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Søren Nørby

– de vælger at udsætte deres uddannelsesvalg
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.

Håndværker
Foreningen
					kbh

I mange år har vi drøftet, hvordan vi
får flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Desværre står vi i stampe,
og over en bred kam har erhvervsuddannelserne svært ved at rekruttere
nok elever. På landsplan vælger knap
20 procent af de unge en erhvervsuddannelse, mens det i Københavns
Kommune kun er cirka 11 procent. Det
er alt for få. Det viser både den aktuelle mangel på faglærte og alle fremskrivninger.
Nu kan vi for alvor begynde at se
konsekvenserne af manglen på faglært arbejdskraft; for uden dygtige
håndværkere bliver det sværere at få
opbygget hele den infrastruktur, der
skal til, for at Danmark for alvor kan
stemple ind på den grønne omstilling.
For nylig udkom en rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut, der konkluderer, at de unge allerede i 8. klasse
har besluttet sig for gymnasievejen.
Dels fordi det ses som det sikre valg,
dels fordi det i høj grad ligner det, de
kender fra grundskolen. Størstedelen
af de unge opfatter det at vælge en
erhvervsuddannelse som et meget
specifikt valg af erhverv. Så man skal
virkelig være afklaret og stålsat for at
vælge en erhvervsuddannelse direkte
efter grundskolen. Og det er mange
unge åbenbart ikke klar til.

Derfor er vi nødt til at erkende, at
gymnasiet reelt har udviklet sig til en
forlænget grundskole i stedet for en
ungdomsuddannelse. Det bryder med
hele den måde, samfundet har tænkt
uddannelsessystemet på, hvor blandt
andet indsatsen omkring de unges
valg af ungdomsuddannelse koncentrerer sig om udskolingen. Det må vi
så tage bestik af, og måske er det tid til
at gentænke hele ungdomsuddannelsessystemet? Eller som minimum at
vente med indsatsen omkring uddannelsesvejledning til de unge er klar og
åbne for et reelt valg af en erhvervsuddannelse.
De der har evnerne og motivationen til
at påbegynde en erhvervsuddannelse
direkte efter folkeskolen, skal naturligvis tilskyndes til det. Men den store
rekrutteringsindsats til erhvervsuddannelserne skal måske flyttes ind i
gymnasiet. Og så skal det være langt
nemmere at skifte mellem de forskellige ungdomsuddannelser, for eksempel fra STX til en erhvervsuddannelse
og få overført den merit, man måtte
have opnået.
Én ting er dog sikkert. Vi kommer ikke
i mål med den nuværende retning.
Så lad os komme ind i kampen for de
unge.

Christoffer Susé, csu@hfk.dk
REDHILL
Danske Medier
4.005
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skirer byen mod
skybrud

Anlægsgartnerne har travlt. Det
grønne fag er efterspurgt. Både
når byen skal sikres mod skybrud
og når haverne skal gøres flotte. Vi
sætter fokus på anlægsgartnere.

20
Restaurering af
Carlsberg Akademi

Vi har været på besøg på Carlsberg
Akademi, der gennem de sidste par år
har gennemgået en omfattende restaurering. Flere end 60 entreprenører og
leverandører har været med i arbejdet,
og blandt dem finder vi en lang række af
Håndværkerforeningens medlemmer.

32
Mit yndlingsværktøj

Urmagerens værksted er fyldt med
værktøj, men for urmagermester Jannik
Torp var det ikke svært at vælge yndlingsværktøjet, som er en pivofix.
Læs med og bliv klogere på, hvad er
pivofix er for en størrelse.

4

50

Billedserie
Et snedkerarbejde
ud over det sædvanlige

36
Med nål og tråd

Skrædderlauget er det ældste håndværkslaug. Men det er svært at få
uddannet nye skræddere selv om faget
er med til at sikre bæredygtigheden, når
det gælder vores tøj. Mød oldermanden
og viceoldermanden som fortæller om
deres spændende fag.
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Anlægsgartneren
sikrer byen mod

Skybrud
De store vandmængder, der
rammer os, når himlen åbner
sig og giver skybrud, er et
stort problem. For kloakkerne
er ikke bygget til de store
vandmængder. Men det er
der råd for. Søren Dalsgaard
og hans folk i Ebbe Dalsgaard
A/S er i fuld gang med at
klimasikre store områder.
Blandt andet i Sydhavnen, hvor
et stort projekt er i fuld gang.

Vi er i det, der kaldes Karens Minde
Aksen, et stort område, der går ud fra
kulturhuset Karens Minde og løber en
kilometer gennem et beboelsesområde.
Der er allerede gravet et stort hul, hvor
regnvandet skal føres ned i stedet for
at ende i kloakken. Herfra bliver vandet
ledt videre i store rør og ender i en å,
der er anlagt for at tage de kommende
vandmængder.
Hele projektet gik i gang i august 2021
og skal være klar til aflevering til kommunen i december 2022.

Yellow Brick Road i
Sydhavnen
Men én ting er, hvad der sker under
jorden, en anden er, hvordan området
vil tage sig ud, når det er færdigt. Midt
mellem de store træer er tre anlægsgartnere i fuld gang med at anlægge en
snoet sti, der skal gå gennem hele området og ende ved åen. Man kan allerede
se konturerne af den, og de gule klinker,
der skal lægges, leder tankerne hen på
”The Yellow Brick Road” fra musicalen
”Troldmanden fra Oz”. Udsigten fra de
gule etageejendomme bliver god, når
det samlede anlæg står færdigt.

Tekst PETER DJURUP
foto Ricky John Molloy
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Det kræver
præcision at
lægge den gule
klinkegang,
der skal sno
sig gennem
området.

gang med klimasikringsprojekter både i København og andre byer. For
netop det grønne udtryk i
det synlige slutresultat af
projekterne er vigtigt for
de kommuner, der sætter
projekterne i gang.

”Vi anlægger det hele i bløde linjer. Det
passer ind i området og med den gule
klinkegang, som snor sig mellem de
gamle træer. Dem passer vi meget på,
og derfor er de lige nu indhegnede, for
de skal for alt i verden bevares. Kommunen er med god grund øm om sine
træer, og som anlægsgartnere ved vi,
hvordan vi sikrer, at der ikke sker dem
noget, mens vi er i gang med projektet,”
siger Søren Dalsgaard, der er 2. generation i Ebbe Dalsgaard A/S.
Ebbe Dalsgaard grundlagde anlægsgartnervirksomheden, og Søren Dalsgaard er i dag direktør og medejer af
virksomheden. Han er, i modsætning til
sin far, ikke uddannet anlægsgartner,
men er ingeniør. Han har arbejdet i virksomheden i 12 år, og det er fortsat anlægsgartnerhåndværket, der er kernen i
virksomheden.

8

Det grønne er vigtigt i
klimasikringen
”Jeg har arbejdet med det grønne fra
barnsben, hvor min far tog mig med
på arbejde, og derfor har jeg lært faget
at kende. Jeg ved, hvad der skal til, og
kender de fordele, vi har som anlægsgartnere, når det gælder opgaver som
klimasikring. Her er det blandt andet
vigtigt for en kunde som Københavns
Kommune, at der bliver passet godt på
de bestående træer og planter, så de
bliver bevaret og bliver tænkt ind i det
nye, vi anlægger, når vi laver et projekt
som det her,” siger Søren Dalsgaard.
Det er ikke tilfældigt, at mange anlægsgartnervirksomheder i disse år er i fuld

”En af vores styrker er,
at vi kan lave arbejdet
både under og over jorden. Under jorden sikrer vi
vandopsamling og vandafledning, over jorden er
vi eksperter i det grønne. Vi anlægger
områderne, så de tager sig godt ud med
det grønne og naturlige og passer ind i
omgivelserne,” siger Søren Dalsgaard.
Netop det grønne er en vigtig del af klimatilpasningen, når det gælder træer
og alt det, man kan se over jorden.
”Det kræver stor ekspertise at lægge
så mange kvadratmeter klinker, som vi
gør på det her store område ved Karens
Minde Aksen med den snoede gule sti
med græs udenom og mellem de gamle
træer. Det er ikke hvem som helst, der
kan det, og derfor har vi som anlægsgartnere en stor fordel i forhold til opgaver som denne og andre lignende i
Københavns Kommune, hvor netop det
endelige udtryk er vigtigt. Og et projekt som det her er langt sjovere end at
lægge kilometervis af cykelstier,” siger
Søren Dalsgaard.

9

Mange
klimaprojekter
Projektet i Sydhavnen er blot et af mange projekter, der er i gang i Københavns
Kommune for at sikre mod det store
skybrud. Senest har Søren Dalsgaard
og hans medarbejdere været i gang ved
Sankt Kjelds Plads på Østerbro, og nu er
turen kommet til Sydhavnen.
”Klimasikringen er det der fylder mest
for os i øjeblikket, og den vil formentlig også fylde meget i fremtiden. Der er
stor fokus på det i kommunen, og projekterne inddrager altid byrumsudviklingen, så det ikke kun går ud på at lede
vandet væk fra kloakkerne, men også
på at skabe flotte byrum med grøn natur og anlæg, der passer ind i området.
Derfor ligger projekterne meget naturligt til os som anlægsgartnere.

Heste langs åen
Den lange snoede klinkegang bliver
omkring en kilometer lang og skal ende
ude i den kommende å. Herfra skal vandet sluses væk via store rør i jorden. På
den måde er beboelsesområdet sikret
mod oversvømmelse i en periode på op
til 100 år.
Området med åen støder op til en fritidsklub med heste. Her skal bygges en
bro, og på det kommende grønne areal
langs åen skal hestene græsse. På den
måde er området integreret i det bestående, og den grønne helhed er tænkt
ind.

10
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Det er vigtigt at tale
med naboerne i
området, når der
bliver arbejdet tæt
på beboelsesejendomme.

Kommunikation
med borgerne
I forbindelse med store projekter som
Karens Minde Aksen er der mange naboer og samarbejdspartnere, som Søren Dalsgaard og hans medarbejdere
skal samarbejde og kommunikere med.
Fritidsklubben er et eksempel, hvor de
oprindelige folde til hestene er midlertidigt nedlagt, mens arbejdet står på,
men hvor der i den endelige plan bliver
etableret nye folde, som bliver en del af
det nyanlagte naturområde.
”Når man laver store byggeprojekter
som det her i Københavns Kommune,
er der mange interessenter, man skal
tage hensyn til og inddrage. Både kommunens medarbejdere, og ikke mindst
borgere og trafikanter og, for det her
projekts vedkommende, fritidsklubben
og kulturhuset, som ligger lige op ad
arealet, hvor vi arbejder. Derfor har vi
løbende dialog med både beboerne, der
bor langs arealet, og med fritidsklubben og kulturhuset, så de ved, hvad der
foregår, og hvordan projektet skrider
frem,” siger Søren Dalsgaard.
Processen fra før den første gravemaskine satte grabben i jorden, til det hele
endelig bliver afleveret til kommunen,
tager næsten to år og kan i perioden
ikke undgå at have en betydning for
dagligdagen for alle naboer. Både de
professionelle og de private beboere.
Derfor er det en vigtig opgave at informere og tale med naboerne.
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Det største projekt
til dato
Søren Dalsgaard og hans medarbejdere
er vant til at styre og gennemføre store projekter, og virksomheden er fuldt
gearet til mange flere klimasikringsopgaver. Når de løser opgaver som den
i Sydhavnen, supplerer de deres faste
medarbejdere med både maskiner og
ekstra medarbejdere udefra. Men der er
også behov for at øge den faste medarbejderstab; dog ikke for enhver pris.
”Det er en stor opgave for os. Nok det
største projekt vi har lavet hidtil. Vi er
ca. 40 mennesker i virksomheden, og
derudover lejer vi maskiner
og ekstra mandskab ind. Vi
mander lidt op i øjeblikket, for
vi har travlt. Men vi skal helst
ikke være så mange flere, for
vi vil stadig gerne have en
størrelse, hvor alle kender
alle,” siger Søren Dalsgaard

Ebbe Dalsgaard A/S
er meget logistik og koordinering. Projektet styres af en fast projektleder, og
derudover er Søren Dalsgaard selv med
på projektet mere eller mindre døgnet
rundt.
”Jeg er herude flere gange om ugen og
styrer derudover dagligt projektet sammen med projektlederen, så der går en
del timer om ugen. Det er et spændende
projekt, som alle involverede synes er
sjovt at være med til at udføre. Så det
er absolut sjovt at gå på arbejde her hos
os,” siger Søren Dalsgaard.

Ebbe dalsgaard A/S
m e d l e m

På projektet ved Karens Minde Aksen er der konstant 1015 mennesker i gang, og der

Kunderne er primært kommuner, regioner og boligforeninger. Men der bliver
også løst opgaver for virksomheder og private, med
alt fra ideoplæg til praktisk
udførelse af planerne for
deres udearealer.

a f

danske anlægsgartnere
købenshavns kreds
&

Håndværker
foreningen
					KbH
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Ebbe Dalsgaard blev i
begyndelsen af 1970’erne
selvstændig anlægsgartner. Efter et par år som
selvstændig stiftede han
i 1980 virksomheden Ebbe
Dalsgaard A/S. Den løser
opgaver som oprettelse af
byrum, aktivitetsrum og
haveanlæg, naturgenopretning samt klimatilpasning,
kloakarbejder og belægningsarbejder.

