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Nu skal vi se
fremad igen
Selvom vi i disse uger og måneder
oplever en verden, som stadig er ved
at komme sig ovenpå næsten halvandet år med en global pandemi, så kan
vi se frem mod et nyt og tindrende
2022.

Men heldigvis er den dagligdag, som
vi alle har længtes efter, tilbage. Og
nogle har endda talt om, at vi måske
er på vej ind i en ny udgave af ’de brølende 20’ere’. Om det kommer til at gå
så vidt, ved jeg ikke.

Lige nu er tingene på mange måder
vendt op og ned – der mangler arbejdskraft i flere brancher, og måske
når julegaverne ikke frem til butikkerne inden jul. Men generelt står dansk
økonomi stærkt; vi er kommet godt
igennem coronakrisen, og rekordmange danskere er i job. Der er mange
miksede signaler, og hvis man er den
pessimistiske type, så er der masser
af ting man kan gribe fat i.

Det betyder ikke, at der ikke er noget,
der kan gøres bedre. Den lokale
erhvervspolitik i København er et godt
eksempel, og derfor glæder jeg mig til
at samarbejde med den nye Borgerrepræsentation om at forbedre vilkårene for erhvervslivet.
For København er en by for alle – og
det skal den gerne blive ved med at
være.

Men som det nok er mange bekendt,
er jeg ukuelig optimist. Og må jeg i
den forbindelse blot huske læseren
på, at aviser, nyhedsmedier og politikere lever af at tegne konflikter (og
ulykker) hårdt op.

Paul Chr. Skovbakke Hansen, info@paulskovbakke.dk
Korrektur:

Søren Nørby
Per vangekjær

Annoncesalg:
Tryk:
Tilsluttet:
Kontrolleret oplag:

Christoffer Susé, csu@hfk.dk

FORMAND

REDHILL
Danske Medier
4.005

3

m
nº
18

22
Vi hylder årets dygtigste

Æreshåndværker

håndværkere

Søren østergaard

6

Improvisationens MESTER

Årets Æreshåndværker Søren Østergaard

80 medaljer

har bygget en karriere på at improvisere
og tænke ud af boksen.

til hovedstadens dygtigste
nye håndværkere

30
Smagens Time

Medaljemodtager Anna Emilie Strøyer Sørensen
er uddannet kok, og arbejder på Lumskebugten,
som 6. oktober havde besøg af 61 børn og unge i
forbindelse med Smagens Time.

34
Mit yndlingsværktøj

38
På gokartbanen

Sølvsmed Michael Weihes
yndlingsværktøj er en
optrækningshammer, som
han har arvet efter sin far.

Skoleelever gav den gas på gokartbanen,
og lærte om science og mekanik.

Go
kart

&

science

Håndværkerforeningen København'S

medaljeuddeling
80 medaljer

1.2 million

til hovedstadens dygtigste

i legater til den nye

nye håndværkere

generation

Københavns Rådhus og de mange festklædte gæster dannede en fantastisk
ramme, da Håndværkerforeningen København hyldede årets dygtigste
nyuddannede håndværkere med medaljer og legater.

Hendes Majestæt Dronningen
var tilstede ved medaljeuddelingen, og ønskede hver af
medalje- og legatmodtagerne
tillykke.

Håndværkerforeningens medaljeuddeling er en tradition, der går helt tilbage
til 1867. Og det er kun de dygtigste
nyuddannede håndværkere forundt at
modtage Håndværkerforeningens medalje. Tirsdag den 28. september 2021
trådte 80 nye håndværkersvende ind i
rækken af medaljemodtagere, ved en
stor ceremoni på Københavns Rådhus.
Det er de københavnske håndværkslaug, der hvert år indstiller deres
dygtigste nyuddannede håndværkersvende til Håndværkerforeningens
medalje, og medaljeuddelingen er håndværkets måde at byde en ny generation
velkommen i håndværkets rækker på.
Hendes Majestæt Dronning Margrethe
var til stede og ønskede hver af de
unge medaljemodtagere tillykke. Ud
over Dronningen deltog en lang række
prominente gæster fra ’det officielle

Danmark’, samt naturligvis medaljemodtagernes familie og venner,
repræsentanter fra de tekniske skoler
og de læremestre, der har uddannet de
dygtige håndværkere.
”Medaljeuddelingen er en vigtig fejring
af, at de unge håndværkere har afsluttet deres uddannelse med et rigtigt flot
resultat. Det er en særlig hæder, som
disse unge håndværkere modtager,”
siger Håndværkerforeningens formand,
malermester og oldermand Per Vangekjær.
De 80 medaljemodtagere er uddannet
inden for 24 forskellige fag, og det er
med til at vise bredden af håndværket.
Fælles for alle er, at de har afsluttet
deres svendeprøve med topkarakterer.
”Med Håndværkerforeningens medalje
hylder vi årets dygtigste nyuddannede

håndværkere for at vise, hvad faglig
dygtighed og engagement kan føre til,”
siger Per Vangekjær.
Legater for 1,2 million kroner
Ud over Håndværkerforeningens
medaljer bliver der uddelt legater fra
virksomheder, laug og fonde for intet
mindre end 1,2 million kroner. Blandt
andet blev der uddelt to rejselegater på
100.000 kr. fra A.P. Møller Fondens legat
til unge håndværkeres videre uddannelse i udlandet.
”Det har altid været en del af håndværkets DNA at rejse ud i verden for at
lære, og lære fra sig. Med uddeling af de
to rejselegater fra A.P. Møller Fonden,
støtter Håndværkerforeningen København og A.P. Møller Fonden op om en af
håndværkets ældste traditioner,” siger
Per Vangekjær.

2021

2021

Medalje- og legatmodtagere

Medalje- og legatmodtagere

Danske Anlægsgartnere
Københavns Kreds

Københavns
Bagerlaug

S ø l v

B r o n z e

Freja Pi Møller

Ronni Flade

A n læ g sg a r tn e r p le j e te k n i k

Bager

Direktør Ib Henriksens Fonds
Rejselegater

Københavns Bagerlaugs legat

Anders Matthiessen ApS
Roskilde Tekniske Skole

Bageriet Sløjfen
ZBC Ringsted

S ø l v
S ø l v

Niklas Amdi Jensen
A n læ g sg a r tn e r a n læ g ste k n i k
Direktør Ib Henriksens Fonds
Rejselegater
Køge Bugt Anlægsgartneri ApS

Sanjiv Giri
Bager
Københavns Bagerlaugs legat
Andersen Bakery Europe A/S
ZBC Ringsted

Roskilde Tekniske Skole

Københavns
Automekaniker Laug

Københavns Blikkenslagerog VVS Laug

S ø l v
S ø l v

Kristoffer Daniel
Roth Aalestrup

Morten Feldskou
Hansen
V VS - e n e rg isp e c i a l ist

Pe r so nvo g nsm e ka n i ke r
Else Mynster Michelsens Mindelegat
Dansk Auto & Auto El ApS
TEC

Københavns Blikkenslagerog VVS laugs rejselegat
Th. Hansen’s Eftf. ApS
Roskilde Tekniske Skole

S ø l v
S ø l v

Anders Özcan With
Pe r so nvo g nsm e ka n i ke r
Else Mynster Michelsens Mindelegat

Jesper Gullemann
V VS - e n e rg isp e c i a l ist
Københavns Blikkenslagerog VVS laugs rejselegat

Henrik Wessel A/S

Finn L. & Davidsen A/S

Roskilde Tekniske Skole

Roskilde Tekniske Skole

S ø l v

S ø l v

Emil Jess Villadsen

Søren Oesen
Vilhelmsen

Pe r so nvo g nsm e ka n i ke r

Ve nti la ti o nste k n i ke r

Else Mynster Michelsens Mindelegat
Virum Motor Co. A/S

Københavns Blikkenslagerog VVS laugs rejselegat

U/Nord

T. Jespersen Ventilation A/S
Roskilde Tekniske Skole
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Medalje- og legatmodtagere

S ø l v

Frederik Bergmann

B r o n z e

Deniz Yatakci

Pr æmieselskabet for
den mosaiske Ungdoms anbringelse
til Kunster & Håndværker

TEC Frederiksberg

Brolæggerlauget

Pauline Kehlet

S ø l v

Lotte Sun-Ah Yoon
Balling

S ø l v

Joakim Mynster
Andersen
Ele ktr i ke r

SIF Gruppen A/S
TEC Frederiksberg

Fr isø r
Direktør Ib Henriksens Fonds
Rejselegater
Salon Hair Smile Aps

Max Fodgaards Medaljelegat

P.P. brolægning A/S

V VS - e n e rg isp e c i a l ist

Tekniq El Københavns legat

NEXT Uddannelse København

Bravida Danmark A/S

Glarmesterlauget i Danmark,
Region Storkøbenhavn/Bornholm

Roskilde Tekniske Skole

Københavns Blikkenslagerog VVS laugs rejselegat
Enco VVS & Sprinkler A/S

B r o n z e

TEC Frederiksberg

S ø l v

Anders Erik Larsen
Ele ktr i ke r
DI Byggeri,
Bygningsentreprenør-sektionen

S ø l v

Pelle Ursin
Ele ktr i ke r

Elimar A/S

S ø l v

V VS - i nsta lla ti o nste k n i ke r

Frisør Reinholdt ApS

B r o n z e

S ø l v

Grégoire Le Nepvou de
Carfort

Ele ktr i ke r

Morten
Christoffersen
Røssel

Foreningen til Lærlinges Uddannelse
i Haandværk og Industri
dofk København

NEXT Uddannelse København

Fonden Julius Skrikes Stiftelse
S ø l v

Røder & Mortensens Eftf. A/S
Roskilde Tekniske Skole

B r o læ g g e r

Florin Dan Banc

Fr isø r

Ele ktr i ke r

Gilbarco Veeder-Root ApS

Københavns Blikkenslagerog VVS laugs rejselegat

W. Ventilation ApS

S ø l v

Ricko Michael
Stølstrupgård

Ele ktr i ke r

Ve nti la ti o nste k n i ke r

Roskilde Tekniske Skole

S ø l v

Tomasz Tobola

TEC Frederiksberg

Tekniq El Københavns legat
Kemp & Lauritzen A/S

S ø l v

Kasandra Pinnerup
Stimose

B r o n z e

Heine Reimer Justesen

Fr isø r

Alu byg g e r

Foreningen til Lærlinges Uddannelse
i Haandværk og Industri

Direktør Ib Henriksens Fonds
Rejselegater

Frisør Dupont & Dupont

Snoer Alu ApS

NEXT Uddannelse København

Glarmesterskole - EUC NVS

Roskilde Tekniske Skole

Daniel Larsen
B yg n i n g sstu kt ø r

Københavns Blikkenslagerog VVS laugs rejselegat
Kemp & Lauritzen A/S
Roskilde Tekniske Skole

