTER sætter fokus 
på godt håndværk i hovedstaden.

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

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

møde dedikerede og dygtige 
håndværkere, og se eksempler på 

godt håndværk.

 
Velkommen til,  

og god fornøjelse.
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FORMAND

Jeg elsker valg og ikke mindst de valgkam-
pe, der går forud. Valgkampene giver ilt til 
vores demokrati, fordi politikerne er ’tvun-
get’ til at tænke over, hvad de egentlig vil 
med deres mandat, og til at sætte ord på 
deres visioner. Og selvom vi til tider hører, 
at valgkampe er hårde og beskidte, så er 
det også her, vi som borgere og erhvervsliv 
kan møde vores politikere ved vælgermø-
der og på gader og stræder, tale med dem 
og høre deres argumenter for eller imod et 
givent emne.

Efteråret byder på kommunal- og regi-
onsrådsvalg, og som altid er Københavns 
Kommune noget særligt. 

København er landets hovedstad og 
suverænt største by og huser virksomhe-
der, arbejdspladser samt uddannelses- og 
kulturinstitutioner for hele Danmark. 

Med andre ord - København er ikke kun 
københavnernes by. Byen er mere end de 
mennesker, der bor inden for kommune-
grænsen. Derfor er betingelsen for at være 
politiker i København, at man accepterer, at 

der kun er et delvist overlap mellem dem 
man er valgt af, og dem man er valgt for.

Netop det betyder, at der er mange spørgs-
mål, hvor de københavnske politikere skal 
balancere på en knivsæg; nattelivet overfor 
de lokale beboere, byudvikling og boligbyg-
geri overfor den begrænsede plads, og ikke  
mindst de lokale håndværksvirksomheders 
behov for, at medarbejderne kan komme 
frem til kunderne overfor kapaciteten på 
vejene. 

Som politiker i København kan man nemt 
komme til at falde for fristelsen til at lade 
kommunen lukke sig om sig selv, og – bil-
ledligt talt – blokere byens porte for dem 
der står udenfor, mens man råber, at der 
ikke er mere plads, og at de må gå hjem 
igen. 

Men det er ikke en hovedstad værdigt – 
København må og skal være en by for 
alle.

Erhvervspolitisk  
vælgermøde i  
Moltkes Palæ

Onsdag den 3. november  
2021, kl. 17-19

Tilmeld dig på  
hfk.dk/valg

Jeg vil i øvrigt gerne benytte lejligheden til at invitere alle læsere til at være 
med til at puste ny ilt ind i vores lokale demokrati, når Håndværkerforeningen 
inviterer til Københavns vigtigste vælgermøde den 3. november. 

På side 22-25 kan du møde de ti spidskandidater, og du kan allerede nu 
tilmelde dig vælgermødet på Håndværkerforeningens hjemmeside.
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Erhvervspolitisk 

vælgermøde 

 
Håndværkerforneingen sætter  
fokus på det lokale erhvervslivs 
vilkår i Københavns Kommune, og 
vi har sat partiernes spidskandida-
ter stævne til Københavns vigtig-
ste vælgermøde i Moltkes Palæ.

Værksted på kollegiet

 
The Mark har fokus på fællesskab  
og det at bruge hænderne. 

Laugenes  

historie

I 1275 blev Skrædderlauget 
blev godkendt af biskoppen 
i København som det første 

håndværkslaug. Kom med 
på historisk rejse gennem 

laugenes historie.

Tømrermester med 

styr på historien

Frederik Pedersen og hans medarbejdere 
har specialiseret sig i restaurering af 
historiske bygninger.

22

38

26

6

16

Vi hylder årets dygtigste 
håndværkere

Medaljeuddeling
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Skolen havde ikke 
den store interesse, 
men det havde det til 
gengæld at bruge sine 
hænder til noget, der 
interesserede ham. Han 
begyndte som lærling 
i sin fars virksomhed, 
Kjell Pedersen Entreprise 
A/S, og arbejdede blandt 
andet i de kongelige 
stalde og Christiansborg. 
Mød tømrermester 
Frederik Pedersen, der er 
specialist i restaurering af 
historiske bygninger. 

Tømrermester  
med speciale i 
historiske bygninger

”Jeg har altid være god til at bruge mine 
hænder, men jeg var også i erhvervs-
praktik på et par gode restauranter og 
overvejede at gå den vej. Men arbejds-
tiderne var ikke sjove, så jeg droppede 
maden. Jeg tog dog først en HG på to 
år i Jylland, inden jeg kom i lære som 
18-årig. Skolearbejdet interesserede mig 
ikke meget; jeg ville hellere ordne have 
og hus frem for at lave lektier,” siger 
Frederik Pedersen.

Han fik sit svendebrev med medalje i 
2003 og kom allerede på kontoret ét år 
efter. Siden har Frederik ikke selv været 
i arbejdstøjet. For, som han siger, ”man 
kan ikke både være byggeleder og være 
ude på pladsen og arbejde”. 

I de kongelige stalde
Selv om kontorarbejdet kan minde mere 
om skolearbejde end om håndværk, er 
Frederik Pedersen ikke ked at, at han 
ikke bruger værktøj i det daglige, for 
jobbet som en af de tre byggeledere i 
virksomheden har hans fulde interesse.

”Når jeg laver noget, der interesserer 
mig, kan jeg fordybe mig i det. Jeg kan 
læse en byggesagsbeskrivelse i 10 
timer i streg, men falder i søvn til en 
bog. Det er det her arbejde, der interes-
serer mig. Vi har spændende opgaver 
og tilbagevendende kunder gennem 
mange år, som vi har et godt forhold til. 
Vi har haft en kunde som Politikens Hus 

København har mange historiske byg-
ninger, som skal holdes ved lige, og når 
Frederik Pedersen kører rundt i byen, 
er der ofte en bygning, han kan pege 
på og sige: ”Den har vi restaureret!”. For 
eksempel er alle vinduer på Rosenborg 
Slot restaureret af virksomhedens 
snedkere, mens slottet var åbent for 
offentligheden. 

På snedkeriet bliver der i bogstavelig-
ste forstand udført godt gammeldags 
håndværk. For her finder man ingen 
CNC-fræser, men til gengæld håndværk-
tøj, og virksomhedens ældste medarbej-
der på 75 år, der udfører alt det klassi-
ske snedkerarbejde sammen med et par 
kollegaer.

Her i virksomheden, der holder til i en 
alt andet end historisk bygning i et klas-
sisk forstadsindustrikvarter i Søborg, 
er det originale håndværk en del af 
dagligdagen. Kjell Pedersen Entreprise 
A/S er blandt de udvalgte i branchen, 
der ofte er med, når der skal skiftes 
bindingsværk, tage, døre eller gulve i de 
gamle bygninger i byen.

Fik træet ind med 
modermælken
Frederik Pedersen har altid interesseret 
sig for arbejdet i virksomheden. Da han 
gik i skole, var han i erhvervspraktik i 
fars virksomhed, og bortset fra en kort 
overvejelse om at blive kok, lå det ret 
meget lige for, at han skulle fatte ham-
mer og sav, og gå i fars fodspor.

Tekst PETER DJURUP

foto Ricky John Molloy



8 9MESTER • nº 17

siden 1977, jeg har selv arbejdet derinde 
som tømrersvend, og i dag sidder jeg 
og styrer byggesager for dem. Det er et 
meget godt eksempel på, at vi vedlige-
holder de gode kunderelationer,” siger 
Frederik Pedersen.

En anden kunde, der er vigtig for virk-
somheden og deres speciale i vedlige-
holdelse og restaurering af historiske 
bygninger, er Slots- og Kulturstyrelsen, 
der forvalter en lang række af Køben-
havns gamle bygninger. Blandt andet 
Christiansborg, som har været Frederiks 
arbejdsplads siden han var lærling.

”En af de første opgaver jeg fik lov at 
lave som ny lærling, var et prøvefelt i 
de kongelige stalde ved Christiansborg 
Slot. Et prøvefelt er et eksempel på, 
hvordan arbejdet skal gøres. Senere har 
jeg som tømrermester været med til 
at sætte staldene i stand, på baggrund 
af mit arbejde som lærling. Derfor har 
staldene og hele Christiansborg en 
særlig betydning for mig. Vi har været 
derinde i mange år, og det er et sted jeg 
elsker at arbejde. Særligt de restau-
reringer vi har lavet i staldene, er jeg 
meget stolt af,” siger Frederik Pedersen.

Det ældste teater
Lige nu er Frederik og hans medarbejde-
re i gang med at restaurere det gamle 
Hofteater, der er den ældste bygning i 
Christiansborgkomplekset. Her skal alle 
paneler, trapper, bindingsværk, gulve, 
lofter, døre og vinduer restaureres, og 
det samme skal teatrets inventar, og det 
er et godt eksempel på, hvad virksom-
heden kan. 

”Det skal helst være sådan, at man ikke 
kan se, vi har været der. Vi skal fjerne de 
nye elementer, der er lavet løbende, og 
føre bygningen tilbage til hvordan den 

har set ud. Det skal ikke se nyt ud. 
Det nye træ skal bearbejdes, så det 
ser gammelt ud, og ellers benytter 
vi gammelt træ. Alt hvad vi piller 
ned, bliver gemt, så det eventuelt 

Hofteatret er den 
ældste bygning 
i Christiansborg 
Slot. Frederik 
Pedersen og hans 
medarbejdere 
er i gang med at 
restaurere den hi-
storiske teatersal.
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kan bruges et andet sted. Det er noget 
som vores tømrere er eksperter i,” siger 
Frederik Pedersen. 

Han er selv oplært i at arbejde med 
tømmer. Det lærer man ikke på samme 
måde på skolen i dag, så derfor bliver 
alle i virksomheden oplært i det internt.

”Du behøver ikke at være historisk inte-
resseret for at arbejde her. Det vigtigste 
er, at du kan dit håndværk i høj kvalitet. 
Mange af de teknikker, som vi bruger, 
når vi restaurerer en bygning som 
Hofteatret, er ikke noget du lærer på 
teknisk skole i dag. Som lærling hos os 
lærer du det, og når en svend kommer 
udefra, bliver han eller hun lært op. 
Vi har indimellem svende til samtale, 
som er nervøse, fordi de ikke er vant til 
at arbejde med gamle bygninger; men 
bare de er dygtige til håndværket, skal 
vi nok lære dem, hvad de har brug for,” 
siger Frederik Pedersen. 

Tæt samarbejde med 
tvillingebror
Aftalen om interviewet med Frederik 
blev lavet med Nikolaj Kiilerich-Pe-
dersen. I vores mailkorrespondance 
overvejede jeg, om der var en familiær 
relation. Men Pedersen er jo et ret 
almindeligt navn, så jeg tænkte ikke 
mere over det, indtil jeg blev mødt af to 
mænd med en slående lighed. 

Nikolaj er tvillingebror til Frederik, men 
er ikke uddannet håndværker. Han gik 
den akademiske vej på CBS, og har 
blandt andet arbejdet i bankverdenen. 
Men da Frederik i 2012 overtog direk-
tørposten efter far Kjell, ville han have 
sin bror med i generationsskiftet, og det 
lykkedes.

”Jeg gik i sin tid direkte fra arbejdstøjet 
og ind på kontoret på fuld tid fra den 
ene dag til den anden. Sammen med 
min far kørte vi i flere år virksomhe-
den uden byggeleder eller ret meget 
administrativ hjælp på kontoret. Derfor 

ville jeg gerne have Nikolaj ind til at tage 
sig af økonomien og administrationen,” 
siger Frederik Pedersen.

”Jeg var egentlig ikke meget for det. 
Jeg syntes virksomheden var for lille, 
til at der var udfordringer nok i det. Jeg 
kom fra store virksomheder og syntes 
ikke, at en virksomhed med omkring 50 
ansatte var nok. Men jeg lod mig lokke 
af Frederik, og det har jeg ikke fortrudt. 
Jeg har kunnet bidrage med min viden 
om systemer og økonomi, og har blandt 
andet udviklet det system vi bruger til 
at beregne tilbud. Fordi vores opgaver 
er så specielle, kan 
vi ikke bruge de 
standardsystemer, 
der findes i bran-
chen, siger Nikolaj 
Kiilerich-Pedersen.

Når man sidder 
med de to brødre, 
der lige om lidt 
fylder 40 år, er 
der ingen tvivl om, 
at de har et godt 
makkerskab. De 
driver virksom-
heden sammen 
med far Kjell, der 
er arbejdende be-
styrelsesformand, 
og er på kontoret 
fire dage om ugen. 
Frederik og Nikolaj 
supplerer helt 
tydeligt hinanden 
godt, og færdiggør 
nærmest hinan-
dens sætninger. 

