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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 
sommer-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

Ønsker man et lokalt erhvervsliv i 
hovedstadsområdet, skal der også være 
plads til virksomhederne lokalt

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 
blandt andet yder støtte til fremme af godt håndværk
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Per vangekjær

FORMAND

København og hovedstadsområdet 
vokser i disse år, og det giver et stort 
pres for at bygge mange flere boliger. 
Kigger man ud over byen, kan man da 
også se, at der er byggeaktivitet og 
høje kraner mange steder.

Presset for at bygge flere boliger be-
tyder, at flere erhvervsområder i både 
Københavns Kommune og omegns-
kommunerne står overfor at blive om-
dannet til boligområder inden for de 
kommende 10-20 år. Det vil naturligvis 
få konsekvenser for de virksomheder, 
der i dag har til huse i disse områder. 

Vi ser altså frem mod, at håndværks-
virksomheder m.fl. risikerer at blive 
presset endnu længere udenfor Kø-
benhavn og hovedstadsområdet, ef-
terhånden som erhvervsområderne 
bliver omdannet til boligområder.

Og som det kinesiske ordsprog siger: 
Hvis vi ikke ændrer retning, så ender vi 
der, hvor vi er på vej hen. 

Derfor er det glædeligt, at Økonomi-
forvaltningen nu opfordrer til, at der 
bliver skabt et bedre vidensgrundlag 

og en bedre koordinering på tværs af 
hovedstadskommunerne, så der kan 
laves en samlet plan for, hvor hånd-
værks- og værkstedsvirksomhederne 
kan ligge i fremtiden. 

Det sker i en netop udkommet analyse 
af håndværksvirksomhedernes lokali-
seringsbehov, som Økonomiforvaltnin-
gen står bag.

Der skal lyde en stor ros til forvalt-
ningen for at tage initiativ til denne 
anbefaling. For det er klart, at hvis 
man ønsker et velfungerende lokalt 
erhvervsliv, der kan servicere hoved-
stadsområdets borgere og virksomhe-
der, så skal der være plads til virksom-
hederne lokalt. Så nytter det ikke, at 
de bliver presset til Midt- eller Vest-
sjælland. 
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Lån et smykke

 
Siden 2007 har det været muligt at låne et 

smykke fra Statens Kunstfonds samling, som 
siden 1978 har indkøbt smykker fra nogle af 

Danmarks dygtigste smykkekunstnere.

Danmarks Vildeste  
Brobyggere

 
Lærlinge kæmpede sammen med 

arkitekt- og ingeniørstuderende om at 
blive Danmarks Vildeste Brobyggere

48

40

30

Årets æreshåndværker  
vil skabe forståelse for livet 

i Mellemøsten

Puk damsgÅrd
Æreshåndværker 

2022
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Vi hylder årets dygtigste 
håndværkere

til hovedstadens dygtigste 
nye håndværkere

76 medaljer
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Tirsdag den 10. maj trådte 76 unge, nyuddannede håndværkere ind i den fornemme række 
af medaljemodtagere, da de blev fejret ved Håndværkerforeningens medaljeuddeling på 

Københavns Rådhus.

69 af de unge, nyuddannede hånd-
værkersvende modtog Håndværker-
foreningens medalje som hyldest 
for en særdeles veludført svende-
prøve. Det er de Københavnske 
håndværkslaug, der hvert år indstil-
ler deres dygtigste nyuddannede 
håndværkersvende til Håndværker-
foreningens medalje. Herudover fik 
7 nyudlærte svende overrakt den 
Massmannske sølvmedalje, der til-
deles som en anerkendelse af flid og 
godt kammeratskab. Derfor er det 
faglærerne på TEC og NEXT Uddan-
nelse København, der indstiller ele-
ver til den medalje.

Hendes Majestæt Dronning Margre-
the var til stede og hilste på hver en-
kelt af de unge medaljemodtagere. 

Ud over H.M. Dronningen deltog en 
lang række prominente gæster fra 
’det officielle Danmark’, samt natur-

ligvis medaljemodtagernes familie 
og venner, repræsentanter for de 
tekniske skoler og de læremestre, 
der har uddannet de dygtige hånd-
værkere.