S ø l v

Bygningsentreprenørenes
medaljelegat

Henrik Schultz Jensen
Ele ktr i ke r

Cg Jensen A/S
AMU Fyn

El Con
TEC Frederiksberg

S ø l v

Silas Isdan Hansen
V VS - i nsta lla ti o nste k n i ke r

S ø l v

Christian Oscar Olver

Københavns Blikkenslagerog VVS laugs rejselegat
Strube VVS A/S

Ele ktr i ke r
TEKNIQ EL København

Fugmann A/S

Roskilde Tekniske Skole

TEC Frederiksberg

S ø l v

Torben Svensson
S ø l v

Muhammed Temel
V VS - i nsta lla ti o nste k n i ke r

Ele ktr i ke r
S ø l v

Caspar Claudius
Johansen

ThoMa A/S
TEC Frederiksberg

Ele ktr i ke r

Københavns Blikkenslagerog VVS laugs rejselegat

LTECH A/S

Direktør Ib Henriksens Fonds
Rejselegater

TEC Frederiksberg

John Jensen A/S

S ø l v

Roskilde Tekniske Skole

Anton Claes
Pallavicini
Ele ktr i ke r
S ø l v

TECs Rejselegat

David Folkmann Drost

Aut. El-installatør Jan Andersen ApS
U/Nord

Ele ktr i ke r
Røder & Mortensens Eftf. A/S
TEC Frederiksberg
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Medalje- og legatmodtagere

S ø l v

S ø l v

S ø l v

Michael Hybertz

Ida Nordtorp Jakobsen

G la r m e ste r

Ko k

Michelle Bonnie Brink
Møller

Fonden Julius Skrikes Stiftelse

Orangeriet ApS

Glarmestre Snoer og Sønner A/S

Hotel- og Restaurantskolen

Tjener
Hotelværtsforeningens
jubilæumsfonds legat

Glarmesterskole - EUC NVS

Formel B
Hotel- og Restaurantskolen

S ø l v

Anna Emilie Strøyer
Sørensen
Ko k
Direktør Ib Henriksens Fonds
Rejselegater
Kjøbenhavns Guldsmedelaug

Restaurationen ApS
Hotel- og Restaurantskolen
Københavns Konditorlaug

B r o n z e

Anna Liv Føge Toft
Sarauw
G u ldsm e d

S ø l v

Kjøbenhavns Guldsmedelaugs
medaljelegat

NEXT Uddannelse København

Maria Tørnstrøm
Zyahana

Ko k

Foreningen til Lærlinges Uddannelse
i Haandværk og Industri
Dulong

S ø l v

Benjamin Vodstrup
Andersen

Ko n d i to r

Hotelværtsforeningens
jubilæumsfonds legat

Københavns Konditorlaugs
medaljelegat

Mielcke & Hurtigkarl ApS

BC Hospitality Group AS

Hotel- og Restaurantskolen

ZBC Ringsted

S ø l v

Joanna Fay Noble
G u ldsm e d
Kjøbenhavns Guldsmedelaugs
medaljelegat
Bolou
NEXT Uddannelse København

S ø l v

Camilla Olesen
Korntoft

S ø l v

Anne Lise Sigvardsen
Ko n d i to r

Re cepti o n ist

Københavns Konditorlaugs
medaljelegat

Direktør Ib Henriksens Fonds
Rejselegater

Hotel D’Angleterre ApS

Scandic Kødbyen

ZBC Ringsted

Hotel- og Restaurantskolen

Der blev uddelt 80 medaljer,
samt legater for 1,2 millioner

S ø l v

kroner. Legaterne uddeles af

Maiken Langballe
Jensen

virksomheder, organisationer,
fonde og laug.

S ø l v

Louise Zeeb Engmann
Thomsen

Re cepti o n ist

Ko n d i to r

HORESTA
Hotelværtsforeningens
jubilæumsfonds legat
S ø l v

Mads Lunden
Hermansen

Absalon Hotel Group Copenhagen A/S
Hotel- og Restaurantskolen

Confecture Copenhagen
ZBC Ringsted

Ko k
Københavns Kommunes
Uddannelseslegat
Hotel Sanders
Hotel- og Restaurantskolen

Københavns Konditorlaugs
medaljelegat
Direktør Ib Henriksens Fonds
Rejselegater

S ø l v

Emilie Brundbjerg
Jeppesen
S m ø r r e b r ø d/ca te r
Direktør Ib Henriksens Fonds
Rejselegater

S ø l v

Simone Tara Kjær
Sohne
Ko k

Chartwells
Ku Center For Sundhed og Samfund
Hotel- og Restaurantskolen

Hotel D’angleterre ApS
Hotel- og Restaurantskolen
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Medalje- og legatmodtagere

B r o n z e

Tim Homsuwan
Rasmussen
O r to p æ d ist
Bandagist Jan Nielsen

Københavns Malerlaug

Kjøbenhavns Smedelaug

TEC Ballerup

B r o n z e

S ø l v

Tinus Behrendt

Tonja Josefine
Raaberg Kramer

B yg n i n g sm a le r

S ø l v

F i n m e ka n i ke r

Joan Egebæk Madsen
Københavns Malerlaugs legat

O r to p æ d ist

M. Behrendt & Søn A/S
Direktør Ib Henriksens Fonds
Rejselegater

TEC Gladsaxe

Smedelaugets Oldermandslegat
Foreningen til Lærlinges Uddannelse
i Haandværk og Industri

Sahva

DTU Skylab

TEC Ballerup

TEC Ballerup

S ø l v

Casper Dahl Fuglsang
K le j nsm e d

Københavns Murerlaug

Smedelaugets Oldermandslegat
Foreningen til Lærlinges Uddannelse
i Haandværk og Industri

B r o n z e

Sadelmager- og Tapetsererlauget
i København

Daniel Gjerding
Murer

TECs rejselegat
Ebbes Kleinsmedie ApS

Københavns Murerlaugs mindelegat
Øens Murerfirma A/S

TEC
B r o n z e

Freja Binau Bendtsen

NEXT Uddannelse København

M ø b el p o l ste r
S ø l v

Oldermand Wilhelm Andersen
og hustrus legat

Silas Hagland
GrummesgaardNielsen

Tapetserer Mette Palsteen
B r o n z e

K le j nsm e d

Skive College

Frederik Gustav
Lieberkind

Smedelaugets Oldermandslegat

Murer

Westrup A/S
Københavns Murerlaugs mindelegat

ZBC Slagelse

Murermester J. Ole Pedersen A/S
EUC Sjælland (Næstved)

S ø l v

Thomas Krohn

Københavns Slagterlaug

K le j nsm e d

S ø l v

Frederik Holger Niess
Sørensen

B r o n z e

Smedelaugets Oldermandslegat

Mathias Houlind
Sørensen

Murer
Københavns Murerlaugs mindelegat

Westrup A/S
ZBC Slagelse

S la g te r

Carrasco ApS
Københavns Slagterlaug legat

NEXT Uddannelse København

Slagter Jacob Kalundborg
S ø l v

Slagteriskolen Roskilde ZBC

Anton William Rønde
Kinger
Au to m a ti kte k n i ke r

S ø l v

Peter Lerbech
Dolleris

Smedelaugets Oldermandslegat

Murer

Foreningen til Lærlinges Uddannelse
i Haandværk og Industri

Københavns Murerlaugs mindelegat

Kopenhagen Fur

HRH Murer A/S

TEC

Roskilde Tekniske Skole
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Medalje- og legatmodtagere

Medalje- og legatmodtagere

D e n M a s s m a n s k e S ø lv m e d a l j e

A.P. Møller
Fonden

Morten Løkkegaard
Last vo g nsm e ka n i ke r
TECs Rejselegat
Københavns Snedkerlaug

Københavns Tømrerlaug

Uhrmagerlauget i Kjøbenhavn

S ø l v

S ø l v

B r o n z e

Mia Kristina Bjørn
Olesen

Nikolaj Dehlsen
Toxværd

Tobias Tino Beuchert

M ø b el sn e d ke r

Tø m r e r

Snedkermestrenes Uddannelses- og
Støttefond

Københavns Tømrerlaugs lærlinge,
uddannelse og legatfond

Bidstrup Ure, guld og sølv

Gribskov Inventarsnedkeri

SKP Tømrer & Snedker ApS

Den Danske Urmagerskole

TEC

Snorre Steenstrup
Dyhr

D e n M a s s m a n s k e S ø lv m e d a l j e

Urmager
Ellehammer legat

NEXT Uddannelse København

Erik Lindkvist Thomsen
Te a te r- o g eve nt te k n i ke r

M ø b el sn e d ke r
D e n M a s s m a n s k e S ø lv m e d a l j e

S k i lte te k n i ke r
De Massmannske
Søndagsskolers legat
D e n M a s s m a n s k e S ø lv m e d a l j e

TEC

Laurits Juul Birk
B r o n z e

S ø l v

Marcus Attila
Olander Linnet

S ø l v

Philip Richter Nissen

Michael John
Søderberg

B yg n i n g ssn e d ke r

Tø m r e r
Snedkermestrenes Uddannelses- og
Støttefond
Louv Snedkeri ApS
NEXT Uddannelse København

Urmager

Københavns Tømrerlaugs lærlinge,
uddannelse og legatfond

S ø l v

Jacob Søgaard Nielsen
S ø l v

Christoffer Zwinge

Raaschou Inventarsnedkeri

Tø m r e r
Københavns Tømrerlaugs lærlinge,
uddannelse og legatfond

NEXT Uddannelse København

Tjener

Te a te r- o g eve nt te k n i ke r
A.P. Møller Fondens legat
til unge håndværkeres
videre uddannelse i udlandet

