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Godt håndværk og dygtige 
håndværkere er en forudsætning for 

mange af de ting, som vi taget for 
givet hver dag; strøm i kontakten, 

vand i hanen, bagerens lækre brød 
og kager, det smukke smykke fra 

guldsmeden, eller frisøren, der klarer 
corona-frisuren.

Derfor sætter magasinet MESTER 
fokus på håndværket, håndværkeren 

og produkterne, og vi taler om de 
forudsætninger der skal til, for at 

skabe godt håndværk.

Velkommen til, og god fornøjelse.

leder

Grand Départ  
i smukke København

MESTER udgives af Håndværkerforeningen København 

Håndværkerforeningen København er en tværfaglig medlems-
organisation for selvstændige og ejerledere og har 2.000  
medlemmer. Herudover er der tilsluttet 37 laug og branche-
organisationer. Læs mere om medlemskabet, foreningen  
og bestyrelsen på hfk.dk/om-os

MESTER udkommer 5 gange om året og sendes gratis til alle 
medlemmer af foreningen samt udvalgte virksomheder og 
brancheorganisationer

Er du interesseret i at modtage MESTER, så ring 3312 2717 eller 
skriv til sekretariatet på hfk@hfk.dk

MESTER udgives med støtte fra Fonden Alderstrøst, der 
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FORMAND

For mig er det en dobbelt fornøjelse, 
at København til sommer skal være 
startby for verdens største cykelløb: 
Tour de France. Jeg dyrker selv cyk-
ling, og jeg glæder mig til at følge de 
sportslige udfordringer, som den 13 
km lange enkeltstartsrute gennem Kø-
benhavn byder på. 

Men derudover glæder jeg mig na-
turligvis over, at vi får lejlighed til at 
vise vores smukke by frem for verden. 
Touren transmitteres til 190 lande, 
hvor mange millioner mennesker føl-
ger med på tv, og flere end 900.000 
tilskuere ventes at overvære de tre 
etaper på de danske veje. Det er et fan-
tastisk udstillingsvindue, ikke bare for 
København, men for hele Danmark.

Ruten går blandt andet forbi Moltkes 
Palæ, og jeg kan næsten allerede høre 
Jørgen Leths karakteristiske stemme 
for mit indre øre, der fortæller om 
palæets spændende historie. Men ryt-
terne passerer også lige forbi en lang 
række andre lokationer, som er med i 
’familien’: Glarmesterlauget i Gothers-
gade, Fonden Alderstrøsts første ejen-
dom på Nørrebrogade og ikke mindst 
fondens nuværende ejendom på Nørre 
Allé, Fredenshus på Øster Allé, Maler-
lauget i Amaliegade, Murerlauget på 

Sankt Annæ Plads og Sadelmager- og 
Tapetsererlauget i Fortunstræde, og til 
sidst DI på Rådhuspladsen. 

Ruten er lagt, så den kommer forbi 
flere kendte kulturattraktioner. Men en 
smuk by er mere end det. 

Det er også de bygninger og huse, vi 
bor og arbejder i, som vores dygti-
ge bygningshåndværkere bygger og 
vedligeholder. Vores parker, pladser 
og torve, hvor gartnere og brolæggere 
skaber rum, så vi kan samles og nyde 
solen. Restauranter og caféer, hvor 
dygtige kokke og tjenere skaber ga-
stronomiske oplevelser for gæsterne. 
Og selvfølgelig, det lokale handelsliv 
med specialbutikker: den lokale hånd-
værksbager eller -konditor, lampebu-
tikken, møbelpolstreren, guldsmeden 
og frisøren. 

Alt det, der skaber en levende by, hvor 
vi har lyst til at bo. 

På vegne af medlemmerne i Hånd-
værkerforeningen vil jeg love, at vi til 
stadighed vil arbejde for at gøre byen 
smuk med godt håndværk.
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Håndværkere bliver 
tv-stjerner

 
I et nedlagt bådeværft i Dragør ligger 

Værkstedet. Centrum for tv-programmet 
af samme navn, som kører på TV 2 FRI på 

anden sæson. Her hjælper en række dygtige 
håndværkere kendte og ukendte mennesker 

med at få repareret deres kære ejendele.

Forår på værftet

 
For Morten Laurs Sørensen er livet som 
bådebygger mere en livsstil end et arbejde.

Mød bådebyggeren, der elsker den store 
alsidighed i sit fag, og som viser sig at være 
lidt af en Georg Gearløs.

Håndværksmestre  
bidrager til verdensmål

 
Som håndværksmester og leder af din egen 
virksomhed er du allerede med til at påvirke 
bæredygtighed og flere af FNs 17 verdensmål.

Helt sin egen

 
Mød Annette Høst Hemmingsen, 
VVS-installatør & soloselvstændig.

Mit yndlingsværktøj 
Håndbukkeren

 
Selvom List-Liniestans har en digital 

bukkemaskine, er håndbukkeren i  
brug hver dag. Her har håndværkeren 
føling med materialet, og derfor kan 

metallet bukkes mere præcist.

18
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Jeg 
vidste 
tidligt, 
at jeg 
skulle 

lave 
noget 

med 
mine 

hænder
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I fars fodspor, men 

Hun kommer på alle måder 
fra et hjem med vand, varme 
og sanitet. I mange år kørte 
hun parløb med sin far i 
hans VVS-firma, men for 
fem år siden gik hun selv. 
Som soloselvstændig med 
fod under eget bord og 
materialer i egen garage. Mød 
Annette Høst Hemmingsen, 
som elsker sit fag og gerne 
vil have flere kvinder i VVS-
branchen

Man føler sig med det samme 
velkommen, når man kommer ind 
ad døren og bliver vist ind i den 
hyggelige tilbygning med et stort 
køkken og udsigt til den grønne 
plæne. Herfra driver Annette Høst 
Hemmingsen Annettes VVS uden 
svende og kontorhjælp, men dog 
med en bogholder til at hjælpe 
med regnskabet. 

”Vil du have kaffe? Det bliver altså 
den hurtige slags,” siger Annette 
og drejer på Quookeren, så det ko-
gende vand løber ned over instant-
kaffen, som dermed i den grad er 
hurtigt klar, og i øvrigt god. ”Det er 
den eneste der dur,” siger hun med 
henvisning til sin Quooker, som en 
ægte VVS’er selvfølgelig har i sit 
køkken.

Men hvorfor valgte hun at gøre li-
gesom sin far og blive VVS’er?

Tekst PETER DJURUP

foto Ricky John Molloy

”Jeg vidste tidligt, at jeg skulle lave 
noget med mine hænder. De fleste 
i familien er håndværkere, så det 
lå lige for at gå den vej. Jeg over-
vejede klejnsmed og tog på EFG og 
prøvede smed, VVS og andre fag. 
Men jeg syntes, det var for kede-
ligt bare at arbejde på et værk-
sted, som man gør som smed. Jeg 
ville gerne ud til kunderne og tale 
med mennesker; derfor endte det 
med at blive VVS-faget,” siger An-
nette Høst Hemmingsen. 

Sendt til Roskilde
Hun kom i lære hos sin far og blev 
sendt på Teknisk Skole i Roskilde, 
selv om hans virksomhed dengang 
lå på Nørrebro. Begge dele var der 
én god grund til.

”Min far turde ikke sende mig i 
lære hos en kollega, hvis jeg nu 
ikke kunne finde ud af det. Det 
ville være pinligt, syntes han. Det 
var også derfor, jeg blev sendt til 
Roskilde på Teknisk Skole, selv om 
vi den gang hørte til den afdeling, 
der lå på Lygten. I Roskilde var der 
ikke så mange han kendte, som 
havde lærlinge på skolen. Det var 
nu nok også for at beskytte mig,” 
siger Annette Høst Hemmingsen 
med et smil.
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Jeg 
fandt 
min 
egen 
måde 
at 
agere 
på

Der stod altid ”han” i 
papirerne på Teknisk 
Skole. 
Som en af de få kvinder på skolen, 
og i branchen generelt, skulle An-
nette finde ud af at passe ind, men 
det gik uden de store problemer.

”Jeg fandt min egen måde at agere 
på, så jeg faldt hurtigt ind i grup-
pen sammen med de andre. Og det 
gik godt med min læretid, så min 
far havde ikke grund til at være 
bange for, at det blev pinligt. Men 
en pudsig ting var, at når jeg fik of-
ficielle papirer med udtalelser og 
lignende fra skolen, stod der altid 
”han” om mig. Mon ikke de har æn-
dret det i dag,” siger Annette Høst 
Hemmingsen.

Parløb 
Efter hun var udlært fortsatte hun 
sammen med sin far. Det var kun 
far og datter, og de havde et tæt 
samarbejde i 29 år. Annette Høst 
Hemmingsen læste til installatør, 
og i praksis var samarbejdet nær-
mest parallelt i alle årene. 

”Vi så nok hinanden to gange om 
ugen, ellers kørte vi med hver 
vores opgaver i alle årene. Og det 
fungerede godt. Efterhånden som 
min far blev ældre, talte vi om, at 
jeg skulle overtage firmaet; men 
han var ikke helt klar til det, så jeg 
valgte at blive selvstændig med 
eget CVR-nr. i 2017, mens han fort-
satte nogle år mere for sig selv. Vi 
kørte sammen i mange år. Oprin-

deligt havde vi arbejdet tæt sam-
men, men min far var blevet gam-
mel, og derfor var det lettere at 
fortsætte selv. Men han beklagede 
sig lidt over, at vi nu kun så hinan-
den hver fjerde dag, og vi skulle 
da også begge to vænne os til den 
nye måde at arbejde på”. 

Men bortset fra, at der gik længere 
tid, mellem de to VVS’ere mød-
tes, var der ikke den store forskel 
i samarbejdet helt frem til, at An-
nettes far gik endeligt på pension 
for tre år siden i en alder af 85 år. 

Godt netværk fra 
lauget
Selv om hun arbejder alene i dag-
ligdagen, har hun et godt sam-
arbejde med flere kollegaer i 
branchen. Netværket stammer fra 
Københavns Blikkenslager- og VVS 
Laug. 

”Vores laug er fantastisk. De var 
gode til at samle os unge i sin tid, 
og der var jeg heldig at være med. 
Det gav et fantastisk netværk, og 
vi hænger stadig sammen. Vi bru-
ger hinanden fagligt, og jeg låner 
medarbejdere af nogle af dem en 
gang imellem, når jeg har brug for 
hjælp,” siger Annette Høst Hem-
mingsen. 

Indimellem kan det ikke undgås, at 
der er brug for hjælp, når man kun 
er sig selv.

”Jeg ringer til en kollega eller til 
min mand, hvis der for eksempel 
skal flyttes en radiator. Og kunder-
ne giver også gerne en hånd med.  
Hvis jeg kan se, at der er en opga-
ve, hvor vi er nødt til at være to, er 
der altid en fra mit netværk, der vil 
hjælpe. De siger, at jeg aldrig må 
sige Nej til en opgave. De skal nok 
hjælpe mig, også hvis jeg ikke selv 
har tid”.



Jeg 
bruger 
meget 
tid på 
at tale 
med 
mine 
kunder
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Dialog med kunderne  
er vigtig
I sine over 30 år i branchen har An-
nette Høst Hemmingsen opbygget 
en god fast kundekreds, der altid 
ringer, når der skal laves VVS-ar-
bejde. 

”Jeg har mange kunder, som jeg 
har haft i mange år. Hele famili-
er, hvor det nærmest går i arv fra 
den ene generation til den anden, 

at de bruger mig til deres opgaver. 
Jeg har flere familier i min kunde-
kreds, og jeg kan godt lide at have 
et godt forhold til mine kunder. De 
vil hellere vente end at ringe til en 
anden, hvis jeg har for travlt til en 
aktuel opgave,” siger Annette Høst 
Hemmingsen.

Hun foretrækker at lave tingene 
på sin egen måde, men selvfølge-
lig som kunden ønsker det. En af 
hemmelighederne i at have mange 
faste kunder gennem flere år er, 
at Annette altid sørger for, at hun 
og kunden er enige om, hvad der 
skal laves.

”Jeg bruger meget tid på at tale 
med kunderne om, hvad de vil 
have, så vi får forventningsaf-
stemt. Og når arbejdet er i gang, 
sørger jeg for, at vi har en god dia-
log i processen. Hellere bruge tid 
på at tage en kop kaffe og få for-
klaret ordentligt, hvad der bliver 
lavet, frem for at kunden bagefter 
ikke kan forstå, hvad det er der 
står på regningen. Dialog hjælper 
på forståelsen, og jeg tror, at der 
er et generelt problem i branchen 
med at få talt med kunderne på en 
måde, så de forstår, hvad der sker, 

og få forventningsafstemt. Og så 
overholder jeg altid mine aftaler. 
Faktisk blev jeg, da jeg var ung, 
fyret fra et job hos en bager, fordi 
jeg flere gange mødte for tidligt,” 
siger Annette Høst Hemmingsen.

Funktionalitet og 
teknik
Den store fokus på at sikre, at kun-
derne er glade, betyder også, at 
Annette nogle gange råder en kun-
de til at vælge en anden løsning 
end den, som kunden vil have. Hun 
vil hellere levere en funktionel løs-
ning end en ny teknik, der måske 
er mindre holdbar.