Ebbe Dalsgaard selv er
fortsat administrerende
direktør, mens Søren
Dalsgaard er medejer og
direktør i virksomheden.

til små og mellemstore medlemmer. Og
så vil jeg arbejde for at tiltrække flere
elever til branchen. Det er et kæmpe
problem for os alle,” siger Marco Kjærgaard, der selv har udlært 12 elever i sin
tid som selvstændig, og altid har elever.

Det

Klimaet og coronaen har måske
ikke umiddelbart noget med
hinanden at gøre; men hvis man
spørger anlægsgartnerne, er der
en sammenhæng. De har alle
travlt på grund af netop de to
elementer. Det er budskabet fra
Marco Kjærgaard, der er formand
for Københavnskredsen af Danske
Anlægsgartnere.

grønne
boomer

Marco Kjærgaard blev valgt til posten
som kredsformand i 2020, men han har
siddet i bestyrelsen i mange år. Engagementet i sit fag har han fået med sig fra
sin læremester Kaj, som han kom i lære
hos, da han var 16 år.
”Min gamle læremester var medlem af
Danske Anlægsgartnere. Han sagde, at
jeg skulle melde mig ind, fordi de altid
kan hjælpe, hvis man har spørgsmål
til noget. Så for 10-11 år siden manglede der en suppleant i bestyrelsen, og
så blev jeg hængende og er nu blevet
formand i København. Jeg har altid fået
god hjælp i foreningen, og det vil jeg arbejde for, at vi fortsat giver, ikke mindst

Gang i de private haver
Han driver sin virksomhed i Humlebæk,
der på alle måder er hans hjemmebane. Han er født og opvokset i området,
var i lære i Hørsholm, og da han blev
selvstændig efter sin læretid, blev det
med udgangspunkt i det nordsjællandske. Det er også her, at mange af hans
kunder er. Marco Kjærgaard og hans
omkring 20 medarbejdere arbejder
primært for private med at anlægge
og vedligeholde haver. Et område der
vokser meget i denne tid. Ikke kun for
Marcos virksomhed, men for branchen
generelt.
”For i privatsegmentet har kunderne
fået øjnene op for deres have. Folk har
siddet meget hjemme i det sidste halvandet års tid og har set, at deres have
har brug for, at der skal gøres noget.
Mange har fået det nye køkken, og derfor er turen kommet til haven, og det
har været godt for branchen,” siger Marco Kjærgaard, der selv har haft ekstra
travlt, efter at mange blev sendt hjem.
Det er en fordel for anlægsgartnerne,
at de arbejder udendørs, så de har ikke
selv været ramt at hjemsendelser på
samme måde som de mange med kontorarbejde.

Klimaprojekter til både
offentlige og private
Når det gælder de offentlige kunder,
fylder klimatilpasningsprojekterne
meget i branchen. Virksomheder som
Ebbe Dalsgaard A/S (læs artiklen
på side 6, red.) og mange andre
anlægsgartnervirksomheder har travlt
med at sikre byerne mod skybrud ved
at lede vandet væk fra kloakkerne og
skabe grønne løsninger med nedsivning
af vand, som samtidig gør områderne
flotte og grønne.

Tekst peter djurup
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have mere diversitet og mere grønt, og
hvis man planter til med de rigtige planter, kræver det ikke meget vedligeholdelse,” siger Marco Kjærgaard.

På planteskole i
weekenden
Det er det grønne arbejde, som Marco Kjærgaard bedst kan lide. Han lærte
mest om det grå i sin læretid, men i
weekenderne havde han
arbejde på en planteskole for at lære mere om
planter og det grønne i det
hele taget. Den interesse har stor betydning for
fordelingen af opgaver i
virksomheden.

Hos de private kunder bliver der også
indarbejdet skybrudssikring, når nye
huse bliver bygget, og nye haver bliver
anlagt.
”Vi er blandt andet begyndt at grave
tanke ned i jorden, hvor vi opsamler
regnvand frem for at lede det ned i kloakken. Så kan vandet bruges til at vande
med, hvilket der er meget brug for, når
vi anlægger helt nye haver. Samtidig er
kunden sikret mod problemer ved de
store skybrud, som vi har set, og som vi
jo får flere af i fremtiden,” siger Marco
Kjærgaard.
Sammen med sine medarbejdere arbejder han hele tiden på at skabe nye
løsninger, blandt andet til nedsivning af
vand.
”Vi er lige ved at afslutte en opgave,
hvor dele af belægningen er trædebregner, så det både bliver grønt og kan
aflede vandet. Vi bruger tid på at finde
nye løsninger og sætte en ny trend. Vi
skal gribe om den grønne omstilling og
prøve nye løsninger, og vi forklarer gerne kunderne, når vi har et nyt forslag til
at få mere grønt ind, og det bliver mere
vildt.

18

Vild med vilje
For det vilde look er noget, der efterspørges til både offentlige projekter og
private haver.
”Vi er blevet mere bevidste om, at vi
skal gøre tingene mere vildt med vilje.
Det smitter også af på de offentlige opgaver; der må godt stå ukrudt. Man kan
sagtens lave et vildt staudebed med
forskellige græsarter. Det udfordrer os
som gartnere og gør arbejdet endnu
mere spændende. Det er med til at styrke anlægsbranchen, at mange har mere
fokus på det håndgribelige og det synlige i haver og naturområder. Derfor er
det nu, vi skal gøre opmærksom på os
selv og vise, at det er vores tid de næste
år,” siger Marco Kjærgaard.
Arbejdet i branchen har i mange år været fokuseret på det mere industrielle
med det såkaldte grå arbejde som anlæg af indkørsler, terrasser, fortove etc.
”Tidligere skulle der være store belægningsflader, når man byggede nyt.
Nu skal der være mere at se på end en
græsplæne og en trampolin. Folk vil

både i forhold til samarbejdet internt,
men også fordi de kvindelige medarbejdere er rigtigt gode til den daglige
kommunikation med vores kunder. De
er bedre til at drikke en kop kaffe med
kunderne og vende forskellige spørgsmål end de fleste mænd,” siger Marco
Kjærgaard, som også selv er ude hos
kunderne hver uge.
”Vi har alle meget kontakt med vores
kunder, og jeg skal skynde mig at sige,
at mine mandlige ansatte også er

gode til at tale med kunderne, hvilket
er vigtigt, da vi har mange kunder, vi
kommer hos hver uge. Derfor får vi
generelt et tæt kundeforhold, og fordi
de også gerne vil tale med mig, er jeg
selv typisk ude og arbejde hos kunderne tre dage om ugen,” siger Marco
Kjærgaard. Han elsker det udendørs
arbejde, og derfor har han ansat en
person på kontoret, så han selv kan
komme ud og få jord under neglene.

Kjærgaard
Anlægsgartner
m e d l e m

a f

danske anlægsgartnere
københavns kreds
&

Håndværker
foreningen
					KbH

Marco Kjærgaard skønner,
at den generelle fordeling mellem det grå og
grønne arbejde i branchen i dag er 60 procent
gråt og 40 grønt. Men der
er en tendens til, at der
kommer mere grønt ind
på de enkelte opgaver, og
i hans egen virksomhed er
70 procent af opgaverne
grønne.

Ud til kunderne
Et andet område, hvor
Marco Kjærgaards virksomhed skiller sig ud, er
på kønsfordelingen blandt
de ansatte.
”I min virksomhed er der
flere kvinder end mænd.
Alt er blevet mere maskinelt, og det gør, at maskinerne tager sig af det
tungeste arbejde. Samtidig er der blevet større
interesse fra kvinder, fordi
vi har flest grønne opgaver. Det gælder i øvrigt
ikke kun hos os, men også
hos andre i faget. Det er
godt, at vi er mere ligeligt
fordelt kvinder og mænd;
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Restaurering
af Carlsberg
Akademi
Udefra set syner Carlsberg Akademi ikke af
så meget. Det var efter udtrykkeligt ønske
fra husets ejer, Carlsbergs grundlægger J. C.
Jacobsen, der ikke ønskede, at hans private
hjem skulle se pompøst ud. Men lige så snart
du træder ind gennem hoveddøren, fornemmer
du, at der her er tale om et byggeri ud over det
sædvanlige. Bygningerne er gennemsyret af
håndværksmæssige detaljer, dekorationer og
kunst, som J. C. Jacobsen har hentet inspiration til
på sine mange udlandsrejser.

J. C. Jacobsen etablerede bryggeriet Carlsberg i 1847, da han flyttede
sit eksisterende bryggeri fra Brolæggerstræde i indre København
til ’bjerget’ i Valby. Her var ren luft,
god plads og ikke mindst masser
af vand, som var nødvendigt for
produktionen af de lagerøl, han
var begyndt at brygge.
Ved siden af bryggeribygningerne opførte Jacobsen en villa, der
fungerede som bolig for familien
Jacobsen. J. C. Jacobsen var allerede på dette tidspunkt en berejst
herre, og han tegnede efter sigende selv skitserne til villaen, som
har tydelig inspiration fra en norditaliensk palladiansk villa, med tre
midterstillede fag og to flankerende sidefag. Udadtil ser bygningen
ikke ud af meget – det opvejes til
gengæld indenfor.

Vi møder arkitekt Anne Nebel fra
Elgaard Architecture, der er projektleder på den omfattende renovering af Carlsberg Akademi, samt
murermester Tonny Erleben, der er
en af de mere end 60 entreprenører
og leverandører, der har arbejdet på
projektet.
Opdraget til Anne Nebel og hendes
hold af entreprenører har været at
bringe bygningerne så meget tilbage til Brygger Jacobsens tid som
muligt – og i den forbindelse altid
at vælge de bedst mulige metoder
og materialer.

En lang række af Håndværkerforeningens
medlemmer har deltaget i restaureringen
af Carlsberg Akademi. Du kan læse om
medlemmernes arbejde i de små historienedslag på de følgende sider.

Tekst Jakob Bo Andersen
foto Ricky John Molloy
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Omfattende malerarbejde
Fra den lyse vestibule går vi først
ind i havestuen og siden spisestuen og Lauras værelse, hvor der
venter et sansebombardement
af en anden verden. Såvel indretningen som udsmykningen af
Carlsberg Akademi bærer nemlig
tydeligt præg af Jacobsens mange
rejser i udlandet, og især den italienske og antikke stil er gennemgående for indretningen.
Det ses blandt andet med Thorvaldsens mange relieffer, der er
opsat i flere af rummene, ligesom
Jacobsen bad Thorvaldsen opsætte en kopi af hans berømte Alexanderfrise i spisestuen. Den originale
Alexanderfrise fra 1812 er opsat i
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Palazzo del Quirinale i Rom. Paladset blev opført af Pave Gregor 13 i
slutningen af 1500-tallet, men er i
dag officiel residens for den italienske præsident.
Ligeledes viser farvesætningen og
de mange dekorationer, at Jacobsen var meget fascineret af farver
og pigmenter, som vi blandt andet
kender fra den antikke italienske
by Pompeji, der blev ødelagt og
begravet ved et udbrud fra vulkanen Vesuv i 79 e.v.t.
I begge rum har konservatoren
afdækket det ene smukke motiv
efter det andet, og vægge og overflader er blevet nymalet, marmoreret eller ådret.

”Konservatorens afdækninger har
vist, hvordan vægge og paneler
flere steder er blevet malet over
eller tildækket med såkaldt Japan-papir inden overmaling. Det
har været et stort arbejde at komme ind til de oprindelige overflader og motiver,” fortæller Anne
Nebel og fortsætter:
”I havedørenes lysninger i havestuen kan vi se de helt oprindelige
motiver, mens de øvrige vægdekorationer i rummet ser ud til at
være blevet malet op i nyere tid.
Og i Lauras Værelse samt i Kaptajnens Værelse – som Brygger
Jacobsens arbejdsværelse bliver
kaldt – har konservatoren afdækket en del af den oprindelige
bemaling. Det bruger vi som ud-
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Kaptajnens Værelse
genskabt med
nano-teknologi

var ikke muligt. Derfor har en af
vores opgaver været at sikre, at
det nye ventilationssystem ikke
kan ses for den almindelige gæst,”
fortæller Tonny Erleben.

I Danmark er det bedst kendte
symbiose-anlæg den såkaldte
Kalundborg Symbiose, der har rødder tilbage til 1972 og altså i år kan
fejre 50-års jubilæum.

I villaens stueetage finder vi Kaptajnens Værelse, der var Brygger
Jacobsens arbejdsværelse. Jacobsen kaldte sig selv Kaptajnen, og
han var desuden kaptajn i Borgervæbningen, deraf tilnavnet.

Arkitekt Anne Nebel supplerer:

500 kilo tunge fliser

”Oprindeligt har bygningerne været opvarmet med overskudsvarme fra bryggeriet. Der var etableret en forbindelse under jorden
mellem bryghuset og villaens

En anden krævende opgave for
murermesteren har været at restaurere den 25 meter lange ventilationsskakt, som løber hele vejen
gennem gulvet i Pompejisalen.
Ventilationen sikres ved,
at der er hugget huller i de
500 kilo tunge og håndhuggede natursten, der ligger
som låg ind over skakten.
Så for at komme ned i skakten har Tonny Erleben skullet løfte alle stenene op.