NEXT Uddannelse København

Ellehammer legat

Den Danske Urmagerskole

D e n M a s s m a n s k e S ø lv m e d a l j e

Solveig Christina
Tenberg

B r o n z e

Praxis rejselegat

Kristoffer Grum
Jakobsen

NEXT Uddannelse København

Rejselegat

Daniel Barrett
Dyrbjerg

M ø b el sn e d ke r

U/Nord Hillerød

Snedkermestrenes Uddannelses- og
Støttefond

Emily Louise Hofton
Lorenzen

Uhrfirma Juels Jôrgensen

Tømrer- og Snedkerfirmaet Poul
Hvitved ApS

M ø b el sn e d ke r

A.P. Møller Fondens legat
til unge håndværkeres
videre uddannelse i udlandet

Astrid Klyhn Nielsen

NEXT Uddannelse København

V VS - o g e n e rg isp e c i a l ist
TECs Rejselegat

Urmager
Ellehammer legat
Center-Klokken

Evald Korsgaard

Den Danske Urmagerskole

Au to m a ti kte k n i ke r
TECs Rejselegat

Einer Kornerup A/S
NEXT Uddannelse København

S ø l v

Jonas Rønne Nielsen
M ø b el sn e d ke r
Snedkermestrenes Uddannelses- og
Støttefond

D e n M a s s m a n s k e S ø lv m e d a l j e

Thor Høgsbjerg
Rasmussen

Alexander Nørskov
D a ta - o g ko m m u n i ka ti o nsu d d a n n el se
TECs Rejselegat

Au to m a ti kte k n i ke r
TEC

Raaschou Inventarsnedkeri

Lasse Wagner
Gottenborg Jensen

NEXT Uddannelse København

D a ta - o g ko m m u n i ka ti o nsu d d a n n el se
D e n M a s s m a n s k e S ø lv m e d a l j e

Emil Oliver Sigurdsson
Rohde

TECs Rejselegat

Au to m a ti kte k n i ke r

Kasper Westh Hansen

TEC

Ka r osse r i u d d a n n el se n
TECs Rejselegat

Se billeder af alle
medalje- og legatmodtagere på:

D e n M a s s m a n s k e S ø lv m e d a l j e

Magnus Højriis Larsen
B yg n i n g sm a le r

Niels Nielsen Ernbro

hfk.dk/medalje

Pe r so nvo g nsm e ka n i ke r

TECs Rejselegat
TEC
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TECs Rejselegat

foto
Rie Neuchs
Ricky John Molloy

Håndværkerforeningen København

2 x 100.000 kr
A.P. Møller Fondens rejselegat

Snorre Steenstrup Dyhr
er uddannet møbelsnedker. Han vandt DM i

En erhvervsuddannelse
åbner en verden af
muligheder

Skills i 2019, og samme
år deltog han ligeledes i
World Skills for møbelsnedkere. Snorre vil bruge
rejselegatet til et ophold
hos Silverlining Furniture
i Wales (UK), som er et
af de mest innovative
snedkerfirmaer i hele
verden.

Tjener Emily Louise Hofton Lorenzen og møbelsnedker Snorre
Steenstrup Dyhr har begge modtaget A.P. Møller Fondens legat
til unge håndværkeres videre uddannelse i udlandet. Rejselegatet
på 100.000 kr. blev overrakt ved Håndværkerforeningens
medaljeuddeling i september.

”Håndværkere har til alle tider rejst
ud i verden for at arbejde og blive
inspireret. De har delt ud af deres
kunnen og taget ny viden og nye
metoder med hjem. Ja, man kan
nærmest sige, at det gode håndværk er ’open source’. Derfor er
det en fantastisk stor fornøjelse, at
vi med dette legat kan give modtagerne en oplevelse for livet, og
samtidig være med til at indfri deres ambitioner om at uddanne sig
videre i udlandet. Både til glæde
for dem selv, men også for deres
fag,” siger Håndværkerforeningens
adm. direktør Christoffer Susé, der
overrakte legatet på vegne af A.P.
Møller Fonden.
A.P. Møller Fondens legat til unge
håndværkeres videre uddannelse i
udlandet kan gives til håndværksuddannede kandidater, der ønsker
at dygtiggøre sig inden for deres
fag gennem et uddannelsesforløb
eller ophold i udlandet. Legatet
skal vise, at man som faglært har

gode muligheder for at rejse, arbejde og dygtiggøre sig i udlandet, og
på den måde tjene som inspiration
for unge til at vælge en erhvervsuddannelse. For selv om vi har
nogle af verdens bedste erhvervsuddannelser i Danmark, er der
meget viden, teknik, tradition og
inspiration at hente i udlandet.
”De to legatmodtagere er udvalgt,
fordi de har ambitioner og ønsker
at påtage sig det store ansvar,
det er, at tage ud i verden og blive
dygtigere og klogere. Ikke bare for
deres egen skyld, men også med
ambition om at tage det med hjem
og dele deres viden med andre, og
på den måde højne håndværket.
Det kræver, at man kan rejse blikket, og at man har en grundlæggende kærlighed til sit fag,” siger
Christoffer Susé.

Emily Louise Hofton
Lorenzen er udlært
tjener i juni 2019 på
Søllerød Kro og Formel
B, Palægade. Hun er en
del af Tjenerlandsholdet
og har deltaget i DM
for tjenerelever i 2018
og 2019 hvor hun
vandt i 2019. Emily
har yderligere været
deltager ved DM i Skills
i 2018. Emily vil bruge
rejselegatet til et ophold
på The International
Butler Academy i
Holland.
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Bag om medaljerne
I forbindelse med Håndværkerforeningens medaljeuddeling bliver
der uddelt to slags medaljer:
Håndværkerforeningens medalje,
der tildeles som anerkendelse for
en særdeles veludført svendeprøve, samt Den Massmannske
Medalje, der gives for særlig flid
og godt kammeratskab.

Den Massmannske Medalje uddeles af De Massmannske Søndagsskolers Fond, som blev oprettet
af N.H. Massmann. Medaljen kan
tildeles elever som en anerkendelse af flid og godt kammeratskab.
Derfor er det faglærerne på TEC
og NEXT Uddannelse København,
der indstiller elever til medaljen.

Håndværkerforeningens medalje
blev uddelt første gang i 1867.
Medaljen bliver tildelt som symbol
på en særdeles veludført svendeprøve, samt på at modtageren
besidder de egenskaber, som
kendetegner den dygtige håndværker: indlevelse, vedholdende
flid, respekt, faglig stolthed og
stræben efter det ypperste.

N.H. Massmann var præst ved
Frederiks Tyske Kirke. Han søgte
og fik økonomisk støtte fra Den
Reiersenske Fond, stiftet af storkøbmanden Niels Lunde Reiersen,
fra Kongehuset, Frimurerlogen
og andre institutioner, således
at han søndag den 4. maj 1800
kunne åbne en søndagsskole efter
engelsk forbillede. Der var 40
håndværkerlærlinge fordelt i fire
klasser. I søndagsskolen lærte de
unge håndværkere at regne samt
læse og skrive dansk. Initiativet
var en enorm succes, og inden for
få år havde Massmann etableret
yderligere 14 klasser i København.

Medaljen blev tegnet og modelleret af kunstneren Ole Henrik Benedictus Olrik i 1865. På forsiden af
medaljen ser vi industrien siddende med en laurbærkrans i højre
hånd. Stemplerne blev skåret af
gravør F. Schmahlfeld på
V. Christensens Sølvvarefabrik, som prægede
medaljerne. Få år senere
blev fremstillingen af
medaljerne overdraget
til Den Kongelige Mønt,
og i 1963 blev stemplerne nyskåret af Harald
Salomon. I dag præges
medaljerne af Villadsen
Metal & Design.
Henrik Olrik, 1830-1890,
Maler og billedhugger.
Foto: Georg Hansen
Det Kongelige Bibliotek
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Håndværkerforeningens
medalje uddeles efter
indstilling fra de faglige
laug. Laugene indstiller
deres dygtigste nyuddannede håndværkersvende til enten en sølveller bronzemedalje.

Siden 1805 har De Massmannske
Søndagsskolers Fond uddelt Den
Massmannske Medalje. De første
år en beskeden bronzemedalje
tegnet af Nicolai Abildgaard, men
i 1810 gik man over til en sølvmedalje, designet af maleren Johannes Schandorff. Siden 1924 er
Den Massmannske Medalje blevet
uddelt i forbindelse med Håndværkerforeningens årlige medaljeoverrækkelse.

Håndværkerforeningen København

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 tillige 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.
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Æreshåndværker 2021

Hvert år hylder
Håndværkerforeningen
en personlighed fundet
uden for håndværkets
traditionelle kredse.
En personlighed, der
inspirerer eller yder en
ganske særlig indsats.
Zirkusdirektøren med 34
ansatte har bygget en
karriere på at improvisere
og tænke ud af boksen…

Søren Østergaard
improvisationens
mester
Kan man bygge en karriere på at
improvisere? Svaret er ja, og det er
Søren Østergaard beviset på. Han
har i 20 år drevet Zirkus Nemo, og
givet os sære personligheder som
Bager Jørgen og Smadremanden.
Helt uden manuskript.
Mød årets Æreshåndværker, der selv
mener, at han er en ret ringe håndværker udi skuespillerfaget, men til gengæld er han en dreven zirkusdirektør
med telt, 34 ansatte, 14 lastbiler, seks
varebiler og et vinterkvarter med lager
til de gamle veteranbiler, cirkusvogne
og campingvogne. Ikke mindst den 17,5
meter lange beboelsesvogn, som Søren
savner at bo i efter endnu en sommer
uden Zirkus Nemo på landevejen på
grund af corona.

Fra Esbjerg til København
Søren Østergaard kommer fra Esbjerg.
Det var byen, hvor han så cirkus, når det
hvert år kom til byen. Her var det blandt
andet Cirkus Benneweis, der kom forbi.
Senere flyttede familien til København,
hvor den kommende zirkusdirektør
første gang så teater.
”Hvorfor blev du skuespiller?”