”Det er blevet meget mere tek-
nisk med de løsninger, der er på 
markedet i dag, og mange kører 
deres eget ræs med det nye. Den 
gang jeg begyndte, var der gal-
vaniserede rør, kobber og måske 
pexrør. Man behøver efter min 
mening ikke opfinde den dybe 
tallerken igen og igen. Funktiona-
litet og holdbarhed er vigtigere 
for mig, end at det er en meget 
teknisk løsning med et toilet, der 
både kan skylle, spule og meget 
andet. Men det er selvfølgelig helt 
i orden, hvis man vil have det. Jeg 
giver kunden mine råd og forbe-
holder mig ret til at henvise til en 
anden, hvis jeg ikke har lyst til at 
løse opgaven,” siger Annette Høst 
Hemmingsen.  

Passer på kirkernes 
vand
Hovedparten er kunderne er pri-
vate, men der er også serviceop-
gaver for det lokale fjernvarme-
værk, og hele syv kirker bliver 
også passet af Annettes VVS. 
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”Kirkerne er kommet til 
de sidste par år. Jeg hav-
de et par stykker til at 
begynde med, men så 
er der en kirketjener, der 
skifter til en ny kirke, 
og så har han anbefa-
let mig, og nu har jeg 
så syv kirker. Det er et 
særligt miljø, men der 
ligger noget i, at vi er 
på bølgelængde,” siger 
Annette Høst Hemming-
sen. 

Mere fagligt til 
de soloselv-
stændige, tak
Som soloselvstændig 
med fuld ordrebog er 
der nok at lave. Heldig-
vis behøver Annette 

ikke bruge tid på at skaffe kunder, 
da hun har opbygget den gode 
faste kundekreds. Men der skal til 
gengæld indkøbes materialer, ud-
regnes tilbud og skrives fakturaer. 
Og så skal der også følges med i 
branchens udvikling på møder og 
andre arrangementer, blandt an-
det i VVS-lauget. Men det er ikke 
altid nemt at nå det hele.

”Lige nu har jeg ikke tid til efter-
uddannelse, selv om jeg gerne vil. 
Det er gået for stærkt de sidste 
par år, og de fyraftensmøder, jeg 
kommer til i lauget og TEKNIQ, er 
desværre mest for de store virk-
somheder. Så jeg kunne godt øn-
ske mig noget, der er rettet mod 
os små virksomheder og solo-
selvstændige,” siger Annette Høst 
Hemmingsen. 

Et andet område, hvor det kan 
være en udfordring kun at være 
sig selv, er, at der kan mangle en at 
sparre med i dagligdagen.

”Det er svært at være solo og 
være god til alting. Det kan godt 
være, at man får lidt skyklapper 
på. Jeg mangler en, der kan noget 
andet, end det jeg kan, også selv 
om jeg har gode kollegaer. Det 
er ikke fordi jeg savner nogen at 
snakke med, for det gør jeg jo med 
mine kunder. Men når jeg skal have 
sparring, så griber jeg knoglen og 
ringer til de gode kollegaer”.

Lang arbejdsuge
Selv med gode kollegaer i baghån-
den kommer man ikke sovende til 
det, når man driver en enmands-
betjent virksomhed. Annettes ar-
bejdsuge er typisk lang. 

”Det er ikke en fest hver dag, og 
der er også dage, hvor man dum-
mer sig. Der kan godt være opga-
ver, hvor man tænker ”Hvordan 
gør jeg det pænt?”. Men det lykkes 
alligevel, og så er det en rar for-
nemmelse. Jeg skal altid kunne stå 
inde for det, jeg laver, og jeg elsker 
mit fag. Og det er også en kæm-
pe frihed at være sig selv. Så kan 
jeg for eksempel lige køre hjem og 
spise frokost med min far og mor 
i løbet af arbejdsdagen,” siger An-
nette Høst Hemmingsen. 

Man 
kommer 
ikke 
sovende 
til det, 
som  
selv-
stændig



Selvfølgelig 
skal der  
flere  
kvinder i 
faget
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et godt håndværk, og der er gode 
kunder. Og så vil faget altid bestå, 
så der vil altid være brug for en 
VVS’er. Det er et godt håndværk, 
og når man har løst en opgave hos 
en kunde, kan man se, at der er 
sket noget. Alle er glade, når man 
går, fordi vi får tingene til at virke”. 

Få fordomme og 
hensyn
I sine 32 år i branchen er Annette 
Høst Hemmingsen kun få gan-
ge blevet mødt af fordomme på 
grund af sit køn. Men det er dog 
sket.  

”Der er stadig fordomme, når 
man er kvinde. Når jeg kommer 
til grossisten for at købe materia-
ler, og jeg går ind i en afdeling, jeg 
normalt ikke kommer i, kigger de 
lidt. Da jeg var ung, syntes jeg, at 
det var flovt, og havde lyst til at gå 
i et med væggene. Men nu er jeg 
ligeglad, for jeg ved hvad jeg skal 
bruge.” 

Når hun kommer ud til kunderne 
og skal bære et toilet ind, bliver 
hun nogle gange spurgt, om kun-
den ikke lige skal give en hånd 
med.

”Mange vil gerne hjælpe, når jeg 
kommer med et lokum, men jeg 
kan godt bære det. Det er jo mit 
arbejde. To gange i mine 32 år i fa-
get har jeg oplevet, at kunder ikke 
ville have en kvinde ud. Den ene 
gang var, mens jeg arbejdede sam-
men med min far og kom ud til en 
kunde, der havde et utæt vandrør. 
Da han så, jeg var en kvinde, ville 
han ikke lukke mig ind. Så hellere 
et utæt rør, åbenbart. Men nu er 
det efterhånden flere år siden, at 
en kunde har reageret på, at jeg er 
kvinde,” siger Annette Høst Hem-
mingsen med et smil og gør klar 
til at tage ud til den næste tilfred-
se kunde i Annettes VVS.

Et godt fag for 
kvinder
Fysisk er VVS-faget hårdt, 
men en tur i træningscen-
tret et par gange om ugen 
holder muskler og krop i 
form.

”Jeg er 51 år og vil gerne 
blive ved mange år endnu, 
men jeg kan godt mærke, 
at arbejdet slider lidt, så 
jeg holder mig selv i gang 
med træning. Mine kolle-
gaer siger, at jeg skal an-
sætte en eller to, men kan 
jeg så lige finde en, der 
passer ind? Hvis jeg skulle 
noget, ville jeg gerne have 
en pigelærling, for vi kan 
godt bruge flere piger i det 
her fag. Men man skal i 
bogstavelig forstand gide 
have fingrene nede i lortet 
en gang i mellem, og det 
kan skræmme nogle væk, 
selv om der er meget an-
det arbejde end lige den 
del,” siger Annette Høst 

Hemmingsen, som kraftigt op-
fodrer flere kvinder til at overveje 
VVS-vejen:

”Det er et godt job, selv om det kan 
være hårdt, og kvinder har den 
fordel, at de ofte er bedre til at 
forklare, hvad der skal laves, end 
mændene er. Det har altid været 
en af mine fordele. Så selvfølgelig 
skal der komme flere kvinder i fa-
get. De skal vælge det, fordi det er 

&

 Håndværker
foreningen
     KbH

Annettes VVS

m e d l e m  a f

Københavns
Blikkenslager- og VVS Laug
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Tirsdag den 10. maj hylder Håndværkerforeningen årets dygtigste nyuddan-
nede håndværkere med Håndværkerforeningens medalje i sølv eller bronze. 
Målet er at vise de mange muligheder, som en erhvervsuddannelse giver.

Håndværkerforeningen hylder  
årets dygtigste håndværkere

De københavnske håndværkslaug har 
hvert år mulighed for at indstille deres 
dygtigste nyuddannede håndværkere til 
den store hæder, som det er at modtage 
Håndværkerforeningens medalje. Medal-
jen overrækkes ved en festlig ceremoni 
på Københavns Rådhus under overværel-
se af H.M. Dronningen.

”Medaljeuddelingen er en vigtig fejring 
af, at de unge håndværkere har afslut-
tet deres uddannelse med et rigtigt flot 
resultat, og vi hylder årets dygtigste 
nyuddannede håndværkere for at vise, 
hvad faglig dygtighed og engagement 
kan føre til. Det er en særlig hæder, som 
disse unge håndværkere modtager,” siger 
adm. direktør i Håndværkerforeningen 
Christoffer Susé.

Traditionen med at uddele medaljer går 
helt tilbage til 1867, og dengang - som nu 
- var målet at skabe opmærksomhed om 
det at blive faglært og aflægge en sven-

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

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

deprøve. De 80 nyuddannede håndvær-
kere, der modtog Håndværkerforenin-
gens medalje i 2021, er uddannet inden 
for 24 forskellige håndværksfag, og det 
er med til at vise den store bredde, der er 
i håndværksfagene og erhvervsuddan-
nelserne.

”Godt håndværk er forudsætningen for 
mange af de ting, som vi tager for givet 
i hverdagen, og derfor har vi brug for, at 
flere dygtige unge mennesker vælger 
en erhvervsuddannelse. Det 
ønsker vi at sætte fokus 
på ved at hylde nogle 
af de unge, der er 
gået håndvær-
kervejen. De har 
valgt en exceptio-
nel vej, og det har 
de gjort excepti-
onelt godt,” siger 
Christoffer Susé.

medaljeuddeling
Håndværkerforeningen København'S

MAJ

10

Følg med

Den 11. maj kan du  
se billeder af dem der har  

modtaget medaljer på 

Facebook.com/ 
haandvaerkerforeningenkbh 

og på vores website  
hfk.dk/medalje
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Håndværkerne 
bliver  
 tv-stjerner

Programmet 
Værkstedet 
på TV 2 FRI  
og Play

I et nedlagt bådeværft i 
Dragør ligger Værkstedet. 
Centrum for tv-programmet 
af samme navn, som kører 
på TV 2 FRI på anden sæson. 
Her hjælper en række dygtige 
håndværkere kendte og 
ukendte mennesker med 
at få repareret deres kære 
ejendele.

I Værkstedet arbejder en lang række 
håndværkere på tværs af fag. Op-
gaverne bliver stillet af de ”kunder”, 
som kommer ind på det nedlagte 
bådeværft. Her kommer alt fra bal-
letmester Nikolaj Hübbe, Rosa fra 
Bagedysten, Sanne Salomonsen og 
en lang række andre danskere med 
gamle ting, de gerne vil have sat i 
stand og repareret.

Om det er en gammel H.C.  Ander-
sen-bog, en sovsekande, en plade-
spiller eller en flippermaskine, er de 
mange forskellige håndværkere klar 
til at hjælpe. Ofte i et tæt samarbej-
de. 

Masser af minder
Værten på programmet er Hans 
Pilgaard, og han gør sammen med 
håndværkerne alt for at vække nyt liv 
i gamle minder, som også er under-
titlen til programmet.  

Hans Pilgaard er vild med ideen om, 
at man hjælper minderne frem igen. 
”Når de kommer ind, kan det ved før-
ste øjekast være “bare” et maleri, en 
sovseskål eller et træbord. Men når 
så du hører historien bag, om den 
morfar, der har lavet bordet til sin 
svendeprøve, den sovseskål, der altid 
kom på bordet, når familien var sam-
let om den elskede bedstemor, eller 
det maleri der har fulgt et menneske 

gennem hele livet, SÅ kommer der 
liv i gamle minder. Og SÅ er det alt 
andet end “bare”,” siger Hans Pilgaard 
i TV 2’s pressemeddelelse om Værk-
stedet. 

Dedikerede og dygtige  
håndværkere
Hans Pilgaard er glad for at arbejde 
sammen med de dygtige håndværke-
re i programmet:

”Det er vildt inspirerende at arbej-
de samme sted som disse dedike-
rede, passionerede og vildt dygtige 
håndværkere. De kommer med deres 
specialviden og udretter små og sto-
re mirakler. Det er så inspirerende at 
se dem i aktion og følge dem i deres 
nidkære og ihærdige arbejde for at 
perfektionere udfaldet. De kan deres 
metier, og de kan gøre kunderne gla-
de og indimellem fremkalde alt fra 
små hvin, hop på stedet og tabte kæ-
ber til tårer, stille benovelse og tak-
nemmelighed. Det er SÅ vildt at være 
med til,” siger Hans Pilgaard.

De gode historier
I Værkstedet tager Hans Pilgaard 
imod folk, der fortæller deres histo-
rie og giver deres ure, møbler, ma-
lerier, bamser og mere usædvanlige 
ting til det dygtige hold af håndvær-

kere. Derefter går hånd-
værkerne i gang med 
arbejdet og bliver fulgt 
at tv-holdet gennem pro-
grammet. 

”Jeg elsker det lille pro-
gram. Det ændrer måske 
nok ikke verden. Men 
sammen med håndvær-
kerne, stopper vi tiden 
lidt og genopliver histo-
rierne. Jeg står i øvrigt 
tit og tænker tilbage på 
min egen fortid og de 
små historier, der vækkes 
til live, når jeg kigger på 
farmors og farfars gamle 
bornholmerur eller mine 
forældres gamle maleri 
af fiskerne. Det er intet 
værd i kroner og øre - 
men det er uvurderligt 
for mig. Fordi det har hi-
storie, kærlighed og tryg-
ge minder i sig,” siger Hans Pilgaard.

Programmet er oprindeligt udvik-
let til BBC under navnet ”The Repair 
Shop”, og det sendes udover i Eng-
land også i både Sverige, Holland og 
Frankrig.