Man ved, at væggene blev
overmalet med en lysegrå
oliemaling omkring 1933,
så her har konservatoren fjernet oliemalingen
og afdækket de originale
udsmykninger. I det arbejde har konservatorerne
brugt nano-teknologi, hvor
de ved hjælp af en særlig
elastisk plastmåtte har
opløst den grå oliemaling,
som så har kunnet fjernes.
gangspunkt for at genskabe dekorationen i resten af rummene. Andre steder igen har vi kunnet ’nøjes med’ at afrense og retouchere
motiverne,” siger Anne Nebel.
I det enorme buede kassetteloft
i spisestuen er hver enkelt af de
283 kassetter afrenset og farvelagt med en lys farve – de var
tidligere malet hvide – så stukornamentet i hver enkelt kassette nu
fremstår helt tydeligt.
Men ifølge Anne Nebel er den største visuelle forandring faktisk, at
alle døre og gerigter i huset er blevet ådret.
”Tidligere var dørene malet i en lys
grå farve, så ådringen har virkelig
gjort en kæmpe forskel. Det binder huset sammen og sætter den
helt rigtige stemning,” siger Anne
Nebel.
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Rørvæv og pudsede lofter
Murermester Tonny Erleben er en
af de mange håndværkere, der har
været med i renoveringen, og en
del af arbejdet er løst ved brug af
’gamle teknikker’.
Blandt andet er der på førstesalen
opsat en række nye skillevægge i
forbindelse med, at der er etableret køkken og toiletter. Skillevæggene er lavet som bræddevægge
med rørvæv og herefter pudset
op. Ligesom vi kender det fra datidens byggemetoder.
Tilsvarende har Tonny Erleben opsat nyt loft i Lauras værelse. Først
er det eksisterende pudslag og
rørvæv taget ned. Så er der opsat
nyt rørvæv, hvorefter Tonny først
har kastet grovpuds og herefter
finpudset lofterne.
”I vore dage vil man jo typisk bare
skrue nogle gipsplader på. Så det
er ikke så tit mere, at vi får lov til
at bruge den her gamle teknik,”
fortæller Tonny Erleben og forkla-

rer, at de gamle lofter er taget ned,
uden at rummets stuk er blevet
berørt.
Væggene i huset er pudset op med
kalkmørtel og overfladebehandlet
med marmorino, som er en kalkbaseret puds, hvori der er blandet
knust marmor. Det giver en stor
hårdhed i overfladen, samtidig med
at det giver et smukt naturligt spil
og glans.
Marmorino er et flere tusinde år
gammelt materiale og kendes helt
tilbage fra det antikke Rom. Blandt
andet er der fundet marmorino i
villaerne i Pompeji i Italien. En by,
som Brygger Jacobsen nærede stor
interesse for.
Enkelte steder, for eksempel i Lauras og Kaptajnens værelser, har
arkitekten dog pålagt murermesteren at lade tidens tand skinne
igennem.
“Det er med til at give en historisk
reference, når man kan se ’den
gamle puds’,” forklarer Anne Nebel.

Arbejdsværelset er genskabt med møbler fra Frederiksborg Slot, så det nu
står, som dengang Kaptajnen boede i huset.

Fyldt med moderne
teknologi – også
dengang
I forbindelse med restaureringen har bygningerne, og særligt
væksthusene, fået en gennemgribende teknologisk opdatering. Og
her ligger håndværket ikke bare i
detaljen, men i det skjulte. En del
af kunsten for håndværkerne har
nemlig været at sikre, at al den
moderne teknologi ikke kan ses.
”I forhold til datidens målestok var
der et ret avanceret varmesystem
med skjulte luftkanaler i vægge og
gulve. Med restaureringen er der
opsat et moderne Genvex-anlæg
på loftet i hovedhuset, som sikrer
udluftning og varme. Vi undersøgte i den forbindelse, om de gamle
kanaler kunne genbruges, men det

kælder, hvorfra varm luft blev ført
ud i villaens hulmure i facaderne og således opvarmede bygningen. Desuden blev varmen ført
ud til væksthusene, Vinterhaven
og Pompejisalen via ventilationskanaler i gulvene,” forklarer Anne
Nebel.
Løsningen er dermed et eksempel
på det, man i vore dag kalder ’urban industriel symbiose’. Industriel
symbiose er et system, hvor flere
forskellige enheder, for eksempel industrianlæg eller produktionsvirksomheder, udveksler og
udnytter overskydende materialer,
energi eller vand fra hinandens
produktion. I en urban industriel
symbiose indgår der boliger i ligningen.

”Vi etablerede et godt gammeldags hejseværk med
talje, og det fungerede helt
fint. De fleste af stenene
lå i mørtel, så det gik relativt nemt, men skakten
trængte til en reparation,
og nye installationer skulle
etableres deri. Derfor har
stenene været oppe, og så
er de forsigtigt lagt tilbage
igen. Det var noget af en opgave at få stenene løs uden
at beskadige dem. Men det
lykkedes heldigvis at få alle
op i ét stykke,” fortæller Tonny Erleben, der har lagt stenene tilbage
i mørtel, så de en anden gang kan
komme op igen.
Tonny Erleben har også stået for at
lægge helt nyt gulv i Vinterhaven.
Her er alle fliser udskiftet til kalkstensfliser fra svenske Borghamn.
Fliserne har været en tur forbi Italien, hvor de er blevet kalibreret og
slebet, så de nu passer perfekt til
Vinterhaven.

Hultegl under tagpappen
I 1876-78 opførte Brygger Jacobsen
den pompøse Pompejisal, der er et
væksthus inspireret dels af Crystal
Palace i London, dels af Victoria-drivhuset i Botanisk Have, som
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netop var færdigbygget få år forinden med Jacobsen som mæcen. I
Pompejisalen samlede han planter
og vækster fra sine mange rejser.

”Man kender hulteglene helt tilbage
fra middelalderen, så det er selvfølgelig en sjov opgave at give sig i
kast med,” siger Tonny Erleben.

Håndværkerne bag
restaureringen:

Bygningen er prydet med doriske
søjler, marmorgulve, relieffer og
ikke mindst et imponerende glastag, som omkranses af Danmarks
måske ældste tagpaptag.

Ovenpå hulteglene er udstøbt et
betonlag, hvorpå der er lagt tagpap. Det næsten flade tag rundt
om glastaget på Pompejisalen har
nemlig oprindeligt været beklædt
med tagpap, hvilket tyder på, at
det oprindeligt var et af de første
tagpaptage i København, og taget
er således genopbygget, som det
oprindeligt blev opført.

Restaureringen af Carlsberg Akademi
har stået på i mere end to år, og flere
end 60 håndværkere, entreprenører
og leverandører har været med i arbejdet. Blandt dem er en lang række
af Håndværkerforeningens medlemmer. Dem kan du møde på de kommende sider.

Tagpaptagets underliggende stålkonstruktioner med mellemliggende hulstensdæk havde lidt skade
efter mange år i det fugtige miljø,
som et drivhus nu engang udgør.
Derfor har smedemester Jesper
Agertoft stået for at udskifte de 80
stålbjælker, der bærer tagpaptaget,
og murermester Tonny Erleben har
opmuret nye specialfremstillede
hulstenstegl imellem bjælkerne.
Og selvom Tonny Erleben har mere
end 25 år på bagen som murermester, er det første gang, at han
arbejder med hultegl.

Når vi afslutningsvis spørger arkitekten, hvilken del af arbejdet der
har været den mest specielle, falder svaret prompte:
”Konservatorens afdækning af
overfladerne og det efterfølgende malerarbejde … Og glastaget ...
Og genetableringen af Kaptajnens
Værelse,” slutter Anne Nebel med
et smil.

Arkitekt
Anne Nebel har været projektleder på restaureringen af Carlsberg
Akademi. Tidligere har Anne blandt
andet medvirket ved restaureringen
af Frederiksberg Slot og Fasangården, ligesom hun i en lang årrække
har været ’husarkitekt’ på Rosenborg
Slot og siden hen Jægerspris Slot.
Anne nebel
m e d l e m
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akademisk
arkitektforening
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Carlsberg Akademi er
ejet af Carlsbergfondet,
der bestilte den gennemgribende restaurering af
bygningerne i 2017.

et haveanlæg. Hovedbygningen
blev opført i 1847-53, og senere kom Pompejisalen, som blev
opført i 1876-78 som væksthus.
Mellem de to bygninger er der tilbygget en vinterhave, som dog er
ombygget ad flere omgange. Den
nuværende vinterhave er fra starten af 1900-tallet.

Carlsberg Akademi blev oprindeligt opført som privatbolig for
Carlsbergs grundlægger, J. C. Jacobsen. I 1876 testamenterede Jacobsen bygningen til videnskaben,
og derfor fungerede den i en lang
årrække som æresbolig for forskellige videnskabsfolk. Blandt andet har fysiker og nobelprismodtager Niels Bohr boet i ejendommen
sammen med sin familie. I dag
bruges bygningen til repræsentative formål og møder og konferencer af videnskabelig art.

Med restaureringen har Carlsbergfondet ønsket at bringe bygningerne tilbage til det oprindelige
udgangspunkt, og ikke mindst
genoprette bygningerne efter de
løbende ombygninger og renoveringer, der har overgået dem gennem tiden.
Alle opgaver har været udbudt
som fagentreprise.

Håndværker
foreningen
KbH

Murer
Tonny har drevet sin virksomhed siden 1996 og har stor erfaring med
restaurering af fredede bygninger.
Alligevel står arbejdet på Carlsberg
Akademi som noget særligt.
”Det har været virkelig spændende at
arbejde med en bygherre, der er så
kompromisløs i forhold til kvalitet,”
siger Tonny Erleben, der konstant har
haft mellem 6 og 11 mand på opgaven.
Murermester
Tonny Erleben
m e d l e m
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Læs mere på:
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Håndværker
foreningen
KbH

Bygningskomplekset består af tre
bygninger, en stor terrasse samt
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Tapetserer

Maler

”Vi har stået for de håndsyede gardiner og historiske møbler til hele
huset,” fortæller tapetserermester
Mette Palsteen.

”Vi har malet og ådret alle døre og
alt træværk i villaen. Det var vi faktisk allerede i gang med, da det store
projekt startede, så vi fortsatte. Man
ville nemlig kunne se, hvis opgaven
skiftede til en anden maler, ligesom
man kan se, hvis håndskriften skifter
på et stykke papir.

”Gardinerne, som er sat op i Havestuen, i Kaptajnens værelse og i Lauras
værelse, er alle sammen håndsyet
efter historiske forlæg. Det har selvfølgelig været en kæmpe opgave at
håndsy alle gardinerne med draperinger. I Havestuen er der brugt gult
trevira, mens gardinerne i Kaptajnens
værelse er syet i mohair velour og i
Lauras værelse i uldsatin. Det er vanvittigt smukt.
Mange af møblerne er tegnet af den
tyskfødte arkitekt G.F. Hetsch og er
udført i mahogni (det er G.F. Hetsch,
der har lagt navn til Hetsch-medaljen, red.). De er robuste og lidt tunge i
det, men dem har vi polstret og givet
nyt betræk. Hetsch var virkelig en
populær arkitekt i sin samtid, og han
har blandt andet udsmykket dele af
Amalienborg og Christiansborg,” fortæller Mette Palsteen.
”Det er virkelig en unik opgave, som
Carlsbergfondet og Elgaard Architecture har stillet her. De har en stor forståelse for, at tingene skal laves på
den historisk rigtige måde, og det er
helt afgørende for os som håndværkere, at der er kunder, som prioriterer
det. Hvis man ønsker håndværkere,
der har en høj standard, er det også
nødvendigt, at der er kunder, som efterspørger den høje standard.
Hvis ikke vi får den her type opgaver
indimellem, så vil den viden og tradition gå til grunde. Derfor er det også
vigtigt for uddannelsen af nye håndværkere,” fortæller Mette Palsteen.
Tapetserer
Mette Palsteen
m e d l e m
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Først har vi malet alt træværket op,
så det stod snorlige, og så har vi bagefter ådret det som egetræ. Sådan
en ådring kan holde i mange år, og
derfor mener jeg faktisk, at det er en
mere bæredygtig måde at male på
end almindeligt malerarbejde,” fortæller malermester Kurt Schmidt.
Malermester
Kurt Schmidt
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Vognmand
”Vi har kørt en hel del til - og udført
en masse arbejde i - hele Carlsberg
Byen de senere år, og herunder også
medvirket til restaureringen af Carlsberg Akademi.
Et af vores specialer er logistikstyring. Vi har en stor terminal- og
lagerplads, hvor vi kan opbevare
kundernes byggematerialer mv. Det
betyder, at vi sammen med håndværksmestrene kan planlægge og
optimere tidspunktet omkring levering af for eksempel byggematerialer på byggepladsen,” fortæller adm.
direktør Lars M. Mouritsen.
thurah
Transport
m e d l e m
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Møbelkonservator
”Jeg har været med til at konservere
og restaurere en række af de smukke
gamle møbler,” fortæller snedkermester og møbelkonservator Anders
Abildgaard.
”Som møbelkonservator er jeg specialist i træarbejdet, når et møbel
skal restaureres. Og i spisesalen er
der for eksempel nogle anrettermøbler fra Niels Bohrs tid, som er blevet
snedkerkonserveret og malet op. Her
har jeg lagt nye låse i. Derudover har
jeg været med til at restaurere nogle
klismos-stole, som Mette Palsteen
efterfølgende har polstret.
En detalje, som jeg er ret glad for, er,
at jeg har sat en liste på en af lågerne
til et tegningsskab i Kaptajnens værelse. Man skal kigge ret godt efter
for at kunne se, at den er ny.
Som møbelkonservator skelner jeg
mellem at konservere, som betyder
at stoppe forfald, og at restaurere,
som betyder at føre et møbel tilbage
til et bestemt tidspunkt. Her kan man
så skelne mellem for eksempel at
føre tilbage til oprindelsen eller til at
bestemt historisk tidspunkt.
I Carlsberg Akademi har opgaverne
været både og. I ét rum har vi ført
rummet og møblerne tilbage til Niels
Bohrs tid, i et andet tilbage til huset
oprindelse,” fortæller Anders Abildgaard.
abildgaard
konservering
& snedkeri
m e d l e m
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Dekorationsmaler
”Vi har arbejdet med at genskabe husets oprindelige dekorationer, akvareller og bemaling, og i det hele taget
med at føre huset tilbage til det oprindelige udtryk. Det spændende ved
sådan en opgave her er jo at gå ind i
Bryggerens tankesæt og så arbejde
ud fra det.
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Vi har brugt de gamle oprindelige
materialer, limfarve og linolie, og
alt er blandet og håndtonet ud fra
konservatorens afdækninger, så det
stemmer overens med den oprindelige bemaling.
Sådan nogle huse og opgaver er med
til at gøre os dygtigere som håndværkere, og det er med til, at vi kan
føre fagets og håndværkets traditioner videre. Min søn gik til svendeprøve, mens vi arbejdede på Carlsberg
Akademi, og der er ingen tvivl om, at
det han havde lært på den opgave,
var medvirkende til det gode resultat
ved prøven,” siger malermester Martin Behrendt.
Du kan læse mere om malerarbejdet i seneste udgave af magasinet De
Farver, som udgives af Danske Malermestre.