”Jeg var utrolig aktiv i
skolen, men ikke med
det faglige.“
22

Tekst PETER DJURUP
foto Ricky John Molloy
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”Vi skulle egentlig flytte til Skagen,
hvor min far var blevet direktør for en
sildeoliefabrik. Vi havde købt hus og det
hele. Men så fik min far i stedet job som
direktør for Alfred Benzons fabrikker
i København, og så tog vi herover. Jeg

kom fra en skole i Esbjerg, hvor man
fik bank, til Ny Holte Skole, hvor vi både
spillede utrolig meget teater og så meget teater. Og her fik jeg interessen for
skuespillet. Jeg tænker nogle gange på,
hvad jeg var blevet, hvis vi var flyttet til
Skagen,” siger Søren Østergaard.
”Jeg var utrolig aktiv i skolen. Ikke med
det faglige, men med alt hvad der havde
med teater at gøre, og da jeg kom til det
punkt, hvor det var tid til at gå videre i
gymnasiet, ville jeg hellere være skuespiller. Men min far insisterede på, at jeg
skulle i gymnasiet. Heldigvis fik lærerne
overbevist mine forældre om, at det
ikke var en god idé med gymnasiet, så
i stedet kom jeg i realen, og aflagde
prøve hos skuespilleren Søren Weiss.
Han var ikke nogen stor skuespiller, men
han var fantastisk dygtig til at undervise
kommende skuespillere, og han ville
heldigvis tage mig som elev. Han sagde
til min far, at jeg havde et stort talent,

-og det overbeviste min
far om, at jeg kunne blive
skuespiller,”
siger Søren Østergaard.
Via Søren Weiss kom Søren Østergaard
ind på Folketeatret, hvor Preben Harris,
der var direktør, havde brug for nogle
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statister. Der blev han hængende og
arbejdede som regissørassistent ved
siden af statistrollerne. Og derfra søgte
han på skuespillerskolen.

Det kører for Ole Bent
Søren Østergaard var tilbage i slutningen af 90’erne med til at forny Tivolivarietéen. Her havde han et nummer med
Ole Bents Ballonshow. Ole Bent lavede
ballondyr, der ikke lignende noget som
helst. Der var ikke den store begejstring
blandt anmelderne. Men det skræmte
ikke Søren.

Hvem ringer
Frk. klokken for?
Da Søren Østergaard var med i en Dario
Fo-forestilling på Teatret ved Sorte
Hest, sagde han, at han gerne ville lave
en forestilling uden ord.

”Jeg har altid holdt fast i
fiaskoerne, hvis jeg troede
på dem.“

”Jeg kom til at sige til Birgitte Kolerus,
der var teaterleder på Sorte Hest, at
jeg syntes, at der var alt for mange ord
i teaterstykkerne, og derfor ville jeg
gerne lave en forestilling uden ord. Det
var ment i sjov, men hun sagde, at jeg
fik en periode, hvor jeg kunne spille min
forestilling, og så måtte jeg vise, at det
var muligt. Jeg lavede en forestilling,
hvor der kun var mig, en guldfisk og
en Tuborgpige, der materialiserer sig i
løbet at forestillingen. Jeg sagde ikke
et ord. Stykket blev først spillet til to
forpremierer for anmeldere og kollegaer, og kollegaerne var fuldstændig oppe
og køre. De stod i kø for at lykønske mig
efter forestillingen,” fortæller Søren
Østergaard.

”Jeg har altid holdt fast i fiaskoerne, hvis
jeg troede på dem. Og da John Cleese
kom og så Ole Bent i Tivoli og ville købe
nummeret, var der lige pludselig mange, der syntes, det var sjovt. Det endte
jo med, at alle gik rundt og sagde ”Det
kører for Ole Bent”, og det er jeg da lidt
stolt af,” siger Søren Østergaard.
”En anden figur, der heller ikke fungerede fra starten, var Leslie Boye
Møller, som jeg opfandt til Zirkus Nemo.
Publikum klappede stort set ikke, og mit
personale syntes jeg skulle droppe det.
Men jeg gik hjem og sov på det efter to
forestillinger, der ikke fungerede, og da
jeg vågnede tidligt, kunne jeg pludselig
se, at han havde en forkert energi. Så
jeg gjorde ham glad, og så grinede publikum. Hvis jeg havde været instruktør
for en anden, havde han nok taget nummeret af, men det er jo fordelen ved at
bestemme selv,” siger Søren Østergaard.

Dagen efter var der premiere
for et almindeligt publikum,
men det gik ikke som ventet.
”Forestillingen begyndte med, at jeg
kom ud af et køleskab, og det reagerede
de overhovedet ikke på. Jeg spillede
forestillingen, og publikum reagerede
helt anderledes end aftenen før. Da
forestillingen var slut, og lyset blev
tændt, var mange gået, og jeg gik helt i
chok. Jeg cyklede ind på Rådhuspladsen
om aftenen, da morgendagens aviser
udkom, for at se, hvad anmelderne
sagde, og til min overraskelse var jeg på
forsiden af alle aviser med positive anmeldelser. Så kom der gang i billetsalget, og folk var begejstrede. Jeg synes
selv, at det er det bedste, jeg nogensinde
har lavet,” siger Søren Østergaard.
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Fornyelse af Cirkus
Zirkus Nemo og de mange sære personager er det, som har fyldt Søren Østergaards liv i over 20 år. Idéen til at starte
et cirkus kommer fra to oplevelser med
mange års mellemrum. Den ene er fra
den gang Søren gik på skuespillerskolen
og havde den anerkendte improvisationskunstner Keith Johnstone som lærer. En dag tog Søren Keith med i Cirkus
Benneweis i Cirkusbygningen.
”Det var en forestilling med mange
verdensnumre og dygtige artister. Men
pludselig kom der en mexicaner ind
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med sin kone. Han kravler op, og
der hænger et blødt tov, som han
gynger i med en begejstring og
glæde, der gør, at jeg stadig
husker ham i dag, selvom han
ikke kunne noget teknisk. Og
han er faktisk skyld i det jeg
laver i dag”.
”Det gælder om at sælge det til
publikum, og det er det, som hele Nemo går ud
på; at gøre en bagatel til det største, bedste
og sværeste. Blandt eksemplerne kan
jeg nævne manden, der går baglæns,
manden, der ikke kan fløjte, manden,
der tror han kan efterligne kendte
stemmer, eller ham, der laver ballonfigurer, som han tror ligner noget og
så videre. Det er opskriften, siger Søren
Østergaard, som mange år senere igen gik
i Cirkus Benneweis og fik inspiration.
”I 1980 da jeg spillede Rottefælderevy i Svendborg
med Flemming Jensen,
gik vi i Cirkus Benneweis,
som var kommet til
byen. Det var så trist, så
selv Eli Benneweis lød
som om han kedede sig. Vi
blev enige om, at det kunne vi
gøre bedre, og 14 år efter lavede vi Østergaard
og Jensens hundeshow. Det gik desværre ikke i
længden, og desværre gik det konkurs. Men jeg
opgav ikke, så jeg købte et nyt telt, efter at jeg
var kommet af med min gæld. Da ville Flemming ikke være med, men det stoppede mig
ikke, og dermed var Zirkus Nemo grundlagt,
fortæller Søren Østergaard.
Gennem årene har der været en
lang række artister og andre
entertainere med i Nemo.
Anders Lund Madsen, som
Søren mødte i et tv-program,
var med i forestillingen i tre
år og medejer i fem. Og det er
ham, der var medvirkende til, at
Bager Jørgen blev født.

Alt er improviseret
”Vi var ude og køre i Anders’ bil, og vi kom forbi
en bager som hed Bager Jørgen. Det synes
Anders lød så sjovt, og så sagde jeg ”Bager
Jørgen og hans dansende wienerbrød, og så
havde vi en ny figur. Senere har Bager Jørgen
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fremsagt erotiske kagedigte a la Jørgen
Leth, og nu kræver publikum, at han er med.
Sidste år lod jeg ham blive inde i en kage,
hvor han ikke kunne komme ud. Så man
så ham ikke. Men den ene gang, hvor han
ikke var med, brokkede folk sig, så han
er svær at komme uden om,” siger Søren
Østergaard.
Bager Jørgen har siden fået selskab af mange
andre personager. Når man træder ind
i Zirkus Nemos telt, kan man aldrig
vide, hvad man skal se. Heller ikke
selv om man har talt med andre,
der har set samme forestilling.
”Jeg opfinder figurerne, men jeg
skriver ikke tekster til dem. Alle
numre er improviseret, ud fra
den ramme jeg har sat. Jeg laver
dem først, når der er publikum på. Det
eneste jeg ved er, at jeg skal ind som figuren
og ud igen, og at det ikke skal tage for lang tid.
Tit laver jeg benspænd for mig selv, og siger
noget, som jeg ikke ved, hvor kommer fra. Det
kan blive meget langt eller meget sjovt eller
begge dele, og nogle gange forlader mit personale teltet, når de ikke synes det holder.

Jeg plejer at sige, at jeg laver noget,
der er så dumt, at der skal en vis
begavelse til at lave det.”

Smadremanden hos
Dronningen
”Smadremanden kom af, at jeg stod ved Bager Jørgens bord og skulle finde på noget
til ham. Så begyndte jeg at stå og bande,
og sige ”hvad fanden skal jeg finde på, jeg
slog i bordet, og pludselig talte jeg fynsk.
Jeg ved ikke, hvor det kom fra, men
Smadremanden var født.”
Smadremanden har siden været vidt omkring.
Hans mest kendte optræden er nok til Dronningens 75-års fødselsdag.
”Her havde Hendes Majestæt bedt om, at jeg
skulle komme. Hun ville ikke annoncere det;
jeg skulle bare komme ind midt i det hele. Det
var der mange, som bagefter syntes var helt
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forkert, og ville have den, der
havde hyret mig, fyret. Men det
blev jo lidt svært,” siger Søren
Østergaard med et grin.
Han har efter eget udsagn
improviseret siden 1978, hvor
han kom på skuespillerskolen, og i mange år lavede han
improshowet ”Så Hatten Passer”
sammen med blandt andre
Niels Olsen. Det startede på
Park Café, hvor Niels og Søren
tog hen sent om aftenen, efter
at de havde spillet med i Hamlet
på Betty Nansen Teatret. Senere
kom showet på tv og blev nærmest en landeplage.
”Da vi var på toppen, var vi virkelig gode. Enkelte aftener var
det dog virkelig dårligt. Men når
alle var oppe og køre, var det
fantastisk. Hold kæft, hvor blev
der grinet meget,” husker Søren
Østergaard.