”Du behøver ikke 
at være historisk 

interesseret for 
at arbejde her. Det 
vigtigste er, at du 

kan dit håndværk i 
høj kvalitet," siger 

Frederik Pedersen.  
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Et sammentømret hold
Udover brødrene og Kjell er der to 
byggeledere, fyrre mand i marken, tre 
mand på snedkerværkstedet og et par 
stykker på kontoret. Virksomheden ud-
mærker sig ved, at medarbejderne har 
en meget høj anciennitet.

”Vi er en lidt speciel virksomhed i 
branchen. Vi har tre tømrere i arbejds-
tøjet, der har været her længere end 
jeg (Frederik) har levet, og vi har både 
en 40-års jubilar og et par, der har 
været her i 30 år. Det er lidt som en 
stor familie, og det vil vi gerne blive ved 
med at være. Derfor gør vi meget for at 
beholde de lærlinge vi uddanner,” siger 
Frederik Pedersen. 

Og han suppleres af Nikolaj:

”Og de, der vælger at skifte til et andet 
sted, må gerne vende tilbage senere. 
Det er helt i orden, at de skal ud og 
prøve noget andet. Men fordi vi selv 
lærer vores svende op, bliver vi kede 
af det, hvis de går. Derfor er det godt, 
hvis de får lyst til at komme tilbage til 
os igen,” siger Nikolaj Kiilerich-Pedersen, 
der glæder sig over, at sammenholdet 
blandt medarbejderne er stærkt.

Når der skal findes nye lærlinge, er 
det vigtigt for Frederik at finde nog-
le, der interesserer sig for det gamle 
håndværksfag. Mange finder også 
virksomheden på Instagram, og søger 
læreplads fordi de synes opgaverne er 
spændende.

”Generelt tilbyder vi fede opgaver til 
vores medarbejdere. Her kan man blive 
ved at lære noget, også efter man er 
udlært. Vi har lige nu otte lærlinge, og 
vi har typisk mange, der får medaljer. 
Det er ikke et krav fra vores side, men 
vi støtter dem i uddannelsen frem mod 
svendeprøven, og det giver positive 
resultater,” siger Frederik Pedersen. 
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”Vi har mange spændende opgaver, og 
jeg har ikke lyst til at lave andre typer 
tømreropgaver end dem vi har. Det 
interesserer mig at sætte historiske 
bygninger i stand, og det er sjovt at 
være med til at bygge nogle private 
villaer, hvor kvaliteten har første prio-
ritet,” siger Frederik Pedersen, der har 
bygget en del villaer, typisk nord for 
København.

Til gengæld siger han selv, at han ikke er 
til nybyggeri og opgaver med gentagel-
ser i stort omfang. 

”Jeg var en gang med til at skulle lave et 
rollespil, som en efteruddannelse, hvor 
vi skulle udregne priser på at sætte 

gipsvægge på akkord. Det 
var jeg ikke god til, for det 
er slet ikke noget vi bruger 
tid på. Jeg har snart været 
her i 22 år efterhånden, 
så det vi laver her, er mit 
liv og min interesse, og 
når jeg står på toppen 
af Marmorkirken, hvor vi 
også har arbejdet, og kan 
se de pile, der viser mod 
Rosenborg, Christiansborg, 
Vor Frelser Kirke, og man-
ge andre af de bygninger 
vi har arbejdet på, bliver 
jeg glad,” siger Frederik 
Pedersen. 

Hvis man vil prøve noget nyt, som for 
eksempel at blive formand på byg-
gepladserne, er der mulighed for det. 
Frederik og Nikolaj vil gerne udfordre 
medarbejderne fagligt, og give dem mu-
ligheder så de bliver i virksomheden.  

På toppen af 
Marmorkirken
Over halvdelen af opgaverne som Fre-
derik og hans medarbejdere løser, er re-
staurering af historiske bygninger. Den 
øvrige arbejdsmængde er restaurering 
og ombygninger for private bygherrer, 
hvor kvalitet har højeste prioritet. 

m e d l e m  a f

&

Københavns
Tømrerlaug

Kjell Pedersen
Entreprise A/S

 Håndværker
foreningen
     KbH
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hfk.dk/medalje

facebook.com/ 
haandvaerkerforeningenkbh

medaljeuddeling

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

Vi hylder årets dygtigste 
håndværkere

Københavns smukke Rådhushal danner 
igen rammen om uddeling af Håndvær-
kerforeningen Københavns medaljer til 
årets dygtigste nyuddannede håndvær-
kere. Uddelingen af årets medaljer sker 
den 28. september 2021 under overvæ-
relse af H.M. Dronningen.

Blandt de cirka 600 gæster finder vi fle-
re borgmestre, tidligere Æreshåndvær-
kere, repræsentanter fra erhvervsliv, 
laug, organisationer og erhvervsskoler-
ne. Og naturligvis medaljemodtagernes 
læremestre og familier.

Medaljemodtagerne får overrakt enten 
en sølv- eller bronzemedalje som sym-
bol på en veludført svendeprøve. Med 

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

I nogle håndværksfag 
kan en håndværkssvend 
også modtage fagets 
medalje i forbindelse med 
svendeprøven. De to medaljer 
er dog ikke den samme, og 
en håndværkersvend kan 
godt modtage fagets medalje 
uden at blive indstillet til 
Håndværkerforeningens 
medalje. Og omvendt

medaljeuddelingen vil Håndværkerfor-
eningen gerne vise sin anerkendelse og 
stolthed over, at de unge håndværkere 
løfter og viderefører dansk håndværk. 

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

i legater til den nye generation

1.2 million

til hovedstadens dygtigste håndværkere

80 medaljer

Håndværkerforeningen København'S

SEP

28

Følg med

Den 29. september kan du 
se billeder af dem der har 

modtaget medaljer på  
Facebook og på vores 

website
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Selvom Julie Jespersen kan sy en bru-
dekjole med de få værktøjer, så bruger 
hun også mange andre værktøjer i det 
daglige arbejde. Symaskinen er natur-
ligvis en vigtig del af enhver skrædders 
’værktøjskasse’, ligesom dampstrygejer-
net også er svært at undvære.

”Jeg bruger mange timer med min sy-
maskine. Det gør selvfølgelig processen 
langt hurtigere, end hvis jeg skulle sy 
en hel kjole i hånden. Men det er netop 
det håndsyede og de små detaljer, der 
gør en kjole unik og skræddersyet. For 
eksempel de håndsyede trenser, der er 
de små løkker som en knap hægtes på. 
Det er en detalje, som gør en kæmpe 
forskel, ” forklarer Julie Jespersen.

Julie blev uddannet skrædder i 2010, og 
året efter åbnede hun sit eget skrædde-
ri, som altså kan fejre 10-års jubilæum 
i år. I svendegave fik hun sin stofsaks, 

Tekst Jakob Bo Andersen

foto Rie Neuchs

Saks, nål, fingerbøl 
og målebånd

Mit yndlingsværktøj

Dameskræddermester Julie Jespersen

”Jeg kan sy en brudekjole med de 
her få stykker værktøj. Faktisk kan 
jeg godt undvære målebåndet, hvis 
det er,” starter skræddermester 
Julie Jespersen, som hovedsageligt 
syr couture – galla- og brudekjoler 
– i sit værksted på Frederiksberg. 
Julie designer og syr også egne 
kollektioner og accessories.
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Dameskræddermester 
Julie Jespersen

som har fulgt hende lige siden. På siden 
af saksen står hendes initialer sammen 
med årstallet for hendes svendeprøve.

”Min stofsaks klipper som en drøm, og 
det skal sådan en saks bare gøre. Jeg 
har fået den slebet to gange på de 11 
år, jeg har haft den, og man kan virkelig 
mærke, at det er kvalitet,” siger Julie 
Jespersen.

Et andet stykke værktøj, som Julie har 
haft i mange år, er hendes fingerbøl. 
Hun har fået det af sin tidligere mester 
og bruger det dagligt.

”Mit fingerbøl er uundværligt. Det er 
det mest fantastiske. Det er guld værd, 
fordi det kan justeres efter fingeren, 
så jeg kan bruge det på de forskellige 
fingre. Og så er der en lille kant, som er 
fantastisk, hvis nålen lige skal have lidt 
hjælp til at blive presset igennem. Jeg 
er så glad for det, at jeg faktisk er i gang 
med at spare sammen til at få lavet et 
nyt i sølv,” slutter Julie Jespersen.

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

m e d l e m  a f

&

Skrædderlauget

 Håndværker
foreningen
     KbH

”Folk kommer med 
deres ønsker og 
drømme. Så hjælper 
jeg med at indfri 
dem,” siger dame-
skræddermester 
Julie Jespersen.
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Håndværkerforeningen København inviterer til Køben-
havns vigtigste vælgermøde onsdag den 3. november 
2021. Vi sætter fokus på det lokale erhvervslivs vilkår i 
Københavns Kommune, og vi har sat partiernes spidskan-
didater stævne i Moltkes Palæ. Her vil de få lejlighed til at 
fortælle om deres visioner for Københavns udvikling og 
ikke mindst erhvervslivets plads i byen. 

På de kommende sider kan du møde kandidaterne, og du 
kan allerede nu tilmelde dig vælgermødet på Håndværker-
foreningens hjemmeside.

Tirsdag den 16. november 2021 skal vi til stemmeur-
nerne ved årets kommunal- og regionsrådsvalg, og 
valgkampen er allerede i fuld gang.

Så er der 
valgkamp

Onsdag den 3. november 2021, kl. 17-19

NOV

3 Erhvervspolitisk vælgermøde  
i Moltkes Palæ

Velkommen til Københavns vigtigste vælgermøde.

Vi har sat partiernes spidskandidater stævne i Moltkes 
Palæ til en debat om Københavns udvikling og erhvervsli-
vets plads i byen. 

Det er gratis at deltage, og Håndværkerforeningen byder 
på valgflæsk efter debatten. Du er velkommen til at tage 
en gæst med.

Tilmeld dig på:

hfk.dk/valg

Spørgsmål

Du går blandt andet til valg på, 
at vi skal skrue op for tempoet i 
den grønne omstilling. Hvad vil 
det konkret betyde for det lokale 
erhvervsliv ift. trafik, parkering, 
kommunale udbud osv.?

svar 

København skal gå forrest i den grønne 
omstilling. Det har byen allerede gjort 
de sidste mange år, og nu skal vi tage de 
næste skridt. Men hvis byen skal være 
spydspids i landets grønne omstilling, 
så kræver det også, at vi har befolknin-
gen og københavnerne med. Den grøn-
ne omstilling kommer ikke fra rådhuset 
alene; den skal vi sammen skabe som 
by. 

Derfor er det også afgørende for mig, 
at det lokale erhvervsliv bliver en del af 
løsningen. At vi sørger for at inddrage 
og understøtte den forandring, som vi 
alle skal være indstillet på de kommen-
de år. Frem for at se på, hvordan den 
grønne omstilling begrænser os, så 
ønsker jeg, at vi ser, hvilke muligheder 
den giver.

Sophie Hæstorp
Socialdemokratiet

sophiehaestorp.dk

Spørgsmål

Du skriver på din hjemmeside: "Vi 
satser og tror på både erhvervs- og 
kulturlivet. Vi skaber plads til både 
børn, ældre og naturen." Hvad be-
tyder det at satse på erhvervslivet, 
og hvordan vil det lokale erhvervs-
liv konkret mærke den satsning?

svar 

Sommeren har åbnet debatten om, 
hvilke borgmesterposter der bør være 
i Københavns kommune. Er de nuvæ-
rende seks fagborgmesterområder de 
rigtige? Historisk set er områderne ikke 
mejslet i sten, og jeg mener, at Køben-
havns kommune som Danmarks største 
arbejdsplads altid følger med tiden. 

For mig er det centralt, at vi anerkender, 
hvor vigtigt erhvervslivet er for Køben-
havn og gør erhvervslivet til medejer 
af byen. Og hvis der kan findes flertal 
for en omorganisering af de forskellige 
fagforvaltninger, ser jeg meget gerne, at 
den nuværende Teknik- og miljøforvalt-
ning splittes op. Så vi i stedet får en Er-
hvervs-, Teknik- og Bygge-borgmester, 
så der kommer styr på nogle af alle de 
byggetilladelser m.m., som det kniber 
med i den nuværende struktur. Det vil 
selvfølgelig betyde en større rokade af 
forvaltninger, hvor jeg også mener, at 
det vil være relevant at samle Miljø og 
Klima som et nyt borgmesterområde. 

For mig er det vigtigt, at vi sikrer de 
bedst mulige rammer både for det gode 
liv for borgerne og for erhvervslivet – 
så vi er fælles om at skabe en fantastisk 
by i både grøn og social balance.