”Medaljeuddelingen er en vigtig fej-
ring af, at de unge håndværkere har 
afsluttet deres uddannelse med et 
rigtigt flot resultat. Det er en særlig 
hæder, som disse unge håndværke-
re modtager,” siger Håndværkerfor-
eningens formand, malermester og 
oldermand Per Vangekjær.

De 76 medaljemodtagere er ud-
dannet inden for 23 forskellige fag, 
og det er med til at vise den store 
bredde, der er i håndværksfagene og 
erhvervsuddannelserne. 

”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 erhvervsud-
dannelse. Det ønsker vi at sætte 
fokus på ved at hylde nogle af de 
dygtige unge, der er gået håndvær-
kervejen,” fortæller Per Vangekjær.

Legater for 1,1 million 
kroner
Ud over Håndværkerforeningens 
medaljer blev der uddelt legater 
fra virksomheder, laug og fonde for 
over 1,1 million kroner. 

Blandt andet uddelte A.P. Møller 
Fondens legat til unge håndværke-
res videre uddannelse i udlandet to 
rejselegater på 100.000 kr. Du kan 
læse mere om de to legatmodtage-
re andetsteds i MESTER.

i legater til den nye 
generation

1.1 million
til hovedstadens dygtigste 

nye håndværkere

76 medaljer

medaljeuddeling
Håndværkerforeningen København'S
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Danske Anlægsgartnere  
Københavns Kreds

S ø l v

Majbritt Andersen
Anlægsgar tner Ple jeteknik

Direktør Ib Henriksens Fonds 
Rejselegater

Træ og Busk

RTS Vilvorde

 

Københavns  
Automekaniker Laug

S ø l v

Dennis Meulengracht
Personvognsmekaniker

Else Mynster Michelsens Mindelegat

Bilen´s ven

Roskilde Tekniske Skole

S ø l v

Rasmus Drewsen 
Andersen

Personvognsmekaniker

Else Mynster Michelsens Mindelegat, 
Ellehammer legat

Din Bilpartner - Ballerup

TEC

S ø l v

Magnus Krøyer 
Tingleff

Personvognsmekaniker

Else Mynster Michelsens Mindelegat

Autonorden Kastrup

TEC

S ø l v

Magnus Molge
Karrosser itekniker

Else Mynster Michelsens Mindelegat

Molges Biler

TEC

 

Københavns  
Bagerlaug

B r o n z e

Thera Marlene 
Rasmussen

Bager

Københavns Bagerlaugs legat

John`s Kagehus

ZBC Ringsted

B r o n z e

Rasmus 
Ohland-Andersen

Bager

Københavns Bagerlaugs legat, 
Direktør Ib Henriksens Fonds 

Rejselegater

Den Helt Rigtige Bager ApS

ZBC Ringsted

B r o n z e

Andreas Tobias Kold 
Thomsen

Bager

Københavns Bagerlaugs legat

Bosses Bageri og Konditori ApS

ZBC Ringsted

Håndværkerforeningen København

2022
Medalje- og legatmodtagere

2022
Medalje- og legatmodtagere
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Københavns Blikkenslager-  
og VVS Laug