lig er en kopi af Thorvaldsens arbejde, er de originale i forhold til huset.
Derudover har vi stået for at genskabe en stukbort i Pompejisalen. Det er
sket på baggrund af et gammelt foto
– der fandtes ikke nogen tegninger.
Så ud fra billedet har vi først beskrevet, hvordan de to stuk-ornamenter
i dekorationen så ud, derefter tegnet
dem, for så at modellere dem i ler.
Og på baggrund af lerfigurerne har
vi lavet de forme, som vi har brugt
til at støbe henholdsvis 123 og 246
af hver slags. Alle stuk-ornamenterne er herefter sat op over gesimsen i Pompejisalen, så de udgør en
sammenhængende stukbort. Det har
været en skæg ting at lave,” slutter
Peter Funder.

En anden spændende opgave var, at
vi byggede tre bænke til Sydterrassen. De har en ret speciel form, fordi
endestykket er formet som en slange. Der fandtes én gammel bænk,
som vi har brugt som model for de
nye, vi byggede.
Så har vi lavet espalier i haven og i
Vinterhaven, sat nyt loft op i køkkenet i kælderetagen og i mellembygningen mellem Vinterhaven og Pompejisalen samt sat gelænder op på
taget af Pompejisalen. Endelig har vi
haft en del af gulvene på førstesalen
i hovedbygningen oppe, nivelleret ud,
og nogle steder udskiftet plankerne,”
fortæller Kaare Nielsen.
N. A. Nielsen
& Søn
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Stukkatør
”Vi har haft flere rigtig spændende
opgaver. Dels har vi restaureret 14
relieffer af Thorvaldsen, så har vi
afrenset den store Alexander-stuk i
Spisestuen, og ikke mindst genskabt
en stukbort i Pompejisalen,” fortæller
stukkatørmester Peter Funder.
”Rundt om i hovedbygningen er der
opsat i alt 14 relieffer af Thorvaldsen.
Gennem tiden er de blevet malet
over flere gange og har fået småskader, så dem har vi afrenset og
repareret, så de igen står flotte. På
Thorvaldsens Museum kan man stadig købe gipsafstøbninger af Thorvaldsens relieffer, og det er faktisk
nogle, som vi producerer på værkstedet. Men det er selvfølgelig noget
særligt at arbejde med reliefferne
ude i huset, fordi de er så gamle, som
de er. De er så at sige ’født sammen
med huset’. Så selvom det selvfølge-

Tømrer
”Vores første opgave var at være
med til at starte byggepladsen op
og sørge for at inddække og afskærme al den kunst og det interiør, som
ikke er omfattet af renoveringsarbejdet,” fortæller tømrermester Kaare
Nielsen.
”Vi har sådan set været med under
hele projektet, og vi har blandt andet
stået for renoveringen af trævinduerne i tagkonstruktionen i Vinterhaven.
Vi har også fremstillet nye forsatsrammer til vinduerne, og fordi man
har ønsket at bevare det oprindelige
udtryk, er forsatsrammerne sat op
inde i karmene i stedet for, som man
plejer, uden på vindueskarmen.
Vi har restaureret alle dørene i bygningen, og udskiftet de døre, der skal
fungere som branddøre. De har fået
samme profil som de eksisterende
døre, men vi har lavet nye indfatninger til de nye døre.

Smed
”Vi har lavet flere forskellige opgaver,” indleder smedemester Jesper
Agertoft.
”Først og fremmest har vi renoveret
stålkonstruktionen i Vinterhaven og i
Pompejisalen. Vi har skiftet 80 store
stålbjælker, som bærer hele tagkonstruktionen. Det særlige er, at de 80
bjælker er skjult i muren.
Derudover har vi renoveret alt det
synlige stål, blandt andet de store
stålbuer der holder glastaget i Pompejisalen. Stålet kommer fra samme
producent i England som det stål, der
er brugt til Victoria-drivhuset i Botanisk Have, som brygger Jacobsen
også fik bygget. Renoveringen er sket
på stedet, og vi har afrenset og blysaneret stålet og malet det. Alt det
synlige stål er genbrugt, men der var
et par enkelte steder, hvor stålet var
blevet skørt, og så har vi skiftet det –
det gør man sådan set efter samme
princip, som når en tømrer laver en
udlusning i en bjælke.

Og så har vi lavet en fantastisk masse ting i messing: lamper, hattehylder og skraldespande for eksempel.
Vi lavede også en elevator og en bar
med tilhørende møbler i messing,”
fortæller Jesper Agertoft.
Emil nilsens
smedeværksted
m e d l e m
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som vi har tilpasset til den underliggende konstruktion. I Vinterhaven er
der også sat nye forsatsvinduer op.
Her har tømreren specialfremstillet
40 vinduesrammer, så de passer til
konstruktionen. Efterfølgende har vi
opmålt rammerne og sat termoruder
i. Lad os bare sige, at godt nok var
alle rammerne firkantede, men det
var ikke alle, der var 90 grader i hjørnerne,” fortæller glarmester Torben
Snoer.

Håndværker
foreningen
KbH

snoerglas
m e d l e m

Glarmester
”Vi har haft en virkelig spændende,
men også udfordrende opgave med
at udtage de cirka 2.200 glas i det
buede glastag i Pompejisalen. Og,
ikke mindst, har vi sat dem alle sammen op igen.
Ved nedtagningen blev alle glas
nummereret, og de har været med
hjemme på værkstedet, hvor de er
blevet afrenset, vasket og sorteret.
Vi fik fremstillet 700 nye glas til at
erstatte eventuelt revnede eller ødelagte glas.
Ved genoplægningen blev alle glas
limet fast, og noget af det, som var
særligt udfordrende på de buede
stykker, er det visuelle udtryk, fordi
flugten på undersiden af glassene
skal være lige (ca. 1.500 af de 2.200
glas er buede, red.). Først da glassene var lagt op og limet, blev den udvendige kitfals lagt på.
Glassene ligger uden på hinanden,
ligesom tagsten, sådan at vandet kan
løbe af. Men det er en drivhuskonstruktion, så det er jo ikke designet til
at være tæt, og særligt på det buede
stykke kan blæst og regn føre til, at
der kommer vand ind. Derfor har vi
lukket overløbene mellem glassene
med en klar fuge.
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Stenhugger
”Vores opgave på Carlsberg Akademi
har været at levere en række granitbordplader til det nye køkken- og
receptionsområde på 1. sal.
De faste bordplader er lavet af færøsk basalt, som er en vulkansk stenart, mens bordpladerne til de runde
og flytbare caféborde er lavet af Moseløkkegranit fra Bornholm,” fortæller stenhuggermester Stig Andersen.
Bonusinfo: De fire store Carlsberg-elefanter i Elefantporten på Ny
Carlsberg Vej er også lavet af Moseløkkegranit fra Bornholm.
raadvad
stenhuggeri
m e d l e m
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Derudover har vi skiftet alt det gamle
rå- og trådglas i Vinterhavens glastag ud med solafvisende energiruder.
De nye solafvisende energiruder er
sat op i et helt nyt aluminiumsystem,
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Pivofix
Mit yndlingsværktøj

Uhrfirma Jules Jürgensen

Vi besøger i dag urmagermester og
kronometermager Jannik Torp, der
har fundet sin pivofix frem.
”En pivofix er en tap-polermaskine,”
indleder Jannik Torp, og forklarer.
”Hjulet i et ur sidder på en
aksel, der ender med en
tap, som går ind i værkpladerne og holder hjulet, dér
hvor det kører. Den tap bliver slidt med tiden, og den
skal så poleres.”
Urmageren kan polere
tappen på flere måder,
og en af dem er altså ved
hjælp af en pivofix.
”Den gør det meget let at
styre. Når den først er sat
op, så kører den snorlige,
og man er sikker på at få
en 100 procent cylindrisk
polering,” fortæller Jannik
Torp.
Maskinen er 30 år gammel, og Jannik har købt
den brugt i Frankrig. På urmagerværkstedet i Ordrup
bliver pivofixen brugt et
par gange om ugen.

Tekst Jakob Bo Andersen
foto Rie Neuchs
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”Jeg har jo mange værktøjer, som jeg
bruger i dagligdagen, og det jeg bruger
allermest, er min korntang, som i princippet er en pincet, og så mine skruetrækkere. Dem bruger vi hele tiden – vi
kan faktisk ikke lave noget uden dem.
Men det er jo bare noget hverdagsnoget for os. Pivofixen er noget lækkert,
som gør, at man kan lave et helt perfekt
stykke arbejde forholdsvis let. Uden den
store risiko for, at man knækker den der
lille tap, ” fortæller Jannik Torp og fortsætter:
”Det er en meget lille tap, så forestil dig,
at man skal gøre det i frihånd. Der skal
ikke meget til, at man lige kæntrer den
lidt, og så knækker den altså. Og så er
man ude i en større operation, for så
skal man pille tandkransen af, udgløde
stålet, bore et nyt hul, sætte en ny stift i
og så tilpasse den. Det er vi ikke særligt
glade for, for det tager utroligt lang tid.
Derfor er det jo dejligt at have et stykke
værktøj, hvor det aldrig sker. Det er aldrig sket for os, at der er noget, som er
gået galt, når vi har brugt den her maskine,” siger Jannik Torp.

Vidste du:
På hfk.dk kan du se en video med Jannik
Torp, hvor han viser, hvordan pivofixen
virker, og fortæller om de øvrige værktøjer, som man finder på urmagerens
værksted.

Uhrfirma
Jules Jürgensen
m e d l e m
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Selvom den første mekaniske anordning til
måling af tid er fra før år 1.000, blev sekundet først ’opfundet’ som tidsenhed i slutningen af 1500-tallet. Det første fjederdrevne ur
med sekundviser er således dateret mellem
1560 og 1570.
Indtil da havde man delt døgnet op i 2 x 12
timer, hvor længden af de 12 dagtimer var
afhængig af, hvor længe det var lyst. Derfor
var dagtimerne længere om sommeren, og
kortere om vinteren.

Uhrmagerlauget
i Kjøbenhavn
&

Håndværker
foreningen
					KbH
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Skrædderen er vigtig for
bæredygtigheden

Hvornår har du sidst fået syet tøj hos en
skrædder? De fleste svarer formentlig: ”Aldrig!”
til det spørgsmål. Men der er mange gode grunde
til at overveje det alligevel. Vi lever i en tid, hvor
bæredygtighed er vigtigt, og det er blandt meget
andet det, som du får hos skrædderen.

Hos Wichmann Couture på Amager
Boulevard hænger de flotte kreationer klar til kunderne i butikslokalet, mens symaskinen er i fuld gang i
baglokalet. De levende lys varmer på
en kold dag, og på væggen hænger
billeder med skrædderiets kunder i
flotte rober. En af dem er tidligere
statsminister Helle Thorning-Schmidt, hvis flotte blå kreation er kåret
til Ugens kjole af Billed-Bladet.