Mia Nyegaard
Radikale Venstre

mianyegaard.dk

Spørgsmål

I har et ønske om, at "Københavns 
Kommune skal være en kommu-
ne, hvor det skal være attraktivt 
at etablere og drive virksomhed 
– uanset størrelse og branche". 
Hvordan vil det lokale erhvervsliv 
konkret mærke det?

svar 

Vi ønsker et erhvervsvenligt Køben-
havn - ikke kun i tale og på papiret, men 
i hverdagen.

Det skal være lettere at komme frem 
i København - der skal ikke hverken 
lukkes eller ensrettes flere gader. Sags-
behandlingstiden i kommunen skal ned, 
både på lokalplaner og byggesager, så 
byen ikke går i stå.

Det skal være billigere at drive erhverv i 
København. Dækningsafgift og geby-
rer - bl.a. affaldsgebyrer - skal sættes 
markant ned.

Det skal være lettere at finde en par-
keringsplads og til en billigere pris. Det 
skal være lettere at byde ind på kom-
munale opgaver. Kommunen udbyder 
hvert år opgaver for milliarder. Det skal 
ske i mindre udbud, så også lokale og 
mindre virksomheder kan byde ind og få 
opgaverne.

Jakob Næsager
Konservative

cjakob.dk

Spørgsmål

Du foreslår blandt andet at afskaf-
fe beboerlicensen i Københavns 
Kommune. Hvordan vil du sikre, 
at håndværkere og andre med 
erhvervskørsel kan komme frem 
til kunderne og kan parkere?

svar 

Jeg ønsker at afskaffe den såkaldte 
beboerlicens af flere årsager: Blandt 
andet fordi den er en reel ekstraskat på 
det at være københavner, og fordi der i 
dag bliver udstedt mange flere licenser, 
end der faktisk er parkeringspladser. Det 
er helt enkelt urimeligt. Men København 
har brug for håndværkere, og de fleste 
håndværkere har behov for en P-plads. 
Derfor har erhvervsordningen, der om-
fatter i alt 500 pladser, min opbakning. 
Imidlertid mener jeg, at ordningen skal 
være gratis for håndværkere, som dog 
skal kunne dokumentere, at der arbej-
des på en byggeplads i nabolaget.

Vi skal erindre, at der kun er én til at 
betale den afgift, kommunen kræver, 
nemlig kunden. Og helt ærligt, så synes 
jeg, vi har rigeligt med skatter og afgif-
ter — både i København og i resten af 
landet. Københavns Kommune skal gøre 
det nemmere at bo og arbejde i byen.

Niels Peder Ravn
Nye Borgerlige

facebook.com/NielsPederRavn.Nye-
Borgerlige/
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Spørgsmål

Hvordan vil det lokale erhvervsliv 
mærke, at LA kommer tilbage på 
Rådhuset?

svar 

København er en fantastisk by at drive 
virksomhed i. Det er pga. alle mulighe-
derne i København, at vi er så mange, 
som ikke vil være andre steder. Men på 
den anden side er der så Københavns 
Kommune … Kommunen tager en 
placering tæt på bunden for sin mangel 
på erhvervsvenlighed i Dansk Industris 
årlige undersøgelse. 

Jeg vil især arbejde for tre ting: 1) Meget 
hurtigere sagsbehandling, når der søges 
om byggetilladelser, 2) En langt mere 
håndfast beskæftigelsespolitik, så ledi-
ge i København ikke bare søger arbejde 
for at kvalificere sig til deres kontant-
hjælp, men fordi de faktisk vil have et 
arbejde og 3) Kommunen skal gøre 
meget mere brug af private leverandø-
rer frem for at tro, at kommunen selv 
kan producere bedst.

Ole Birk Olesen
Liberal Alliance

facebook.com/olebirkolesenLA/

Spørgsmål

Hvordan vil du sikre, at København 
lever op til den nationale målsæt-
ning om, at 25% af en ungdoms-
årgang skal vælge en erhvervsud-
dannelse?

svar 

Vi skal have et opgør med uddannelses-
snobberiet, og derfor vil vi arbejde for 
at ændre kulturen. Universitetet er ikke 
den eneste vej, og man er ikke dum, hvis 
man ikke ender på universitetet. Dansk 
Folkeparti vil tale erhvervsuddannelser 
og faglærte fag op. Videnssamfundet 
findes også i faglærte fag, hvor man 
også har mulighed for efteruddannelse 
og for mere og mere ansvar, efterhån-
den som man dygtiggør sig i sit fag. 
Danmark er en nation af håndværkere, 
og det skal vi være stolte af.                 

Eleverne skal præsenteres for, og vejle-
des til, at vælge en erhvervsuddannelse, 
hvis det er netop denne vej, der er den 
bedste for eleven. Den opgave løser 
bl.a. læreren, og det er vigtigt, at denne 
er ordentligt klædt på til at vejlede bør-
nene om de muligheder, der er, ligesom 
det lokale erhvervsliv skal stille med 
repræsentanter, som kan være med til 
at gøre netop deres fag attraktivt.

Kommunerne skal gøre mere for at 
etablere praktikpladser i samarbejde 
med det lokale erhvervsliv. Det ansvar 
skal uddybes overfor kommunen. Kun 
gennem et godt samarbejde mellem 
erhvervsliv og kommune kan vi få ud-
dannet dem, vi skal bruge på fremtidens 
arbejdsmarked. 

Finn Rudaizky
Dansk Folkeparti

facebook.com/Finn-Rudaizky-DF- 
102977364894870

Spørgsmål

I Venstres principprogram for KV21 
skriver I, at "København skal også 
være erhvervslivets hovedstad 
– med Danmarks bedste arbejds-
pladser og den mest internationale 
arbejdsstyrke". Hvordan kommer 
det lokale erhvervsliv konkret til at 
mærke det?

svar 

Venstre vil fremme forholdene for 
vores lokale virksomheder, butikker og 
handelsliv – via konkrete indsatser, der 
kan mærkes, som vi har gjort det med 
etableringen af godt 500 erhvervspar-
keringspladser.

Jeg vil fortsætte mit arbejde med 
genopretning af erhvervslivet efter 
COVID-19, med fokus på turisme- og op-
levelsesindustrien. Udover indsatserne 
i Comeback Copenhagen vil jeg arbejde 
for en ny pulje til aktiviteter, der kan 
skabe liv og vækst i byen i 2022-24.

Jeg vil arbejde for en mere enstrenget 
og agil erhvervsservice, som tager ud-
gangspunkt i virksomhedernes behov, 
især i forhold til byggesagsbehandling 
og kvalificeret arbejdskraft.     

Og endelig skal vi i mål med en for-
bedring af kommunens hjemmeside 
på indkøbsområdet, så også mindre 
virksomheder får et overblik – og der-
med bedre mulighed for at byde ind på 
kommunens opgaver. 

Spørgsmål

I jeres politikområder skriver I 
"Virksomheder har som det pri-
mære mål at tjene penge, og det 
tilskynder dem i mange tilfælde til 
at se stort på miljøregler, bære-
dygtighed, social ansvarlighed og 
integration. Derfor skal kommunen 
stille krav til virksomhederne på 
disse områder." Hvilke konkrete 
krav vil I stille til det lokale er-
hvervsliv?
svar 

Vi vil gerne fremme de virksomheder 
der tager et ansvar for bæredygtighed, 
både i forhold til det sociale, miljømæs-
sige og klimamæssige. 

Det har vi blandt andet gjort ved at 
skærpe indsatsen mod social dumping, 
ved at stille krav om lære- og elevplad-
ser og ved at stille krav om økologi og 
Svanemærkede produkter og materi-
aler. Det vil vi fortsætte med - gerne i 
dialog med virksomhederne. Det kan 
samtidig fremme den grønne omstilling 
og give nye muligheder for de ansvarli-
ge virksomheder. 

Desuden vil vi arbejde for at fremme 
demokratiske virksomheder, socialøko-
nomiske virksomheder og små lokale 
virksomheder, bl.a. gennem indkøbs- og 
udbudspolitikken, men også ved lokal-
planer, bedre erhvervsstøtte mv. 

Cecilia Lonning-Skovgaard
Venstre

Line Barfod
Enhedslisten

cecilialonningskovgaard.kk.dk
kbh.enhedslisten.dk/ 

spidskandidater-urafstemning-2021
kbh.alternativet.dk/personer/ 

kommunalvalgskandidater

Spørgsmål

I ønsker en by med "sprudlende 
iværksætteri og erhverv". Hvordan 
vil I konkret gøre det nemmere 
for iværksættere og selvstændigt 
erhvervsdrivende at starte og drive 
virksomhed i København?

svar 

Vi kan ikke få for mange investeringer 
i dansk iværksætterkultur. Små og 
mellemstore virksomheder er nogle af 
dem, der beskæftiger flest mennesker 
i Danmark, så dem vil vi gerne have 
mange flere af. 

På den korte bane vil vi gøre det nem-
mere for iværksættere at starte op ved 
at introducere en 2-årig iværksættery-
delse. Dem, der tør satse, og som har 
evnerne til at blive iværksættere, skal 
også have et økonomisk sikkerhedsnet i 
opstartsfasen. 

På den lidt længere bane er det Alter-
nativets plan at støtte iværksætterkul-
turen ved at lade den fylde langt mere 
i uddannelsessystemet. Der skal for 
eksempel være iværksætterrugekasser 
på alle uddannelsesinstitutionerne, hvor 
undervisere og erhvervsfolk skal tilbyde 
faglig sparring til at eleverne. 

Iværksætteriet er dansk levebrød, når 
det er bedst, og det er en mærkesag for 
Alternativet, at Danmark skal have en 
langt stærkere iværksætterkultur.

Franciska Rosenkilde
Alternativet

Spørgsmål

Hvilke konkrete tiltag vil I "rulle ud” 
for at sikre klimamålene for 2025, 
når det gælder mobilitet. Vil I "tvin-
ge" erhvervsdrivende til at skifte 
fra konventionelle biler til el-biler 
eller andet?

svar 

Klimaforandringerne er her, og de 
kalder på handling nu. Vi er stadig langt 
fra at nå vores mål, og derfor skal der 
de næste 4 år for alvor turbo på den 
grønne omstilling. Derfor er det næste 
store skridt at få færre biler i byen. Det 
vil betyde mindre C02-udledning, og det 
vil samtidig betyde mindre luftforure-
ning, en forurening som hvert år koster 
mange københavnere livet. SF ønsker en 
grønnere by, med flere grønne områder 
tæt på hvor københavnerne bor. Derfor 
vil vi fjerne store dele af de parkerings-
pladser vi har i byen, så vi får plads til 
nye grønne områder. Samtidig skal der 
sættes endnu mere skub i de grønne 
renoveringer af byens ældre huse. Vi 
er godt i gang, men vi er langtfra i mål. 
Grøn omstilling betyder, at vi skal gøre 
tingene anderledes, end hvad vi måske 
har været vant til, men det betyder ikke, 
at vi kommer til at fjerne håndværks-
fagene fra København – tværtimod. Vi 
ønsker flere grønne arbejdspladser – og 
så skal VVS’eren stadig kunne komme 
frem, selv om flere gader er bilfri.  

Diesel- og benzinbiler hører fortiden til. 
Står det til os, så er alle diesel- og ben-
zinbiler forment adgang til byen i 2030. 
Alternativerne til diesel og benzin findes 
heldigvis også til håndværkeres behov.

Sisse Marie Welling
SF

sf.dk/politiker/sisse-marie-welling
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”Det første laug, som er Skrædder-
lauget, blev godkendt af biskoppen 
i byen. Dengang i 12-1400-årene var 
laugene religiøse gilder med masser 
af symboler og henvisninger af kristen 
karakter.  København blev først kongens 
i 1400-tallet, hvorefter han godkendte 
laugenes skråer (retningslinjer red.). 
Laugene fik blandt andet til opgave at 
sørge for uddannelse af nye svende, og 
for at antallet af uddannede håndvær-
kere passede til det behov der var i byen 
på det givne tidspunkt. Laugene bliver 
flere, og organisationsformen breder 
sig også til ikke-håndværkere, som 
købmænd, skippere og barberkirurger,” 
siger Jakob Ingemann Parby. 

Håndværkslaugenes privilegier var for-
bundet med både pligter og rettigheder. 
For eksempel måtte slagterne, da de fik 
privilegier i 1400-tallet, love, at der altid 
ville være fersk kød leveret til byen og 
hoffet. Til gengæld fik de så eneret på 
handelen med kød, bortset fra en må-
ned i efteråret, hvor hjemmeslagtning 
var tilladt.

