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De første tre måneder af 2021 var præget af den ekstremt hårde corona-nedlukning af 
samfundet. Det prægede også Håndværkerforeningens indsats, hvor vi især arbejdede for, at 
sætte politisk fokus på det lokale erhvervslivs vilkår i denne svære periode. Blandt andet med 
kampagnen om, at handle lokalt. 
 
Efterhånden som samfundet genåbnede kunne Håndværkerforeningens Aktivitetscenter også 
begynde at gennemføre medlemsaktiviteter igen. I første halvår gennemførte vi 11 
medlemsaktiviteter, mens vi i andet halvår var tilbage på mere normalt niveau med 20 
medlemsaktiviteter.  
 
I alt var der flere end 1.500 deltagere i årets medlemsaktiviteter. Det er dog fraregnet de 
’faste aktiviteter’, som plejer at holde til på plejehjemmet. Her var desværre stadig 
restriktioner pga. corona. 
 
Mens foreningens generalforsamling i 2021 går over i historien som den første digitale 
generalforsamling, havde bestyrelsen i tide besluttet at flytte medaljeuddelingen til 
september måned. Derfor kunne vi gennemføre medaljeuddelingen (næsten) som vanligt; på 
Københavns smukke rådhus og med deltagelse af H. M. Dronningen. Der blev uddelt 80 
medaljer, og med et års forsinkelse blev zirkusdirektør, skuespiller Søren Østergaard udnævnt 
til Æreshåndværker. 
 
Efteråret bød også på medlemsfest i Moltkes Palæ med flere end 200 feststemte deltagere, 
der alle bakkede op om fællesskabet i Håndværkerforeningen. 
 
På Kulturnatten i oktober måned holdt vi traditionen tro åbent hus i Moltkes Palæ. Mange af 
laugene deltog og viste deres håndværk frem – tak for det. I alt 1.339 gæster besøgte vores 
smukke palæ denne aften, og fik et synligt bevis for, hvad man kan kalde ”godt håndværk”.  
 
Det var også en stor glæde, at Laugenes Opvisning igen kunne gennemføres. Stor tak til 
oldermand og skræddermester Johnny Wichmann, der ligger et kæmpe arbejde i opvisningen, 
og tak til de skræddere, buntmagere, modister, sadelmagere, guld- og sølvsmede m.fl. der 
deltager. I er med til at sætte godt håndværk på byens landkort. 
 
2021 bød på kommunal- og regionsrådsvalg, og derfor holdt Håndværkerforeningens 
naturligvis erhvervspolitisk topmøde, hvor vi havde inviteret alle spidskandidaterne til at 
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debattere erhvervslivets vilkår. Vi er i skrivende stund i gang med at følge op med personlige 
møder med de nye borgmestre.  
 
Som de fleste ved er det fast arbejde, at tale med Københavns Kommune om, at gøre deres 
udbuds- og indkøbspolitik mere venlig overfor håndværksvirksomhederne. I efteråret tog vi et 
lidt større skridt end vanligt, da vi fik presset en opdatering af kommunens hjemmeside 
omkring udbud og indkøb igennem. Nu er det lidt nemmere at finde informationer. Så 
mangler vi bare, at politikken også bliver opdateret. Det arbejder vi videre med. 
 
Trafikal fremkommelighed er en forudsætning for livet i hovedstaden, så her har vi politisk 
brugt en del energi. Erhvervsparkeringspladerne i Københavns Kommune blev lanceret for to 
år side, og det har været en stor succes. Vi arbejder på at sikre en udbygning af dette, og 
håber på, at der bliver skabt flere pladser.  
 
Vi arbejder også kontinuerligt med at sætte fokus på det gode håndværk og medlemmernes 
arbejde. Blandt andet i magasinet MESTER, der udkom fem gange i 2021. I alt sendte vi 
dermed omkring 25.000 blade på gaden – både til vores medlemmer samt bredt ud til 
virksomheder og samarbejdspartnere, og selvfølgelig på caféer og restauranter i 
hovedstaden. 
 
Foreningen er også aktiv på sociale medier dvs. Instagram, Facebook og LinkedIn. Her ser vi 
en jævn stigning i interaktion med både medlemmer og omverden. Særligt 
medaljeuddelingen trækker mange besøgende ind på vores kanaler, men også Laugenes 
Opvisning og et par konkurrencer i foråret trak en del opmærksomhed. Mest populær var 
konkurrencen om at navngive en kage, mens konkurrencen om at vinde en corona-klipning 
også var populær. 