Magneter på hænderne
Men skrædderfaget er ikke bare glamour og flotte rober. Det er et håndværk, som kræver passion og hårdt
arbejde, hvis man spørger Johnny
Wichmann. Han har drevet sin forretning i lokalerne i 26 år og er oldermand for Skrædderlauget, der er det
ældste håndværkslaug i Danmark,
stiftet i 1275.
”Jeg blev selv skrædder, fordi jeg ikke
kunne lade være. Jeg plejer at sige, at
man skal have magneter på hænderne, som gør, at man uanset, om man
har lagt arbejdet fra sig, ikke kan lade
være at arbejde videre med det, man
er i gang med. Man skal virkelig ville
faget for at vælge uddannelsen. For
den kan ikke bruges til andet end det,
du er uddannet til – at skabe og sy
tøj,” siger Johnny Wichmann.

Fra tog til skrædderi
Det var og er netop passionen, der
drev Johnny Wichmann til at vælge faget. Han arbejdede oprindeligt
i DSB, hvor han blev uddannet i salg
og blandt andet solgte togrejser til
virksomhedskunder. Men det at sy
havde han lært af sin mormor, da
han var barn, og derfor begyndte han
på en af de private uddannelser, der
dengang hed Modeskolen, ved Hillevi
van Deurs, hvorfra han blev uddannet i coutureskrædderi.
”Mens jeg var i gang med uddannelsen, var jeg i sving fra kl. 8 om morgenen til 23 om aftenen. Dagtimerne blev brugt i DSB, og om aftenen
var jeg på skolen. Da jeg var færdig
med uddannelsen, kom jeg ud for en
trafikulykke, og det var med til at få
mig til at overveje, hvad jeg virkelig
brændte for at lave. I DSB tilbød de,
at jeg kunne komme med i et lederudviklingsprogram. Men det var det
at skabe tøj, der var min passion, så
det blev den vej, jeg gik, og det har
jeg ikke fortrudt,” siger Johnny Wichmann.
”For mig er det spændende at kreere
noget. Men du har også et stort ansvar. Folk har forventninger til dig og
det, du laver til dem. De forventer, at

tøjet kan trylle dem lidt om, blive højere, slankere eller fremhæve særlige
fordele. Du arbejder ofte med metervarer, der kan koste 2.000 kr. meteren, og klipper du forkert, er der ikke
andre til at betale end dig selv. Så
du har på alle måder et stort ansvar
som skrædder.”

Stort ansvar og synlige
kunder
Ansvaret har dog aldrig skræmt
Johnny Wichmann. Han fandt lokalet
på Amager Boulevard for 26 år siden
og åbnede sin egen forretning, og så

gik han i gang med at lave sine egne
kreationer til kunderne.
”Vi var heldige ret hurtigt at få kunder, der også havde en vis synlighed i
medierne, og det var den gang med til
at tiltrække nye kunder,” siger Johnny
Wichmann, der blandt andet har

wichmann
couture
m e d l e m
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kreeret kjoler for Margrethe Vestager, Helle Thorning-Schmidt og Prinsesse Benedikte, der også er protektor for Laugenes Opvisning.

Bonusordning til
lærepladser efterlyses

Gennem årene har Johnny Wichmann
haft flere elever. Da han ikke selv
var mesterlært skrædder, skulle han
godkendes som læreplads, ligesom
man stadig skal i dag. Det gik uden
problemer, men nu er det efterhånden seks-syv år siden, at den sidste
elev blev udlært hos Wichmann Couture.

”Tidligere var der en bonusordning
for mestre, hvor man kunne få et
tilskud og bonus, hvis man førte en
elev til svendeprøve. Den ordning
gjorde, at små virksomheder som
vores havde mulighed for at have en
elev. Men eftersom den ordning ikke
findes mere, bliver det alt for dyrt for
de fleste. Elevlønnen er høj i forhold
til, at de fleste i Skrædderlauget er
ene selvstændige, så det hænger ikke
økonomisk sammen desværre. Med
en elev er du bundet i fire år, men
mange af os har ofte ikke mere end
ét års tidshorisont i forhold til forretningen,” siger Johnny Wichmann.
Han er varm fortaler for, at man genindfører ordningen for et fag som
skrædderfaget.
”Jeg har tidligere drøftet det med
oldermænd fra de andre laug, og de
var indstillet på, at man godt kunne
have ordningen særligt for vores fag,
da de store håndværksfag for de flestes vedkommende godt kan bekoste
at have elever. Det er vigtigt, at man
ikke får alle pengene på én gang,
men at det fungerer som en bonusordning, der udløses i rater. For eksempel i starten af uddannelsesperioden, hvor eleven ikke har lært så
meget, og til sidst når svendeprøven
er udført,” siger Johnny Wichmann,
der selv er tæt på uddannelserne
både som censor ved svendeprøver
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og som medlem af Det Faglige Udvalg for Beklædning.

Han kæmper som oldermand for at
bevare faget og holde fast i håndværket. Som de forskellige skoleuddannelser er i dag, er fokus rettet
primært mod industrien, hvor der
selvsagt også er flere job. Men det
betyder samtidig, at en elev ikke kan
det, der skal til for at arbejde i et
skrædderi, hvor der blandt andet er
brug for, at man er god til at sy. Og
med den store fokus, der er på bæredygtighed, også når det gælder tøj,
kunne der være en idé i at uddanne
skræddere, der både kan skabe kvalitetstøj og ikke mindst tilrette og
reparere.

Få uddannelserne tættere
på byen
Som det er i dag, ligger de fleste
tekniske skoler, hvor beklædningsuddannelserne holder til, uden for
de store byer. Man skal eksempelvis
til Sønderborg, og her kunne Johnny
Wichmann godt ønske sig, at det blev
muligt at få uddannelserne flyttet
tættere på byen.
”Der er mange unge, som bliver
skræmt væk af, at de skal transportere sig langt, og at omgivelserne er en
forstad. I modsætning til gymnasierne, der typisk ligger i lokalområderne, er de tekniske skoler mere spredt,
og det er et problem. Der har flere
gange være tale om at flytte nogle af
uddannelserne, men det er desværre
aldrig blevet til noget,” siger Johnny
Wichmann.

Flest uddannes til industrien
Som uddannelserne er i dag, bliver
de fleste uddannet til tøjindustrien.
Det betyder, at de lærer at arbejde
med storproduktion, og ikke med
den mere håndværksrettede måde
at tegne, sy og tilrette tøj på, som
skrædderne skal kunne.

”Jeg har altid kæmpet for, at man skal
holde fast i håndværket. Når man bliver uddannet til industrien, får man
ikke de færdigheder, der er nødvendige, blandt andet at kunne sy. Og det
er der brug for, hvis vi også fremover
skal have dygtige håndværkere, som
kan medvirke til en mere bæredygtig beklædning,” siger Johnny Wichmann.

Potentialet i bæredygtighed
Men hvorfor er det vigtigt, at skrædderfaget overlever, og at der derfor
fortsat skal uddannes mennesker
til faget? Det har Johnny Wichmann
flere bud på, set ud fra et kundeperspektiv og med bæredygtighed på
dagsordenen.
”Når du får syet et stykke tøj, får du
noget, der holder i mange år, og som
kan tilrettes og repareres. Vi arbejder med kvalitetsstoffer, som ikke
bliver slidt på samme måde som
det masseproducerede tøj. Samtidig
får du som kunde medindflydelse
på stof, farve og pasform. Du får et
stykke tøj, der passer dig. Når man
ser på stangtøjet i forretningerne, er
det produceret til at tage sig godt ud
på bøjlerne, men det sidder sjældent
perfekt på den, der køber det. Men
det har vi vænnet os til,” siger Johnny
Wichmann.
Han mener, at kvalitet er blevet
glemt til fordel for billigt tøj, der er
konfektionssyet.
”Mange kan ikke se, om det er kvalitet. Det konfektionssyede tøj holder
priserne nede, men sænker samtidig
kvaliteten af tøjet, så det er muligt
at sælge til lave priser. Men der er
behov for at tænke anderledes. Det
har altid været sådan, at man skulle
spare op for at kunne få syet et stykke tøj. Til gengæld får man noget,
der holder længe, og det er med til at
sikre bæredygtigheden. Frem for at
man blot køber nyt hele tiden,” siger
Johnny Wichman

Skrædderfagets
udvikling
Skrædderfaget er et af
de meget gamle håndværksfag, og Skrædderlauget er det første officielle håndværkslaug i
København, stiftet i 1275.
”Hvis man går tilbage til
1947, var der 119 skræddere alene i København.
Det var primært herreskræddere, og i Skrædderlauget var det da også herreskrædderne, der i årevis var de eneste medlemmer. Den første dameskrædder kom
først med i bestyrelsen i begyndelsen
af 1990’erne,” fortæller Johnny Wichmann.
Helt op til 1960’erne var det Skrædderlauget, der delte de store opgaver ud til
de enkelte mestre. Det kunne eksempelvis være at sy præstekjoler til byens
præster.
Sådan er det ikke i dag. Men det er
fortsat lauget, der kæmper for fagets
synlighed og det vigtige i at fastholde
faget.
Der er i dag omkring 35 aktive medlemmer af Skrædderlauget. Hovedparten er
dameskræddere.

Laugenes Opvisning
Siden 2011 har Laugenes Opvisning været en vigtig måde at vise skrædderfaget, buntmagerfaget,
guldsmedefaget og flere andre fag frem. Idéen var
Johnny Wichmanns, og det er fortsat ham, der står
bag det store arbejde med at stable den årligt tilbagevendende opvisning i Moltkes Palæ på benene.
”Da jeg fik idéen, tog jeg først kontakt til de relevante laug, og interessen for at deltage var stor. Vi
laver et show, hvor den enkelte selvstændige håndværksmester kan vise sine kreationer frem for et
stort publikum. Vi har også elever med fra EUC Syd,
NEXT Frisørskolen, guld- og sølvsmedeelever fra
NEXT og UCC – Håndarbejdets Fremme, som viser
deres håndværk frem, og på den måde er arrangementet med til at sætte fokus på de forskellige
mindre fag,” siger Johnny Wichmann, der alle årene
har stået for arrangementet sammen med sin partner i Wichmann Couture, Jan Michael Strømberg.
Hvert år tiltrækker Laugenes Opvisning et stort
publikum med Hendes Kongelige Højhed Prinsesse
Benedikte som æresgæst. Hun har siden begyndelsen været protektor for det, der efterhånden er
blevet en institution for laugene og Håndværkerforeningen.
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De tekniske skoler
skal styrkes

De tekniske skoler har brug for at blive løftet fagligt.
Det mener skræddermester Ane Rønne, når hun taler
om de tekniske skolers fremtid og potentiale. Der er
brug for en indsats med både de praktiske og boglige
fag for at gøre skolerne mere attraktive.

Ane Rønne har syet tøj, siden hun
gik i 5. klasse. Hun kommer ud af en
håndværkerfamilie med en far, der er
snedker, en bror, der er møbelsnedker, og en tvillingebror, der er blevet
arkitekt. Og hun kæmper for at holde
skrædderfaget i live, både som viceoldermand i Skrædderlauget, underviser eller værkstedsleder (som hun
må kalde sig; det vender vi tilbage til,
red.) på Det Kongelige Danske KunstAkademis Skole for Arkitektur, Design og Konservering (”Kunstakademiet”), samt som skræddermester i
eget skrædderi fra den hyggelige lejlighed på Vesterbro. Her skaber hun
helst hverdagstøj til kvinder, hendes
faglige passion.
“Jeg er motiveret af at lave tøj til
kvinder på 40+, så de føler sig godt
tilpas i deres krop. Beklædning handler ikke bare om at se ud. Tøj kan
løfte dit humør, give dig selvtillid og
hjælpe dig til at blive taget alvorligt.
Tøjet skal være din bedste ven,” siger
Ane Rønne og fortsætter:
”Jeg ville gerne selv på Designskolen,
som det hed dengang, men jeg kunne
ikke tegne. Til gengæld kunne jeg sy,
og derfor kom jeg på Teknisk Skole i
Ishøj. Dengang holdt skrædderuddannelsen til på en gammel gård i Ishøj,
og her var jeg i skolepraktik hos en
meget dygtig læremester, der hed

Louis. Man fik elevløn, og omgivelserne på den gamle gård var fine,”
siger Ane Rønne.
Hun søgte ind på uddannelsen som
24-årig, hvor hun var arbejdsløs, og i
tvivl om hvad hun skulle være, men
hun mødte en pige, der foreslog hende at gå den vej.

Standarden er faldet
Ane Rønne har tidligere selv undervist i Ishøj og er i dag blandt andet
censor på beklædningshåndværkeruddannelserne. Derfor kommer hun
på de tekniske skoler og kan konstatere, at de har udviklet sig i den gale
retning, siden hun selv gik på Teknisk
Skole i Ishøj.
“Det handler om at tage uddannelserne alvorligt, så man hæver niveauet både på det håndværksmæssige og det boglige,” forklarer hun.
“Det kræver flere ressourcer, for de
gode intentioner er der på uddannelserne. Det er politikerne, der skal
tage ansvar for indholdet og de fysiske forhold - både for de unges og
fagenes skyld.”
Da hun selv gik på teknisk skole, var
der mange, som ikke gik der for at blive
skræddere, men fordi man fik elevløn.