Det er let skyet, da vi mø-
der Jakob Ingemann Parby 
ved indgangen til det nye 
Københavns Museum. 
På hjørnet af Stormgade 
og Vester Voldgade er 

der en særlig ro og idyl, på trods af de 
mange biler der holder i kø lige udenfor 
det kraftige gitter. Krydderurterne står 
flotte og grønne i museets have, der 
består af netop den type krydderurter 
og vækster, der blev fundet ved en 
udgravning af et latrin fra 1700-tallet i 
Pilestræde i København, og er med til at 
lede os tilbage i tiden.

Her i huset, der med sine mange symbo-
ler med mødre og børn bærer præg af 
at være bygget som kontor for Over-
formynderiet, har vi sat museumsin-
spektør Jakob Ingemann Parby stævne. 
Han ved meget om håndværkslaugenes 
historie, og museet har både kårder, 
spænder, parykker og mange andre 
effekter, der kan ledes hen til laugenes 
virke og fællesskaber.

Det at samle sig i et laug går mange år 
tilbage. Faktisk helt tilbage til 1275, hvor 
Skrædderlauget blev godkendt af biskoppen 
over København. Senere er det kongen, der 
giver laugene privilegier og godkender deres 
skrå, det vil sige de bestemmelser, der er 
rammerne for et laug.

Håndværkslaug 
med kongelige 
privilegier

Historien bag laugsvæsenet

Tag til byen og bliv 
håndværker
Indtil midten af 1800-tallet var der en 
klar arbejdsfordeling mellem by og 
land. På landet dyrkede man korn og 
producerede kød, mens købstæderne 
havde monopol på handel og håndværk.

”I byen fremstillede man 
for eksempel møbler, ure, 
værktøj og andre specia-
liserede produkter. Og 
det var samtidig her, man 
handlede med varerne. 
Bønderne skulle til byen, 
hvis de ville sælge dyr 
eller korn i større stil – og 
kunne så bruge nogle 
af de penge de tjente på 
markederne til at købe 
nogle af håndværkernes 
produkter. Det var magt-
havernes måde at udvikle 
byerne på, og det var sam-
tidig byernes eksistens-
grundlag. Laugene blev på 
samme måde etableret 
for at understøtte hånd-
værksmonopoler i byerne. 
Og der findes eksempler 
på, at bylaugene sendte 
folk ud i landområderne 
for at få fat på ”bønha-
sere”, som var folk, der 
uden at være medlem af 
laugene, producerede og 
solgte produkter, som var 
laugenes ret,” siger Jakob 
Ingemann Parby. 

Selv om laugene oprinde-
ligt blev organiseret som 
en slags lægbroderskab, udviklede de 
sig hurtigt til at være organisationer, der 
giver mestrene i lauget monopol og gør 
dem i stand til at regulere tilgangen af 
nye mestre, svende og lærlinge. 

”Inden for hvert laug var der et antal 
mestre, der stod for uddannelsen af 
lærlinge og fordelte de svende, der var 
i byen, mellem sig ved en kollektiv ord-
ning. Ved regelmæssige møder søgte de 
enkelte laug at sikre balancen mellem 

antallet af mestre, svende og lærlin-
ge, så der blev uddannet og optaget 
tilstrækkeligt med svende i lauget, til at 
nogle kunne tage over, når en mester 
enten ikke kunne arbejde mere eller 
døde. Laugenes regler var i høj grad ind-
rettet for at sikre dette kredsløb,” siger 
Jakob Ingemann Parby.  

Lærlinge høvles til
Første skridt på vejen til at blive 
håndværker var, dengang som nu, at 
man skulle i lære. Det var ofte familie-
relationer, der bestemte, om man blev 
håndværker. Særligt blandt mestrene 
gik håndværket typisk i arv fra far til 
søn, men havde man flere sønner, søgte 
nogle også ind i andre fag. Unge fra 
middelklassen, som ikke havde boglige 

interesser, blev også af og til sat i lære. 
Man kom typisk i lære omkring 11-12-års 
alderen og var i lære i cirka seks år. 

Det var et hårdt job at være i lære for 
de fleste. Blandt andet havde svende-
ne dengang det privilegium, at de ikke 
skulle bære deres værktøj selv. Det var 
derfor ofte lærlingen, der måtte slæbe, 
og hvis der ikke lige var en lærling i 
nærheden, måtte mester træde til og 
bære.

Lærlingene var typisk 11-12 år, når de startede. Håndværk og lærlingeloven fra 1889 bestemte at 
læretiden ikke måtte være over 5 år og at lærlingen skulle være under 20 år, når de blev udlært
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Jakob Ingemann Parby 
er musemsinspektør på 
Københavns Museum    

De enkelte laug sikrede 
balancen mellem mestre, 
svende og lærlinge, og at der 
blev uddannet tilstrækkeligt, til 
at nogle kunne tage over, når 
en mester enten ikke kunne 
arbejde mere eller døde. 
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Når en lærling blev færdiguddannet, 
var der nogle helt særlige ritualer, han 
skulle igennem for at blive ”indviet”. Han 
skulle bl.a. lære en særlig hilsen, som 
kun de udlærte svende kendte. Indvi-
elsen foregik med dåb og taler, som 
blev udført af de andre svende i lauget 
og i træfagene blev kaldt behøvling; et 
begreb, der har overlevet til i dag. Men 
dengang kom det helt naturligt af, at 
man lagde den nyuddannede svend på 
høvlebænken og svang en høvl i luften 
hen over hans nøgne krop. Der findes 
beskrivelser af, at svendene af og til lod 
høvlen ramme den indviede, hvilket gav 
nogle skader til den stakkels svend.

På valsen 
”Åh, disse minder fra du var en farende 
svend”, lyder en gammel vise. Og netop 
de farende svende var en vigtig del af 
håndværkskulturen, og dermed også 
laugene, fra starten af 1600-tallet. Her 
blev det et almindeligt krav i flere laug, 
at man først kunne blive mester efter et 
antal år ”på valsen”.  

Det ”at tage på valsen”, som det hed, når 
håndværkssvendene vandrede af sted 
med deres uddannelsesbevis, ransel, 
vandrestok - kaldet en Ziegenhainer - 
og kårde, var helt almindeligt blandt 
de udlærte håndværkere. For at lette 
presset på de få positioner som mester 
i lauget blev det fra starten af 1600-tal-
let et krav, at man som svend skulle 
gå på valsen i tre til fem år for at blive 
mester. Efter de år på landevejen kunne 
man så vende tilbage til sin egen by og 
starte sin egen virksomhed. Fra samme 
tid blev også kravene til udførelsen af 
mesterstykker, og prisen for at blive 
mester, forhøjet, hvilket efterhånden fik 
flere og flere svende til at opgive drøm-
men om at blive mester og i stedet gifte 
sig, mens de stadig var svende.

”Den gang kunne lokale svende ikke 
bare opsige deres arbejde, medmindre 
de kunne dokumentere, at de var udsat 
for vold eller lignende fra deres me-
sters side,” siger Jakob Ingemann Parby.  

Når en svend vandrede og kom til en ny 
by, opsøgte han først laugshuset. Her 

kunne han få forplejning og overnat-
ning, indtil han drog videre på sin van-
dring, eller hjælp til at søge arbejde, hvis 
han ønskede et længere ophold i byen.

”I laugshusene både her i København 
og i andre byer i ind- og udland hang 
der en tavle, hvor man kunne se, hvilke 
mestre, der stod for tur til at ansætte 
nye svende. Oldgesellen (den ledende 
svend, red.) hjalp den nyankomne med 
at finde frem til værkstedet, hvorefter 
mesteren kunne indgå en aftale eller 
sende svenden videre til den næste på 
listen. På den måde regulerede laugene, 
hvor mange, der var i arbejde i forhold 
til, hvor mange arbejdsopgaver, der var i 
byen og hos den enkelte mester. Det var 
nærmest en slags styret arbejdsformid-
ling,” siger Jakob Ingemann Parby. 

De omrejsende svende havde stor 
betydning for både vidensdeling og ud-
veksling af traditioner inden for lauget. 
Når svendene lærte noget nyt i et andet 
europæisk land, tog de teknikken med 
sig hjem, og dermed udviklede fagene 
sig. Samtidig følte mange svende sig 
som en del af et internationalt bro-
derskab, der gav dem en stor styrke i 
tilfælde af arbejdskonflikter og forskel-
lige forsøg fra staten på at begrænse 
laugenes monopol. Et laug kunne 
således standse tilstrømningen af ny 
arbejdskraft, hvis medlemmerne ople-
vede, at deres privilegier blev overtrådt. 
Det skete ved flere lejligheder.

En anden positiv udløber af laugssyste-
met var, at man som ny i en by auto-
matisk blev en del af fællesskabet i ens 
laug. På den måde var man aldrig alene, 
når man kom til en ny by. Der var altid 
ligesindede, man kunne lære at kende. 
Fællesskabet var især vigtigt i forhold 
til at den enkelte havde ret til forplej-
ning og hjælp med jobsøgning, samt at 
lauget tog sig af en under sygdom. 

Fællesskab og håndtegn
Som håndværker havde man mange 
faste ritualer, traditioner og metoder. 
Det havde blandt andet stor betydning, 
når man rejste rundt.

Billederne er fra en 
nutidig svend på valsen, 
fra historien "Rasmus er 

naver" i mester nr. 12.

”Man havde et meget stærkt fællesskab 
inden for de enkelte fag. Man havde 
særlige klædedragter og vandrestave, 
og som svend havde man ret til at bære 
kårde. Man havde også særlige hilsner, 
og så vidt vi ved også særlige håndtegn, 
som man benyttede, når man 
mødte kollegaer i andre lan-
de. Det har været en måde 
at kommunikere på, hvis 
man ikke kunne tale samme 
sprog,” siger Jakob Ingemann 
Parby, der dog fortæller, at 
det er begrænset, hvad for-
skerne ved om håndtegnene. 
Men der er ingen tvivl om, 
at det har været et kommu-
nikationsmiddel mellem de 
farende svende. 

Mange af de rejsende kom 
ikke længere end til Tyskland, 
men især i 1800-tallet findes 
flere bevarede og trykte erin-
dringer om vandringerne, der 
åbenbart har haft interesse 
for en større kreds af læsere. 
Her kan man læse, at en har 
været i Rom, hvor han har 
mødt Bertel Thorvaldsen, 
og en anden er nået helt til 
Grækenland, hvor han i et par 
år blev soldat i den græske 
hær, inden han drog videre til 
det hellige land.  

Vandringerne er i princippet 
ikke stoppet. Den dag i dag er 
der håndværkere, der tager 
på valsen. Men i begyndelsen 
af 1800-tallet indgår flere og 
flere svende ægteskab med 
lokale kvinder, og mange 
bliver også mere nationalt 
bevidste, hvilket ifølge Jakob 
Ingemann Parby betyder, at 
der er færre, som vælger at 
rejse ud med deres håndværk.   

De omrejsende svende havde stor betydning 
for både vidensdeling og udveksling af 
traditioner inden for lauget. Når svendene 
lærte noget nyt i et andet europæisk land, 
tog de teknikken med sig hjem

Historien bag laugsvæsenet
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Optog og kanoner
Oprindeligt var laugene en organisa-
tion for både svende og mestre, der 
havde fælles laugshus og traditioner. 
I takt med at svendene bliver flere, og 
udsigten til at blive mester fortoner 
sig for dem, bliver laugene typisk også 
mere opdelte. Svendene får deres eget 
laugshus og stiller flere krav til mestre-
ne. For eksempel ville ugifte svende ikke 
arbejde sammen med gifte svende. 

En af de traditioner, hvor denne udvik-
ling bliver særlig tydelig, er de såkaldte 
skiltflytninger. Og her skal vi tilbage til 
laugshusene, som man som svend kun-
ne søge til, når man kom til en ny by.

Et laugshus kunne kendes på de skilte, 
der var sat op udenpå huset, med et 
symbol, der viste, hvilket laug, der holdt 

til i huset. Der var også typisk reference 
til kongemagten, da det var kongen, der 
var den, der gav privilegier til laugene. 
Skiltene var derfor et vigtigt element 
for et laug. Når et laug flyttede til et 
nyt hus, eller for dens sags skyld fik et 
nyt skilt, holdt svendene skiltflytninger. 
Snedkerlauget flyttede for eksempel 
skilt tre gange uden at skifte hus. 

”En skiltflytning var en stor begivenhed 
i byen og ikke mindst i laugene, der 
herigennem viste deres magt og ære 
for resten af befolkningen. Svendene gik 
i optog gennem byen med skiltet. Alle 
svende var med, og det betød, at de ikke 
arbejdede den dag, hvor et skilt skulle 
flyttes. De havde efter laugsreglerne 
lov til at holde fri, når der var skiltflyt-
ning.,” siger Jakob Ingemann Parby og 
kommer med et konkret eksempel på 
en skiltflytning:

I optogets forskellige sektioner blev der 
båret en række symbolske genstande 
knyttet til laugets fællesskab og ritua-
ler, herunder laden – en smukt udskåret 
kiste med motiver, der rummede lau-
gets indtægter og vigtigste 
dokumenter – og laugets vel-
komst, en drikkepokal af sølv, 
der indgik i forskellige rituelle 
sammenhænge, blandt andet 
indvielsen af nye svende.