Du kan se Værkstedet på TV 2 FRI og 
på TV 2 Play, hvor begge sæsoner 
ligger. Gå ikke glip af godt håndværk 
og gode historier. 

Mød nogle af Værkstedets 
håndværkere
MESTER har mødt tre af de 
håndværkere, der medvirker i 
Værkstedet. På de kommende sider kan 
du møde urmager Rune Bakkendorff, 
møbelkonservator Anders Abildgaard 
og keramikkonservator Johs Hamilton 
Stephensen. De to sidste deler værksted 
i dagligdagen. 

Tekst PETER DJURUP
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Bevaring 
er vigtig på 
Værkstedet

Anders Abildgaard og  
Johs Hamilton StephensenTil daglig deler de værksted på Østerbro, 

og på TV 2 FRI, hvor Værkstedet p.t. ligger i 
Dragør. Her restaurerer Anders Abildgaard og 
Johs Hamilton Stephensen alt fra gammelt 
trælegetøj til porcelænskander. De er nemlig 
begge konservatorer, som kan ”trylle”, når det 
gælder effekter med høj affektionsværdi.

Man siger, at ”ikke alt, der 
glimter er guld”. Men for 

deltagerne i Værkstedet har de effek-
ter, som de vil have hjælp til at få re-
staureret, en høj værdi. Ikke nødven-

digvis målt i kroner, men til 
gengæld i affektion. Og derfor 
er der også en god grund til at 
bevare effekterne, hvad enten 
det er porcelæn, der har fået 
skår, eller et træbord eller le-
getøj, der er slidt ned. 

Det er netop bevaringen, 
der er grunden til, at Anders 
Abildgaard, møbelkonserva-
tor, og Johs Hamilton Ste-
phensen, keramikkonservator, 
har valgt at være med i pro-
grammet, der sætter hånd-
værket i fokus. 

”Vores agenda med at deltage 
er bevaring. Bare det at folk 
ser sådan et program, gør, at 
de måske får lyst til at søge 
håndværkere til at restaure-
re deres effekter. Og det er 
en vigtig pointe for os. Vores 
opgave er at bevare ting. Det 
ligger i konservatorfaget. Men 
det er mennesket, som ejer 
genstanden, der lægger værdi 
i den. Det kan være irrationelt 
i forhold til den kommercielle 
værdi, men det er lige meget. 
En ting man selv har købt på 
sin bryllupsrejse til Berlin, kan 
have stor betydning for den 
enkelte,” siger Anders Abild-
gaard.

”Man kan sige, vi har en kon-
servator-ed. Hvis vi kan få be-
varing på dagsordenen, er det 
en vigtig mission. Vi vil gerne 
synliggøre vores fag. Det har 

været et meget introvert fag, og det 
behøver det ikke at være. Derfor har 
det en værdi at være med i program-
met. Det ligger i vores fag, at man 
kan finde værdien i gamle kopper, 
kander og krukker, der har fået et 
brud, men også har en historie,” siger 
keramikkonservator Johs Hamilton 
Stephensen.

”Suzanne Brøgger bruger i sin bog 
“Koral” citatet “Kun det knuste hjerte 
er helt” - et chassidisk ordsprog. Det 
lægger sig lige op ad filosofien bag 
Urushi-restaurering fra Asien, som 
bygger på en zenbuddhistisk filoso-
fi om, at skønheden ligger i fejlen. 
Derfor fremhæves et brud med guld 
i Asien, og det giver en ekstra historie 
til porcelænet,” siger Johs Hamilton 
Stephensen.

”Det meste vi har restaureret i pro-
grammet, er, hvad nogle måske vil 
kalde loppemarkedsfund, og derfor 
er affektionsværdien omdrejnings-
punktet. Den type kunde kender vi 
fra dagligdagen her på vores eget 
værksted. Men her har vi også mange 
opgaver for museer og samlere, hvor 
det er mere værdifulde ting, vi arbej-
der med,” siger Anders Abildgaard.

Med fotografen i nakken
Der er flere ting, som gør, at Værk-
stedet er anderledes end en almin-
delig dag i det hyggelige værksted på 
Østerbro. Det er blandt andet selve 
forventningsafstemningen og re-
staureringsprocessen. Som det også 
gælder for deres urmagerkollega 
(læs artiklen med Rune Bakkendor-
ff, red.), skal de opgaver, som Anders 
Abildgaard og Johs Hamilton Ste-
phensen løser i programmet, kunne 
klares inden for produktionstiden.

Tekst PETER DJURUP
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”For vores almindelige kunder kan et 
forløb med en restaurering godt tage 
lang tid, og kunden kommer typisk 
forbi i løbet af processen og snakker 
om det videre forløb. Det gør de ikke 
på tv,” siger Johs Hamilton Stephen-
sen, der selv under interviewet får 
besøg af en kunde, der lige skal se til 
en skål, som er ved at blive restau-
reret. 

Et andet område, hvor det er ander-
ledes at være på tv for de to hånd-
værkere, er, at de bliver fulgt af en 
fotograf og en lydmand, mens de 
arbejder. 

”Det skulle jeg vænne mig til. Det 
at der står flere og ”overvåger” det, 
man laver, er lidt specielt. Men sær-
ligt i sæson 2 er jeg blevet mere tryg 
ved det. Samtidig bliver vi selv bedre 
til at se, hvordan vi bedst viser vores 
håndværk frem på tv. Så vi har en 
god dialog med fotografen om, hvad 
der er godt at vise frem i de klip, som 
vises af vores arbejde,” siger Anders 
Abildgaard. 

Han blev castet til programmet for 
fem år siden, da tv-produktionssel-
skabet bag, Warner, ville i gang med 
at lave en dansk udgave af den engel-
ske succes ”The Repair Shop”. Der gik 
lidt tid, inden den første sæson kom 
på skærmen i Danmark, men nu er 
programmet blevet populært og an-
den sæson er i gang. Også i Sverige, 
Holland og Frankrig kører lignende 
programmer.  

”Til castingen fik jeg at vide, at jeg 
skulle tale lidt kortere, og at jeg ikke 
skulle kigge ind i kameraet.” siger 
Anders Abildgaard, der gennem de to 
sæsoner er blevet mere 
kameravant. 

Flere håndværkere 
med
Programmet har udviklet 
sig gennem de to sæsoner, 
og samarbejdet mellem 
tv-holdet og håndværker-
ne er blevet tæt. 

”Tv-holdet er professionelt på deres 
område, og særligt i sæson 2 er vi 
blevet et godt fællesskab tv-folk 
og håndværkere imellem. Nu viser 
programmerne bedre, hvordan vi 
arbejder sammen på tværs af hånd-
værksfagene, hvilket vi også gør i 
virkelighedens verden. Vi har fået 
bogbinderen Klara Kölqvist og papir-
konservator Christian Balleby Jensen 
med. De var begge to en del af vores 
netværk, og derfor har vi anbefalet 
dem til programmet, da der var op-
gaver, de kunne løse,” siger Anders 
Abildgaard. 

Følelses-tv og 
bevaring
Værkstedet trækker 
indimellem tårerne 
frem hos deltager-
ne, når de ser de 
restaurerede gen-
stande, som hånd-
værkerne har ”givet 
en kærlig hånd”. 
Og som hos Rune 
Bakkendorff er det 
ikke hverdag med 
grædende kunder 
på værkstedet hos 
Anders Abildgaard 
og Johs Hamilton 
Stephensen.

”Det er følelses-tv, 
men det viser også 
håndværket frem 
på en positiv måde. 
Og så er det godt, 
at Hans Pilgaard er 
god til sit håndværk 
med at håndtere, 

når deltagerne bliver rørt. Så kan vi 
fokusere på at tage os af arbejdet 
med bevaringen,” siger Anders Abild-
gaard. 

Udfordrende opgaver  
og historie
Der kommer mange store og små 
opgaver ind i Værkstedet, og mange 
af dem indeholder gode historier. En 
af dem er et modelskib, som Anders 
Abildgaard har restaureret i sæson 1. 

”Modelskibet var ikke så nemt. Ham, 
der indleverede det, havde fået det 
fra sin far, som havde bygget det 
som sømand i handelsflåden. Jeg 
læste også i faderens søfartsbog, 
hvor han havde skrevet sine oplevel-
ser ned, og de var med til at inspire-
re mig, da jeg arbejdede med skibet” 
siger Anders Abildgaard. 

En anden historie er et trælegetøj – 
et fuglebræt med fugle, skåret i træ, 
som sidder og spiser. Legetøjet var 
skåret af en russisk krigsfange og 

bådflygtning på Langeland kort efter 
2. verdenskrig og var gået i arv til den 
nuværende ejer, som deltog i Værk-
stedet for at få de gamle træfugle 
restaureret.  

”Russerfuglene kunne, efter min me-
ning, noget mere, fordi de samtidig 
fortalte om en glemt del af Dan-
markshistorien,” siger Anders Abild-
gaard, som lykkedes med at genska-
be de manglende dele af fuglene på 
samme måde, som de oprindeligt var 
udført.

”Der hvor vi virkelig bliver udfordret, 
er, når vi ikke selv mestrer restaure-
ring af alle materialegrupper. Der er 
styrken så, at vi samarbejder med 
andre håndværkere om at løse en op-
gave, og jo bedre vi kender hinanden, 
jo bedre bliver resultatet”.

”Det sværeste ved det at være med 
i programmet er, når vi skal lave 
tv-nedslagene, hvor 
det bliver optaget, når 
vi arbejder. Der skal 
du så passe proces-
serne ind i optagepla-
nen, og hvis genstan-
den skal afleveres to 
dage efter, er det næ-
sten ikke muligt at få 
den klar til tiden. Men 
det lykkes alligevel. 
Da jeg for eksempel 
skulle restaurere en 
sovsekande, var jeg 
nødt til at lægge guld 
på sent om aftenen 
før optagelserne for 
at nå at blive færdig,” 
siger Johs Hamilton 
Stephensen.  

Gerne en sæson 
mere på  
Værkstedet
Begge konservatorer 
er meget glade for 
at være med i pro-
grammet og klar til 
en sæson mere, hvis 
muligheden er der.

”Vi udfordrer os selv ved at være 
med. Det er godt at blive presset 
på noget, man er vant til at gøre, 
og det er godt at lave noget an-
det end kun at sidde ved sit bord 
her på vores daglige værksted,” 
siger Johs Hamilton Stephensen, 
og suppleres af Anders Abild-
gaard:

”Det at være en del af et team, 
som vi er på tv-programmet, er 
noget helt andet end at være et 
enmandsfirma, som de fleste af 
os er til daglig. Tv-produktionen 
har været god til at få skabt en 
kollegial stemning, så vi alle ar-
bejder som ét team, både foran 
og bag kameraet. Derved får vi 
alle vist, hvad vi kan”. 

Lad os håbe, at vi kan få en gang 
Værkstedet mere, så det gode 
håndværk igen kan vises frem på 
TV 2 FRI.

Anders Abildgaard (tv) og Johs Hamilton Stephensen (th) 
deler værksted. Både på tv og i virkeligheden.

 Håndværker
foreningen
     KbH

Abildgaard
Konservering & Snedkeri

m e d l e m  a f
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Når man ser Værkstedet er 
Rune Bakkendorff lidt af en 

tusindkunstner. Han jonglerer med 
stort set alle slags elektronik og vir-
ker i øvrigt meget tv-vant med den 
omvendte kasket, det glade smil og 
de entusiastiske fortællinger om de 
opgaver, han løser.  

Rune Bakkendorff er glad for at være 
med i programmet, men han var ikke 
helt sikker, da han blev spurgt. 

”Jeg blev i sin tid kontaktet af en ca-
ster, der spurgte, om jeg havde lyst til 

at være med i programmet. Jeg var 
ikke helt sikker, da jeg er lidt privat af 
natur. Men jeg ville gerne være med 
til at vise urmagerfaget og håndvær-
ket frem, så jeg gik med til casting og 
blev valgt,” siger Rune Bakkendorff, 
da vi møder ham i det daglige værk-
sted, hvor han lejer sig ind hos kolle-
gaen Jannik Torp. 

Rune Bakkendorff har den karakte-
ristiske kasket på. Omvendt og med 
hans navn på, som faste seere af 
Værkstedet vil nikke genkendende til.

”Jeg havde den på til casting, og da vi 
skulle i gang med optagelserne, blev 
jeg bedt om at have den på,” siger 
Rune Bakkendorff med et smil. 

Håndværket i rampelyset
Som sine Værkstedskollegaer er han 
glad for, at håndværket bliver godt 
formidlet i programmet. Program-
mets udgangspunkt er at gøre pro-
cessen, fra en kunde kommer med 
en opgave til håndværkeren og til 
den færdige opgave præsenteres 
for kunden, så realistisk som muligt. 

Tekst PETER DJURUP
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Urmageren 
som også laver 

flippermaskiner
Flippermaskiner, pladespillere og ure. I 
programmet Værkstedet på TV 2 FRI er 
opgaverne mangfoldige for urmageren 
med den omvendte kasket, Rune 
Bakkendorff. 

Det betyder, at der 
er nogle opgaver, 
som ikke kan være 
med i programmet, 
fordi de ikke kan nå 
at blive lavet under 
tv-produktionen. 