”Der var vel 20 procent, der gik på
skolen, fordi de ville lære faget, og
forholdene var gode. Resten vidste
ikke rigtigt, hvad de ville, men fordi
skolen var god og gav dem struktur i
tilværelsen, kom de alle sammen videre. Også dem der ikke blev skræddere,” siger Ane Rønne.

”Jeg tog på et tidspunkt engelsk
på B-niveau på HF, og der var en
lærer, der lærte mig grammatik. Før havde jeg ikke forstået
det. Og man burde gøre langt
mere for alle dem, der har
svært ved at læse,” siger Ane
Rønne.

Kvalitet og dannelse

Respekt for håndværket

Hun er en varm fortaler for generel
dannelse og læring, og for at man
skal tage en gymnasial uddannelse,
selv om man vil være håndværker.

Ane Rønne er fire dage om
ugen på ”Kunstakademiet”.
Her har hun i de sidste seks år
lært de designstuderende at sy
og presse tøj. Hun er officielt
værkstedsleder på beklædningslinjen, men må ikke undervise,
da hun ikke er akademisk uddannet.
Men skellet mellem at instruere og
undervise kan være svært at få øje
på.

”Jeg siger til alle unge, jeg møder, at
jeg er ligeglad med, om du går ud på
røv og albuer, men det er en fordel
for alle at tage en gymnasial uddannelse. Så kan du blive håndværker
bagefter, og du slipper for at starte
forfra, hvis du på et senere tidspunkt
vil læse videre,” siger Ane Rønne.

Lær de unge at læse
og regne
Som ordblind har Ane Rønne kæmpet
for at lære at stave. Det har været en
udfordring. Men hun har gået på ordblindeskolen og fik ekstra tid til eksamenerne. Blandt andet har grammatikken været et problem at forstå.

”Reelt viser jeg de studerende, hvordan de skal gøre. Jeg siger altid, at de
skal se på mine hænder og gøre det,
jeg gør. Men det er paradoksalt, at
det ikke må hedde undervisning. Det
er et håndværk de skal lære som en
del af deres uddannelse. Politikerne
taler om at løfte håndværket, men
når det kommer til stykket, må jeg
som håndværker ikke undervise på
Kunstakademiet uden en akademisk
baggrund,” siger Ane Rønne.

På trods af de udfordringer der er
med uddannelserne og respekten
for håndværket, opfordrer Ane Rønne flere unge til at vælge en håndværksretning.
”Som ung er der god grund til at
overveje at vælge et håndværk. Det
vil efter min mening få større betydning af være håndværker i fremtiden,
og så giver det en glæde at kunne
skabe noget. Som håndværker kan
du se, hvad du har lavet, når dagen
er omme. Det gælder alle håndværk.
Som beklædningshåndværker kan du
skabe bæredygtigt tøj, der gør kunderne glade, fordi det passer præcis
til dem og holder i mange år,” siger
Ane Rønne.
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B
Bæredygtigt fag

Uddannelse EUC Syd

Skrædderdrømmen
kan begynde i
Sønderborg
Skræddertitlen er ikke mere i spil, når man ser på de
forskellige uddannelsesretninger inden for beklædning,
men der er mange veje til at blive beklædningshåndværker. En af dem tager udgangspunkt i EUC Syd, hvor
den uddannede herreskrædder Jakob Bay-Fyhr er underviser i dag.

”Hvis vi ser på mulighederne her hos
os på EUC Syd og på Via University
College, er der tre profiler eller retninger inden for beklædningshåndværker: produktion, konstruktion og
design. Hos Via University College
udbydes de alle tre, mens vi her udbyder produktionslinjen. Det betyder,
at vi uddanner til dem, der producerer enkeltstykker tøj, mens de andre
linjer typisk er rettet mod industrien,” siger Jakob Bay-Fyhr, der selv
drev herreskrædderi i København fra
2002 til 2010, hvorefter han rykkede
med familien til Sønderborg for at arbejde på EUC Syd.
”Jeg er selv uddannet her på skolen.
Jeg var i skolepraktik her, og i sidste
del af uddannelsen var jeg i praktik
hos herreskrædder Peter Undén i
København. Derudover var jeg også
forbi Det Kongelige Teater, som er
et af de steder, der stadig uddanner
beklædningshåndværkere. Men efter
min praktik hos Peter Undén blev jeg
dér, indtil jeg åbnede min egen forretning, siger Jakob Bay-Fyhr, der har
været uddannet siden 2001.
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Flotte kjoler trækker elever
Antallet af elever på beklædningshåndværkerlinjen i Sønderborg svinger lidt, alt efter de kvoter der fastsættes af Uddannelses- og Forskningsministeriet. I 2022 er der afsat
syv kvotepladser, og lige nu er der
tilknyttet 30-35 elever til uddannelsen, som tager tre et halvt år.
Cirka halvdelen af eleverne er i skolepraktik, mens den anden halvdel
har lærepladser enten på teatrene
rundt om i landet eller hos skræddermestre eller andre private virksomheder, der gør brug af beklædningshåndværkere.
”Det kan eksempelvis være en virksomhed som skrædderivirksomheden Mond of Copenhagen, der tager
elever. De fleste af dem der bliver
uddannet hos os, vil gerne lave store,
flotte nysyninger enten hos kjoleskrædderne eller på teatrene, og
de bliver typisk hængende dér, hvor
de har været i praktik,” siger Jakob
Bay-Fyhr.

Han følger hele tiden med i, hvordan
det går dem, der bliver uddannet på
skolen. Typisk er det sådan, at dem,
der har haft lærepladser, nemmere
kommer i job efter uddannelsen, men
med tiden bliver billedet udlignet, og
de der har været i skolepraktik, kommer også i job.

Fakta om
beklædningsuddannelsen

”Der er også mange, der vælger at
videreuddanne sig til designere eller
designteknologer. Men der er selvfølgelig også en del, der vælger at blive
selvstændige,” siger Jakob Bay-Fyhr.

Det lærer man
Når man vælger en uddannelse som
beklædningshåndværker, begynder
man med et grundforløb på 20 uger.
Derefter starter man på tekstil- og
beklædningsassistentuddannelsen,
som varer halvandet år. Her er du
enten i skolepraktik eller i en virksomhed. To gange 10 uger i løbet af
uddannelsen foregår det på skolen.
Efter eksamen kan man vælge at
stoppe, eller man kan vælge at læse
videre på en af de tre linjer: konstruktion, produktion eller design.
Efter halvandet år kan man vælge at
stoppe eller man kan læse videre til
beklædningshåndværker. Uddannelserne på EUC Syd og Via University
College er i princippet ens, men spørger man Jakob Bay-Fyhr, har man
mere fokus på det klassiske skrædderhåndværk i løbet af uddannelsen
på EUC Syd.

Forskelle på skolepraktik
og læreplads
En væsentlig del, der former dem der
bliver uddannet, er, om de er i skolepraktik eller hos en læremester.
”Vi har en forpligtelse til at komme
hele vejen rundt om processen modeludvikling, konstruktion og produktion. Vi sikrer os, at eleverne får

kendskab til både dameskrædderi og
herreskrædderi. Mens de er i praktik,
enten på et skrædderi eller måske på
et af teatrene, specialiserer sig mere.
Det de lærer på praktikstedet, afspejler naturligt det sted, hvor de står i
lære” siger Jakob Bay-Fyhr.
Den sidste del af uddannelsen varer
et år. Eleven er på skole 2 gange 5
uger, resten foregår i praktik. Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve. Herefter er de uddannede
beklædningshåndværkere.

Bæredygtighed trækker
interesse
Bæredygtighed er på de flestes radar, og det gælder også mange af
de elever, der går på uddannelsen
på EUC Syd. Det gælder både dem,
der fokuserer på at sy nyt, som går
op i, hvilke typer stof de bruger og
generelt i kvaliteten, der er et vigtigt
udgangspunkt for beklædningshåndværkerne.
”Bæredygtighed er et stort emne,
som vi underviser i, og som eleverne forholder sig til. Man kan sige, at
skræddersyet tøj i sig selv er bæredygtigt, fordi det er syet specielt til
den, der køber det, og produceret i
en kvalitet, der gør tøjet langt mere
holdbart, end det der fremstilles i in-
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dustrien. Produktionstiden på en habit i industrien er ca. 2,5 time, og på
den tid kan man ikke sy kvalitet, der
holder i mange år. Danskerne bruger i
gennemsnit et stykke tøj seks gange,
men de, der får syet tøj til sig selv,
bruger det typisk meget mere og i
flere år. Blandt andet fordi det holder,” siger Jakob Bay-Fyhr.

Bevar beklædningsfaget
”Der er også en opblomstring i interessen for forandringsskrædderi. Vi
kan se det på, at der er flere virksomheder, der laver forandringsskrædderi og reparerer brugt tøj. Men det er
typisk mindre virksomheder, der ikke
har råd til en elev. Eleverne bliver
ofte valgt fra til fordel for en uddannet,” siger Jakob Bay-Fyhr.
Han hejser flaget for, at det er vigtigt
at bevare faget og dermed også fortsat at holde fast i uddannelserne.
”Vi er en reel branche, som bidrager
positivt til blandt andet bæredygtighed. Derfor er det vigtigt at holde
fast i vores fag. Et fag som pottemagerfaget er blevet en kunsthåndværkeruddannelse, og jeg synes, det
er ærgerligt, hvis beklædningsfaget
også bliver det,” siger Jakob Bay-Fyhr.

Beklædningshåndværker
er en af EUD-uddannelserne.
Du arbejder med hele processen fra idé til færdigt
produkt. Du lærer at arbejde med designoplæg og
konstruktion af mønstre.
Du lærer også forskellige
syteknikker.
Derudover får du erfaring
med at bruge de it-tegneprogrammer, som man
bruger til dokumentation,
dvs. til produktbeskrivelser og arbejdstegninger.
Du kan arbejde både i små
virksomheder med egen
systue og i store mode- og
handelshuse med produktion i udlandet. Du kan
også starte din egen virksomhed.
Uddannelsessteder er Via
University College i Aarhus og EUC Syd i Sønderborg.
Kilde: UG.dk
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”Bæredygtighed i vores branche
handler for eksempel om lokale
råvarer, vegetarisk mad, kødforbrug, dyrevelfærd, madspild og så
videre. Det er noget, de unge går op
i, og verden har brug for, og derfor
skal det være en integreret del af
undervisningen og den måde, vi driver skole på. For eleverne gennemskuer os lynhurtigt, hvis bæredygtighed bare bliver nogle ord på et
stykke papir eller et enkelt fag på
skoleskemaet,” siger Anne-Birgitte
Agger.

Tilbage til håndværket
Da Anne-Birgitte Agger tiltrådte
som direktør for 4 år siden, bestod undervisningen i høj grad af
teoretisk baseret klasseundervisning. Det har skolen nu ændret, så
hovedparten af undervisningen er
værkstedsbaseret.
”Eleverne sad i et r..kedeligt klasselokale fire ud af fem dage om ugen
og fik teoretisk undervisning i for
eksempel naturfag. Det har vi vendt
på hovedet, så naturfagsteorien nu
indgår som en naturlig del af arbejdet i værkstederne. For eksempel
når eleverne skal fermentere de
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værkstederne. Vi kalder det
værkstedspædagogik. Man
kan også kalde det håndværksmæssig eller bæredygtig dannelse,” forklarer Anne-Birgitte Agger.

Anne Birgitte Agger
har været direktør på Hotelog Restaurantskolen i fire år.

Dyrker egne
grøntsager

Alle indkøb koordineres af skolens købmand, Martin Petersen,
der tidligere har drevet en købmandsforretning i Torvehallerne.
Elever og undervisere henter hver
dag de råvarer, der er bestilt til undervisningen, og eleverne skal nu
selv opskære dyr og fisk, så de får de
udskæringer, der skal bruges og i øvrigt får det rette håndelag.

grøntsager, som de bruger i maden,
eller når vi brygger øl. Når man lærer om fisk, så skal man også lære at
skære dem ud, få dem hjem i sæson
og i øvrigt lære de fødevaresikkerhedsmæssige forhold, samtidig med
at man har en fisk mellem hænderne,” fortæller Anne-Birgitte Agger.
Et andet konkret eksempel er, at skolen har ændret sin indkøbspolitik. Det
betyder, at hvor der før var én storleverandør af alle fødevarer til undervisningen, har skolen nu aftaler med
en række lokale specialleverandører.
Det vil sige, at fisk leveres af en fiskehandler, kød leveres som hele dyr af
en slagter, og grøntsager kommer
for eksempel fra Svanholm. Målet
er, at alt kommer hjem som råvarer
og fra lokale virksomheder, der har
dyrket eller fremdrevet produkterne
bæredygtigt og økologisk.
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Samtidig har skolen bedt leverandørerne om kun at levere råvarer, der
er i sæson.
”Underviserne kan ikke længere bestille jordbær i januar hos skolens
købmand, så dér må de finde på noget andet at sætte på menuen,” konstaterer Martin Petersen.
Værkstedstankegangen går også
igen for skolens receptionistelever,
hvor en del af undervisningen foregår i skolens reception, der er indrettet som en hotellobby. På samme
måde har skolen både en kantine og
en restaurant, hvor maden tilberedes
og serveres af kokke- og tjenerelever.
”I gamle dage var der stort fokus på
at lære de unge håndværkere boglige fag som at regne og skrive, for eksempel i de Massmannske søndagsskoler. I dag er der brug for det omvendte – at de unge lærer håndens
arbejde. Det er derfor, jeg er så opsat
på at få undervisningen ud i

Ved siden af skolens bygninger,
klemt inde mellem jernbanen og en
daginstitution, ligger skolens køkkenog urtehave, som bliver passet af en
fastansat gartner og en gartnerlærling. Og selvom havens produktion
af grøntsager og krydderurter giver
et supplement til skolens forbrug af
råvarer, er det langt fra den eneste
årsag til, at haven er anlagt.