Direktør i eget liv
Siden 2010 har Søren Østergaard kun arbejdet med Zirkus
Nemo. Han er med egne ord blevet for svær at have ansat efter
mange år som selvstændig.
”Den sidste forestilling, jeg
spillede, var på Aarhus Teater,
og der indså jeg, at det ikke
gik mere. Jeg kom hele tiden
med forslag til, hvad der kunne
gøres bedre, og så måtte jeg
gå op og love, at jeg ikke ville
blande mig mere, og at jeg ikke
ville spille teater mere. Det har
jeg holdt, og siden har jeg koncentreret mig
om Zirkus Nemo. Nu ser jeg bare frem til,
at vi kan komme på landevejen igen i 2022,
efter to år hvor corona har forhindret det.
Jeg savner det, og jeg har det dårligt med,
at mine ansatte ikke har noget at lave,” siger
Søren Østergaard.

Heldigvis har Søren Østergaard
netop holdt Zirkus Nemo Galla i
Royal Arena. En "One Night Only-galla", hvor nogle af de gamle
stjerner var med. Blandt andre
Anders Lund Madsen og Peter
Frödin, Der var højdepunkter fra
Nemos mange sæsoner og masser
af overraskelser til publikum.
”Nu bliver du Æreshåndværker.
Hvilken betydning har det for
dig at være i selskab med blandt
andre Trine Dyrholm, Bille August
og H.M. Dronningen?”
”Det, synes jeg, er fantastisk. Det
er, som om jeg har snydt verden
hele mit liv. Jeg kan ikke det, man
kalder skuespillerhåndværket,
særlig godt; jeg har ikke styr på
teknikkerne, og så får jeg alligevel
den fine udnævnelse.

Det jeg kan, er, at jeg har
en fantastisk hukommelse
og er hurtig i hovedet,
og det er det, der er mit
håndværk”.

Æreshåndværker
Søren østergaard

Håndværkerforeningen København
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Smagens
Time

Onsdag den 6. oktober inviterede
Melting Pot Fonden, og flere end 50
restauranter rundt om i Danmark,
børn og unge mellem 5 og 15
år på restaurant, hvor de skulle
smage lækker mad, tilberedt af
uddannede kokke og serveret af
faglærte tjenere.
Håndværkerforeningen bakker op om
Smagens Time og det gode (gastronomiske) håndværk. Derfor havde vi
inviteret en række af medlemmernes
børn ud og spise hos Brdr.
Price i Rosenborggade, Spisehuset FOLK i Zoologisk
Have og Lumskebugten på
Esplanaden.
Og netop på Lumskebugten møder vi en af dette
års medaljemodtagere, kok
Anna Emilie Strøyer Sørensen. Anna er uddannet kok
fra Restaurationen, og har
arbejdet på Lumskebugten
i lidt over et år.

Håndværkerforeningen havde inviteret en række af
medlemmernes børn med til Smagens Time. Børnene gæstede
hhv. Brdr. Price i Rosenborggade, Spisehuset FOLK i Zoologisk
have samt Lumskebugten.
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Forretten bestod
af svampesuppe,
og her viser tjener
Henrik Walbom
hvilke svampe der
i suppen.

Nu er du så tilbage på arbejde, og i dag skal I have besøg
af 61 børn og unge – hvad er
der på menuen?

Anna, først og fremmest tillykke med
din medalje. Hvordan var det at være på
rådhuset og modtage medaljen?
"Det var en kæmpe oplevelse. Det er jo
ikke hver dag, man får mulighed for at
møde Dronningen. Jeg er meget beæret
over at få medaljen, og jeg er stolt over
at være nået dertil, hvor jeg er i dag.
Jeg synes, at det er vigtigt at støtte op
om det gode håndværk, og de traditioner der ligger bag det. For eksempel
medaljeuddelingen."
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"Ungerne skal have en
cremet svampesuppe med
mælkeskum på toppen
til forret, og så fjæsing til
hovedret. Vi synes, at det er
lidt sjovt, for fjæsingen er jo
kendt som Danmarks mest
giftige fisk. Men den smager
rigtig godt, og det vil vi
gerne vise børnene. Og så
slutter vi af med bagt æble
med crème anglaise og æblesorbet,
som jo er i sæson lige nu.
Generelt lægger vi stor vægt på lokale
sæsonvarer her på restauranten, og det
skal børnene selvfølgelig også smage.
Smagens Time er et rigtig godt koncept,
for det er jo her det starter – hos børnene. Derfor har vi været med i mange år
her på restauranten," slutter Anna.
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Mit yndlingsværktøj

Optrækningshammer
Sølvsmed Michael Weihe

Sølvsmed Michael Weihes
yndlingsværktøj er en optrækningshammer, som han har arvet efter sin far. I det hele taget
er hans værksted fyldt op med
hammere – dem kan man ikke få
nok af, når man er sølvsmed.

Sølvsmedjen på Gammel Kongevej
genlyder af taktfaste hammerslag,
når sølvsmed Michael Weihe arbejder.
Sølvsmedens fornemste arbejde er
nemlig at ’trække op’ – for eksempel et
bæger, et stykke kirkesølv, en skål, eller
et kar – med hjælp fra sine forskellige
hammere.
I dag er det et sølvbæger, som Michael
Weihe arbejder på, og til det bruger han
sin yndlings-optrækningshammer.
”Den laver nogle meget markante slag.
Så den er god, når man skal starte med
at trække op. Men jeg bruger den faktisk
hele vejen på det her bæger, fordi jeg
lader finish stå med meget markante
slag. Det er en del af det udtryk, som
det her bæger får,” fortæller Michael
Weihe.
Hammeren har Michael Weihe arvet fra
sin far, der har ’fusket den i sin fritid’,
mens han arbejdede på Lindøværftet.
Så det er en hammer med mange år på
bagen.
”Jeg elsker den hammer. Den ligger bare
godt i hånden, og den er beriget med en
særlig kraft. Den er besjælet. Jeg kan
godt lide tanken om, at min far har haft
den, og nu har jeg den. Den trækker trå-

Tekst Jakob Bo Andersen

34

foto Rie Neuchs

MESTER • nº 18

35

"Når du har historien
med, så tilfører du det
også indirekte til
det du laver"
- Michael Weihe, sølvsmed

de tilbage til noget, der var her før mig,
og måske min datter eller min lærling
kommer til at bruge hammeren, når jeg
ikke er her mere. Så den har historie –
og når du har historien med, så tilfører
du det også indirekte til det du laver,”
siger Michael Weihe.
Michael har 5 til 7 forskellige hammere,
som han bruger mest. Blandt andet
fremhæver han en ciselørhammer fra
sin oldefar, som stammer fra Ford-fabrikkerne i Sydhavnen. De forskellige
hammere har forskellige baner og
bruges i forskellige dele af arbejdet – én
hammer bruges til at skabe en bestemt
tud på en bestemt kande, mens en
anden bruges til at lave det allersidste
finish i et helt glat sølvfad.
Michael Weihe er uddannet sølvsmed
hos Georg Jensen. Han har været selvstændig i 20 år, og det fejrer han ved at
skabe 20 forskellige sølvbægere – et for
hvert år. Det er netop yndlings-optrækningshammeren, som Michael bruger til
at skabe de 20 jubilæumsbægere.
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Se en video med Michael Weihe på hfk.dk
Her kan du se, hvordan han arbejder med
at trække et sølvbæger op.

Sølvsmed
Michael Weihe
m e d l e m

a f

Kjøbenhavns
Guldsmedelaug
&

Håndværker
foreningen

					KbH
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Go kart

&

science
-skal gøre unge interesserede
i mekanikerfaget

Solen skinner fra en skyfri himmel ned på
gokartbanen i Albertslund, hvor eleverne fra 7. klasse
på en københavnsk skole drøner op ad langsiden.
Motorlyden blander sig med de entusiastiske tidtagere
på sidelinjen. Det kunne ligne en fridag, men det er
en seriøs skoledag med fokus på naturvidenskab,
motorer og mekanikeruddannelsen.
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science
Projektet, som eleverne er i fuld gang med på
gokartbanen denne dag, hedder ”Motorsport
- hestekræfter på skoleskemaet”, og er for
skoleelever i udskolingen (7.-10. klasse).

”Vi bruger motorsporten som omdrejningspunkt for projektet, der går ud på at inddrage
fag som samfund, matematik, fysik og idræt,
og samtidig vise eleverne, at der er spændende
muligheder i at arbejde som mekaniker,” siger
Mikkel Bøyesen, der er projektleder og idémanden bag projektet i Dansk Automobil Sports
Union (DASU).

CO2 og fysiske øvelser
På banen og i det tilhørende klubhus er skoleeleverne i fuld gang med at tage tid på hinanden, mens de gennemgår forskellige fysiske
øvelser. For en motorsportsmand skal være i
god form for at kunne sidde bag rattet. Andre
er i gang med at måle CO2 på gokarts, i klublokalet og i deres egen udåndingsluft, for at få en
idé om, hvor stort indholdet af CO2 er i praksis.
Et sted sidder et lille hold og laver statistik
over deres banekørsel, hvor hver kører har en
tidtager.
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skabe sammenhæng mellem
teori og praksis på. Eleverne
opdager, at det de sidder og
arbejder med i timerne, kan
bruges i praksis i hverdagen.
Blandt andet ved at se, hvad
der skal til for at drive en forbrændingsmotor,” fortæller
klasselærer Felicia Fisher.

Go
G
Engagementet er højt, og der bliver lyttet, når
Mikkel Bøyesen instruerer i, hvad næste opgave
er.

”Motorsporten indeholder mange elementer,
som er relevante i forskellige fag, og det engagerer vi de unge i. De har blandt andet skullet
løse en samarbejdsopgave, hvor LEGO bruges til
at illustrere forholdet mellem kører og mekaniker. Her viser vi dem både, hvordan man kommunikerer, og hvad der skal til for at være mekaniker,” siger Mikkel Bøyesen, der oprindeligt er
uddannet lærer, men leder projektet for DASU.
Projektet er finansieret af midler fra Villum
Fonden og FIA (det internationale bilsportsforbund) og sker i samarbejde med AutoBranchen
Danmark og Dansk Metal.

Klimafokus

Der er 17 skoleelever i gang i solen, og dagen er
en del af et længerevarende forløb, som er sat i
gang af klassens lærere.
”Forløbet inddrager en række af de fag, som
eleverne har i forvejen. Blandt andet matematik, fysik og science. Det er en fed måde at
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Netop CO2 og klima er noget,
der optager eleverne, og derfor er der også bygget verdensmål ind i projektet. Hver
gruppe skal som en del af
dagen vælge et verdensmål,
som de vil arbejde med. De
skal optage en lille video,
hvor de skal argumentere for
det verdensmål, de har valgt.