”En af de ting jeg 
går allermest op 

i, er, at jeg elsker urmagerfaget. 
Historien bag urene, teknologien, 
æstetikken. Det at bevare gamle 
ure foregår ikke kun på museums-
plan, men også privat. Derfor er 
jeg rigtig glad for at slå et slag for, 
at det ikke bare er den fysiske vær-
di, man skal tænke på, men også 
affektionsværdien, og det kommer 
tydeligt frem i programmet,” siger 
Rune Bakkendorff. 

”Vi vil gerne vise processen så rea-
listisk og detaljeret, som det nu er 
muligt. Det skal selvfølgelig frem-

stilles underholdende, men det 
skal helst være autentisk”.

Udvalgt på forhånd
Håndværkerne og tv-holdet arbejder 
tæt sammen om produktionen, og 
for at det netop både viser håndvær-
ket realistisk frem, og samtidig fun-
gerer som tv, bliver de forskellige 
genstande, som folk kommer med, 
vurderet i forhold til, hvor lang tid 
det tager at reparere dem. For det 
skal passe ind i tv-produktionen. 

”Nogle af reparationerne ville i den 
virkelige verden tage 3-6 måneder. 
Og det fungerer ikke på tv, hvor pro-
duktionen tager kortere tid. Derfor 
har vi på forhånd været med til at 
udvælge de genstande, der kom-
mer med i programmet, så vi har en 
chance for at reparere dem inden 
for produktionstiden,” siger Rune 
Bakkendorff. 

Urmager Rune Bakkendorff 



26 27MESTER • nº 20

Alt i teknik
Selv om der er genstande, der ikke 
kommer med i programmet, er der 
mange anderledes opgaver for den 
passionerede urmager. 

”I første sæson af programmet 
spurgte de, om jeg kunne lave en pla-
despiller for Rosa fra Den store ba-
gedyst. De havde set, at urmageren i 
det engelske program havde repare-
ret en radio, og det var redaktionen 
på programmet vild med. Jeg havde 

selv sat min egen pladespiller i stand, 
så jeg sagde ja, og efter det begyndte 
de at foreslå alle mulige opgaver til 
mig i programmet,” siger Rune Bak-
kendorff. 

”Jeg har et grundlæggende kendskab 
til elektronik, og har en kammerat, 
som jeg spørger til råds om el-ting. 
Jeg reparerer også selv mine egne 
maskiner her på mit eget værksted, 
så jeg er vant til at rode med meget 
forskelligt. Grundlæggende er mit 
udgangspunkt, at jeg ikke vil ødelæg-

ge noget, eller risikere genstandes 
tilstand, så jeg vurderer altid, om jeg 
tror, at jeg har mulighed for at lave 
det, som kommer ind i programmet”.  

Den mest specielle opgave hidtil har 
været en flippermaskine som skue-
spilleren Simon Stenspil deltog med. 

”Simon Stenspils flippermaskine er 
nok den sværeste opgave indtil nu. 
Jeg fik i første omgang lavet den, så 
den var klar, inden han kom og skulle 
have den overrakt i færdig tilstand. 

Alt virkede inden han kom, 
men vi tjekkede den lige, 
inden vi skulle i gang med 
at optage, og der virkede 
den pludselig ikke. Jeg er 
selv ret rolig af natur, så jeg 
blev ikke stresset, men det 
gjorde produktionslederen. 
Jeg er vant til, at det kan 
være ligesådan med ure, 
men det er selvfølgelig eks-
tra spændende, når der står 
et tv-hold klar,” siger Rune 
Bakkendorff, som selvføl-
gelig fik gang i maskinen 
igen, inden kameraerne 
rullede, og Simon Stenspil 
skulle have sin flipperma-
skine tilbage. 

Hvad betyder det for dig at 
være med?

”Det betyder helt person-
ligt, at jeg får promoveret 
mine evner som håndvær-
ker. Men også, at jeg er med 

til at fortælle historien om, at man 
ikke bare skal smide ting ud, som er 
gået i stykker, men i stedet få dem 
repareret. Det er vigtigt for bære-
dygtigheden, og det giver arbejde til 
håndværkere. Vi er et stærkt hånd-
værksland, og det er jeg glad for at 
være med til at promovere,” siger 
Rune Bakkendorff. 

”Mange af de håndværkere, der er 
med i programmet, er nicheprægede, 
og jeg er glad for, at de er med. Det 
er godt, at de får en plads. Det taler 
ind i den institutionelle bevaring men 
også den familiemæssige, med at 
man kan sætte arvestykker i stand 
og bevare dem for eftertiden. Jeg 
synes selv, det er forfærdeligt når én 
dør, og de efterladte smider et ur ud, 
som kunne have været bevaret.  Der 
er mange gode personlige og store 
historier. Det er let at leve sig ind i, 
hvordan folk har det, når de får den 
reparerede genstand tilbage”. 

Det er ikke ualmindeligt, at der kom-
mer tårer i øjenkrogen, når håndvær-
kerne præsenterer genstandene for 
deltagerne, og her er Rune Bakken-
dorff glad for, at Hans Pilgaard tager 
over som vært. 

”Det følelsesmæssige var meget nyt 
for mig. Men det er til gengæld Pil-
gaards spidskompetence. Han ved 
lige, hvor langt han skal gå og kan 
håndtere de rørte deltagere. Jeg er 
blevet bedre til det gennem afsnitte-
ne. Men jeg er glad for, at han er der,” 
siger Rune Bakkendorff.

Travlhed i urmagerens  
rigtige værksted
For Rune Bakkendorff har det haft 
en anden stor betydning af deltage i 
Værkstedet. Ud over at han har vist 
sit fag frem på bedste vis, har delta-
gelsen også givet kunder i hans eget 
værksted. 

Når man kommer ind i værkstedet 
på Ordrupvej, er der fyldt med ure i 
alle størrelser og former. Det roder 
så meget, synes Rune Bakkendorff, 
at han gerne vil have ryddet op, in-
den MESTERs fotograf kommer forbi. 
Travlheden har en direkte forbindel-
se til hans optræden og synlighed på 
TV 2 FRI.

”Der er kommet ekstra mange kun-
der, efter at Værkstedet er blevet 
sendt. Jeg troede ellers, at folk havde 
en god fornemmelse af urmagerfa-
get. Men det må jeg konstatere ikke 
var tilfældet. Der er mange kunder, 
som er kommet til fra nær og fjern 
med ure, der ikke virker. Flere af dem 
vidste ikke, hvor de skulle gå hen, før 
de så Værkstedet. Så på den måde er 
min mission med at vise faget frem 
lykkedes, og samtidig er det jo dejligt 
at få flere kunder,” siger Rune Bak-
kendorff.

Medlem af

Uhrmagerlauget i Kjøbenhavn

Dansk Antikvitets-Conservator Laug

Håndværkerforeningen København

 Håndværker
foreningen
     KbH

Urmager
Rune Bakkendorff

m e d l e m  a f

Uhrmagerlauget
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HåndbukkerenMit yndlingsværktøj

”80 procent af salg og 
markedsføring af en vare ligger i 
emballage og indpakning, og det 
er her, vi kommer ind i billedet. Vi 

designer og producerer værktøj 
til at skære i pap, karton eller 
plastmateriale. Vores værktøj 
bliver for eksempel brugt, når 
et firma skal have produceret 
en ny gaveæske til et af deres 

produkter,” fortæller Lars 
Bodenhoff, ejer af virksomheden 

List-Liniestans. 

I det daglige arbejde bruger 
Lars og hans medarbejdere en 
mængde forskellige værktøjer 

og maskiner, lige fra digital 
2D-tegning og laserskæring og 

til sidst – som kronen på værket 
– håndbukkeren, hvor de knive, 

der skærer papformen ud, bliver 
bukket manuelt.

Alt pap, der kan bukkes på den ene 
eller anden led, er stanset ud af 
et større papstykke. Og det er ikke 
kun flyttekasser og skoæsker vi 
taler om her, men pap- eller kar-
tonæsker til for eksempel vare-
præsentation, særlige gaveæsker, 
udstillingsmateriale og så videre. 
Lars Bodenhoff og hans medarbej-
dere er specialister i at designe og 
producere de stanseforme, eller 
værktøjer, som et trykkeri bruger 
til at udstanse pappet. 

”Vi laver rigtig mange specialopga-
ver med dag-til-dag levering, men 
vi har også en del opgaver, hvor 
vi er med til at udvikle og designe 
det færdige produkt, for derefter 
at tegne og producere den stanse-
form som skal bruges,” fortæller 
Lars Bodenhoff.

Det er ikke kun stanseforme til 
pap, de laver hos List-Liniestans. 
De arbejder også en del for me-
dico-branchen, hvor produkter-
ne, som for eksempel kan være 
en stomi pose, skal udstanses i et 
plastmateriale.

Tekst Jakob Bo Andersen

foto Rie Neuchs
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”I vores arbejdsgang er der 
ikke forskel på, om vi laver 
en stanseform til pap eller 
plastmateriale. Det som gør 
forskellen, er det knivblad 
vi sætter i,” fortæller Lars 
Bodenhoff.

Hos List-Liniestans starter 
processen på pc’en, hvor 
stanseformen tegnes digi-
talt i 2D. På den baggrund 
produceres der en prototy-
pe. Når design og prototy-
pe er godkendt af kunden, 
går produktionen i gang på 
laserskæreren, som skærer 
den træplade, som stanse-
formens knive skal ligge i. 
Herefter fortsætter arbejdet 
på værkstedet, hvor medar-
bejderne bukker og former 
de knive, som skal skære 
pappet eller plastmaterialet. 
Hos List-Liniestans har de 
en digital bukkemaskine, der 
kan bukke og forme knivene, men 
i nogle tilfælde bliver knivene buk-
ket manuelt i håndbukkeren.

”Det er her håndværket for alvor 
kommer til sin ret,” fortæller Lars 
Bodenhoff og forklarer:

”Vi får knivene hjem på ruller, og 
der kan sagtens være forskel på 
metallets hårdhed på de første 50 
meter og de sidste 50 meter. Der-
for er der forskel på, hvor hårdt 
man skal trykke, når man bukker. 
Der har du føling med metallet 
hele vejen igennem, og derfor kan 
vi forme kniven mere præcist med 
håndbukkeren, end vi kan på ma-
skinen,” siger Lars Bodenhoff.

På Håndværkerforeningens hjem-
meside kan du se en video med 
Lars Bodenhoff, der viser rundt på 
værkstedet hos List-Liniestans. 

Scan QR-koden med din smart-
phone eller tablet for at se video-
en, eller gå ind på hfk.dk

Det er List-Liniestans, 
der har lavet den 
stanseform, som 
julekortets omslag  
er stanset ud fra.

Håndbukkeren er ganske simpel i 
sin konstruktion, men fordi man 
kan skifte stemplerne – de så-
kaldte matricer og patricer – kan 
den samme maskine bruges til 
at bukke en kniv i alle de former, 
man måtte ønske. Alle matricer og 
patricer har forskellig radius, og 
til den knivform, som vi så på bil-
ledet på forrige side, er der brugt 
8 forskellige stempler. Dels fordi 
buens radius er forskellig, afhæn-
gigt af hvor på formen du kigger, 
dels fordi ’halen’ på formen består 
af to buk på 90 grader.

”Håndbukkeren er grundstenen i 
at lave det vi laver,” slutter Lars 
Bodenhoff.
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Forår på 
 værftet

”Jeg ved slet ikke, hvad jeg skulle 
lave, hvis jeg ikke kunne arbejde 
som bådebygger, siger Morten 
Laurs Sørensen, der var sømand, 
inden han gik i land og kom i lære 
som bådebygger. Han er udlært i 
virksomheden i 1988, blev med-
ejer i 1995 og overtog virksomhe-
den 10-15 år senere. Hans tidligere 
kompagnon og mester, Ole, kom-
mer stadig på værftet og giver en 
hånd med i ny og næ, selvom han 
snart er 80 år. Det er tydeligt, at 
livet som bådebygger hos Køben-
havns Yacht & Motorbådsværft er 
mere en livsstil end et arbejde.

Tekst Jakob Bo Andersen

foto Ricky John Molloy

Vi befinder os i Københavns 
Fiskerihavn, helt ude på spidsen af 
Nordhavn, på den anden side af By 

& Havns enorme jorddepoter. Her 
ånder alt fred og idyl, og ved første 

øjekast ser det ud, som om tiden har 
stået stille siden optagelserne af den 

sidste Olsen Banden-film. På denne 
tidlige forårsdag i marts, med høj blå 
himmel og solskin og en temperatur 

lige omkring frysepunktet, tager 
bådebygger Morten Laurs Sørensen 
imod med et stort smil på læberne. 

Det er tydeligt, at vi møder en mand, 
der er i sit rette element.

Bådebygger Morten Laurs Sørensen er i sit 
rette element blandt bådene på værftet, og 
med Øresund som nabo.
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Klar til den kongelige  
sejlsæson
Som bådebygger reparerer og 
vedligeholder man både og mindre 
fartøjer, lige fra fiskerbåde og jol-
ler over kapsejlere og lystfartøjer. 
Og lige i disse uger har Morten to 
særlige fartøjer stående på værf-
tet, som skal have det ’årlige ser-
viceeftersyn’. Det er to af 
marinens fem chalupper, 
som bruges på Kongeski-
bet. Henholdsvis Dronnin-
gens chalup fra 1936 og 
den lidt nyere Admiralens 
chalup.