Det var den gang ikke alle, 
der havde lov til at gå i optog 
rundt i byen. Men håndvær-
kerne havde lov til det som 
en del af deres kongelige 
privilegier. Det var svendene 
selv, der betalte for skiltene, 
og under en skiltflytning 
tiljublede de andre laugs 
svende optoget og affyrede 
ved enkelte lejligheder kano-
ner for at fejre begivenheden. 
Efter endt optog festede 
svendene i tre dage. 

”Hele ritualet betød jo, at 
svendene ikke arbejdede i fle-
re dage, og det gjorde at me-
strene flere gange prøvede 
at få stoppet skiltflytninger-
ne. Det lykkedes ikke med det 
samme, da svendene truede 
med at nedlægge arbejdet. 
Men i 1780 blev det alligevel 
ulovligt at holde skiltflytnin-
ger. Derefter hængte man 
skiltet op med taler og skål, 
men uden optog, kanoner og 
lange fester,” fortæller Jakob 
Ingemann Parby. 

Pokaler, faner og 
kister
Et andet ritual blandt hånd-
værkerne var, at de drak af 
pokaler, eller velkomster, 
som de blev kaldt. Navnet 
velkomst kommer formentlig 
af, at pokalerne blandt andet 
blev brugt ved indvielsen af 
nyudlærte svende, og når 
nye svende kom til byen. 

I 1770 gennemførte det københavnske 
snedkerlaug en skiltflytning med et 
optog igennem Københavns gader. Lau-
get udskiftede det skilt, der hang over 
indgangen til deres laugshus og herberg 
i Grønnegade 41. Optoget bestod af 
184 mænd og drenge, der bevægede 
sig gennem det meste af København, 
mens de hujede og vajede med deres 
medbragte faner. En del af svendene 
var klædt i militære uniformer og bar 
sværd, sabler, kårde og rapiers eller 
pistoler. Andre havde bemalede træs-
påner i hatten og bar forskelligt værktøj 
såsom høvle, save og linealer. Nogle af 
optogets deltagere var klædt ud som 
figurer fra den græsk-romerske mytolo-
gi, for eksempel Merkur og Amor, andre 
var sortsværtede, og atter andre iklædt 
rustninger og forskellige mere eksotiske 
dragter, hvis betydning umiddelbart 
var vanskelig at tyde, fortæller Jakob 
Ingemann Parby. 

Historien bag laugsvæsenet

Fremstilling af snedkerlaugets skiltflytning i 1770. Skiltflytning foregik, 
når svendene fik nyt skilt til deres herberg og blev i 1700-tallet end 
kampplads, hvor svendene stolt forsøgte at holde fast i deres særlige 
position i samfundet, som de viste ved at bære skiltet og andre laugs-

genstande gennem byen. I realiteten var flere og flere svende ved at 
blive forvandlet til arbejdere uden håb om nogensinde at starte egen 
virksomhed, hvilket udløste en række arbejdskampe og en laugsreform 
omkring år 1800.

Laugene havde pokaler, som blandt andet blev 
brugt til at byde velkommen til håndværkere 
udefra. Derfor blev de kaldt en "velkomst".

Pokalen og andre laugsgenstande fra 
1700-tallet kan ses i Københavns Museums 
permanente udstillinger.
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Laugets pokal var udsmykket med 
mønter eller medaljer, som de van-
drende svende skænkede som tak for 
deres ophold. Hvert laug havde sin egen 
velkomst og mange af dem findes i dag 
bevarede på Københavns Museum og 
Nationalmuseet.

Pokalerne var langt fra det eneste arte-
fakt som håndværkslaugene var kendt 
for. Et laug havde også en såkaldt lade. 
Det var en kiste, som indeholdt laugets 
regler og andre vigtige papirer. Reglerne 
og respekten for laden gjaldt på tværs 
af landegrænserne.

Alle laug havde også deres egen fane, 
der blev brugt ved festlige lejligheder, 
og som svendene skulle lære at bære 
og svinge med på den rigtige måde.

”Under skiltflytningerne var et af høj-
depunkterne, når svendene viste deres 
evner frem i forhold til at svinge med 
fanen, og også at bruge deres kårde, 
som de, i modsætning til andre borgere, 
havde ret til at gå med,” fortæller Jakob 
Ingemann Parby. 

Privilegier under pres
De kongelige privilegier blev i praksis i 
dagligdagen håndhævet af bystyret, der 
administrerede laugsvæsenets forhold. 
Men indimellem blev det kongen for 
meget med håndværkernes mange 
privilegier, og han truede med at fjerne 
dem. Det var dog ikke nemt, da hånd-
værkerne til gengæld truede med at 
nedlægge arbejdet, hvilket ville betyde, 
at byggeriet blandt andet ville stoppe, 
og så måtte skiftende konger opgive.

Men med tiden kommer laugene under 
pres, og der opstår konflikt imellem 
mesterlaug og svende, og også mellem 
de forskellige fag, som kommer op at 

skændes indbyrdes, blandt andet om 
faggrænser. I 1840 er det tydeligt, at 
strukturen ikke fungerer, og Køben-
havns kommunalbestyrelse bliver ved 
en kongelig resolution pålagt at under-
søge laugsvæsenet og komme med 
anbefalinger til, hvad der kan ændres. 

Det får håndværkerlaugene til at stifte 
Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn 
den 20. november 1840. Et af formålene 
med foreningen var netop at få en sam-
let stemme i debatten og i fællesskab 
præge de forandringer laugsvæsnet 
stod overfor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laugene består i ny form
I 1862 blev næringsfriheden indført, 
og det betød at laugenes særstilling 
og monopoler forsvandt. Men laugene 
består den dag i dag. 

Mange af laugene har stadig deres 
pokaler og faner og holder fast i mange 
traditioner. Betydningen har på mange 
måder ændret sig, men fællesska-
bet, og fastholdelsen af at skabe det 
gode håndværk, består i de 37 hånd-
værkslaug, der er tilknyttet Håndvær-
kerforeningen. Også selv om det er slut 
med at gå i optog gennem byen med 
skilte, kårder og faner. 

 Håndværker
Foreningen
     kbh

I 1862 blev nærings- 
friheden indført, og det 
betød at laugenes sær-
stilling og monopoler 
forsvandt. Men laugene 
består den dag i dag.

Et udplug af de 37 aktive håndværkslaug 
der fortsat arbejder med uddannelse og 
faglighed i København.

Det oprindelige segl for  
Håndværkerforeningen København.

hfk.dk/lyt

Denne historie kan du høre 
som podcast på:
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Ifølge en rapport fra COWI, lavet for 
Dansk Energi, kræver den grønne 
omstilling i gennemsnit 29.000 
fuldtidsjob om året de næste år frem 
mod 2030. Det er særligt inden for 
anlæg, installation og fremstilling 
af specialdesignede komponenter, 
at der er brug for kloge hænder og 
hoveder.

Hvis vi skal i mål med den grønne 
omstilling, er der altså brug for 
flere håndværkere og mere faglært 
arbejdskraft.

Det er baggrunden for en fælleser-
klæring, som Håndværkerforeningen 
København, naturligvis, har tilsluttet 
sig.

"Vi står overfor en kæmpe opgave 
i de kommende 10-20 år, og her 
spiller faglærte håndværkere en 
nøglerolle. Derfor har vi brug for, at 
mange flere dygtige unge mennesker 
- både mænd og kvinder - vælger 
en erhvervsuddannelse," siger adm. 
direktør Christoffer Susé fra Hånd-
værkerforeningen.

Initiativet til erklæringen kommer fra 
beskæftigelses- og integrationsborg-
mester i København, Cecilia Lon-
ning-Skovgaard (V), og kommunen vil 
i den kommende tid sætte fokus på, 
at de politiske visioner kun kan blive 
en realitet, hvis de rette kompetencer 
er til rådighed og virksomhedernes 
efterspørgsel imødekommes.

”Hvis flere af os fremover skal vælge 
en elbil, og mere af den kollekti-
ve trafik skal køre på strøm, har 
virksomhederne brug for elektrikere 
til at udbygge elnettet og opsætte la-
destationer. Vi mangler også VVS’ere 
til at skifte oliefyret ud og installere 
varmepumper og solceller. De mang-
lende hænder er et kæmpe problem 
for den grønne omstilling. Derfor har 
vi brug for de unges lyst til at foran-
dre verden i en mere grøn retning”, 
siger Cecilia Lonning-Skovgaard. 
 

Læs mere på: 

jobtips.kk.dk/grønfremtid

Faglærte håndværkere spiller en nøglerolle, når vi i de kommende 
år skal realisere den grønne omstilling af samfundet. Derfor har 
Håndværkerforeningen, sammen med en lang række parter, skrevet 
under på en hensigtserklæring om at arbejde for, at flere unge skal 
tage en erhvervsuddannelse.

Den grønne omstilling  
har brug for faglærte 
håndværkere

hfk.dk/lyt

Podcast om 
håndværkernes 
rolle i den grønne 
omstilling
Uafhængigt af ovenstående part-
nerskab bragte MESTER i april et 
tema om teknologi i håndværket. 
Her besøgte vi blandt andet muse-
umsinspektør Torkil Adsersen fra 
Danmarks Tekniske Museum.

I MESTERs podcast kan du høre 
et interview med Torkil Adsersen, 
hvor han blandt andet taler om 
håndværkernes afgørende rolle i 
den grønne omstilling.

Find interviewet med Torkil Adser-
sen i din podcast-app eller på 
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Bevar friheden
– husk at sikre dig i tide

Book et møde på 
www.pfs.dk 

– eller ring på 
33 93 86 00

Som selvstændig 
bestemmer du selv 
– også hvornår du 
vil gå på pension

Få styr på dine forsikringer, 
mens du er rask, og begynd at 
spare op så tidligt som muligt.

 33 93 86 00   info@pfs.dk   Følg os på:

 Håndværker
Foreningen
     kbh

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

Nu kan du lytte til historier  
fra magasinet MESTER
mens du arbejder eller er på farten.
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Udefra ligner The Mark en helt 
almindelig industribygning i 
Brøndby. Men når man kommer 
ind, åbner der sig en verden. Du 
træder direkte ind i det store lyse 
fællesrum, med møbler lavet 
specielt til stedet af genbrugstræ 
og metal. De store blankpolerede 
træborde står på rækker med de 
industrielt udseende metalstole. 
Det hele lavet af Rasmus Gjesing, 
der er en af idémagerne på møbler 
og fællesområde på The Mark, der 
ligger lige op ad skoven, og med 
Politiskolen som nabo.

Håndværk og fællesskab 
på kollegiet

Byg dine egne møbler og reparer din cykel eller lav mad i 
fælleskøkkenet. Det er blot nogle af de muligheder, der er på 
The Mark, et nyt kollegium i Brøndby. Målet med The Mark 
er, at beboerne skal lære at bruge deres hænder til at lave 
håndværk, også selv om de ikke er i håndværkslære.

Her møder MESTER - ud over 
Rasmus Gjesing - Iben Marburger 
Juul og Malene Buhl-Andersen 
sammen med de to såkaldte com-
munity managers på stedet, Sofie 
Rossing og Thor Pontoppidan og 
ikke mindst Patrick Kulpa, der er 
ansvarlig for værkstederne, og er 
ham, som hjælper beboerne i gang 
med håndværket. 

Tekst PETER DJURUP

FOTO Per Morten Abrahamsen
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Højskolefølelse og 
håndværk
”Vi vil gerne bygge studieboliger 
med fokus på, at mennesker ikke 
skal være ensomme. Samtidig har 
vi villet skabe nogle rammer, hvor 
de unge kan lære at klare sig selv 
på flere måder,” siger Iben Marbur-
ger Juul, der er partner i virksom-
heden Squaremeter, der blandt 
andet står bag studieboligerne i 
Brøndby.

”Vi vil gerne lave stedet her lidt 
højskoleagtigt. Her kan man bo, 
både når man studerer, men også 
i sit sabbatår. Her kan man lære 
forskellige håndværk enten på vo-
res metalværksted, træværksted, 
kreaværksted eller cykelværksted. 
Vi har planer om at lave et kursus-
forløb, hvor beboerne kan deltage 
og blive inspireret til selv at skabe 
ting med deres hænder. Derfor har 
vi ansat Patrick, der er manden, 
som kan hjælpe og inspirere bebo-
erne,” siger Iben Marburger Juul, 
der selv oprindeligt er uddannet 
kok, og har mange års erfaring fra 
hotel- og restaurationsbranchen. 
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Gør-det-selv
Der er to slags værelser på The 
Mark, men fælles for alle er det, 
at beboerne gerne selv skal bygge 
nogle af de møbler, de skal bruge. 
Og når der skal hænges hylder 
eller andet op, er det også i gang 
med bore- og skruemaskine. 