”Der er meget snak om klima
i skolen, og derfor er det
godt, at de her kan se og
måle, hvor meget CO2, der
udledes af en forbrændingsmotor. Der sker noget, når
de ser det, de lærer om, i virkeligheden og laver
udregninger på målinger, de selv foretager. Det
giver fokus og nye faglige indtryk,” siger Felicia
Fisher.

Skil en motor ad
Eleverne skal ud på gokartbanen igen til oktober, hvor anden del af det praktiske projekt
foregår. Her kommer mekanikerlærlinge ud, og
viser hvordan man skiller en motor ad. Og det
er ikke kun noget der skal kigges på, der bliver
mulighed for selv at få beskidte fingre.
”Gennem vores samarbejde med Autobranchen
har vi fået en aftale med nogle lokale værksteder, som låner deres lærlinge ud. De vil hjælpe
eleverne med at skrue på motorerne, så de selv
kan prøve hvordan man gør. Det hele håber vi
får nogle af eleverne til at overveje, og det ikke
var en idé at blive mekaniker,” siger Mikkel Bøyesen med et smil.
Projektet har kørt siden 2018 i hele landet og er
finansieret af Villum Fonden. Det er nu blevet
forankret Thy, Ballerup, Ishøj og Korsør, hvor
Dansk Automobil Sports Union fortsætter med
at gøre de unge mennesker interesserede i
motorer og naturvidenskab.
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Vil gerne prøve det igen
Det er meget entusiastiske elever, der er i gang på og
uden for gokartbanen. Om det kun er muligheden for
at nå at køre en tredje gang på banen, eller om det er
ren interesse, der får alle til at løse de mange opgaver,
er ikke helt til at vide. Men der er ingen tvivl om, at alle
har en god dag, og får noget ud af kombinationen af
praktik og teoretiske opgaver.

Nicolai:
”Når man kører gokart kommer
man op i høj fart, og skal hele
tiden tænke over, hvordan man
skal styre. Det kræver stor
koncentration og derfor skal du
være i god form som motorkører. Det forstår man bedre efter
at have prøvet det i virkeligheden, og lavet de forskellige fysiske øvelser, som vi er blevet sat
til,” siger Nicolai, der har prøvet
at køre i gokart før og meget
gerne vil prøve det igen.
Han synes at han har fået
meget ud af øvelserne og selve
kørslen, men endnu mener han
ikke, at han skal være mekaniker
eller motorkører.
”Jeg vil hellere være håndboldspiller. Det er min sport, og min
interesse,” siger han med et smil
inden han igen tager kørerdragten på, og klemmer den tunge
hjelm over hovedet for at tage
en tur mere på banen.

Ella:
”Det er sjovt prøve både de
forskellige opgaver og køre i
gokart. Jeg tror ikke jeg skal

kart

være mekaniker, men det kunne
være sjovt at prøve at skrue på
en motor, og hvordan den fungerer,” siger Ella, der kan glæde
sig til oktober, hvor klassen
igen skal besøge motorcentret
i Albertslund, og skille motorer
ad med hjælp fra nogle mekanikerlærlinge.

Noa:

”Det er fedt at kunne vælge et
verdensmål, som vi skal arbejde
med. Det vi laver her, er sjovt
samtidig med at vi lærer noget,”
siger Noa, der lige har optaget en video, hvor hun skulle
præsentere det verdensmål,
som hendes gruppe vil arbejde
med som en del af det samlede
projekt.

Noam:

”Det vi laver her, gør det lettere
at forstå, hvordan tingene
hænger sammen blandt andet
i forhold til klima, og i forhold
til, hvordan en motor fungerer.
Og så er det sjovt at vi både er
drenge og piger. Når vi kører på
banen, er drengene helt klar vildere end pigerne. Vi er lidt mere
forsigtige, siger Noa.

”Jeg kunne godt overveje at
blive mekaniker efter at jeg har
set hvad man skal kunne for at
blive det. Som mekaniker har
man et ansvar for at bilen fungerer, og man kan godt blive lidt
bange for, at noget går galt. Men
her har vi set lidt af det, der skal
til, og det er spændende,” siger
Noam

DASU om

”Hestekræfter - motorsport på skemaet”

· Projektet er et undervisningsforløb
over fire uger for 7.-10. klasse.

· Formålet med undervisningsfor-

løbet er at skabe opmærksomhed

omkring kompetencer og kvaliteter,
som motorsport kan være med til

at understøtte. I et tæt samarbejde

mellem motorsportsklubber, EUD og

folkeskole, ledes eleverne igennem et
bredt tværfagligt forløb.

· Eleverne præsenteres for og skal
arbejde med områder indenfor:

· EUD, herunder mekaniker, pladesmed,
autoelektriker mm.

· Teknisk mekanisk forståelse (motorlære)

· Matematik (algebra & statistik)

· Fysik/Kemi (energi og forbrænding)
· Fysisk træning

· Undervisningen bygges op i et fi-

re-ugers forløb med både praktiske og
teoretiske øvelser.
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Autobranchen
Autobranchen

Bevar friheden
– husk at sikre dig i tide

Direktør i Autobranchen
Gitte Seeberg er glad for
den øgede opmærksomhed
projektet har givet på
erhvervsuddannelserne
fra de unge. Her fortæller
hun, hvorfor brancheorganisationen er er med.
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Hvorfor er AutoBranchen
Danmark gået med i
projektet?

Hvad er jeres mål
med det?

”Det er først og fremmest et
rigtigt godt projekt. Autobranchen
står til at mangle arbejdskraft, og
kampen om de unge bliver større
og større. Vi har brug for at finde
nye måder at møde de unge på.
Samtidig er det vigtigt at fortælle
historien om, at nutidens værksteder er gode arbejdspladser med
gode karrieremuligheder. Ved at
bidrage med rollemodeller vil vi
gerne vise de unge skoleelever, at
det er unge mennesker med drømme og ambitioner, de møder på
værkstederne,” siger Gitte Seeberg.

”På den lange bane er vores mål
naturligvis at sikre en rekruttering
af nyt blod til branchen. Så vidt
muligt håber vi, at branchen får
dækket behovet for ny arbejdskraft. Det er vigtigt for fremtiden,
at virksomhederne kan finde den
nødvendige arbejdskraft”.

Hvad får I som
branche ud af det?
”Vi får netop en øget opmærksomhed fra de unge ud af det. Når
mere end 60 procent af børnene
fortæller, at de har fået øget interesse for erhvervsuddannelserne,
så har vi opnået en del. Samtidig
er det et led i en større indsats. Vi
samarbejder også med erhvervsskoler om at sikre en attraktiv
uddannelse. Heldigvis har vi også
fået politikernes opmærksomhed
ved, at vi gør noget for at rekruttere til erhvervsuddannelserne”.

Hvorfor er det vigtigt,
at de unge lærer
noget om motorer og
autobranchen?
”Det er vigtigt, at de unge får noget
mere viden om autobranchen,
end de får i studievejledningen på
deres skole. Det er også vigtigt,
at de får mere viden end deres
forældre måske kan give dem, for
der er sket meget de senere år.
Både uddannelsen og et job i autobranchen er ikke det samme, som
da deres forældre skulle vælge
uddannelse. Det i øvrigt uanset
om, man vil være mekaniker, karrosseritekniker eller autolakerer,”
siger Gitte Seeberg.

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.
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33 93 86 00

info@pfs.dk
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Følg os på:

K ære forældre

Skolelærer Camilla
Møller inviterer sine
elevers forældre ind i
undervisningen, hvor
de fortæller om deres
barndoms drømme,
deres uddannelse og
job, og om hvor ’det gik
galt’. Det er med til at
give eleverne en bedre
forståelse af, at der
findes mange veje, man
kan gå, og mange ting
man kan arbejde med,
når man bliver voksen.

Forældrefortællinger
om drømme,
uddannelse og job
Skolelærer Camila Møller
fra Bjørns Internationale
Skole er lærer på mellemtrinnet, som dækker 4.-6.
klasse. Hun underviser
blandt andet i det timeløse
fag ’Uddannelse og Job’,
som på mellemtrinnet
skal give eleverne viden
om sammenhængen mellem forskellige uddannelser og forskellige job.

Derfor inviterer Camilla hvert år sine elevers
forældre ind i undervisningen, hvor de skal holde et oplæg
om, hvad de arbejder med, og hvilke
uddannelser de har. Og nok så vigtigt,
så lægger Camilla vægt på, at forældrene også kommer ind på, hvad de
drømte om som børn.
”Jeg beder meget specifikt forældrene om at fortælle om deres
barndoms drømme, i forhold til hvor
de er endt og vejen dertil. Det skal
give eleverne en forståelse af, at
’den rigtige vej’ ikke nødvendigvis er
den samme for alle – og at den kan
ændre sig gennem livet,” fortæller
Camilla Møller og fortsætter:
”Når en forælder fortæller om sit
spændende arbejde, og samtidig
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Tekst Jakob Bo Andersen

fortæller at han havde myrer i bukserne, da han gik i skole, eller måske
var den stille dreng, så giver det håb
og inspiration til eleverne. De kan
spejle sig i det og tænke: Hvis han var,
ligesom jeg er, og er lykkedes, så kan
jeg også.”