Dronningens chalup er 
13 meter lang, 2,5 meter 
bred og bygget af egetræ. 
Det er den, der sejler den 
kongelige familie fra Nor-
dre Toldbod til Kongeski-
bet Dannebrog ved bøje 1 i 
Københavns Havn. Derfor 
skal chaluppen være klar 
til, at H.M. Dronningen 
åbner den 90. kongelige 
sejlsæson den 3. maj 2022 
med et togt til Helsingør. 

”Vi har efterset hele far-
tøjet og malet og lake-
ret det. Derudover har vi 
fremstillet to nye ’trap-
pe-skamler’, som gør 
det lidt lettere at træde 
om bord. Og de smigsat-
te svalehaler afslører, at 
trapperne er bygget af 
en bådebygger og ikke en 
snedker,” forklarer Morten 
med et smil.
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Kreativt og 
alsidigt fag
Flere af navnene i Morten 
Laurs Sørensens kunde-
kartotek afslører, at værf-
tet har en international 
kundekreds. 

”Her i vinter har vi arbejdet 
på en svensk skærgårds-
krydser fra 1916 – dem er 
der nok kun 3-4 stykker 
tilbage af, så det er ret 
sjovt at få lov til det. Men 
vi har også en amerikansk 

og en østrigsk båd på værftet, for-
uden selvfølgelig en masse danske 
både. I alt har vi 65 både ståen-
de til vinteropbevaring,” forklarer 
Morten, mens han viser rundt i den 
store bådehal.

Arbejdet på den svenske skær-
gårdskrydser har omfattet en 
restaurering af bådens dæk og 
overbygning.

”Med tiden er der blevet slebet så 
meget på det originale træværk på 
dækshuset, at der ikke er mere at 
give af. Heldigvis var ejeren og jeg 
enige om, at det er vigtigt at beva-
re og passe på historien, og derfor 
har jeg fundet på en løsning, hvor 
vi har krøllet et nyt lag 3 mm finér 
udenpå det originale træværk. 
På den måde er vi faktisk tilba-
ge til den oprindelige tykkelse på 
træværket, så det kan holde man-
ge år igen,” fortæller Morten. 

Eksemplet understreger, at virket 
som bådebygger kræver en stor 
grad af kreativitet.
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på rælingen. Og det er ikke noget, 
man bare lige kører gennem en 
cnc-fræser.

”Jeg havde to stammer af 
Khaya-mahogni fra 1965 liggende, 
som jeg har brugt til profilerne på 
denne her båd. De har været en tur 
i svedekassen og koge, sådan at vi 
har kunnet krølle dem på båden, 
hvor de er blevet samlet i smig. 
Bagefter har vi høvlet de  

“Jeg elsker den store 
alsidighed i mit ar-
bejde, fordi det er en 
blanding af så man-
ge forskellige discipliner. Den ene 
uge reparerer vi et hul i et skrog 
af glasfiber. Den anden uge skifter 
vi motoren i en båd, og den tredje 
kan det være, at vi skal lave en ny 
mast til et sejlskib,” siger Morten. 

Hjemmebygget værktøj
Vi er allerede videre til næste båd, 
den amerikanske, hvor Morten 
og hans folk har sat en ny profil 

”Mange af bådene er jo gamle, så 
det er sjældent, at man bare lige 
kan udskifte eller reparere tinge-
ne 1:1. Men vi skal jo løse tingene, 
så nogle gange må vi finde på en 
’specialløsning’, og det er her mit 
håndværk og min erfaring for al-
vor kommer til sin ret. Men der er 
nogle gange lidt Georg Gearløs 
over det,” siger Morten.

Som bådebygger arbejder du med 
metal, kompositmaterialer, som 
for eksempel glasfiber, og natur-
ligvis træ.

MESTER • nº 20
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13 meter lange profiler op i hån-
den på øjemål. Der har jeg brugt 
min hjemmebyggede høvl, som 
jeg har tilrettet, så den høvler 
præcis den her profil,” fortæller 
Morten og afslører igen, at en kre-
ativ tankegang er et must i denne 
her branche.

Stolte traditioner
Arkæologiske fund har vist, at 
der levede mennesker på Ny Gui-
nea for omkring 60.000 år siden, 
og der er spor efter mennesker 
i Australien for 50.000 år siden. 
De store afstande over åbent hav 

indikerer, at disse tidli-
ge mennesker har brugt 
søgående fartøjer til at 
transportere sig i. 

Og som i så mange andre 
sammenhænge var oldti-
dens egyptere først med 
det sidste. I udgravninger 
i nærheden af farao Kha-
sekhemwys gravmæle 
har man fundet en række 
plankebåde med længder 
på mellem 19 og 29 me-
ter og en bredde på op til 
3,5 meter. De regnes som 
nogle af de tidligste plan-
kebåde og er dateret til ca. 
3.050 før vor tidsregning.

Så Mortens håndværk 
bygger på mange tusinde 
års historie.

Vil gerne give  
historien videre
Som håndværksmester er 
det helt naturligt at lære 
sit fag fra sig og uddan-
ne næste generation. Det 
gælder også for Morten 
Laurs Sørensen, der gen-
nem tiden har uddannet 
15 lærlinge, ud over de to, 
som er i lære i øjeblikket.

”Der er heldigvis mange 
unge mennesker, der ger-
ne vil arbejde i vores fag, 
så jeg har aldrig skullet 
annoncere efter lærlinge,” 
fortæller Morten, som har 
4 ansatte, 2 lærlinge og 2 
svende.
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Maritime  
håndværksfag
Maritime håndværksfag 
er en erhvervsuddannel-
se på 4 år og 6 måneder. 
Uddannelsen giver dig 
en grundlæggende viden 
om materialer og udstyr 
til at bygge, reparere 
og vedligeholde både, 
skibe, sejl, kalecher 
og presenninger. Du 
lærer at bruge de rigtige 
værktøjer og maskiner 
til arbejdet. Derudover 
lærer du om form og 
design.

Uddannelsen indeholder 
to specialer, og du kan 
afslutte som henholds-
vis bådebygger og 
sejlmager.

Som bådebygger lærer 
du om de materialer og 
teknikker, der bruges 
til at bygge og be-
handle lystbåde og for 
eksempel fiskekuttere. 
Du lærer at bygge en 
båd efter tegning og 
selv lave tegninger og 
beregninger til fremstil-
lingen. Vedligeholdelse 
og reparation af både, 
og udstyret på både, er 
også vigtige områder.

Hvis du er interesse-
ret i en anden faglært 
uddannelse eller job i 
den maritime branche, 
kan du også arbejde som 
skibstømrer, skibs-
mekaniker, elektriker, 
smed, industritekniker, 
maskinmester og meget 
andet. 

Kilde: ug.dk

københavns 
Yacht & motorbådsværft

m e d l e m  a f
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Dåbsattesten afslører, at Morten 
Laurs Sørensen runder et af de 
skarpere hjørner i år, og han er da 
også begyndt at tænke over frem-
tiden, og hvordan han skal give 
virksomheden videre.

”Værftet er fra 1917, og jeg ser 
selvfølgelig gerne, at det fortsæt-
ter mange år endnu. Jeg er selv 
udlært herfra og overtog det fra 
min mester. Så jeg håber meget 
på, at jeg kan finde en, som vil 
overtage det. Jeg vil meget nødig 
sælge til en vildt fremmed,” slut-
ter Morten.

”Jeg er sgu stolt over, at mine folk 
gider at sætte sig i bilen tidligt om 
morgenen og køre hele vejen her-
ud for at gå på arbejde,” siger Mor-
ten, der tydeligvis føler et stort 
ansvar for sine medarbejdere.

”For mig er arbejdet en livsstil, og 
det er det nok også for mine folk. 
Vi tager på fisketur sammen ude 
på Øresund mindst et par gange 
om året, og om sommeren holder 
vi nogle gange en grillaften, hvor 
vi samler koner og kærester og 
sætter os her på terrassen i kaf-
festuen og nyder den gode udsigt 
over vandet. Det er med vilje, at 
mit kontor er inde på værkstedet, 
og ikke heroppe i kaffestuen,” siger 
Morten med et grin.
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falder ca. halvdelen fra, så reelt 
set er det kun 5-6 procent af en 
årgang, der gennemfører en er-
hvervsuddannelse. Det duer sim-
pelthen ikke,” siger Jakob Næsager. 

”Som kommune er det vores an-
svar at gøre de unge uddannelses-
parate, men med et frafald på ca. 
50 procent på erhvervsuddannel-
serne, er erhvervsskolerne også 
nødt til at kigge indad,” konstate-
rer Jakob Næsager.

Tidligere vejledning og 
større synlighed
Som en del af løsningen vil den 
nye borgmester gerne flytte tids-
punktet for, på hvilket klassetrin 
uddannelsesvejledningen begyn-
der.

”Mange elever har allerede gjort 
sig meget konkrete tanker om, 
hvilken ungdomsuddannelse de vil 
vælge, når UU-vejlederne kom-
mer ind i klasserne på 8. årgang. 
Derfor skal vi have vejlederne ud 
allerede i 5. og 6. klasse for blandt 
andet at få synliggjort bredden 
i erhvervsuddannelserne, inden 
eleverne begynder at låse sig fast 
på en bestemt retning,” siger Jakob 
Næsager.

benhavns ca. 110.000 
børn og unge mellem 
0 og 18 år. Hovedom-
råderne er vugge-
stuer, børnehaver, 
folkeskoler inklusive 
specialskoler, fritid-
sinstitutioner, klubber 
og specialinstitutio-
ner. Forvaltningens 
budget er på ca. 14 
milliarder kroner, og 
det udgør 42 procent 
af kommunens sam-
lede driftsbudget.

”Og det er et stort pri-
vilegie,” fortæller den 
nye borgmester.

”Det er et stort an-
svar, men også et 
stort privilegie at få 
lov til at stå i spidsen 
for. Jeg har en am-
bition om, at Køben-
havns Kommune skal 
være Danmarksme-
ster i børneliv, og der-
for er der mange vigtige opgaver 
at tage fat på. For mig er det som 
sagt en prioritet at sikre et højt 
fagligt niveau i folkeskolen, som 
harmonerer med virkelighedens 
krav og forventninger,” slutter  
Jakob Næsager.

Efter efterårets kommunalvalg 
fik De Konservative i København 
en af de syv borgmesterposter 
i kommunen, og derfor hedder 
københavnernes børne- og ung-
domsborgmester i de næste fire 
år Jakob Næsager. Han er nu i gang 
med arbejdet og har blandt andet 
planer om at få uddannelsesvej-
ledningen tidligere ind i folkesko-
len.

København i top 10
Eleverne i den københavnske fol-
keskole har i dag et karaktergen-
nemsnit, der ligger over landsplan. 
Det ønsker Jakob Næsager dog at 
gøre endnu bedre, så København 
bliver blandt de 10 kommuner i 
Danmark, hvor folkeskolens karak-
tergennemsnit er højest.

”Faglighed og trivsel er hin-
andens forudsætninger, så vi 
skal arbejde med begge dele. 
Jeg vil blandt andet arbej-
de for, at alle lærerne i den 
københavnske folkeskole har 
en læreruddannelse, og jeg 
vil have nedbragt fraværet 
for både lærere og elever. 
Vi har en forpligtigelse til at 
gøre eleverne uddannelses-
parate til en ungdomsuddan-
nelse, og derfor er det min 
hovedprioritet, at den køben-
havnske folkeskole bliver en 

af Danmarks bedste,” siger Jakob 
Næsager og fortsætter:

”Lige nu får hver fjerde køben-
havnske elev ikke en ungdomsud-
dannelse. Så i virkeligheden hand-
ler det ikke kun om at få flere til at 
tage en erhvervsuddannelse, men 
om få flere til at tage en ungdoms-
uddannelse i det hele taget,” siger 
Jakob Næsager.

Alt for få gennemfører en 
erhvervsuddannelse
Udfordringen med at få de unge til 
at vælge en erhvervsuddannelse 
er dog til at tage og føle på.

”I København er det kun 11-12 pro-
cent af de unge, der vælger en 
erhvervsuddannelse. Og af dem 

”Jeg mener også, at det er rigtig 
vigtigt, at vi får sat fokus på den 
store bredde af jobs, man kan få 
med en erhvervsuddannelse. Og 
her har nogle af vores store virk-
somheder et særligt ansvar for at 
fortælle om, hvilke uddannelser 
deres medarbejdere har, og hvad 
de arbejder med. For eksempel 
Danmarks Radio, som jo har en 
bred vifte af faglærte ansat i alle 
mulige jobfunktioner,” siger Jakob 
Næsager.

Gamle undskyldninger må 
ikke stå i vejen
Jakob Næsager understreger flere 
gange vigtigheden af, at flere unge 
tager en erhvervsuddannelse. Og 
den aktuelle situation med mangel 
på arbejdskraft kan være med til 
at lette opgaven.

”Tidligere har der været udfordrin-
ger med at finde en praktikplads, 
men i disse år er de unge rimeligt 
sikre på, at de kan finde en. Så den 
undskyldning må ikke få lov til at 
stå i vejen,” siger Københavns bør-
ne- og ungdomsborgmester.