S ø l v

Nderim Beluli
VVS - installat ionstekniker

Københavns Blikkenslager- og VVS 
laugs rejselegat

ENCO VVS og Sprinkler A/S

S ø l v

Ömer Durmaz
VVS - energ ispecial ist

Københavns Blikkenslager- og VVS 
laugs rejselegat

John Jensen A/S

S ø l v

Tobias Palne
VVS - energ ispecial ist - EUX

Københavns Blikkenslager- og VVS 
laugs rejselegat

Wicotec Kirkebjerg A/S

Brolæggerlauget

B r o n z e

Martin Rysgaard
Brolægger

Brolæggerlaugets legat 

Byager's Brolægning Aps

NEXT Uddannelse København

S ø l v

Kristoffer Jeansson 
Hanmann Melhede

Bygningsstruktør

Bygningsentreprenørenes 
medaljelegat

Arkil A/S

TEKNIQ EL København

S ø l v

Aksel Bak
Elektr iker

Max Fodgaards Medaljelegat

Fugmann A/S

TEC Frederiksberg

S ø l v

Tobias Mejlstrup
Elektr iker

Foreningen til Lærlinges Uddannelse i 
Haandværk og Industri

Lyngby El Team

TEC Frederiksberg

S ø l v

Emil Selvig-Hansen
Elektr iker

El-Team Kbh ApS

TEC Frederiksberg

S ø l v

Ralph Ceylan 
Schjerlund

Elektr iker

Praxis rejselegat

Kbh El-Teknik ApS

TEC Frederiksberg

S ø l v

Frederik Michael 
Hansen

Elektr iker

Direktør Ib Henriksens Fonds 
Rejselegater

SIF Gruppen

EUC Sjælland

S ø l v

Magnus Alstrup 
Christiansen

Elektr iker

Karsten Mortensen A/S

TEC Frederiksberg

S ø l v

Jens Kærgaard 
Vanghøj

Elektr iker

Hovmand Energi ApS

TEC Frederiksberg

S ø l v

Mark Rosenstand
Elektr iker

Røder & Mortensens Eftf. ApS

TEC Frederiksberg

S ø l v

Mathias Alexander 
Jensen

Elektr iker

W. Johansen El ApS

TEC Frederiksberg

S ø l v

Joachim Pavic
Elektr iker

Tekniq El Københavns legat

Beck Electric A/S

U/Nord

S ø l v

Niklas Tolstrup 
Myschetzky

Elektr iker

Tekniq El Københavns legat

Just Jensen A/S

RTS

dofk København

B r o n z e

Amanda Miftari Yasar
Fr isør

Foreningen til Lærlinges Uddannelse i 
Haandværk og Industri

Salon Bystrup

NEXT Uddannelse København

B r o n z e

Zara Cecilie Olsson
Fr isør

Foreningen til Lærlinges Uddannelse i 
Haandværk og Industri

Zenz Østerbro

NEXT Uddannelse København

B r o n z e

Monique Matz
Fr isør

Direktør Ib Henriksens Fonds 
Rejselegater

Salon 2p klip

NEXT Uddannelse København

B r o n z e

Phillip Meyer
Fr isør

Direktør Ib Henriksens Fonds 
Rejselegater

Frisør Zabell

NEXT Uddannelse København

B r o n z e

Kristina Dansdottir 
Gardshamar

Fr isør

Frisør Reinholdt

NEXT Uddannelse København

B r o n z e

Sabine Pedersen
Fr isør

Frisør Dupont

NEXT Uddannelse København

Kjøbenhavns Guldsmedelaug

B r o n z e

Mette Maj
Guldsmed

Kjøbenhavns Guldsmedelaugs 
medaljelegat, Birgit Vibeke Tofts 

Mindefond/Sølvkælderen

Jane Kønig

NEXT Uddannelse København

S ø l v

Tenna Johnsen
Guldsmed

Kjøbenhavns Guldsmedelaugs 
medaljelegat, Birgit Vibeke Tofts 

Mindefond/Sølvkælderen

Baadstorp

NEXT Uddannelse København

HORESTA

S ø l v

Lasse Bille Rasmussen
Kok

Aarhusgade 1 ApS

Hotel- og Restaurantskolen

S ø l v

Emil Hassan Lyngbæk
Kok

93 Operating ApS

Hotel- og Restaurantskolen

S ø l v

Rebecca Victoria 
Purcell Cabrera Siri 

Corbo
Kok

Direktør Ib Henriksens Fonds 
Rejselegater

Søllerød Kro

Hotel- og Restaurantskolen

Håndværkerforeningen København

2022
Medalje- og legatmodtagere

2022
Medalje- og legatmodtagere
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S ø l v

Lasse Claus Fastø 
Frank Mikkelsen

Kok

Direktør Ib Henriksens Fonds 
Rejselegater

Palægade 2.0 ApS

Hotel- og Restaurantskolen

S ø l v

Nanna Kann
Kok