Det er selvsagt ikke alle, der har 
prøvet det før. Men her kommer 
Patrick til hjælp. Dog skal man ikke 
bare regne med, at han sætter 
hylderne op.

”Jeg har lige hjulpet to nye beboe-
re, der aldrig havde haft en bore-
maskine i hånden før. Først troede 
de, at jeg ville gøre det for dem, 
men i stedet viste jeg, hvordan de 
bruger værktøjet og får målt op til, 
hvor hylderne skal hænge. Og så 
kunne de selv. Nu har de lært det, 
til næste gang de får brug for det, 
og det er hele meningen med det, 
at man selv skal lære at gøre tin-
gene. Hvis ens cykel er punkteret, 

kan man komme ned på cykel-
værkstedet og lappe den selv, og 
har man ikke prøvet det før, viser 
jeg hvordan,” siger Patrick.  

Målet for ham er, at alle skal kunne 
klare sig selv, og meget gerne få 
deres egen værktøjskasse, som de 
kan tage med sig videre ud i livet, 
når de flytter fra The Mark. Derfor 
får alle et fem-timers introkursus, 
når de flytter ind. 

”Når man flytter på kollegium, er 
det typisk første gang man flytter 
hjemmefra. Og så er der typisk 
mange ting, man ikke har prøvet 
før. Men her kan man lære at 
bygge sine egne møbler og gøre 
mange ting, så man kan klare 
sig selv i fremtiden, og det er et 
vigtigt element for os at give de 
unge med sig,” siger Iben Marbur-
ger Juul.

Invitation til 
samarbejde
The Mark vil gerne holde works-
hops for beboerne, hvor håndvær-
kere kommer udefra og hjælper 
med at svejse, save eller hamre, 
når der skal bygges eller repa-
reres møbler. Det kan også være 
kokke, der kommer og laver mad 
med de unge. 

”Vi har allerede dialog med flere 
professionelle håndværkere og 
andre, der gerne vil komme herud. 
Vi har en drøm om, at vi måske 
kan få pensionerede håndværks-
mestre inden for alle håndværks-
fag til at holde en workshop for 
vores beboere,” siger Iben Marbur-
ger Juul som en åben invitation 
til håndværksmestre med tid og 
overskud til at lære fra sig.
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Iben Marburger Juul sammen med Malen 
Buhl-Andersen, de to community managers 
Sofie Rossing og Thor Pontoppidan og 
værkstedsansvarlig Patrick Kulpa.

Squaremeter

m e d l e m  a f

 Håndværker
foreningen
     KbH

Foreløbig har der været en ba-
germester ude og fortælle om at 
bage med surdej, og donere surdej 
til beboerne, og andre har allerede 
vist interesse for at samarbejde 
med det anderledes kollegie, og 
dets beboere. 

Åbent for alle
The Mark er for alle unge, der er 
interesseret i et sted, som ikke 
bare er en kollegiebolig, men der-
imod et fællesskab eller nærmest 
en familie, hvor man kommer 
hinanden ved og laver fælles ak-
tiviteter. Uanset om man er i gang 
med en håndværksuddannelse, en 
universitetsuddannelse eller noget 
helt andet, er man velkommen. 
De to community managers Sofie 
og Thor er dem, der tager imod 
beboerne, viser dem til rette, og 
hjælper med at stable arrange-
menter på benene.

”Vi har lige nu både en 
møbelsnedker, en elektriker, 
en kok, flere fra Politiskolen, 
CBS og KU boende, og der er 
plads til mange flere.

Som community managers sørger 
vi for at alle føler sig velkomne, og 
ikke sidder alene på deres værel-
ser, men kommer ud og er med i 
fællesskabet,” siger Sofie, der har 
det daglige ansvar for beboerne i 
Brøndby, mens Thor primært er på 
Squaremeters andet kollegium på 
Finsensvej på Frederiksberg. 

Lige nu bor der 87 på det anderle-
des kollegium i Brøndby, men der 
er plads til 494, så hvis du kender 
en studerende, der mangler et 
sted at bo, og har lyst til fælles-
skab og til at lære håndværker-
skills, så kig på The Mark. 

Beboerne er klar til at 
bruge deres hænder
I det store fælleslokale sidder et 
par stykker og studerer inden den 
sidste eksamen. Men Terry Bert-
hou, som er 20 år, er i fuld gang 
med at strikke, mens hun hænger 
ud med vennerne. 

”Jeg valgte at bo her, fordi jeg 
gerne vil være mere social, og så 
kan jeg godt lide at bruge mine 
hænder. Jeg har blandt andet lavet 
et smykke af træ på værkstedet, 
og jeg synes det er en fantastisk 
mulighed, at vi kan bruge værk-
stederne. Jeg læser til lærer og 
skal blandt andet have et sidefag 
i Håndværk og design, så derfor 
passer det godt ind, at vi har 
værksteder her på The Mark,” siger 
Terry.

Wilhelm Luertzer er 18 år og 
kommer fra Tyskland. Han læser 
på CBS og har endnu kun brugt 
cykelværkstedet til at reparere sin 
cykel. Men han vil meget gerne 
lære at lave andre ting.

”Jeg vil gerne bygge en stol til mit 
værelse, og måske andre møbler. 
Jeg har ikke prøvet så meget hånd-
værk før, og derfor er det godt, at 
der er sådan nogle muligheder 
her,” siger Wilhelm.

Både Terry og Wilhelm kan godt 
lide at lave mad, og foreløbig har 
Terry arrangeret fællesspisning 
med Latino-tema, da hun er halvt 
peruvianer. Her lavede hun mad til 
40 personer på kollegiet. Der har 
også været indisk aften med en 
beboer, der har rødder i Indien, og 
Wilhelm, der kommer fra Mün-
chen, har planer om at arrangere 
en aften med tysk mad.

The Mark er et kollegie, der sætter 
fællesskabet højt. 

Håndværker 

søges

Er du håndværker og har 
tid og lyst til at hjælpe så 

kontakt Iben Marburger Juul 
hos Squaremeter, der står 

bag The Mark.
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Corona-pandemien har sat fut i danskernes lyst til at handle 
på nettet. Hvordan skal man forholde sig til det, når man er en 
håndværksvirksomhed, der sælger individuelle løsninger efter tilbud? 
Her er det ikke nødvendigvis oplagt at lave en webshop, men derfor 
kan man godt lade sig inspirere af, hvad der virker i andre brancher 
eller hos de håndværksmestre, der allerede har gjort erfaringer med 
webshops og e-handel. Det kan du se eksempler på til sidst i artiklen.

Coronapandemien har 
fået danskerne til at 
købe alt på nettet

INSPIRATION

De fleste håndværksvirksomheder 
sælger og skaber individuelle løsnin-
ger til kunderne – for eksempel om-
bygning af et badeværelse, fremstil-
ling af en brudekjole eller et smykke. 
Det ligger i håndværkets natur, og det 
er netop det, der definerer håndværk. 
Så hvorfor overhovedet begynde at 
tale om e-handel og webshops? Er 
det ikke forbundet med masseprodu-
cerede standardvarer, og dermed det 
stik modsatte af håndværk? Svaret 
er: Både og. 

Pointen er, at selvom det ikke giver 
mening for dig at sælge dine ydelser 
i en webshop, så er det nødvendigt at 
forholde sig til, at kunderne i stigende 
grad handler online. De undersøger 
markedet, sammenligner produk-
ter og lægger deres ordre der, hvor 
’prisen er rigtig’. 

korrekt og ordentligt, men det hand-
ler mindst lige så meget om, at du 
holder hvad du lover, at du kommer 
når du har sagt det, og at kunden har 
tillid til dig,” siger Peter Keller-Larsen. 

Hvordan finder 
kunderne dig?
Når man taler om salg og markeds-
føring, bør du som det første tænke 
over, hvor kunderne kigger hen, når 
de skal have udført et stykke hånd-
værksarbejde. Er man på jagt efter 
et smykke, et stykke kunsthåndværk 
eller en brudekjole, vil de sociale 
medier, særligt Instagram, være et 
godt sted at blive inspireret, mens 
det ofte forholder sig anderledes, når 
en privatkunde skal have bygget om 
derhjemme.

Kan de købe noget i din virksomhed

Standard Unik

Masseproduktion

Enkeltproduktion

Derfor kan online tilstedeværelse og 
markedsføring betale sig mere end 
nogensinde. Du er nødt til at være 
til stede, der hvor dine potentielle 
kunder er, og gøre opmærksom på 
netop din virksomhed, og de ydelser 
du gerne vil sælge til dem. 

Men som håndværksmester er det 
sjældent, at du på forhånd kan skrive 
en fast pris på en ydelse eller et pro-
dukt, så her er det andre forhold, du 
skal slå på for at tiltrække kunderne. 
Det fortæller forretningsudvikler 
Peter Keller-Larsen fra Hovedstadens 
Erhvervshus.

”Det er klart, at nogle kunder ude-
lukkende kigger på prisen. Men for 
størstedelen spiller kvalitet og tillid 
ind. De ved godt, at billigst ikke nød-
vendigvis er bedst. Og her skal man 
forstå kvalitet ret bredt. Det handler 
selvfølgelig om, at arbejdet er udført 

”Hvis det handler om bygningshånd-
værk, vil mange nok starte med at 
spørge i deres netværk, om der er 
nogle der kender en god tømrer, mu-
rer, elektriker og så videre – så det er 
en stor konkurrencefordel, hvis dine 
eksisterende kunder vil anbefale dig 
videre til deres venner. Alternativet 
er, at kunden googler eller kigger på 
en af de forskellige tilbuds-portaler, 
der findes. Det vil være sjældent, at 
kunden går direkte ind på din hjem-
meside som det første,” siger Peter 
Keller-Larsen.

Det betyder dog ikke, at du bare skal 
glemme alt om din hjemmeside. Den 
er stadig vigtig, når du skal overbe-
vise kunden om, at du er den rette til 
opgaven. 

1.

3.

2.

4.

Baggrunden for artiklen er Håndvær-
kerforeningens e-handel matrix, som 
kigger på en virksomheds produkter 
og ydelser ud fra to parametre: Er det 
din virksomhed sælger fuldstændig 
unikt og specialfremstillet til den 
enkelte kunde, eller er det en standar-
diseret ydelse eller produkt? Og ikke 
mindst: Hvor mange enheder kan du 
producere ad gangen?

Virksomheder der sælger unikke 
ydelser og produkter efter tilbud, vil 
derfor placere sig i felt nr. 4. Det kan 
dog være administrativt tungt, og det 
koster meget tid at beregne tilbud 
efter tilbud. 

Vi ønsker at give stof til eftertanke, 
og inspirere til, at du som hånd-
værksmester overvejer, om det kan 
give mening for dig og dine kunder 
at ’flytte’ din virksomhed over i et af 
de andre felter, og dermed gøre det 
nemmere for kunderne at finde frem 
til din virksomhed, vurdere om du er 
den rette til opgaven, og købe.

TIP
Overvej hvad kvalitet 
betyder for dig og din 
virksomhed, og oversæt 
det til, hvad det betyder for 
kunden. 
 
Hvilken konkret værdi giver 
det kunden, at du er 3. ge-
neration i virksomheden, at 
I uddanner lærlinge, eller at 
virksomheden er medlem 
af din arbejdsgiverforening, 
dit laug og Håndværkerfor-
eningen?



du kan give et prisoverslag på 
baggrund af. På den måde kan 
kunden forholde dit prisover-
slag til sit budget og eventu-
elt ’shortliste’ din virksomhed. 
Og så skal du naturligvis ud 
og kigge for at give et rigtigt 
tilbud. 
 
Alternativt kan du overveje 
at beskrive en række stan-
dardydelser, så kunden selv 
kan ’beregne’ et prisoverslag; 
’Udskiftning af 1 m2 vægfli-
ser – 2 arbejdstimer af 475 kr.’ 
’Flisetype 1 koster 300 kr./m2, 
flisetype 2 koster 175 kr./m2’ 
og så videre.
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Din hjemmeside skal 
vise kunden, at du er 
den rigtige til opgaven
”Din hjemmeside skal overbevise 
kunden om, at hun trygt kan over-
lade det til dig at løse den opgave, 
hun står med – ellers vil hun aldrig 
kontakte dig. Men når det handler om 
håndværk og andre personlige eller 
unikke services, taler man tit om, at 
der er en informations-asymmetri 
- altså at der er forskel på, hvad du 
ved, og hvad kunden ved, om hvordan 
en opgave skal udføres. Derfor kan 
du med fordel beskrive, hvilke typer 
opgaver I kan løse, og vise eksempler 
på opgaver, du har udført tidlige-
re,” forklarer Thomas Frick, der er 
adjunkt på Institut for Digitalisering 
på CBS.