Føler sig privilegeret
Som børne- og ungdomsborgme-
ster har Jakob Næsager ansvaret 
for den samlede indsats for Kø-

Jakob Næsager (C) tiltrådte som 
børne- og ungdomsborgmester i 
København ved årsskiftet. MESTER 
har mødt den nye borgmester til en 
snak om hans tanker og visioner for 
området. Naturligvis med særligt 
fokus på overgangen fra folkeskole til 
ungdomsuddannelserne og udfordringen 
med, at så få unge i København vælger 
en erhvervsuddannelse direkte efter 
grundskolen.

flere på  
erhvervsuddannelserne

Tidligere uddannelsesvejledning er en vej til

borgmester Jakob Næsager

Tekst Jakob Bo Andersen

foto Rune Johansen/Københavns Kommune
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Brian Mark Hansen, køkkenchef på Søllerød Kro og Danmarks 
kandidat til Bocuse d’Or, deltog den 23. & 24. marts i den 
europæiske Bocuse d’Or-konkurrence i Budapest. Sammen med 
commis Elisabeth Madsen fra Svinkløv Badehotel, vandt Brian 
Mark Hansen guld i konkurrencen og har dermed kvalificeret sig 
til hovedkonkurrencen, som holdes næste år i Lyon i Frankrig.

Europas  
bedste kok 
er dansk 

Danske restauranter og kokke hyldes verden 
over for et tårnhøjt fagligt niveau. Det vidner de 
mange Michelin-stjerner, der hvert år tilfalder 
danske restauranter, om, og det understreges 
helt aktuelt med Brian Mark Hansens og Elisa-
beth Madsens flotte placering ved den europæi-
ske Bocuse d’Or-konkurrence i Budapest. 

Ved Bocuse d’Or skulle der præsenteres to serve-
ringer. En fadservering, hvori der indgik dyreryg, 
andelever og crème fraîche & hytteret. Derud-
over en vegetarisk servering, hvori der kunne 
indgå op til tre forskellige sorter af ungarske 
kartofler.

Det danske makkerpar endte på en flot første-
plads, og skal derfor repræsentere dansk gastro-
nomi ved Bocuse d’Or i Lyon i januar 2023.

MESTER ønsker stort tillykke!

Kandidat

Brian Mark Hansen fra  
Søllerød Kro
Sønderjyden Brian Mark Hansen har 
tidligere været ansat på Ruths Hotel i 
Skagen, Kong Hans Kælder og derefter 
på Søllerød Kro som souschef fra 2007 
til 2011. I februar 2011 startede Brian 
som køkkenchef på Christiansholm Slot. 
Han kom tilbage som køkkenchef på 
Søllerød Kro den 1. oktober 2013. Brian 
har formået at fastholde Kroens stjerne 
i Michelin Guiden, mens han har været 
køkkenchef – i 2021 har kroen en stjerne 
for 15. år i træk. 

Commis

Elisabeth Madsen.  
Danmarks første  
kvindelige commis.
Hun har lært af en af de bedste, nem-
lig Kenneth Toft-Hansen, der vandt 
Bocuse d’Or i 2019. Hun arbejder på 
Svinkløv Badehotel. 

Coach

Christian Ebbe
Christian Ebbe startede i 2005 på 
Søllerød Kro, først som kok og se-
nere som souschef, så assisterende 
køkkenchef og dernæst, efter som-
merferien i 2011, som køkkenchef. 
Christian har været med til at behol-
de Michelin-stjernen i 2012 og 2013. 
Christian Ebbe stoppede på Kroen 
i september 2013, hvorefter Brian 
Mark Hansen tog over som køkken-
chef. 

Jury medlem

Kenneth Toft-Hansen 
Kenneth vil desuden være at finde 
tæt ved siden af Brian Mark Hansen 
og hans team hele vejen. Kenneth 
har selv været med i konkurrencen to 
gange og vundet guld den ene gang.  

Præsident

Francis Cardenau

Det danske team

Tekst Jakob Bo Andersen

foto Nicolai Schacke / Akademiet Bocuse d’Or Danmark
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Både Sverige og værtslandet 
Ungarn var udnævnt som 
forhåndsfavoritter, men i sidste 
ende var det Brian Mark Hansen og 
hans assistent Elisabeth Madsen, 
der tog guldet.

Brian Marks Hansens to retter var 
så overlegne, at dommerne ikke 
var i tvivl om at Danmark skulle 
stå øverst på vinderpodiet. 

”Jeg er voldsomt stolt. 
Det er min Bocuse-de-
but og jeg havde slet 
ikke ventet, at vinde en 
medalje. Det er ovenud 
skønt!! At Danmark igen 
viser, at vi er gode til ga-
stronomi, er helt fanta-
stisk. Jeg har arbejdet 
intensivt med mine retter 
siden jul og haft det mest 
fantastiske team, der har 
bakket mig 
op. Særligt 
min fantasti-
ske assistent 
Elisabeth 

Madsen og også Boris 
Lunderskov Kløft og 
Sebastian Holberg 
Svendsgaard har vir-
kelig har været med 
til at løfte. Uden dem 
var det slet ikke lykke-
des,” siger Brian Mark 
Hansen i en presse-
meddelelse.

”Det har været sjovt at være med 
til denne prestigefyldte konkur-
rence og en stor udfordring at lave 
mad i en hal, der er fyldt med flag, 
jubelbrøl og skrigende tilskuere – 
nærmest som var det en hånd-
boldkamp. Nu ser jeg frem mod 
VM-konkurrencen i Lyon næste år,” 
siger Brian Mark Hansen.

Ungarn vandt sølv og Norge vandt 
bronze. 

Bocuse d’Or kaldes også det uof-
ficielle VM for kokke. Konkurren-
cen er opkaldt efter den franske 
køkkenchef Paul Bocuse, og bliver 
holdt hvert andet år i Lyon i Frank-
rig. 

Den danske kandidat skal kvali-
ficere sig til hovedkonkurrencen 
i Lyon gennem den europæiske 
Bocuse d’Or-konkurrence. Tilsva-
rende afholdes der en afrikansk og 
en amerikansk (både syd og nord) 
konkurrence. Fra den europæiske 
konkurrence går 10 kandidater vi-
dere til hovedkonkurrencen.

Danmark har vundet Bocuse d’Or 
to gange – i 2011 vandt Rasmus 
Kofoed og i 2019 vandt Kenneth 
Toft-Hansen. Derudover har Dan-
mark taget sølv og bronze flere 
gange, og samlet set er Danmark 
den nation, der har taget tredje-
flest medaljer.

 
Læs mere på

bocusedor.dk

Spænding 
til det 
sidste

Bocuse d’Or

Gastronomi i 
verdensklasse

skabte egentlig en manual 
for en helt ny måde at dri-
ve restaurant og tænke rå-
varer og mad på, som har 
fået enorm betydning. Ikke 
bare i Danmark, men i hele 
verden. Jeg har for eksem-
pel spist på en restaurant i 
Santiago de Chile og druk-
ket vand, der var sanket 
fra palmeblade i junglen,” 
fortæller Ole Troelsø.

Som en sidebemærkning 
skal det nævnes, at Dan-
marks anden 3-stjernede 

Michelinrestaurant, Geranium, er 
kåret som den næstbedste restau-
rant i verden.

50 års vej til toppen
Danmarks vej til den gastronomi-
ske verdenselite starter dog helt 
tilbage i 1960’erne og 70’erne, hvor 
Søren Gericke er en af de første 
danske kokke til at tage den nye 
franske nouvelle cuisine-tradition 
til sig. På dette tidspunkt er der et 
begrænset publikum i Danmark, 
så det bliver aldrig en stor folkelig 
bevægelse. Det gør det til gen-
gæld, da Claus Meyer i 1990’erne 
begynder at omsætte sine tanker 
om det nye nordiske køkken til nye 
madretter. Claus Meyer er allerede 
kendt fra tv, og sammen med René 
Redzepi baner han vejen for en 
helt ny generation af kokke, der vil 
noget andet end det traditionelle 
franske køkken. Det bringer blandt 

”Dansk gastronomis succes skyl-
des flere forskellige ting. Især at 
tiden er blevet moden til det, og 
at der nu er kommet et stort nok 
publikum i Danmark, der er inte-
resseret i at spise denne ander-
ledes gourmetmad,” svarer Ole 
Troelsø og fortsætter:

”Men den mest afgørende faktor i 
den danske gastronomis succeshi-
storie er uden tvivl René Redzepi, 
som var Claus Meyers supervå-
ben, da Meyer tilbage i 1990’erne 
begyndte at arbejde med det nye 
nordiske køkken.”

René Redzepi er verdensberømt 
køkkenchef og medejer af Restau-
rant Noma, der ud over at have 3 
Michelinstjerner også er kåret som 
verdens bedste restaurant.

”René Redzepi er sindssygt pas-
sioneret og fuld af energi, og han 
løb i den grad med stafetten. Han 

1. pladsen ved den europæiske Bocuse d’Or-konkurrence 
understreger, at dansk gastronomi er i verdensklasse. 
Men hvordan er det kommet dertil? Det spørgsmål har vi 
stillet Børsens gastronomiredaktør Ole Troelsø, der selv 
er uddannet kok.



Hvordan bruger man Instagram i sin 
kommunikation, sin markedsføring og sit salg? 
Når man driver mindre virksomheder eller 
enkeltmandsvirksomhed, står man typisk selv for 
kommunikationen på de sociale medier og savner 
sikkert af og til lidt ekspertviden at læne sig op ad.   

Med sin velkendte sans for humor og formidling 
fortæller tidligere kanal- og programchef Mikael 
Bertelsen om „Kunsten at være menneske, 
medarbejder og leder“

APRIL

27
MAJ

19

Foredrag med  
Mikael Bertelsen

Få de nyeste trends  
og Instagram-hacks

Oplev Bertelsens bud på hvordan man bevarer begejst-
ringen og sikrer resultater gennem kreativitet, indsigt 
og lærerige fejltrin. Med dette tankevækkende foredrag 
sættes dit lederskab og arbejdsliv i perspektiv, i forhold 
til kunsten at være menneske, medarbejder og leder.

Dørene åbnes kl. 18.45, hvor vi byder på kaffe og lidt sødt. 
Efter foredraget byder vi på en forfriskning og hyggeligt 
samvær med dit netværk i Håndværkerforeningen.

Vi glæder os til at få udvidet vores horisont og udfordret 
vores vanetænkning sammen med dig!

Vi har strikket en faglig salon sammen, hvor du bliver klo-
gere på de nyeste trends og Instagram-hacks. Du får kon-
krete tips og tricks, som er nemme at gå til, og som kan 
omsættes i praksis allerede dagen efter. 

Salonen afholdes af Instagram-ekspert Camilla Stemann. 
Camilla driver til daglig kursus- og undervisningsvirksom-
heden Camilla Stemann & Co. Hun har siden 2012 arbejdet 
professionelt med undervisning og rådgivning til store og 
små virksomheder med særlig fokus på Instagram.

hfk.dk/aktivitetscenter

Torsdag d. 19. maj 2022 kl. 19-21

Moltkes Palæ  
Dronningens Tværgade 2 
1302 København K

Onsdag d. 27. april 2022 kl. 19. 

Moltkes Palæ  
Dronningens Tværgade 2 
1302 København K
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andet fusionskøkkenet 
og den molekylære ga-
stronomi til de danske 
restauranter.

Og hvor det i gamle 
dage var forbeholdt 
adelen at tænke på mad 
som andet end føde, er 
velstanden i samfun-
det nu steget så tilpas 
meget, at den bredere 
befolkning også er be-
gyndt at interessere sig 
for at gå på restaurant 
og spise god mad. 

”På dette tidspunkt er 
mad begyndt at være 
mode, ja nærmest 
kunst,” siger Ole Troelsø. 

Succes er der  
masser af
Dansk gastronomis 
nutidige succes er til at 
tage og føle på: Verdens 
to bedste restauran-
ter ligger i Danmark, 
vi har et rekordstort 
antal Michelinstjerner, 
cateringlandsholdet 
er regerende olympi-
ske mestre, konditor-
landsholdet vandt guld 
ved Nordic Pastry Cup 
i 2019, Bagerlandshol-
det fik bronze ved VM i 
2020, og både det danske kok-
kelandshold og tjenerlandsholdet 
skal senere på året deltage i deres 
respektive verdensmesterska-
ber. Så sent som i september 2021 
vandt Ronni Vexøe Mortensen sølv 
ved Bocuse d’Or, og nu har Brian 
Mark Hansen og Elisabeth Madsen 
altså også kvalificeret Danmark til 
næste års Bocuse d’Or.

”Den danske elite inden for dansk 
gastronomi er sindssygt dygtig,” 
konstaterer Ole Troelsø.

Alligevel ser vi i disse år, at de ga-
stronomiske faguddannelser har 
svært ved at tiltrække elever. Som 
man kunne læse om i den seneste 
udgave af MESTER har Hotel- og 
restaurantskolen mistet 40 af sine 
elever siden 2015. 

Ole Troelsø mener, at rekrutte-
ringsudfordringen er et kæmpe 
problem.

”Særligt på tjenersiden er det et 
stort problem. Allerede nu er det 
næsten sådan, at den faglærte 

tjeneroplevelse er forbeholdt dem, 
der går på de ’fine’ restauranter. 
Der er nogle forhold i brancherne, 
som gør det svært at tiltrække og 
fastholde de dygtige folk. Men hvis 
vi kan blive bedre til at fortælle og 
formidle de mange succeshistorier 
til danskerne, kan vi forhåbentlig 
genskabe fagenes status og samti-
dig skabe øget interesse for fage-
ne,” slutter Ole Troelsø.

faglig salon

foto Marie Bentzon

Gastronomiredaktør Ole Troelsø



men flere kan måske gøre noget,” 
siger Torkild Justesen.