Sokkelund ApS

Hotel- og Restaurantskolen

S ø l v

June Jin Engelharth
Receptionist 

Scandic Copenhagen

Hotel- og Restauranskolen

S ø l v

Casper Gjede Jansen
Receptionist 

Hotel Kong Arthur

Hotel- og Restauranskolen

S ø l v

Lidia Haghas
Smørrebrød/Cater

Københavns Kommunes 
Uddannelseslegat

Restaurant Møntergade

Hotel- og Restaurantskolen

B r o n z e

Clara Otilia Ren 
Kronby

Tjener

Direktør Ib Henriksens Fonds 
Rejselegater

Tivoli A/S - Nimb Brasseriet

Hotel- og Restauranskolen 

B r o n z e

Felix Fage Jensen
Tjener

Direktør Ib Henriksens Fonds 
Rejselegater

Søllerød Kro

Hotel- og Restaurantskolen

Københavns Konditorlaug

S ø l v

Sandra Berg Kjeldsen
Konditor

Københavns Konditorlaugs 
medaljelegat, Direktør Ib Henriksens 

Fonds Rejselegater

Andersen Bakery Europe A/S

ZBC Ringsted

S ø l v

Lea Marie Strøbæk
Konditor

Københavns Konditorlaugs 
medaljelegat

SWEET VALENTINE APS

ZBC Ringsted

S ø l v

Mira Guldhammer 
Hellesen

Konditor

Københavns Konditorlaugs 
medaljelegat

Kirstens Konditori ApS

ZBC Ringsted

Københavns Malerlaug

B r o n z e

Christina Brems Olsen
Bygningsmaler

Københavns Malerlaugs legat

J & R Gruppen

TEC

B r o n z e

Monika 
Schachtschabel van 

Amerongen
Bygningsmaler

Københavns Malerlaugs legat

Dan Wiche Malerfirma

TEC

Københavns Murerlaug

B r o n z e

Gholam Hossin Khavari
Murer

Københavns Murerlaugs mindelegat

Murermester Henrik Poulsen A/S 

Roskilde Tekniske Skole

B r o n z e

Nicklas Risgaard Buhl
Murer

Københavns Murerlaugs mindelegat

Larsen & Egelund ApS 

Unord - Hillerød Tekniske Skole 

S ø l v

Milas Bahne 
Christensen

Murer

Københavns Murerlaugs mindelegat

Murerfirmaet Lars Jakobsen ApS 

NEXT Uddannelse København

Sadelmager- og Tapetsererlauget  
i København

S ø l v

Julie Susanne 
Andersen

Møbelpolster 

Oldermand Wilhelm Andersen og 
hustrus legat

AP Møbelpolstring KBH

Håndværkerforeningen København

2022
Medalje- og legatmodtagere

2022
Medalje- og legatmodtagere
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Københavns Slagterlaug

S ø l v

Patrick Heymann 
Sauerberg

Slagter

Københavns Slagterlaugs legat

Mad med mere, Damhusslagteren 

Danmarks Slagteriskole, Roskilde

Skrædderlauget

B r o n z e

Astrid Birk Hjuler
Beklædningshåndværker

Fonden Julius Skrikes Stiftelse

Det Kongelige Teater

EUC Syd, Sønderborg

Kjøbenhavns Smedelaug

S ø l v

Magnus Blohm 
Pedersen

Finmekaniker

Foreningen til Lærlinges Uddannelse  
i Haandværk og Industri

DTU Mekanik 

TEC

S ø l v

Magnus Kristiansen
Finmekaniker

Foreningen til Lærlinges Uddannelse  
i Haandværk og Industri

DTU Mekanik 

TEC

S ø l v

Nicolai Frederik 
Sørensen

Finmekaniker

Foreningen til Lærlinges Uddannelse  
i Haandværk og Industri

KU Science Plen 

TEC

S ø l v

Alexander Raun
Rustfast smed

Smedelaugets Oldermandslegat

Haldor Topsøe A/S 

TEC

S ø l v

Tobias Asmussen Leger
Industr itekniker, maskin

Smedelaugets Oldermandslegat

DISA Industries A/S 

Roskilde tekniske skole

S ø l v

Nicky Byrholdt Helsaa
Kleinsmed

Smedelaugets Oldermandslegat, 
Ellehammer legat

Emil Nielsens Smedeværksted A/S 

TEC

Københavns Snedkerlaug

B r o n z e

Sofus Ogstrup Koch
Møbelsnedker

Snedkermestrenes Uddannelses-  
og Støttefond

Gribskov Inventarsnedkeri 

NEXT Uddannelse København

B r o n z e

Joakim Steen 
Backalarz Jakobsen

Maskinsnedker

Snedkermestrenes Uddannelses-  
og Støttefond

Møbelsnedker Malte Gormsen 