Thomas fortsætter: ”Kunderne 
vælger en håndværker, som de har 
tillid til. Derfor skal du allerede på 
hjemmesiden starte med at opbygge 
den tillid og troværdighed, der er 
nødvendig, for at kunden vælger dit 
firma til opgaven.”

Og selvom det ikke er relevant for 
dit firma at starte en webshop, kan 
du sagtens lade dig inspirere af den 
måde, man præsenterer produkter, 
og ikke mindst pris, på i en webshop. 

Overgå kundens 
forventninger
”Der er en gammel tommelfinger-
regel, der siger, at hvis kundernes 
oplevelse overgår deres forventning, 
så vil de købe – og sandsynligvis 
komme igen,” fortæller Peter Kel-
ler-Larsen. 

Og det behøver ikke at være store 
ting. Du kan for eksempel præsentere 
dig selv og din virksomhed i et kort 
videoklip på jeres hjemmeside, eller 
sende en håndskrevet hilsen når du 
er færdig med opgaven. Du kan også 
invitere kunden til at ’være med’ i 

processen, når du udarbejder dit 
forslag til en løsning.

”I dag findes der forskellige foto-
programmer, som gør det muligt at 
vise, hvordan tingene vil se ud, når 
du er færdig. Hvis det handler om 
at ombygge et badeværelse, så sæt 
den nye vask og de nye fliser ind på 
et billede af badeværelset med hjælp 
fra et AR eller VR-program, så kun-
den kan se den forskel, du leverer,” 
foreslår Peter Keller-Larsen. 

Et mere lavpraktisk alternativ er, at 
du sørger for at have nogle gode bil-
leder fra tidligere ombygninger, der 
viser netop den farve fliser sammen 
med den vask, som du kan sende til 
kunden. 

Gør det nemt at købe
Og så skal du gøre det nemt for 
kunden at ’gå videre’ og kontakte dig. 
Her kan du med fordel oprette en for-
mular på hjemmesiden, som sender 
en besked direkte til din indbakke. 

”For hvert led der går – fra kunden 
ringer dig op, du beder dem sende et 
billede, hvorefter du har et uddyben-
de spørgsmål eller skal forbi og kig-
ge, før du kan give et tilbud – falder 
der nogle kunder fra. Så jo nemmere 
du kan gøre det for kunderne, desto 
større er chancen for, at de køber,” 
siger Thomas Frick. 

Og så er der prisen. Det er ofte et af 
de spørgsmål, som kunden gerne vil 
have et bud på tidligt i forløbet, så 
hun kan vurdere om det passer med 
hendes budget. 

”Hvorfor skal en håndværker altid 
give tilbud? Hvorfor ikke vende det 
om ved at opsætte en række stan-
dardløsninger med enhedspriser, så 
kunderne selv kan regne prisen ud? 
Det kræver måske lidt mod, men det 
vil kunne spare dig for meget admi-
nistrativ tid. Og så er kunden oveni-
købet et skridt tættere på et køb, når 
hun først henvender sig,” siger Tom 
Lindquist.

Tip
Gør det nemt for kunden at 
se, hvilke typer opgaver I 
løser, og hvor din virksom-
hed er specialist. Ligesom 
guldsmeden, der skelner 
mellem fingerringe, øren-
ringe og halskæder;  frisø-
ren, der skelner mellem 
klip og farve; konditoren, 
der skelner mellem brød og 
kager. 
 
Skriv på din hjemmeside 
om de arbejdsopgaver, hvor 
din virksomhed for alvor 
skiller sig ud, og overvej, 
om du kan ’standardisere’ 
opgaverne og priserne: ”Vi 
er en alsidig byggevirksom-
hed, der især er stærk til 
at renovere badeværelser, 
skifte fuger og filse facader. 
Se bare her, hvilke opgaver 
vi tidligere har udført”.  
 
Brug gode billeder fra 
opgaver du har løst, og 
som kunden kan se sit eget 
projekt i, og spørg tidligere 
(og derfor forhåbentlig 
tilbagevendende) kunder, 
om du må bruge dem som 
reference på din hjemmesi-
de: “Tag ikke mit ord for, at 
vi løser opgaven ordentligt 
– spørg i stedet familien 
Nielsen i Husum”.

Tip
Overvej om du kan ’kortslutte’ 
tilbudsprocessen og give kun-
den et prisoverslag, frem for 
at du skal bruge (lang) tid på 
at udregne et færdigt tilbud. 
Når du alligevel ved, at kun-
den spørger 2-3 (nogle gange 
flere) andre håndværkere om 
en pris på det samme arbej-
de, kan det spare dig for en 
masse tid.  
 
Opret en formular på hjem-
mesiden, hvor kunden kan 
sende en kort beskrivelse 
af opgaven, lave de mest 
nødvendige opmålinger og 
vedlægge et 3-4 billeder, som 

Peter Keller-Larsen, forretningsudvik-
ler hos Erhvervshus Hovedstaden.

Peter er ekspert i innovation og forret-
ningsudvikling og rådgiver virksom-
heder, om hvordan de kan ’få styr på 
forretningen’ og vokse. Blandt andet 
gennem digitalisering af virksomhe-
dens forretningsgange.

Thomas Frick, adjunkt på Institut for 
Digitalisering, CBS.

Thomas forsker blandt andet i, 
hvordan man skaber effektiv digital 
markedsføring.

Tom Lindquist, sparringspartner, tidl. 
el-installatør og ejerleder.

Tom er uddannet el-installatør og har 
i 16 år været direktør og ejerleder i 
virksomheden Høyrup & Clemmen-
sen. I 2019 ejerskiftede Tom Lindquist 
sig ud af virksomheden og startede 
sin egen konsulentvirksomhed. Tom 
faciliterer Håndværkerforeningens 
ejerlederseminarer – læs mere på hfk.
dk/ejerleder.

INSPIRATION

Foto rupixen.com
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Webshoppen er en 
digital udgave af 
mit showroom
Guldsmed Mads Heindorf bruger sin webshop som 
et digitalt udstillingsvindue, på samme måde som 
når han udstiller smykker i montrerne i sin fysiske 
butik. Her kan kunderne se Mads’ stil og prisniveau, 
og få inspiration til de smykker de gerne vil købe. 

”90 procent af de smykker jeg laver er individuelt tilpasset. 
Så de smykker jeg viser frem i såvel butik som webshop, er 
til inspiration. Derfor er jeg altid i personlig dialog med alle 
kunder om, hvordan deres smykke skal se ud, uanset om 
de kommer ind via webshoppen eller i butikken,” fortæller 
guldsmed Mads Heindorf.

Mads Heindorf har haft sin webshop i mange år, og efter 
længere tids overvejelse har han netop lanceret sin nye 
webshop. 

”Jeg handler selv rigtigt meget på nettet, og jeg tror at on-
linehandel er en del af fremtiden. Folk bliver mere og mere 
trygge ved at handle online, og de køber også dyrere ting. 
Så det handler selvfølgelig om at følge med tiden,” siger 
Mads Heindorf.

For Mads har overvejelsen gået på, om det kan betale sig 
at drive en webshop. Og konklusionen er, at det kan det 
godt.

”Jeg producerer ikke til lager, så uanset om kunderne 
kommer ind i butikken eller bestiller i webshoppen, så skal 
smykket laves på værkstedet. Derfor ser jeg webshop-
pen som et supplement til at kunderne kommer ind i min 
fysiske butik. Forskellen er, at i webshoppen kan kunderne 
sidde derhjemme – i hele Danmark eller for den sags skyld 
i hele verden - om aftenen og kigge i ro og mag og beslut-
te sig for, hvilket smykke de vil købe. Og når de bestiller i 
webshoppen, ringer jeg dem op, så vi kan aftale, hvordan 
smykket endeligt skal se ud – ligesom jeg gør, hvis kunden 
var trådt ind i min butik,” slutter Mads Heindorf.

Webshoppen er en 
forlængelse af det,  
vi gør i forvejen
Malte Gormsens Møbelsnedkeri leverer primært 
totalindretninger, men Malte har også udviklet 
en møbelkollektion med et fast udvalg af 
håndsnedkererede møbler, som kan bestilles ’for 
sig selv’. Møblerne produceres på bestilling til den 
enkelte kunde, og de vil udgøre størstedelen af 
sortimentet i den kommende webshop. 

”Vi er et møbelsnedkeri med egen møbelkollektion, som man 
normalt vil bestille på værkstedet. Så selvom det ikke ligger 
lige for os som håndværksvirksomhed at skulle starte en 
webshop, så vil det for os være en forlængelse af noget, vi gør 
i forvejen. Men vi er også i et kvalitets- og prissegment, hvor 
de fleste gerne vil se og føle på varerne, inden de køber. Så jeg 
forventer, at mange kunder stadig vil komme på værkstedet 
eller i vores showroom, inden de bestiller,” fortæller snedker-
mester Malte Gormsen.

Ved online-handel kan priselementet komme til at overskygge 
ting som kvalitet, service, tillid og individuel tilpasning. Men 
det er Malte Gormsen ikke nervøs for.

”Vores produkter er håndsnedkererede og specialproduce-
rede, så det er ikke muligt at finde det samme andre steder. 
Selvfølgelig kan du købe en stol eller et bord, men så er det 
ikke vores. Vi har ikke behov for at producere tusindvis af de 
samme møbler til lager – vi går op i håndværk og kvalitet, og 
producerer det som kunderne bestiller,” siger Malte Gormsen.

Og netop fordi Malte Gormsens møbler er så eksklusive, har 
Malte valgt at indgå aftaler med et møbeltransportfirma i ste-
det for en almindelig fragtmand. Det giver Malte en sikkerhed 
for, at møblerne kommer frem i god behold, og så er der den 
miljømæssige sidegevinst, at der skal bruges mindre emballa-
ge til indpakningen.

”Jeg ville jo allerhelst levere alle møbler selv, men det kan 
selvfølgelig ikke lade sige gøre. Så ved at sikre ordentlig og 
sikker transport viser vi overfor kunderne, at det er et sned-
kermøbel de har købt. ”Webshoppen er første skridt på vejen 
til at styrke vores internationale markedsføring og eksport. 
For hvis folk ser et flot billede på Instagram og får lyst til at 
købe, så skal vi helst kunne lede folk ind i shoppen med det 
samme,” slutter Malte Gormsen.

For os er  
tilgængelighed  
vigtigt 
Kunsthåndværker-duoen Claydies skaber primært 
keramik og koncept-kunsthåndværk til udstillinger 
og museer. Men de har valgt også at have en 
webshop, hvor de sælger mindre serier af keramik 
til private kunder, ligesom de sammen med tre 
andre kunsthåndværkere er med i butikken ’Keramik 
og Glasværkstedet’ i Indre By. 

”Det er et par år siden, at vi traf en beslutning om at starte 
en webshop. Vi ønsker at have webshoppen som et vindue, 
hvor vi kan sælge mindre serier af vores keramik, hvis det 
giver mening. Det er ikke en beslutning, vi har truffet ud 
fra et forretningsmæssigt synspunkt, men fordi vi gerne 
vil være tilgængelige for folk, som ikke lige bor rundt om 
hjørnet i København. Og vi har da også fået ordrer så langt 
væk fra som Japan og USA,” fortæller Tine Broksø, der er 
den ene halvdel af Claydies.

Tine Broksø fortæller, at når først webshoppen er sat op, 
kræver det ikke ret meget arbejde at administrere. Tine får 
en mail fra webshoppen, når en kunde har bestilt en vare, 
og når varen er pakket og sendt af sted, taster hun det ind i 
systemet, så betalingen bliver opkrævet.

”Det som er sværest, er i virkeligheden at gøre folk op-
mærksomme på muligheden for at handle i vores webs-
hop. Altså markedsføringen,” siger Tine Broksø. 

Tine og Karen skaber hovedsageligt unika-produkter, men 
de har nogle enkelte brugsting, som de kan serieproduce-
re. Dels til webshoppen, dels til den fysiske butik. Det er for 
eksempel deres græsvaser og et sæt håndmodellerede 
kander. 

”Vi elsker at skabe udstillinger og koncepter, men der er 
også en stor tilfredshed i vekselvirkningen ved nogle gan-
ge at have fokus på håndværket og de brugsting, vi kender. 
Det giver en pause, som ofte fører til ny inspiration,” slutter 
Tine Broksø.

Jeg fik en webshop 
for at kunne servicere 
mine kunder bedre
Flere af konditor John Jønssons kunder efterspurgte 
muligheden for at få leveret brød og kager. Derfor 
har John indgået samarbejde med webshoppen 
KringleXpressen, som står for både administration 
og levering. 
 