Og kort før jul kunne Hotel- og Restaurantskolen offentliggøre, at man
vil bygge en helt ny skole og et gastronomisk campusområde på skolens grund i Valby. Det sker i partnerskab med PensionDanmark, og målet
er at skabe et helt nyt kvarter, hvor
der ud over nye skolebygninger også
skal bygges et stort antal ungdomsog familieboliger samt erhverv.

”Vores opgave som skole er at uddanne de unge til fremtiden og
blandt andet lære dem langt mere
om råvarer og bæredygtighed. Derfor forsøger vi på mindst at komme
på niveau med de tendenser, som
vi ser i branchen. Og selvom flere toprestauranter har dyrket egne
grøntsager længe, så er det stadig
ikke bredt funderet. Vi vil med vores
have skabe en naturlig jordforbindelse – og det de lærer her, vil komme
branchen til gode, når de kommer ud
bagefter,” siger Anne-Birgitte Agger.

Den nye skolebygning vil sætte høje
standarder for gastronomiske værksteder, hvor læring af madhåndværk
sker gennem hænderne og sanserne,
og bygningen skal rumme faciliteter
til egenproduktion af råvarer som
for eksempel skinkehotel, charcuteri, mejeri, osteri, chokoladeværksted,
bageri, fermenteringsrum, bryggeri,
taghaver og orangerier, ligesom der
vil være restauranter, barer, cafeer og receptioner, hvor eleverne kan
træne deres færdigheder.

Som en del af byhaven har skolen
etableret tre udekøkkener, hvor en
del af undervisningen kan foregå,
ligesom eleverne har mulighed for
at benytte faciliteterne i sociale sammenhænge.

Nyt gastronomisk
kvarter i Valby
I det hele taget spiller de fysiske
rammer en væsentlig rolle for undervisningsmiljøet og -mulighederne. Derfor har det længe været et
stort ønske at få nogle nye bygninger, der kan understøtte transformationen fra klasseundervisning til værkstedsbaseret undervisning og læring.

”Vores mål er at tiltrække langt flere
elever til uddannelserne som kok, tjener, smørrebrød/cater, receptionist,
ernæringsassistent, bager/konditor,
10. klasse og EUX. Med byggeprojektet vil vi skabe et synligt og ambitiøst
kraftcenter med maden, sanseligheden og det gode værtskab i fokus.
Beliggenheden tæt på de mange københavnske restauranter og hoteller
er ideel. Vores nuværende faciliteter
indfrier langt fra disse ambitioner, og
vi investerer nu massivt i skabelsen
af fremtidens Hotel- og Restaurantskole, som skal levendegøre vores
stolte fag gennem værkstedsorientering og praksisnær undervisning,”
siger Hotel- og Restaurantskolens
formand Allan L. Agerholm i en pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen.
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Skal ændre verden
På trods af de mange tiltag og ændringer, som skolen har gennemført
og arbejder med, mangler eleverne
stadig. I sommer begyndte for eksempel kun 8 nye elever på tjeneruddannelsen.
”Sammen med de øvrige erhvervsskoler konkurrerer vi med det almene gymnasium, som bliver valgt af
90 procent af eleverne her i København. Og det er virkelig en hård
kamp,” konstaterer Anne-Birgitte
Agger.
Men for Anne-Birgitte Agger er der
ingen tvivl om, at løsningen ligger i
en øget fokusering på håndværket.
”Vi kan se, at der sker et skifte ude
på restauranterne og også i de offentlige køkkener i København i de
her år. Tendensen er, at man går væk
fra klassisk stordrift, og i stedet har
fokus på håndværk, bæredygtighed,
lokale råvarer, og at mad handler om
nærvær og nydelse. Alt det som vi
også arbejder med. Derfor er jeg fortrøstningsfuld,” siger Anne-Birgitte
Agger og fortsætter:
”Jeg mener helt bestemt, at klima- og
bæredygtighedsdagsordenen er en
gylden mulighed for erhvervsuddannelserne – og for vores vedkommende er løsningen, at vi skal uddanne
vores elever til at ændre branchen og
verden,” slutter Anne-Birgitte Agger.

Legater til tjenere og
kokke-elever åbner en
verden af muligheder
Ved Håndværkerforeningens
medaljeuddeling i 2021 modtog
tjener Emily Louise Hofton
Lorenzen A.P. Møller Fondens
legat til unge håndværkeres
videre uddannelse i udlandet.
Rejselegatet vil Emily bruge til
et ophold på ”The International
Butler Academy” i Holland.
Ved Håndværkerforeningens
medaljeuddeling i 2019 modtog
3 lærlinge fra Hotel- og
Restaurantskolen et rejselegat på
20 ugers praktikophold i Bolivia.
Legatet blev uddelt af Melting Pot
Fonden og Håndværkerforeningen,
støttet økonomisk af Stillinges
Fond.
Du kan læse mere om de unges
”Praktik i en helt anden verden” på
hfk.dk/uddannelse-med-fremtid
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Kirsten Birgit og
Rasmus Bruun

Live on stage - Bremen Teater
Savner du også aktuel samfundskritisk politisk
satire i din hverdag? - Så tag med Håndværkerforeningen i Bremen Teater og mød seniorkorrespondenten Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm og
nyhedsredaktøren Rasmus Bruun, der sender fra
deres legendariske radiostudie, som vi kender fra
Den Korte Radioavis på Radio24syv.

MARTS

En aften på Betty Nansen Teatret

26

Omvisning, audiens
og frokost

Kom med når Håndværkerforeningen og Betty Nansen Teatret byder på
omvisning og anmelderrost komedie på det ikoniske gamle teater.

Frederiksborg Slot
Den enestående Audienssal på Frederiksborg Slot
genåbnede i 2016, efter en gennemgribende restaurering og konservering over en periode på fire år. Når
Håndværkerforeningen byder på omvisning, audiens
og frokost, får du mulighed for at møde tre af de
fagfolk, som har en stor del af æren for det smukke
resultat, der pryder slottet i dag.
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Den sidste Tour
- foredrag med Leth & Mader

Det Kongelige Teater
Oplev de to legender i selskab med Håndværkerforeningen, når Leth & Mader tager af sted på deres
sidste Tour sammen. Selvfølgelig kommer kærligheden til cykelsporten, højdepunkterne fra Tour de
France og historierne om deres største cykelhelte
til at fylde meget, men samtalen kommer også til at
handle om to aldrende mænd, et nært venskab og de
menneskelige aspekter af et langt samarbejde.

Lorem
hfk.dk/aktivitetscenter
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I løbet af efteråret 2021 har Betty Nansen Teatret på Frederiksberg gennemgået en renovering, der har ført ”Den smukke gamle dame”
tilbage til den oprindelige stil. Teatrets facade er
blevet forskønnet med respekt for det historiske - blandt andet gennem genetablering af en
parisisk inspireret balkon med i alt ti søjler og et
rækværk af støbejern.
Betty Nansen Teatrets produktionsleder ved alt
om byggeprocessen, de forhindringer som er
opstået undervejs, og de forbedringer som de
er mest stolte over, og det har han lovet at dele
med Håndværkerforeningen.
Efter omvisningen byder Håndværkerforeningen
på forfriskninger og snacks, som kan nydes i det
nyrenoverede foyerområde eller på den smukke
nye terrasse med udsigt over Frederiksberg Allé
i forårsklæder.

Kl. 20.00 fortsætter aftenens program med Line
Knutzons anmelderroste komedie Livstidsgæsterne.
Livstidsgæsterne er instrueret af Betty Nansen
Teatrets kunstneriske leder, Elisa Kragerup. Forestillingen havde premiere i september 2020, hvor
den spillede for fulde huse. På utallige opfordringer genopsættes den i foråret 2022, og vi har sikret os rigtig gode pladser på de forreste rækker
på balkonen.
Tag en ven, veninde, skolekammerat eller andet
godtfolk under armen og gå ikke glip af det gode
grin, der vil være på alles læber til foråret.

hfk.dk/aktivitetscenter

”Line Knutzon er bindegal. Men på den mest ”Gå kun ind og se Livstidsgæsterne, hvis
vidunderlige, begavede og overraskende
du tør se dig selv og dine personligheder i
måde… Dette er en must-see-forestilling.” øjnene.” OUT&ABOUT
BØRSEN

”Line Knutzon beskriver det mest almindelige ved menneskelivet – på en ualmindelig
vellykket måde.” JYLLANDS-POSTEN
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Billedserie

Et snedkerarbejde ud over det sædvanlige
Den danske malingleverandør Hempel A/S har udbygget sit hovedkvarter i Kongens Lyngby. Den eksisterende og karakteristiske hvide bygning,
HQ1, som stod færdig i 2013, er suppleret af to nye bygninger: dels HQ2,
der benyttes til gruppehovedkontor
og undervisning, dels et stort forsknings- og udviklingscenter.

HQ1 og HQ2 er forbundne via en 62
meter lang gangbro over Lundtoftegårdsvej. Et forløb der starter med
den centrale trappe i HQ1, og via
gangbroen ender ud i en lys og åben
foyer på 2. sal i HQ2, hvor der som
afslutning er opsat en imponerende,
skulpturelt udformet trappe i fem
etager.

Alle bygninger er tegnet af Årstidernes Arkitekter, nu Sweco Architects,
og fælles for de nye bygninger er, at
de genfortolker de centrale arkitektoniske elementer fra den eksisterende bygning, HQ1.

Den spiralformede trappe er opbygget af en stålkerne, som er blevet beklædt med 426 formspændte skaller
af europæisk egetræ - et snedkerarbejde ud over det sædvanlige, udført
af Raaschou Inventarsnedkeri A/S.

Raaschou
inventarsnedkeri A/S

københavns
snedkerlaug
&

Håndværker
foreningen
					KbH
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“En af de detaljer som vi er meget
tilfredse med, er, at Raaschou har
indarbejdet stålkernens tolerancer i
deres løsning. Det betyder, at trappeløbene flugter lige over hinanden, og
at trappen i det hele taget står snor
lige,” fortæller Michael Steen Petersen, der er teknisk direktør i Hempel
A/S og har været projektdirektør på
byggerierne.
“Vi er en fondsejet virksomhed, så
når vi bygger et nyt hovedkvarter,
har vi en meget lang tidsmæssig horisont. Så tingene skal være i orden,
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og kvaliteten skal være i top,” siger
Michael Steen Petersen.
”Trappen og den arkitektoniske indretning af det tilhørende atrium i HQ1
er inspireret af de spiralbevægelser,
du får, når du blander to farver maling sammen i en spand – meget enkelt, men en flot arkitektonisk fortælling. De samme spiraler har dannet
inspiration til Hempels nye logo, som
blev præsenteret ved virksomhedens
100-års jubilæum i 2015,” fortæller
Michael Steen Petersen.
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”Det har været en vanvittigt sjov
opgave, hvor vi både har brugt nye
og ’traditionelle’ snedkerkompetencer. Alt er tegnet og modelleret i 3D,
blandt andet på baggrund af en laseropmåling af stålkernen, som gav
os en punktsky med mere end 1 milliard punkter. Vi har produceret mere
end 30 forskellige spændeskabeloner, som vi har brugt til at skære og
forme de 426 individuelle skaller, der
er brugt på trappen. Af de 426 skaller
er det største antal ens skaller 16,”
fortæller snedkermester Mads Raaschou.
”Vi har skullet tage højde for de tolerancer, der var i stålkonstruktionen,
samtidig med at vi har indarbejdet
træets ’egne’ tolerancer, fordi træ
er et levende materiale, der bevæger sig. For eksempel har vi indarbejdet, at gangbroen kan svinge 3-4
centimeter i længden, afhængigt af
udetemperaturen,” forklarer Mads
Raaschou.
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”Træ er et naturprodukt, og derfor
varierer skallerne i farve og udtryk.
Det har vi arbejdet bevidst med, og
skallerne er sat op, i det jeg kalder et
’ensartet kaos’, som - trods sprogbrugen - gør udtrykket naturligt
sammenhængende,” fortæller Mads
Raaschou.
”Vi har beklædt både trappen og den
62 meter lange gangbro, som forbinder bygningen med HQ1. Det har
skabt en helt naturlig sammenhæng
mellem bygningerne, selvom de jo
faktisk er bygget med 8 års mellemrum,” siger Mads Raaschou.
”Både mine medarbejdere og jeg selv
er superstolte af den trappe. Den er
virkelig smuk, og den drager øjet, når
man kører forbi Hempels hovedkvarter på Lyngbymotorvejen, hvor man
kan se den smukke trætrappe i atriet
mellem de to hvide bygningskroppe.
Det er en af den slags opgaver, man
gerne vil køre forbi med familien i
bilen og sige: Den har jeg bygget!,”
slutter Mads Raaschou.
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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

Vi uddanner
med stolthed

Uddannelse af fremtidens faglærte
håndværkere står højt på dagsordenen hos arbejdsgiverorganisationerne. Hos DI, hvor en del af Håndværkerforeningens medlemmer er organiseret og har overenskomst, sker det
gennem Lærepladsfællesskabet, som
arbejder under overskriften ’Vi uddanner
med stolthed’.