Herningsholm

B r o n z e

Mia Bjørn Olesen
Maskinsnedker

Snedkermestrenes Uddannelses-  
og Støttefond

Gribskov Inventarsnedkeri 

Herningsholm

S ø l v

Johan August 
Christian Wibroe

Møbelsnedker

Snedkermestrenes Uddannelses-  
og Støttefond

Langvad Snedkeri 

NEXT Uddannelse København

S ø l v

Marcus Andersen 
Skriver

Møbelsnedker

Snedkermestrenes Uddannelses-  
og Støttefond

Vermland 

NEXT Uddannelse København

B r o n z e

Josefine Toft
Møbelsnedker

Snedkermestrenes Uddannelses-  
og Støttefond

Den Kgl. Civiliste 

NEXT Uddannelse København

Stenhuggerlauget

B r o n z e

Johanne Katarina 
Ølsgaard

Stenhugger

Stenhuggerlaugets legat 
Fonden Julius Skrikes Stiftelse

Stenhuggeri Begravelse ApS, Otterup 

Learnmark, Horsens

Københavns Tømrerlaug

S ø l v

Albert Ethelfeld 
Winkel

Tømrer

Københavns Tømrerlaugs lærlinge, 
uddannelse og legatfond

Bygmesteren Entreprise ApS 

NEXT Uddannelse København
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S ø l v

Sebastian Christian 
Fenger Cavagnaro

Tømrer

Københavns Tømrerlaugs lærlinge, 
uddannelse og legatfond

Jakon A/S 

NEXT Uddannelse København

S ø l v

Mikkel Vibolt Nielsen
Tømrer

Københavns Tømrerlaugs lærlinge, 
uddannelse og legatfond

Tømrer & Snedkerfirmaet  
Poul Hvitved ApS 

U/Nord - Hillerød

Den  
Massmannske  
Sølvmedalje 

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

Johan Woetmann 
Hvidsted

Personvognsmekaniker

TEC

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

Frederik  Foss Nielsen
Datatekniker m. speciale i  programmering

TEC

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

Marc Kuno Holm 
Lindquist

VVS - og energ ispecial ist 

TEC

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

Lasse Skovgaard 
Hansen

Fotograf

NEXT Uddannelse København

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

Henrik Taka
Guldsmed 

De Massmannske  
Søndagsskolers legat

Ruben Svart 

NEXT Uddannelse København

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

Emil Nord Andersen
Kleinsmed

TECs Rejselegat

TEC

Rejselegat

Tonja Kramer
Finmekaniker

TECs Rejselegat

TEC

Christian Sindrup
Finmekaniker

TECs Rejselegat

TEC

Sasja  Bojsen
Kleinsmed

TECs Rejselegat

TEC

Daniel Bisgaard 
Landau

Installat ionstekniker

TECs Rejselegat

TEC

Sebastian Techow 
Lyngsie
Energispecial ist

TECs Rejselegat

TEC

Jonas Kramer Hansen
Datatekniker

TECs Rejselegat

TEC

A.P. Møller  
Fonden

 Magnus 
Frimer-Larsen

Tømrer

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

udlandet

Eva Thostrup
Guldsmed

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

udlandet
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En verden af muligheder
Guldsmed Eva Thostrup og tømrer Magnus Frimer-Larsen har begge modtaget 
A.P. Møller Fondens legat til unge håndværkeres videre uddannelse i udlandet. 
Rejselegaterne på 100.000 kr. hver blev overrakt ved Håndværkerforeningens 
medaljeuddeling i maj.

”De to legatmodtagere er udvalgt, 
fordi de har ambitioner og ønsker at 
påtage sig det store ansvar, det er at 
tage ud i verden og blive dygtigere 
og klogere. Ikke bare for deres egen 
skyld, men også med ambition om at 
tage det med hjem og dele deres vi-
den med andre, og på den måde høj-
ne håndværket. Det kræver, at man 
kan rejse blikket, og at man har en 
grundlæggende kærlighed til sit fag,” 
siger Christoffer Susé, adm. direktør i 
Håndværkerforeningen København.