Et andet område hvor Torkild Ju-
stesen mener, at håndværksme-
stre allerede gør noget, men kan 
gøre endnu mere, er ligestilling. 
Det er vigtigt at gøre det attraktivt 
for kvinder at vælge håndværks-
fagene. 

”Verdensmål 5 handler om li-
gestilling, og her kan man som 
håndværksmester arbejde for at 
tiltrække flere kvinder til ens virk-
somhed. Jeg ved godt, at det ikke 
er let, men derfor skal der også 
gøres en ekstra indsats for at gøre 
håndværksfagene attraktive for 
kvinder”.

Vigtigt for 
medarbejdere  
og børnebørn
At arbejde med verdensmål og 
bæredygtighed er vigtigt for at til-
trække nye medarbejdere, mener 

Torkild Justesen:

”Vi kan ikke tiltrække 
nye medarbejdere, hvis 
vi ikke har nogle gode 
værdier. Man skal ken-
de sine værdier og visi-

Partnerskaber  
er vigtige
Verdensmålene har fokus på, at 
ingen kan klare at nå målene selv. 
Det er vigtigt at samarbejde, og 
her har man i håndværksvirksom-
hederne allerede en fordel.

”Jeg kender ikke nogen som hånd-
værksmestre, der er gode til at 
være en del af deres lokalsam-
fund. De har altid rakt ud over sig 
selv ved at engagere sig i de lokale 
sportsklubber og andre relevan-
te foreninger og aktiviteter. Det 
handler om partnerskaber i det 
lokale, som indirekte er den del af 
verdensmål 17, der netop er part-
nerskaber”.

”De lokale håndværksmestre gi-
ver noget i form af sponsorater 
og andre former for engagement 
til lokalsamfundet. Det gør de, 
både fordi det er vigtigt at hjælpe 
og selvfølgelig også for at få en 
synlighed i lokalområdet for at få 

kunder, og det er der intet 
galt med. Virksomhederne 
er jo afhængige af at have 
et forretningsgrundlag for 
at skabe arbejdspladser,” 
siger Torkild Justesen. 

Verdensmål ind i 
dagligdagen
Et andet område, hvor håndværks-
mestre, ifølge Torkild Justesen, al-
lerede arbejder med verdensmåle-
ne, er ved at skabe nye innovative 
løsninger til bæredygtighed. Både 
alene og i partnerskab med andre 
virksomheder på tværs af hånd-
værksfagene.

”De fleste håndværkere arbejder 
sammen med andre i deres dag-
ligdag på mange forskellige må-
der. For eksempel i byggeriet. Det 
handler om at skabe innovation 
og nye resultater, når der skal ud-
vikles nye bæredygtige måder at 
bygge på. Det kan være VVS’eren, 
der opfinder nye metoder til at 
mindske vandspild, eller mureren, 
der finder på løsninger til at mind-
ske spild i byggeriet. Håndværkere 
arbejder helt naturligt også med 
verdensmål 11, der handler om at 
skabe bæredygtige byer og lokal-
samfund og skabe grønne offentli-
ge rum,” siger Torkild Justesen.

”Vi har 17 verdensmål fra FN, som 
samlet set skal medvirke til, at vi 
opnår en mere bæredygtig ver-
den i 2030. Så vi er under tids-
pres, og det er det, som er nerven 
i verdensmålene. Men vi kan alle 
bidrage til at nå dem. Som hånd-
værksmester træffer du hver dag 
mange beslutninger, der påvirker 
bæredygtigheden på mange om-
råder. Derfor har du nøglen til at 
kunne påvirke, at verdensmålene 
nås ved at tænke over, hvordan du 
som mester gennem dine beslut-
ninger har indflydelse på omver-
denen,” siger Torkild Justesen.

Verdensmålene giver inspiration 
til at skabe et værdigrundlag, der 
rækker ud over én selv, og de er 
ifølge Torkild Justesen også med 
til at skabe et godt forretnings-
grundlag. Man skal bare forstå, at 
det er vigtigt at gøre noget ekstra 
inden for de mål, der er sat af FN. 
Håndværksmestre kan ikke nød-
vendigvis arbejde med alle må-
lene, men efter Torkild Justesens 
vurdering kan alle arbejde med 
mindst 4-5 af dem.

”Verdensmålene er ikke svære, 
og de handler ikke kun om klima, 
miljø og fossile brændstoffer. 
De handler også om, at vi skal 
forhindre folk i at sulte og i at 
blive syge af at gå på arbejde, og 
så skal vi skabe mere ligestilling, 
og det er svært at være uenig i. 

Vi kan slet ikke tillade os at sige, 
at vi skal klare os selv. Vi er nødt 
til at stå sammen og gøre noget i 
fællesskab. Vi har på alle måder 
nu en mega krise i verden, og vi 
kan kun løse den ved at stå sam-
men,” siger Torkild Justesen.

Mere fokus på  
alle unge
”Som leder og håndværksmester 
påvirker du allerede flere af de 
områder gennem dit arbejde. Du 
sørger for ordentlige arbejdsfor-
hold til dine medarbejdere, så de 
ikke bliver nedslidte, du uddanner 
unge mennesker, så de kommer 
godt i gang med livet. Men du kan 
måske gøre endnu mere. Blandt 
andet ved at se, om du kan tage 
en lærling blandt de flere end 
50.000 unge, der ikke er kommet 
i gang med en uddannelse og er i 
risiko for at blive tabt. De mangler 
netværk og retning i livet. Min på-
stand er, at mange mestre kender 
de unge, og at håndværksmestre-
ne hjælper dem på vej allerede, 

oner og vise, at man arbejder efter 
dem. Det er vigtigt for dem, der 
skal søge job i virksomhederne, 
fordi de ofte vælger ud fra, hvad 
virksomhederne står for. Samti-
dig skal vi huske, at hvis vi ikke gør 
noget, og bliver spurgt af vores 
børnebørn, om vi har gjort noget 
for at nå verdensmålene, så får vi 
en samtale, vi ikke har lyst til at 
have. Og det er ikke så vanskeligt. 
Du behøver ikke være professor 
for at komme i gang,” siger Torkild 
Justesen. 

Set fra Torkild Justesens stol er 
Håndværkerforeningen og forenin-
gens medlemmer nemlig allerede 
godt i gang med at gøre noget for 
flere af verdensmålene. 

”Jeg mener virkelig, at Håndvær-
kerforeningens medlemmer har 
forstået det. Blandt andet samler 
foreningen de unge en gang om 
året og uddeler medaljer og giver 
økonomiske skulderklap i form af 
legater. Det taler ind i verdensmål 
4, som omhandler kvalitetsud-
dannelse. For medaljerne beløn-
ner jo netop 
kvalitet og 
den gode ud-
dannelse for 
alle. Og så 
er det noget 
foreningen 
har gjort i 
150 år!”.

”I virkeligheden skal vi bare være mere bevidste 
om, at vi allerede er i gang med verdensmålene, i 
stedet for at sige, at det ikke er noget, vi kan gøre 
noget ved. På den måde kan vi gøre noget ekstra, 

hvis vi tænker os om, og får det ind i dagligdagen i 
virksomhederne,” siger Torkild Justesen.

Håndværksmestre  
bidrager til verdensmål
Som håndværksmester og leder af din egen virksomhed er du allerede med til 
at påvirke bæredygtighed og flere af FNs 17 verdensmål. Det mener direktør 
Torkild Justesen fra Lederne. Vi har bedt ham uddybe.

Tekst PETER DJURUP
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Drømmer om at  
starte sit eget
Vel tilbage i Danmark er 
Jonas begyndt at plan-
lægge næste kapitel i 
sit arbejdsliv. Han drømmer om at 
starte sin egen virksomhed, gerne 
noget hvor han har mulighed for 
at undervise.

”Turen til Las Vegas har rustet mig 
både fagligt og personligt, så jeg 
føler mig klar til at give mig i kast 
med at blive selvstændig,” slutter 
Jonas. 

På  
konditorskole  
i Las Vegas

Med et rejselegat fra Stillinges Fond har 
konditor Jonas Esben Dahl Grue realiseret 
sin drøm om at tage et 10 ugers master-
class-kursus hos den verdensberømte kon-
ditor Amaury Guichon, der især er kendt for 
sit fantasifulde, men virkelighedsnære kon-
ditordesign og sine chokoladeskulpturer.

Jonas Esben Dahl Grue blev ud-
lært konditor i 2020 fra La Glace. 
Undervejs i uddannelsen begynd-
te Jonas at følge den schwei-
zisk-franske konditor Amaury 
Guichon på Instagram. Guichon 
deltog som 21-årig i en konditor-
konkurrence på fransk tv, og det 
blev startskuddet til en internatio-
nal karriere som chokoladedesig-
ner og underviser på eget Pastry 
Academy i Las Vegas.

”Jeg har fulgt Amaury i flere år, og 
i mine øjne er han en af verdens 
bedste konditorer – og i hvert fald 
af en de mest kendte. Han har sin 
egen tv-serie på Netflix og 5,5 mil-
lioner følgere på Instagram,” for-
tæller Jonas og fortsætter:

”Hvis man vil se noget vildt kon-
ditordesign og chokoladearbejde, 
så er det ham, man skal holde øje 
med. Så da han for cirka 2 år siden 
annoncerede, at han ville starte 
sin skole i Las Vegas, besluttede 
jeg mig for, at der ville jeg over og 
lære af ham,” fortæller Jonas.

Rejselegat åbnede 
dørene
Med et rejselegat fra blandt andet 
Stillinges Fond kunne Jonas i efter-
året 2021 pakke kufferten og rejse 
til Las Vegas, hvor han deltog i en 
10 ugers masterclass på Amaury 
Guichons Pastry Academy.

”Det var faktisk min mor, der så en 
annonce for Stillinges Fond i ME-
STER og opfordrede mig til at søge 
legatet, så jeg kunne komme af 
sted. Jeg modtog legatet i foråret 
2021 og var af sted i efteråret, og 
det har virkelig været en fanta-
stisk oplevelse,” siger Jonas.

Chokolade og 
konditordesign
De 10 uger på skolebænken bød 
på et nyt tema hver uge. Blandt 
de ugentlige temaer var chokola-
deskulpturer, fyldte chokolader, 
is, desserter, dekoration og ikke 

mindst en uge, hvor eleverne blev 
undervist i at skabe Amaurys sig-
naturkager.

”Det var virkelig intenst, og vi 
knoklede 10-12 timer i køkkenet 
hver dag. Men hold da op, det var 
lærerigt og fedt,” fortæller Jonas.

Internationalt 
netværk
På Jonas’ masterclass-hold deltog 
16 elever fra hele verden, blandt 
andet Tyskland, Schweiz, Brasilien, 
Puerto Rico, Cambodia, Canada og 
USA. Så opholdet har givet ham et 
helt unikt internationalt netværk.

”Det var rigtigt spændende at 
møde de andre i klassen, for de 
kom jo med hver deres faglige og 
kulturelle baggrund, som de brag-
te med i undervisningen. Jeg boe-
de i et hus sammen med tre andre 
fra klassen, og dem er jeg kommet 
ekstra tæt på. Så det har både væ-
ret en faglig og en personlig udvik-
lingsrejse,” siger Jonas. 

Som faglært håndværker har du 
unikke muligheder for at rejse med 
dit fag og arbejde eller videreud-
danne dig i udlandet. Både under og 
efter uddannelsen.

Når du planlægger dit uddannelseso-
phold, skal du være opmærksom på, 
at mange uddannelser i udlandet ko-
ster penge. Tjek med din mester, dine 

kollegaer eller på din tekniske skole, 
om de kender det uddannelses sted 
du gerne vil tilmelde dig, så du er 
sikker på, at det faglige niveau er, 
som du ønsker det.

Har du lyst til at tage et uddan-
nelsesophold i udlandet, er der gode 
muligheder for at søge rejselegater. 
Blandt andet via Stillinges Fond. Læs 
mere, om hvordan du søger legat, på:

En erhvervsuddannelse 
åbner en verden af 
muligheder

stillingesfond.dk

Jonas Esben 

 Dahl Grue

m e d l e m  a f

 Medaljeklub
HåndværkerforeningenS

Tekst Jakob Bo Andersen

foto Privatfoto Jonas Esben Dahl Grue
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Oldermanden

International 
erfaring 
betyder meget,  
når mester skal 
ansætte

Det er absolut et plus at have 
international erfaring eller et udenlandsk 
uddannelsesophold på cv’et, når man 
søger job som konditorsvend. Det 
siger Konditorlaugets oldermand, 
Mette Søgaard. Hun bakkes op af flere 
oldermands-kollegaer, som ligeledes 
bekræfter, at det har en betydning. 
Derfor opfordrer Mette Søgaard gerne 
både lærlinge og svende til at tage ud og 
’se verden’.

”De der vælger et udlandsophold, 
er ofte dem med lidt mere krudt 
og krummer i. Det er dem, der dri-
ver det lidt længere end flertallet,” 
siger konditormester Mette Sø-
gaard, der er oldermand i Køben-
havns Konditorlaug, og fortsætter:

”Det viser mig som mester, at jeg 
står med en selvstændig person. 
Det viser også, at man er åben 
over for muligheder, og det er ab-
solut et plus i dagligdagen. Det at 
kunne se muligheder frem for be-
grænsninger,” siger Mette Søgaard.