Tekst jakob bo andersen
foto Ricky john Molloy

Som selvstændig
bestemmer du selv
– også hvornår du
vil gå på pension
19.000 lærlinge og elever tager
hver morgen på arbejde hos et
medlem af Dansk Industri. Derfor ønsker Dansk Industri at vise
omverdenen, at virksomhederne
løfter et stort uddannelsesansvar.
Det sker gennem Lærepladsfællesskabet, som er et fællesskab
for flere end 1.450 virksomheder,
der uddanner lærlinge og elever.

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

”Der er en stærk uddannelsestradition i industri- og håndværksfagene, og med Lærepladsfællesskabet fremhæver vi de mange
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33 93 86 00

info@pfs.dk

Følg os på:

virksomheder, der er med til
at uddanne fremtidens arbejdskraft. Når man uddanner lærlinge, er der mange
spørgsmål og temaer, som
går igen - uanset virksomhedens størrelse eller branche.
Det er netop det, vi har fokus
på, og et af vores mål er, at
det skal være nemmere og
sjovere for virksomhederne
at uddanne lærlinge,” indleder Helene Høj, som er teamleder
for Lærepladsfællesskabet.
En af måderne Lærepladsfællesskabet gør det lettere på, er blandt
andet gennem webinarer, som
målrettet sætter fokus på emner,
der er relevante for virksomhederne. Det er blevet til ikke mindre
end 14 webinarer i løbet af 2021.
”Vi har lige holdt et webinar, hvor
vi gennemgik de nye funktionaliteter på lærepladsen.dk. Og selvom
det måske kan lyde lidt tørt, så
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havde vi altså fuldt hus med over
100 tilmeldte. Så vi har allerede
planlagt et nyt webinar til foråret.
Vi forsøger i det hele taget at være
meget konkrete i vores webinarer – vi har blandt andet kigget på,
hvordan man udfylder en uddannelsesaftale, hvordan unge vælger
uddannelse, og hvordan reglerne
er for at ansætte en voksenlærling,” fortæller Helene Høj.
”Filosofien er, at jo bedre virksomhederne er klædt på til at uddanne
deres lærlinge, desto bedre uddannelsesforløb får både lærling
og virksomhed. De får flere succesoplevelser, og det gør det sjovere for virksomhederne at være
med til at uddanne fremtidens arbejdskraft,” siger Helene Høj.

Lokale alliancer
Lærepladsfællesskabet så dagens lys 1. januar 2020. Det er en
sammensmeltning af henholdsvis
Lærlingeindsatsen i foreningerne
Fremstillingsindustrien og Industriens Arbejdsgivere i Danmark
og Dansk Byggeris indsats for
flere faglærte. Lærepladsfællesskabet er nu en samlet indsats for
alle DI’s medlemmer og bygger,
med Helene Højs ord, på det bedste fra de tidligere indsatser.
”Noget af det vi har med fra de
tidligere indsatser, er et meget
stærkt lokalt fokus. Vi er engageret i næsten halvdelen af kommunerne, hvor vi har lokale alliancer
sammen med DI’s regionale bestyrelser, den lokale fagbevægelse
og uddannelsesinstitutioner. Vores
fælles mål er at knytte kommuner
og skoler tættere sammen med de
lokale virksomheder, så virksomhedsbesøg eller erhvervspraktik ikke kun afhænger af enkelte
ildsjæles indsats. Meget konkret
foreslår vi kommunerne, at de
ansætter en erhvervsplaymaker,
som har ansvar for at skabe de
pågældende relationer,” fortæller
Helene Høj.

Lærepladsfælleskabet kan også
hjælpe med at ’klæde virksomhederne på’ til for eksempel at deltage i en lokal uddannelsesmesse,
eller til et samarbejde med den
lokale folkeskole. For i en
tid, hvor der mangler
unge, som vælger
en erhvervsuddannelse, er det
vigtigt at synliggøre de jobog karrieremuligheder, som
industri- og
håndværksfagene byder på.
Det er dog ikke
kun skolerne, der skal
være mere opmærksomme på virksomhederne.
”En medarbejder i kommunens beskæftigelsesforvaltning skal også
helst kende det lokale erhvervsliv,
og vide hvilke virksomheder – og
dermed job- og uddannelsesmuligheder – der er lokalt i kommunen,” siger Helene Høj.

er med på et spændende eller nyt
projekt,” fortæller Helene Høj.
Historierne deles i Lærepladsfællesskabets nyhedsbreve og ikke
mindst på de sociale medier.
Det betyder, at virksomhederne også selv kan
bruge historierne i
deres egen markedsføring. For
eksempel når
det handler om
at tiltrække nye
lærlinge og medarbejdere.
”Vi giver mulighed for, at virksomhederne selv kan tage
fortællingen på sig og vise
deres begejstring og tilfredsstillelse over deres fag, og det de laver.
Det er den bedste måde at vise, at
de uddanner med stolthed,” slutter
Helene Høj.

Jeg uddanner
med stolthed,
fordi det er
vigtigt for mig
at give mit
fag videre

Læs mere på

Snedkermester Malte Gormsen
har været selvstændig i 25 år og
har uddannet lærlinge i 24. Hans
virksomhed er en af de mere end
1.450 virksomheder, der er medlemmer af Lærepladsfællesskabet.

For Malte Gormsen er det vigtigt at give sit
håndværk videre til næste generation, ligesom han selv fik det fra sin mester.
”Vi uddanner lærlinge, fordi vi gerne vil
være med til at sikre, at snedkerfaget også
findes i Danmark i fremtiden. Faget har en
lang faglig tradition, som jeg synes, at det
er vigtigt at bevare. Det er også vigtigt, at
vi sørger for at tage ny teknologi ind i faget
og uddannelsen, så vi hele tiden
er fremadskuende. Vi må ikke blive et museumsfag,” siger Malte
Gormsen.

To uddannelser

danskindustri.dk

Gør plads til
virksomhedernes
succeshistorier

Hos Malte Gormsen Møbelsnedkeri har de lige nu 4 møbelsnedkerlærlinge, 1 bygningssnedkerlærling og 2 maskinsnedkerlærlinge. Og faktisk tilbyder Malte
Gormsen sine lærlinge, at de kan
få to uddannelser hos ham, så
de samlet set kommer til at stå i
lære 5 år, i stedet for de sædvanlige 3 år og 8 måneder.

En stor del af Lærepladsfællesskabets arbejde handler om at
synliggøre de mange muligheder,
som en erhvervsuddannelse kan
give. Både i forhold til arbejde og
videreuddannelse.
”Vi har en positiv tilgang, taler erhvervsuddannelserne op og roser
vores medlemmer for det store arbejde, de gør. For eksempel
ved at sætte fokus på de mange
store og små succeshistorier, der
er derude. Det kan være en dygtig
lærling, der vinder DM i Skills eller
modtager Håndværkerforeningens
medalje, men det kan også være
en virksomhed, hvor lærlingene

malte Gormsen
møbelsnedkeri
m e d l e m
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”Der er så meget viden, der skal
ind i hænder og hoved hos en lærling i løbet af læretiden. Så det vi
tilbyder, er egentlig, at de kan få ro
og fordybelse ind i deres uddannelse. Som møbelsnedkerlærling
prøver du selvfølgelig at arbejde
med de store CNC-maskiner; men
fokus er mere på håndarbejdet og
overflader mv., så ofte får du kun
kendskab til at arbejde med maskinerne. Og omvendt for maskinsnedkerne. Så når vi aftaler med
en lærling, at hun kan tage
begge uddannelser her
hos os, så får de mere tid
til at fordybe sig og lære
alle tingene i bund, og vi
får en langt mere helstøbt
snedker. Det er jeg ret
stolt af,” fortæller Malte
Gormsen.

”Halvdelen af dem der søger læreplads hos os, har været en tur
på universitetet, men har fundet
ud af, at det ikke lige var noget for
dem alligevel. Det viser for mig, at
der er noget galt i den måde, vi taler om uddannelse på, og at håndværksfagene ikke er tydelige nok
i uddannelsesvejledningen,” siger
Malte Gormsen.

”Vi støtter op, alt det vi kan. Det er
godt, at vi har et sted, der sætter
fokus på uddannelserne, og hvor
man kan gå hen som mester, når
spørgsmålene melder sig, når
man skal ansætte en lærling. Og
selv om jeg har 24 års erfaring i at
have lærlinge, så er der også hele
tiden noget, jeg kan lære,” slutter
Malte Gormsen.

Blandt andet derfor er han medlem af Lærepladsfællesskabet.

Noget er galt,
når halvdelen
af lærlingene
har været forbi
universitetet
Malte Gormsen er aktiv i
Københavns Snedkerlaug
og i arbejdet med at få
flere nye lærlinge. Og selv
om han selvfølgelig har
mest fokus på snedkerfaget, så mener han ikke, at
der kan blive talt nok om
mulighederne for at tage
en erhvervsuddannelse.

Maskinsnedkerlærling Sebastian Friis
foran den fem-akset CNC.
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Møbelsnedkerlærling Pauline Dahl Nielsen
finpudser et skuffemodul på værkstedet.
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Få MESTER i
postkassen
gratis

Brænder du også for
godt håndværk?
Sidder du og læser MESTER hos din frisør, mekaniker
eller på din yndlingscafé? Og tænker du, bare jeg dog
skulle klippes oftere, så jeg ikke går glip af næste
nummer af MESTER? Så fortvivl ikke.
Selv om du ikke er medlem af Håndværkerforeningen
København sender vi MESTER gratis med posten til
andre, der ligesom os brænder for godt håndværk :-)
Skriv dig op til at modtage MESTER på:

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

hfk.dk/mester
...så vil du fremover få MESTER leveret
direkte i postkassen.

Til kalenderen

Håndværkerforeningens
generalforsamling 2022
MAJ
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Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn
holder ordinær generalforsamling
tirsdag den 31. maj 2022.
Generalforsamlingen afholdes i Moltkes Palæ,
Dronningens Tværgade 2, 1302 København K.

Udlodning af legater
fra Fonden Alderstrøst
Fonden Alderstrøst uddeler legater til gamle, værdige og
trængende håndværkere eller deres nærmeste pårørende.
For at komme i betragtning skal personen opfylde alle tre kriterier:
gammel, værdig og trængende. Typisk uddeles der til personer, som
alene oppebærer folkepension.
Personer, som er eller har været medlem af Håndværkerforeningen
København, samt deres nærmeste pårørende har i henhold til
vedtægterne fortrinsret til støtte fra fonden.

Tilmelding kan ske via Aktivitetscenteret.

Legatet kan søges via fondens hjemmeside én gang årligt. Fonden
behandler ikke ansøgninger, der fremsendes per mail eller brev.

Læs mere på

Søg direkte på
hfk.dk/aktivitetscenter

fondenalderstroest.dk

På falderebet

En mangfoldig by
koster
Vores by er attraktiv og tiltrækker mange nye beboere og virksomheder hvert
år. Selvom der bliver bygget på livet løs,
stiger priserne – ikke bare på boliger,
men også på erhvervslokaler. Og det
kan mærkes hos mange håndværksmestre, der ikke nødvendigvis laver fire-,
fem- eller sekscifrede overskud hvert år.
Derfor er der brug for, at vi politisk forholder os til, hvordan vi sikrer, at der
også er plads til håndværkere og andre kreative ildsjæle og virksomheder
i byen. For eksempel snedkeren med
værksted i baggården, VVS’eren, maleren, el-installatøren og den tilhørende
lampebutik, glarmesteren, kunsthåndværkeren, frisøren og bageren. De er
nemlig i høj grad med til at skabe den
mangfoldige og levende by, som vi alle
sammen ønsker os, og som er med til
at skaffe den ene topplacering efter den
anden til København, når verdens bedste byer skal kåres.

Det er en diskussionen, der ikke kun bør
handle om økonomi og penge. Den bør
handle om, hvad det er for en by, vi ønsker os.
Gennem de seneste 30-40 år har vi
set, hvordan industri- og håndværksvirksomheder i høj grad er flyttet ud af
København og blevet erstattet af videnog servicevirksomheder. Så hvis vi vil
undgå, at byen ender med kun at huse
revisor- og advokatkontorer, så er det
vigtigt, at vi politisk får planlagt byen
sådan, at der også er plads til håndværksvirksomheder, specialbutikker og
kreative virksomheder til en overkommelig husleje.
For godt håndværk er ikke nødvendigvis
en guldrandet forretning, så her kan det
være nødvendigt at vise særlige hensyn.
Alt skal ikke nødvendigvis kunne gå op i
et regneark.
Christoffer Susé
adm. direktør
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