For mange skoleelever
(og deres forældre) er
vejen hen mod at vælge
en ungdomsuddannelse
svær. Tanken om ’at
holde alle døre åbne’
fylder meget for mange.
Men selvom valget af

Vækker nysgerrigheden
Generelt oplever Camilla, at forældrebesøgene i klassen vækker børnenes nysgerrighed, og at børnene
stiller anderledes spørgsmål end andre voksne. Det ’tvinger’ ofte forældrene til at forklare og være meget
konkrete. Og selvom det enkelte barn
måske kan synes, at det er enormt
pinligt, at mor eller far skal fortælle,
så ender det for det meste med, at
børnene også selv bliver klogere på,
hvad deres forældre egentlig laver
på deres arbejde.
”Det som for alvor vækker børnenes
nysgerrighed og interesse, er når
fortællingen er meget konkret eller
’hands on’. For eksempel en maskine,
der kan skilles ad og samles igen. Det
kan både drenge og piger forholde
sig til,” fortæller Camilla.

ungdomsuddannelse
er vigtigt, så er det ikke
definitivt.
”Der bliver tit lagt en
ramme om det, som om
det er et meget definitivt
valg – som om, at når
man først har truffet et
valg, har man valgt hvad
man skal lave resten af
livet. Men intet kunne
være mere forkert.”
Sådan sagde Uddannelseschef hos KEA (Københavns Erhvervsakademi),
Troels Breindal, da
Håndværkerforeningen,
UU København, Vejen til
en Erhvervsuddannelse
og Ditbarnsfremtid i
januar 2019 holdt forældre-event i Moltkes Palæ
for forældre til børn i

”Mit mål er at gøre verden større
for eleverne,” slutter Camilla.

udskolingen.
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Uddannelsestræf på Teknisk Museum

Håndværk, teknologi
og grøn omstilling
tiltrak unge
Tekst PETER DJURUP
foto Rie Neuchs

Er det muligt at få flere unge til at interessere sig
for STEM-uddannelserne (Science, Technology,
Engineering, Math) med fokus på grøn omstilling?
Det er der grund til at tro efter et besøg på
Danmarks Tekniske Museums uddannelsesdage.
Entusiastiske mennesker fra de mange uddannelser
mødte interesserede unge.
”Danmarks fremtid”. De unge, der skal
være med til at redde verden. Dem
var der mange af i Danmarks Tekniske Museums store haller, hvor de
gamle flyvemaskiner og flotte biler i
et par dage var suppleret med stande
bygget i genanvendelige materialer. Herfra kunne flere tusind unge
skoleelever over et par dage blive
klogere på, hvad de kan blive, hvis de
vælger nogle af uddannelserne på
de tekniske ungdomsuddannelser og
de naturvidenskabelige videregående
uddannelser.

Vælg STEM
Idémageren bag ”Grøn omstilling – dit
uddannelsesvalg”, der over to dage
udspillede sig i Helsingør, er Birgitta
Præstholm, leder af læring på Danmarks Tekniske Museum. Hun ønsker
med projektet at få flere unge til at
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interessere sig for og vælge en af de
såkaldte STEM-uddannelser.
”Vi har brug for flere, der vælger
STEM-vejen, for at kunne lykkes med
den grønne omstilling, og vi arbejder
målrettet på at blive et museum, der
inspirerer til at få de besøgende til
at føle, at naturvidenskab er noget
for dem. Så da vi fik muligheden for
at søge midler hos Teknologipagten,
var det oplagt at søge til at lave en
uddannelsesmesse. Det lykkedes os
at rejse penge til at stable uddannelsesdagene på benene, og der var
mange af uddannelsesinstitutionerne, der var interesserede i at være
med, ligesom der var mange skoler,
både fra udskolingen og ungdomsuddannelserne, der havde lyst til at
komme,” siger Birgitta Præstholm,
som vi møder ved en af standene i
hallen, til lejligheden meget passende klædt i grønt.

Danmarks Tekniske Museum blev etableret i
1911 af Håndværkerforeningen i København
og Industriforeningen, i dag Dansk Industri.
Museet ligger i Helsingør og har åbent
tirsdag - søndag kl. 10-17.
Læs mere på

tekniskmuseum.dk

”Der er mange spændende uddannelser, som er relevante i forhold til
den grønne omstilling og klimaindsatsen. Og vælger man en af dem,
er der masser af muligheder for job
i fremtiden. Det kan de unge få et
konkret indblik i her,” siger Birgitta
Præstholm.
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Stor interesse
Birgitta Præstholm fik idéen til
uddannelsesdagen for halvandet år
siden. Projektet er en del af Teknologipagten, der er sat i verden for at få
flere til at vælge en STEM-uddannel-

Udstillingen ’SORT ENERGI OG GRØNNE
HÅB’ har modtaget støtte fra:

læs mere om fonden på: stillingesfond.dk

Marie har være rollemodel i flere år ved siden
af arbejdet som smed.
Hun er i dag med i Ebbes
Kleinsmedie, som farfar
Ebbe i sin tid grundlagde,
og hun er, sammen med
sin far Steen Carmel, lige
nu i gang med at starte sit
eget firma med design af
blandt andet møbler i regi
af familiefirmaet.

Der er mange spændende
uddannelser, som er
relevante i forhold til
den grønne omstilling,"
siger Birgitta Præstholm,
der er idémageren bag
udannelsesdagene.

Byggede anneks
som 12-årig

se. På Danmarks Tekniske Museum
er aktiviteterne en del af udstillingen ’SORT ENERGI OG GRØNNE
HÅB’, som man har kunnet opleve
på museet siden august.
Med i samarbejdet har Birgitta
Præstholm fået Engineer the Future, som IDA (Ingeniørforeningen i
Danmark) står bag, til at udvikle et
engineering-forløb til udstillingen
’SORT ENERGI OG GRØNNE HÅB’
(kan bestilles fra det nye år).
Desuden havde Forsyning Helsingør rundvisninger på dagene
for de besøgende klasser. Knud
E. Hansen fra Helsingør havde en
stand, og U/NORD Helsingør var
repræsenteret med flere uddannelser, bare for at nævne nogle.

Gentages næste år
”Interessen for at deltage har været stor. Både fra uddannelsernes
side og fra skolerne. Uddannelserne ville meget gerne være med,
og i juli måtte vi allerede melde
udsolgt over for skoler og gymnasier, der ønskede at deltage med
deres elever. Vi håber på at kunne
gentage succesen til næste år med
den store interesse og med over
2.000 unge, som vi over de her to
dage har haft på besøg. De fleste
uddannelser vil i hvert fald gerne
være med igen. Vi har faktisk også
bygget standene på en måde, så
de kan genbruges, så vi også her
holder fokus på bæredygtighed,”
siger Birgitta Præstholm.
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Tekst PETER DJURUP
foto Rie Neuchs

Sådan er det at være i
håndværkerlære
Hvad tjener du, og hvor
meget arbejder du? Det
var nogle af spørgsmålene, der blev stillet til de
to rollemodeller smed
Marie Carmel og elektriker Tom Andreasen. De
to rollemodeller holdt
oplæg for eleverne på
uddannelsesdagene.
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Møbeldesign og
smedehåndværk
”Jeg kommer fra en smedefamilie, og
det sidste, jeg ville være, var at blive
smed. Jeg ville gerne være rejseguide, men da jeg fandt ud af, at det
kostede penge at tage uddannelsen,
droppede jeg det. I stedet fik jeg øjnene op for det kreative i smedefaget.
Jeg har altid været glad for design og
for at skabe noget, og det kunne jeg
se, at der var mulighed for i smedefaget, så jeg begyndte på uddannelsen,
selv om jeg oprindeligt ikke ville gå i
min fars og farfars fodspor. Jeg flyttede hjemmefra til Næstved, da jeg
kom i lære dér, så som 17-årig havde
jeg egen lejlighed og var i gang med
min uddannelse,” fortalte Marie Carmel eleverne på uddannelsesdagene.

”Jeg fik min interesse for at
lave håndværk, da jeg var
12 år. Jeg havde en nabo,
som ville bygge et anneks
på sine forældres grund,
og det var vi tre på 11, 12 og
14 år, der gik i gang med.
Vi fik ikke hjælp af nogen,
men fik lov at bygge det,
som vi ville, af min nabos
far. Vi vidste ikke, hvordan
man gjorde, men det fandt
vi efterhånden ud af, og
det var dér, jeg fandt ud af,
at jeg ville være håndværker,” siger Tom Andreasen.

I dag er han i lære hos El Expert, og
for seks måneder siden blev han
rollemodel for Erhvervsskolernes
Elevorganisation og bruger derfor en
del af sin tid på at gå ud og fortælle
om uddannelsen.
”Jeg vil gerne være med til at gøre
en forskel og udbrede kendskabet til
uddannelsen. Jeg ville ønske, at der
havde været en som mig, dengang
jeg overvejede, hvilken uddannelse
jeg skulle tage. Det er altid godt at
høre om uddannelse fra en anden
ung, som man kan forholde sig til,
når man går i skole,” siger Tom Andreasen.
Om svarene på løn og arbejdstid var
med til at tiltrække kommende håndværkerlærlinge, er ikke let at sige,
men både Marie og Tom var gode
repræsentanter for deres håndværk.
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Vil gerne gøre
noget for klimaet
”Jeg vil gerne læse biologi
eller biokemi. Det er os,
der skal rydde op og gøre
noget ved klimaet, og det
vil jeg gerne arbejde med,”
siger Smilla, der går i 2. g
på Egedal Gymnasium.
Hun har sammen med
veninderne Freya og Emilia gjort et første stop ved
Københavns Universitets
stand, hvor de hører om
mulighederne i de naturvidenskabelige fag.
Freya vil gerne arbejde
med udvikling af medicin, mens Emilie ikke har
besluttet sig om uddannelsesvejen endnu.

Klimaredning, grønne
byer og rørsamling
Det summer af liv i den store hal i
Helsingør, hvor omkring 450 unge
mennesker defilerer rundt mellem
de mange uddannelsesinstitutioners
stande. Det er andet hold, der er i
gang i dag.
Det er ikke alle, der har planer om
en naturvidenskabelig eller håndværksmæssig uddannelse, der kan
være med til at hjælpe klimaet, men
interessen bliver vakt hos flere, når
de hører om mulighederne.
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Klima og digitalt
klædeskab
Ved HTX Helsingørs stand
sidder Laura, Polly og
William og er klar til at
fortælle om deres ungdomsuddannelse.

De tre har vidt forskellige planer om fremtiden.
En vil være dyrlæge, en
anden pilot og den sidste
skuespiller. Men selv om
deres drømme er helt forskellige, kan
de fortælle andre unge om spændende projekter, hvor de kombinerer
produktion og teknologi.
De har lavet flere projekter med klimaet i fokus, men i en anden retning
har Polly lavet et projekt, hvor hun
digitaliserede sit klædeskab med
inspiration fra 90’er-filmen Clueless,
hvor hovedpersonen Cher har et lignende klædeskab, hvor hun kan holde
styr på sit tøj.

De tre HTX-elever taler varmt for
at vælge HTX, som de alle synes er
spændende.