Kager med international 
inspiration
Håndværkere har til alle tider rejst 
ud i verden og hentet og givet in-
spiration til hinanden. Det gælder 
naturligvis også inden for de ga-
stronomiske brancher. 

For eksempel er wienerbrød kendt 
i den engelsktalende verden som 
Danish Pastry, selvom det – som 
navnet antyder – faktisk stammer 
fra Wien. Men danske bagere tog 
det til sig omkring 1850 og juste-
rede og udviklede opskrifterne til 
den danske tradition og smag. Og 

i starten af 1900-tallet var det en 
dansk bager, der gjorde det smuld-
rende bagværk populært i USA un-
der navnet Danish Pastry.

Var på vej til Frankrig
Som nyudlært konditorsvend 
var Mette Søgaard selv på vej 
til Frankrig for at arbejde. Efter 
svendeprøven gik hun gik et år på 
handelsskole for at blive bedre 
til fransk, men kort før afgang fik 
hun tilbudt sin egen butik i Køben-
havn. Så rejsedrømmen blev lagt 
til side.

Nogle år senere var hun på et kor-
tere ophold i Rom, hvor hun arbej-
dede i et konditori. 

”Jeg lærte dem at lave medaljer, 
rosinbrød og selvfølgelig wie-
nerbrød. Det var en stor inspira-
tion for mig, og i mange år tog 
jeg hvert år tilbage til Rom og gik 
selvfølgelig forbi konditoriet. De 
fortsatte med at have medaljer i 
sortimentet mange år efter. Det 
synes jeg selvfølgelig er ret sjovt,” 
slutter Mette Søgaard. 

Stillinges Fond kan uddele legat til unge håndværkere, der 
ønsker at uddanne sig videre inden for sit fag gennem et praktik- 
eller studieophold i udlandet. Der vil særligt blive lagt vægt på, 
at opholdet skal bibringe øget faglighed.

Fonden modtager nu legatansøgninger til  
uddannelsesophold i 2022.

Legatet skal ansøges via fondens hjemmeside snarest muligt.  
Fonden behandler ikke ansøgninger, der fremsendes per mail 
eller brev.

Søg direkte på:

stillingesfond.dk
hfk.dk/ 

uddannelse-med-fremtid

Legat til unge håndværkeres  
videre uddannelse

Læs også MESTERs rejse-tema, 
hvor du blandt andet kan møde 
naveren Rasmus, der har rejst i 
store del af verden, samt Christian 
Carstens, der som nyuddannet 
automekaniker boede og arbejdede 
et år i Sydamerika. 

Du finder alle artiklerne på

Rejs med dit fag

foto Rie Neuchs
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Tag med til en fortryllende forestilling! I Cirkus Summarum er alting 
som i et rigtigt cirkus – bare anderledes!

Cirkuspladsen i Skovlunde

JUNI

26

Cirkus Summarum

Cirkus Summarum er en helt unik cirkusforestil-
ling, hvor dine helte fra DR Ramasjang laver et 
hæsblæsende cirkusshow med sang, dans, magi 
og poesi.

Musikken spilles af DR Big Band – verdens bedste 
cirkusorkester. Om man er barn, voksen eller et 
sted midt imellem, så er Cirkus Summarum en 
sjov og rørende oplevelse, som hele familien kan 
samles om.

Kom med til 2x45 minutter i Ramasjangs fortryl-
lende cirkusunivers!

Når I køber billet til Cirkus Summarum, får I sam-
tidig gratis adgang til cirkuspladsen, som er fyldt 
med sjove aktiviteter. I kan lege på hoppeborge, 
hygge i krea-teltet, klæde jer ud i disco, lave Ra-
masjang yoga og gå på opdagelse på den store 
skattejagt!

Vi glæder os til en forrygende eftermiddag sam-
men med jer og en masse unger!

hfk.dk/aktivitetscenter
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Lorem

APRIL

23

MAJ

8

MAJ

30

H.K.H. Kronprinsesse Mary 
1972 - 2022  
Omvisning og frokost 

I anledning af Kronprinsessens 50-års-fødselsdag 
fortæller Frederiksborg Slot Kronprinsessens 
personlige historie og betydning for det danske 
kongehus. Historien fortælles gennem billeder, por-
trætter, personlige genstande og beklædning båret 
ved forskellige begivenheder.

Vi slutter turen af med en frokostanretning i de 
smukke omgivelser på Spisestedet Leonora.

Forpremiere på  
Cirkusrevyen 2022

Det er nye tider i Cirkusrevyen, når Lisbet Dahl, 
Niels Olsen, Merete Mærkedahl, Henrik Lykke-
gaard og Carsten Svendsen til sommer byder 
indenfor i TELTET på Bakken, hvor Corona igen 
kun er en øl, vi drikker, og et pas igen er det rød-
bedefarvede, vi kender så godt.

Vi har booket gode billetter og sørger for for-
friskninger i pausen.

Strik og Drik med Lærke  
Bagger, Gry Jexen  
og Christine Feldthaus 

Tag dit strikketøj med til en aften med latter, alvor 
og sandfærdige anekdoter, når Danmarks sjoveste 
livsstilsekspert Christine Feldthaus sammen med 
strikkeikonet Lærke Bagger og forfatter Gry Jexen 
inviterer til en garn-teret fantastisk aften på Bremen 
Teater.

Forvent humor og uhøjtidelige toner, medbring dit 
strikkeprojekt, så sørger vi for hvidvinen og garante-
rer en sjov aften, når strikkepinde mødes.

aktivitetscenter

hfk.dk/aktivitetscenter
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andet til opgave at sørge for 
uddannelse af nye svende, og 
for at antallet af uddannede 
håndværkere passede til det be-
hov, der var i byen på det givne 
tidspunkt. Og med tiden gen-
vandt laugene kontrollen med 
håndværket, og medlemmerne 
fik igen monopol på at udføre 
opgaver inden for det givne fag.

Ud over at regulere antallet af 
håndværksmestre, påtog lauge-
ne sig også et socialt og økono-
misk ansvar for medlemmerne 
og deres efterladte hustruer 
og børn. Dette har dog ændret 
sig i takt med velfærdsstatens 
udbygning, ligesom forrige 
århundredes arbejdsmarkeds-
reformer har ’flyttet’ arbejds-
giverfunktionen fra laugene til 
landsdækkende organisationer. 

Lokalt branchefælles-
skab
Selvom Københavns Malerlaug i 
dag udgør et moderne branche-
fælleskab, der tæller flere end 
300 medlemsvirksomheder, 
fastholder man en række af de 
gamle traditioner. Det kommer 
blandt andet til udtryk ved den 

lemmer vil stå for 
istandsættelse og 
malebehandling af 
vindues- og portfag 
i atriumgården på 
Thorvaldsens Mu-
seum.

Derudover opfører 
Københavns Maler-
laug et gavlmaleri, 
der skal fortælle 
Københavns og ma-
lerfagets historie 
igennem 400 år. 

Maleriet udføres af 
billedkunstneren 
Jeppe Eisner på en 
gavl beliggende ud 
til Sølvgades Skole. 
Og det er ikke en 
hvilken som helst 
gavl – for på den 
modsatte side af 
skolegården ses Henry Heerups 
ikoniske mælkegavl fra begyn-
delsen af 1950’erne. 

Du kan læse meget mere om 
gavlmaleriet og de mange an-
dre aktiviteter på Malerlaugets 
flotte jubilæumsside 

I starten af 1600-tallet ople-
vede Danmark et stort økono-
misk opsving, og det gav blandt 
andet grobund for Christian 
4.s mange overdådige og rigt 
udsmykkede byggerier, der om 
noget har sat sit præg på Kø-
benhavn. Også adelen og det 
bedre borgerskab begyndte i 
denne periode at bygge nyt og 
større, og det krævede i sagens 
natur masser af dygtige hånd-
værkere.

Derfor blev laugenes mono-
pol på at udpege håndværks-
mestre, og fordele opgaverne 
i København, en torn i øjet på 
kongen, der - i et forsøg på at 
stække laugene og skabe mere 
frihandel - fratog laugene de-
res skrå i 1613. Dermed kunne 
kongen invitere en lang række 

udenlandske malerme-
stre og håndværksmestre 
til landet – primært fra 
Tyskland og Holland – for 
at arbejde på de mange 
byggerier. 

Resultatet blev dog, at 
der opstod ’anarki og uro’ 
blandt håndværkerne, og 

derfor måtte kongen give lau-
gene deres skrå tilbage i 1621. 

Og da antallet af malermestre 
i den mellemliggende periode 
var steget betragteligt, var der 
nu også grundlag for at etab-
lere et malerlaug i København. 
Københavns Malerlaug blev 
godkendt af kongen i 1622, som 
det første nye laug godkendt i 
Danmark i næsten 70 år.

Stærke laug
De mange udenlandske hånd-
værkere, som på kongens invi-
tation var kommet til Danmark, 
tog deres stærke laugstraditi-
oner med sig, og det kom i høj 
grad til at præge de københavn-
ske håndværkslaug.

Med den kongelige godkendelse 
af et laug fulgte både pligter og 
privilegier. Laugene fik blandt 

årlige stiftelsesfest, hvor der 
gennemføres et særligt opta-
gelsesritual for de nye medlem-
mer fra det seneste år.

Lauget sætter en ære i at bane 
vejen for, at medlemmerne får 
mulighed for at levere malear-
bejde af højeste faglige kvalitet, 
og Malerlauget er kendt for at 
udvikle og formidle faglig viden 
gennem en lang række forskel-
lige projekter og faglige udvalg.

Derudover danner lauget et 
fagligt og socialt fællesskab 
omkring medlemmerne, blandt 
andet gennem laugets egen 
kunstforening, rejsefond og se-
niorklub. 

Gavlmaleri samler 400 
års historie
Malerlauget fejrer det store 
jubilæum med en lang række 
aktiviteter gennem hele året; 
blandt andet en stor jubilæ-
umsreception på Københavns 
Rådhus, udgivelsen af en bog 
om laugets historie, et event 
med billedkunstneren Kristian 
Hornsleth, der skaber et kæmpe 
kunstværk på Kongens Nytorv, 
ligesom Malerlaugets med-

I år for 400 år siden gav Kong Christian 
4. Københavns Malerlaug dets skrå, 
og derfor er Københavns Malerlaug i 
dag et af de ældste håndværkslaug, 
vi kender. 400-års-jubilæet markeres 
med en lang række aktiviteter og 
events gennem hele året. 

Københavns Malerlaug 
fejrer 400-års-jubilæum

kml400.dk

Tekst Jakob Bo Andersen

foto Henrik Nielsen
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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:

hfk.dk/mester

...så vil du fremover få MESTER leveret  
direkte i postkassen.

Få MESTER i  
postkassen

gratis

Brænder du også for  
godt håndværk?

Mere værdi 
med  grønnere 

byggeri

AI a/s
Refshalevej 147
1432 København
Tlf. +45 32 68 08 00
ai@ai.dk
www.ai.dk

Bevar friheden
– husk at sikre dig i tide

Book et møde på 
www.pfs.dk 

– eller ring på 
33 93 86 00

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

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

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

Når uddannelsesvalget  
sættes på autopilot
Gymnasiet er langtfra den sikre vej til ud-
dannelse, som mange tror. En ny analyse 
fra Dansk Industri viser, at der er en stor 
stigning i antallet af studenter, der ikke er 
kommet i gang med at videreuddanne sig 
fem år efter studentereksamen. 

For årgangen af studenter fra 2015 er 
der 17,3 procent, der nu går under beteg-
nelsen ufaglærte studenter. Altså hver 
sjette! Ifølge folkesagnet åbner studen-
tereksamen døren til en veluddannet 
fremtid, men som tallene viser, kan det i 
virkeligheden ende med at være døren til 
ufaglærte jobs.

Konkret sender vi mange tusinde unge 
ud af uddannelsessystemet. For 2015-år-
gangen alene er der p.t. flere end 7.500 af 
disse ufaglærte studenter. Dertil kommer 
den store gruppe på flere end 45.000 
unge, der slet ikke har gennemført deres 
ungdomsuddannelse. 

Paradoksalt oplever vi samtidig stor man-
gel på folk med en professionsuddan-
nelse, som for eksempel sygeplejerske, 

pædagog eller lærer, og ikke mindst en 
enorm mangel på faglærte, tekniske spe-
cialister og håndværkere. 

Selvfølgelig er det fair nok at tage et sab-
batår eller to efter sin ungdomsuddan-
nelse, for at blive helt afklaret omkring 
hvilken uddannelsesretning man ønsker 
at tage. Men det er både stærkt bekym-
rende og et enormt spild af uddannel-
seskroner, at vi hovedløst sender unge 
mennesker gymnasievejen, når så mange 
ender med stadig at være uafklarede om-
kring deres uddannelsesvalg - selv fem 
år efter deres studentereksamen. 

Derfor skal der sættes ind på at sikre, at 
alle unge mennesker træffer et oplyst 
uddannelsesvalg, og vi må gøre op med 
myten om, at du med studentereksamen 
altid har ’noget at falde tilbage på’. For 
isoleret set åbner studentereksamen 
kun døren til ufaglærte jobs. 

Christoffer Susé  
adm. direktør