 
”Jeg har altid levet af at sælge over disken, men flere 
og flere af mine eksisterende kunder begyndte at 
efterspørge muligheden for at få leveret brød og 
kager. Så da KringleXpressen henvendte sig til mig og 
tilbød en fiks og færdig løsning, inklusive at de står for 
leveringen, besluttede jeg mig for at sige ja. Jeg slipper 
for administration, og ordresedlen bliver printet direkte i 
bageriet, så mine svende ved, hvad de skal producere, når 
de møder ind,” fortæller konditormester John Jønsson.

Webshoppen har betydet ekstra omsætning i Johns 
Kagehus, og mange af de nye kunder i webshoppen er 
virksomheder og kantiner. Målet for John Jønsson er, at den 
ekstra omsætning skal kunne ’betale’ for en ekstra lærling 
i bageriet.

”Corona-pandemien har betydet, at omsætningen i webs-
hoppen ikke har været helt så høj, som vi forventede, men 
heldigvis har vi haft stigende omsætning i butikken, så vi 
alligevel har kunnet ansætte en ekstra lærling,” fortæller 
John Jønsson.

Når folk handler på nettet, bliver prisen ofte afgørende. 
John Jønsson har dog det princip, at prisen skal være den 
samme i webshoppen og den fysiske butik.

”Mine kunder er mine kunder, lige meget om de handler i 
butikken eller på nettet. Derfor koster brødet og kagerne 
det samme de to steder,” siger John Jønsson.

Case Guldsmed Mads Heindorf Case Malte Gormsens Møbelsnedkeri Case Kunsthåndværker-duoen ClaydiesCase John Jønsson KringleXpressen 

www.madsheindorf.com www.maltegormsen.dk www. kringlexpressen.dk/bager/johns-kagehus www.claydies.dk/shop



52

Start med et 
digitaliseringstjek
”Digitalisering handler om at gøre det 
lettere for dig at drive din virksom-
hed. Og så kan du bruge den viden og 
data, du samler i dine it-systemer, til 
at få bedre overblik over dine kunder. 
Både dem du har i forvejen, men også 
hvem dine nye kunder er, og hvor de 
har fundet dig. Så for at få mest muligt 
ud af din markedsføring, skal du altså 
have styr på din virksomhed,” siger 
Peter Keller-Larsen fra Hovedstadens 
Erhvervshus.

”Jeg har udviklet et skema, som man kan 
bruge til at lave et digitaliseringstjek af 
virksomheden. Jeg plejer at sige, at det 
handler om at finde hullerne i osten. 
Sidder du med papirlapper og Excel, og 
noterer når en kunde ringer, eller har du 
et it-program, der holder styr på det for 
dig, og hvor dine medarbejdere selv re-
gistrerer deres opgaver og timeforbrug 
via en app, så du ’bare’ skal trykke på en 
knap og sende en regning, når opgaven 
er færdig?” spørger Peter Keller-Larsen.

Ingen er for små
Peter Keller-Larsen gør samtidig op 
med en indvending, som han ofte hører, 
nemlig: ‘Vi er for små til at det er rele-
vant at digitalisere virksomheden’.

”Digitalisering handler om at gøre den 
daglige administration lettere. For ek-
sempel ved at holde styr på dine ordrer, 
dit bogholderi eller dine medarbejderes 

løn. Uanset størrelse kan digitalisering 
hjælpe til at frigøre tid til dig, til at lave 
det du brænder for,” siger Peter Kel-
ler-Larsen. 

Kom med til 
Ejerlederseminar om 
digitalisering
Vi følger op på dette tema på næste 
ejerlederseminar, hvor vi har inviteret 
Peter Keller-Larsen. På ejerledersemi-
naret sætter vi fokus på, hvordan du 
kommer i gang (eller videre) med at 
digitalisere din virksomhed.

”Jeg ved godt, at mange håndværksvirk-
somheder, særligt inden for byggefa-
gene, har susende travlt i øjeblikket, 
og at ting som forretningsudvikling 
og digitalisering derfor kommer lidt i 
baggrunden. Men det er vigtigt, at man 
som ejerleder hele tiden gør, hvad man 
kan, for at optimere sin virksomhed 
og administration, så man er bedst 
muligt rustet til de perioder, hvor der 
er knap så travlt,” siger Tom Lindquist, 
som faciliterer Håndværkerforeningens 
ejerlederseminarer. 

I forbindelse med det kommende 
ejerlederseminar efterlyser vi delta-
gere, som har lyst til at mødes med 
Peter Keller-Larsen på forhånd og 
gennemføre et digitaliseringstjek. Den 
viden og de erfaringer der kommer ud 
af disse digitaliseringstjek, vil vi bruge 
som udgangspunkt for drøftelserne på 
ejerlederseminaret.

INSPIRATION

Håndværkerforeningens ejerlederseminar

NOV

9

Kom i gang (eller videre)  
med at digitalisere din virksomhed 

Digitalisering handler om at gøre den daglige administration 
lettere og frigøre tid til dig, til at lave det du brænder for. Men 
hvad betyder digitalisering konkret i en håndværksvirksom-
hed eller -butik, og hvor skal man starte? 

Det sætter vi fokus på i dagens seminar, hvor vi har inviteret 
Peter Keller-Larsen, der er forretningsudvikler i Hovedsta-
dens Erhvervshus. Peter er ekspert i forretningsudvikling, og 
rådgiver blandt andet virksomheder om digitalisering af virk-
somhedens forretningsgange. Drøftelserne tager udgangs-
punkt i et skema, som Peter har udviklet. Det bruger han til at 
lave et digitaliseringstjek af virksomheden. 

Seminaret giver dig konkret viden med hjem, om hvor du kan 
optimere dine forretningsgange og forhåbentlig spare tid og 
ressourcer på det administrative arbejde. Og så kan digitali-
sering hjælpe dig til at bruge den viden og data, du samler i 
dine it-systemer til at få bedre overblik over dine kunder. Både 
dem du har i forvejen, men også hvem dine nye kunder er, og 
hvor de har fundet dig.

hfk.dk/ejerleder

Ejerlederseminaret faciliteres 
af Tom Lindquist og foregår 
den 9. november 2021,  
klokken 15-19 i Moltkes Palæ.

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

Bindende tilmelding senest 
den 4. november 2021. 



54 55

Ny guide viser vej  
til kunsthåndværk 
og design

Tidligere på sommeren udkom den 
nye Craft & Design Guide, som er en 
sand eksplosion af smukke billeder og 
indtryk. Guiden viser læseren vej til en 
bred mangfoldighed af lokale kunst-
håndværkere og designere i København, 
Nordsjælland og på Bornholm. Delta-
gerne i guiden er alle medlemmer af 
Danske Kunsthåndværkere og Designe-
re og arbejder i mange slags materialer 
som keramik, glas, tekstil, ædelmetal, 
træ og genbrugsmaterialer, og man kan 
finde alt fra brugsting og beklædning til 
interiør og unika.

Den nye flotte Craft & Design Guide viser vej til 
69 dygtige kunsthåndværkere og designere i 
København, Nordsjælland og på Bornholm.

1.

2.
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dkod.dk/craft-design- 
guide-copenhagen- 

north-sealand-bornholm/ 
deltagere/

”Vi har længe haft et ønske om at 
skabe en oversigtsguide over værk-
steder og butikker i København, 
Nordsjælland og på Bornholm. 
Og guiden er for alle dem, der er 
nysgerrige og kvalitetsbevidste, 
og som ønsker at møde udøvende 
kunsthåndværkere og designere i 
deres egne værksteder og butikker 
og opleve værkernes tilblivel-
se,” fortæller keramiker Helene 
Schjødts, der er en af initiativtager-
ne til guiden.

”Jeg er meget stolt af resultatet, og 
jeg synes at guiden på fornem vis 
viser den store bredde og spænd-
vidde, der er hos vores mange 
dygtige kunsthåndværkere. Guiden 
er både målrettet internationale 
turister og et dansk publikum, og 
det har været en stor fornøjelse at 
se, at publikum har taget godt 
imod guiden,” siger Helene 
Schjødts.

Den fysiske 
Craft & Design Guide 
er suppleret med en online over-
sigt, hvor man kan finde yderligere 
oplysninger om deltagerne.  
Guiden vil blive opdateret en gang  
om året.

Craft & Design Guide er gratis. Du 
kan hente guiden hos Visit Copenha-
gen på Axeltorv i København og hos 
de kunsthåndværkere og designere, 
der er med i Craft & Design, samt 
på en række museer, hoteller og 
kulturhuse. 

Find den digitale guide på:

Guiden er støttet af 
Martha og Paul Ker-
rn-Jespersens Fond, 

og det grafiske layout 
er udarbejdet af Signs 

& Wonders. Guidens 
projektgruppe består 

af Keramiker Esther 
Elisabeth Pedersen, 

Pottemager Ane 
Schollert, Glaskunst-

ner Bettina Schori 
og Keramiker Helene 

Schjødts, alle fire 
medlemmer af både 
Danske Kunsthånd-

værkere og Designere 
og Håndværkerfor-

eningen København.

1. Keramiker Helene 
Schjødts

2. Glaskunstner 
Bettina Schori

3. Smykkeformgiver 
Karen Fly

4. Pottemager Ane 
Schollert

5. Keramiker Ester 
Elisabeth Pedersen

6. Kunsthåndværker 
Marianne Johnstad

3. 4.

5.

6.



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

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

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

SEP

24

MEDLEMSFEST
Velkommen til en storslået aften i byens smukkeste 
palæ. Oplev alt hvad vores nye forpagter kan byde 
på, med en udsøgt treretters menu inkl. vin, kaffe og 
avec, fri bar og musik.

Efter corona-pandemien har lukket verden i mere end et år, 
trænger vi til at komme ud, få noget godt at spise og drikke, 
og måske en lille svingom på dansegulvet.

Derfor inviterer Håndværkerforeningen alle medlemmer 
med ledsager til medlemsfest i Moltkes Palæ fredag den 
24. september 2021.

hfk.dk/aktivitetscenter

Moltkes Palæ følger en 
række interne Covid-19-
forholdsregler, og vi opfylder 
naturligvis de til enhver tid 
gældende restriktioner fra 
myndighederne.

Moltkes Palæ

Fredag den 24. september 2021.  
Kl. 18:00 - 02:00.

Pris for medlemmer: 
500 kr. (værdi 1.500 kr.)

Pris for ledsagere:  
800 kr. (værdi 1.500 kr.)
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På falderebet

Uddannelse er ikke  
bare uddannelse
Uddannelse er godt – meget uddannelse 
er meget godt. Det er mantraet i Danmark, 
hvor flere end 67.000 nye studerende i 
disse dage starter på en videregående 
uddannelse. Det er det næsthøjeste optag 
nogensinde.

Men der er forskel på uddannelse, og det 
store spørgsmål er, om vi som samfund 
har mere brug for nogle uddannelser end 
andre? Det klare svar er: Ja. 

Det bliver vi nødt til at forholde os til.

Vi har i samfundet opbygget en fortælling 
om, at erhvervsmæssig succes hænger 
sammen med en akademisk uddannelse. 
Det kan vi se på ansøgertallet til de vide-
regående uddannelser, og det afspejler sig 
også i de unges valg af ungdomsuddannel-
se. Antallet af unge der får en studenter-
eksamen, er steget med 47 procent siden 
2010, mens antallet af unge der gennemfø-
rer en erhvervsuddannelse, er faldet med 
30 procent i samme periode.

Det er et kæmpe problem, fordi vi står over-
for en massiv mangel på faglært arbejds-
kraft i de kommende år, hvor særligt den 

grønne omstilling kræver dygtige faglærte. 
Samtidig kan vi se, at dimittendledighe-
den er høj – i dag er 4 ud af 10 dimittender 
ledige.

På side 1 i forældrehåndbogen står der, at 
man skal give sit barn bedre muligheder 
i livet end en selv. Det tolker samfunds-
stemningen som, at de unge skal tage 
en lang videregående uddannelse. Der 
er naturligvis intet galt i at vælge en 
akademisk uddannelse for den enkelte. 
Men er det nødvendigvis den bedste vej 
at læse historie på universitetet, hvor 
dimittendledigheden er tårnhøj og job-
mulighederne usikre, når erhvervslivet 
samtidig skriger på faglært arbejds-
kraft. 

Den bedste uddannelse er den, der fø-
rer til beskæftigelse, og som samfund 
er det et stort problem, at vi rammer 
så skævt i forhold til at sikre, at vi 
uddanner nok med de erhvervskom-
petencer, som vi ved, der er brug for. 

Christoffer Susé  

adm. direktør