Brænder for grønne
uddannelser
På Roskilde Tekniske Skoles stand
er der forsamlet en stor flok elever.
De står rundt om Jonna Lillelund,
der er anlægsgartner, underviser og
mentor, og som entusiastisk fortæller om mulighederne i de grønne
uddannelser.
”I kan blandt andet være med til at
gøre byerne grønnere og skabe et
bedre miljø at bo i. I kan arbejde med
klima og mange forskellige grønne
løsninger. Og hvis I vil læse videre, er
der masser af muligheder for dét,”
siger Jonna Lillelund.
Hun har selv valgt at skifte arbejdsretning. Oprindeligt var hun uddannet
i en bank, men hun fik lyst til at prøve
noget andet og gik i lære
som anlægsgartner, da hun
var i 30’erne. I dag gør hun,
hvad hun kan, for at få flere
unge til at gå samme vej.

De fire drenge er ved at finde ud af,
hvordan de skal samle et rør rigtigt,
så de kan gøre det hurtigt. Efter lidt
ivrig planlægning går de i gang med
opgaven og løser den på halvandet
minut, hvilket giver ros fra de to lærlinge, og vækker jubel hos drengene.
”Det var sjovt. Lidt ligesom at bygge
med Lego. Jeg kendte godt lidt til
struktøruddannelsen, og jeg kan godt
være interesseret i uddannelsen,”
siger Carl efter at have samlet røret.
Både han og de tre andre skriver
sig op til at få mere information
om, hvordan man bliver struktør.
Så konkurrencen og Sebastians og
Mads’ fortælling om, hvordan det er
at være i lære som struktør, har givet
pote. Men de er også begge glade for
arbejdet.

”Vi vil gerne have flere friske unge
mennesker til at vælge uddannelsen.
Man skal bare have et engagement
og lyst til faget, Der er brug for flere
med engagement og lyst til faget,
og så er der 100 procent jobgaranti,
når man er udlært,” siger Sebastian
Risager.
Engagement og lyst er der ingen tvivl
om, at de to struktørelever har, og
mon ikke de får hvervet nogle kommende, nye elever efter de to dage
på uddannelsesdagene med deres
smittende fortællinger om mulighederne.

”Det er fedt at bruge hænderne og
kunne sige, at det byggeri har man
være med til at lave,” siger Mads
Boesen, og suppleres af Sebastian
Risager:

”Det er et personligt kald for
mig, at de unge mennesker
får noget mere oplysning
om mulighederne i vores
fag. Jeg vil gerne have, at
de får lov at prøve det,
så de kan se, hvor mange
muligheder, der er i anlægsgartnerfaget,” siger Jonna
Lillelund.

Rørsamling på tid
Ved en anden stand står
Sebastian Risager og Mads
Boesen. De er i lære som
bygningsstruktør og anlægsstruktør, og i fuld gang
med at gøre en flok drenge
fra Rødkilde Skole interesseret i struktøruddannelserne.

MESTER • nº 18

55

Første skridt

på vejen til
bedre udbud
i Københavns
Kommune

I samarbejde med beskæftigelsesog integrationsborgmester
Cecilia Lonning-Skovgaard (V) har
Håndværkerforeningen sat fokus på,
at informationen til virksomheder,
der ønsker at blive leverandør til
Københavns Kommune er mangelfuld.
Det har nu ført til, at kommunens
hjemmeside om indkøb og udbud er
blevet opdateret og udbygget. Det
markerede borgmesteren sammen
med adm. direktør Christoffer Susé og
en af de medlemsvirksomheder, der har
testet den nye hjemmeside, Snoer Glas.

”Indkøbspolitik er
også erhvervspolitik, og når man
køber ind for mere
end 8 milliarder
kroner om året,
skal det naturligvis være klart og
gennemsigtigt,
hvordan man
kan blive leverandør til kommunen,
og hvilke kriterier man skal opfylde. Men det har været helt utroligt
vanskeligt at finde ud af for de lokale
virksomheder, der har lyst til at være
leverandør til kommunen, fordi man
ikke ligefrem har ’ruttet’ med informationen. Med borgmesterens medlemsforslag fra foråret har vi nu fået
en opdatering af hjemmesiden, som
gør informationen mere tilgængelig,”
siger Christoffer Susé og fortsætter:
”Næste skridt er så, at vi sammen
med den nye Borgerrepræsentation
tager fat på kommunens indkøbs- og
udbudspolitik. Her er der også brug
for et serviceeftersyn.”
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Borgmester: Vi er nødt
til at gøre det enklere
og bedre
Det var på baggrund af en henvendelse fra Håndværkerforeningen, at
beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V)
i foråret fremsatte et medlemsforslag i Borgerrepræsentationen, som
pålagde Økonomiforvaltningen at
foretage et eftersyn af kommunens
hjemmeside. Hun er nemlig helt enig
i, at informationsniveauet har været
for dårligt.
”Vi er simpelthen nødt til at hjælpe
vores virksomheder endnu bedre
og lytte til deres frustrationer. Det
er urimeligt at overlade det alene til
virksomhederne at navigere igennem
den labyrint, som indkøbsområdet
har udviklet sig til. Derfor er jeg glad
for, at vi i dag kan præsentere et resultat, som gør det enklere og nemmere at finde den rette information
om, hvordan man kan blive leverandør til Københavns Kommune,” siger
Cecilia Lonning-Skovgaard.

Fra venstre: Glarmester Torben Snoer, adm. direktør Christoffer Susé,
beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V)
og glarmester Tobias Snoer.

Testet af brugerne
Undervejs i arbejdet med at opdatere
indholdet på hjemmesiden har en række
af Håndværkerforeningens medlemsvirksomheder været med til at teste,
om informationerne og strukturen på
hjemmesiden giver mening. Tobias Snoer, fra Snoer Glas, er et af de medlemmer, der har stillet sig til rådighed.
”Vi er først og fremmest glade for, at
der er kommet fokus på, hvordan kommunen informerer om indkøb og udbud.
Det er kun godt, hvis vi med vores input
kan hjælpe med, at flere lokale virksomheder føler sig bedre klædt på til at
byde på kommunale opgaver. For vi er
mange lokale virksomheder, der gerne
vil samarbejde med og levere til Københavns Kommune,” siger Tobias Snoer.
Se hjemmesiden her:
kk.dk/erhverv/indkoeb-og-udbud
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Kulturnat i
Moltkes Palæ
Igen i år åbnede dørene til Håndværkerforeningens
hus, Moltkes Palæ, i forbindelse med den
københavnske kulturnat.
Det smukke palæ var aftenen igennem fyldt med familievenlige aktiviteter, og flere af Håndværkerforeningens
medlemslaug deltog og viste deres håndværk frem, med
sjove og udfordrende aktiviteter for hele familien.

Hos Glarmesterlauget i Danmark kunne børn forsøge sig
med at skære et hjerte i glas. En opgave, som i øvrigt indgår
som en af flere skæreprøver i glarmestrenes svendeprøve.

Tekst Jakob Bo Andersen
foto Rie Neuchs
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Københavns Murerlaug inviterede gæsterne til at

Stukkatørmestrene Peter Funder og Henrik Nygaard Svensson holdt fore-

Deltagere fra Laugenes Opvisning viste deres smukke håndlavede

Hos Københavns Blikkenslager- og VVS Laug kunne børnene

prøve, om de mestrer at mure.

drag om Edvard Eriksens flotte stukarbejde i Den Store Festsal.

designs og håndværk frem.

banke deres eget kobberhjerte.

Den verdenskendte billedhugger og
Æreshåndværker Bjørn Nørgaard
holdt foredrag i Den Gyldne Sal, som
han totalindrettede i 2015.

Tak til:
· Glarmesterlauget i Danmark
· Københavns Tømrerlaug
· Stukkatørlauget
· Københavns Blikkenslager- og
VVS Laug
· Københavns Murerlaug
· Sadelmager- og Tapetsererlauget i København
· Københavns Konditorlaug
· Laugenes Opvisning
· Job i transport

Kulturnatten i Moltkes Palæ var arrangeret af
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Nyager 6 - 2605 Brøndby
Tlf: 43 96 71 41 - Fax: 43 96 71 51
DS/EN ISO 14001 certiceret
www.tofteng.dk

Oplev Zirkus Nemo

Tillykke!

og mød zirkusdirektør Søren Østergaard

AUG

25

Er du også vild med Bager Jørgen
og Smadremanden?
Så skal du da tage med ind og opleve Zirkus Nemo og møde
vores Æreshåndværker Søren Østergaard.

hfk.dk/aktivitetscenter

Charlottenlund Fort
Strandvejen 150
2920 Charlottenlund
Danmark
25 august 2021
Kl. 18:30

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

På falderebet

Vejarbejde risikerer at
kvæle erhvervslivet
Med vanlig sans for dårlig timing har Københavns Kommune givet tilladelse til at grave
gader op i hele København på én gang. Sådan føles det i hvert fald, når man bevæger
sig rundt i byen.
Og selvom vi står med en kæmpe opgave
med at klimasikre byen i de kommende år,
så er det massive vejarbejde i hele kommunen stærkt generende for både borgere
og erhvervsdrivende, der bevæger sig i
København. Det rammer også butikker og
forretninger, at kunderne ikke kan komme
frem, fordi der er vejarbejde og afspærringer. Særligt på Østerbro er flere af bydelens
butikker hårdt ramt.
Trafikken i København er i forvejen så hårdt
spændt for, at der ikke skal meget mere
end en forkert placeret trafikkegle eller en
skævt parkeret bil til, for at det hele bryder
sammen. Det ser vi dagligt.

Og så er det naturligvis stærkt foruroligende, når vi dels hører fra medlemmerne, der
kører i byen, at der nogle steder ikke er aktivitet bag afspærringerne, dels kan læse
i avisen, at op mod 4.000 parkeringspladser er spærret af containere, kranvogne
og stilladser!
Kommunen har tilsyneladende valgt at
spare lidt på her-og-nu-udgiften ved at
tillade, at vejarbejderne strækker sig
over længere tid. Men det kan blive dyrt
i den lange ende. For mens nogle betaler med penge, betaler andre med tid,
og lige nu hænger vi alle i trafikken.
Fremkommelighed er en kommunal
kerneopgave, og det nytter ikke, hvis
klimasikringen af byen kvæler det
lokale erhvervsliv.

Christoffer Susé
adm. direktør

Håndværker
Foreningen
					kbh