Rejselegatet fra A.P. Møller Fonden 
kan gives til håndværksuddannede 
kandidater, der ønsker at dygtiggø-
re sig inden for deres fag gennem et 
uddannelsesforløb eller ophold i ud-
landet. Legatet skal vise, at man som 
faglært har gode muligheder for at 
rejse, arbejde og dygtiggøre sig i ud-
landet, og på den måde tjene som in-
spiration for unge til at vælge en er-
hvervsuddannelse. For selv om vi har 
nogle af verdens bedste erhvervsud-
dannelser i Danmark, er der megen 
viden, teknik, tradition og inspiration, 
som man kan hente i udlandet.

”Håndværkere har til alle tider rejst 
ud i verden for at arbejde og blive in-
spireret. De har delt ud af deres kun-
nen og taget ny viden og nye meto-
der med hjem. Ja, man kan nærmest 
sige, at det gode håndværk er ’open 
source’. Derfor er det en fantastisk 
stor fornøjelse, 
at vi med dette 
legat kan give 
modtagerne en 
oplevelse for li-
vet, og samtidig 
være med til at 
indfri deres am-
bitioner om at 
uddanne sig vi-
dere i udlandet. 
Både til glæde 
for sig selv, men 
også for deres 
fag,” siger Chri-
stoffer Susé. 

Guldsmed Eva Thostrup, 
der er uddannet i 2021, 
vil bruge sit legat til et 
tremåneders ophold på 
den anerkendte uddan-
nelse Alchimia Contem-
porary Jewellery School 
i Firenze. Her ønsker hun 
at udvikle sit personlige 
udtryk, tage sit håndværk 
til et nyt niveau og bruge 
sine praktiske evner som 
et værktøj i en mere krea-
tiv tilgang til faget.

”Jeg elsker mit fag, og jeg 
elsker at lære og udvikle 
mig som håndværker. 

Alchimia Contemporary Jewellery School har en lang 
række internationalt anerkendte undervisere fra både 
guld- og sølvsmedefaget, og er den eneste skole af sin 
art, der udelukkende har smykkekunsten og -hånd-
værket som omdrejningspunkt. Med min nye viden og 
færdigheder vil jeg meget gerne bidrage til den dan-
ske kunsthåndværkerscene,” fortæller Eva Thostrup. 

Eva er indstillet til legatet af Kjøbenhavns Guldsme-
delaug.

Magnus Frimer-Larsen er uddannet tømrer og er 
specialist i traditionelle tømmerkonstruktioner. Han 
har i sin læretid arbejdet på en lang række restaure-
ringsopgaver af for eksempel træmøller. Derudover 
har han medvirket i arbejdet med at genopføre 
Kongehallen i Sagnlandet Lejre. 

Magnus Frimer-Larsen vil bruge rejselegatet til at 
rejse til Frankrig, hvor han vil dygtiggøre sig yderli-
gere inden for det traditionelle tømrerarbejde.

”Jeg har en kæmpe interesse for opsnøring og 
afbinding af traditionelle tømmerkonstruktioner, 
og gennem min læretid har jeg arbejdet med på en 
række byggesager, som har givet mulighed for at 
dyrke den interesse. Næste skridt er, at jeg tager 
til Normandiet, hvor der er et stærkt fagligt miljø 
omkring maison à colombages (den franske bin-
dingsværkstradition). Her vil jeg lære de raffinerede 
arbejdsprocesser, som de udfordrende colomba-
ges-konstruktioner befordrer, og mit håb er, at det 
kan åbne en varig kanal til uvurderlig erfaringsud-
veksling,” fortæller Magnus Frimer-Larsen.

Magnus er indstillet til legatet af  
Lærlingeforeningen.

2 x 100.000 kr
A.P. Møller Fondens rejselegat

Magnus vil lære af den franske 
bindingsværkstradition

Håndværkerforeningen København

Eva vil være med 
til at udvikle dansk 
kunsthåndværk
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Skills-medaljer til 
medlemmernes lærlinge
Maj er medaljemåned. Det er 
måneden, hvor de nyuddannede 
håndværkssvende, der har ud-
mærket sig særligt ved svende-
prøven, får overrakt Håndværker-
foreningens medalje. Men sidste 
dag i april var der også medaljer 
til dygtige håndværkere. Der var 
nemlig finale i DM i Skills. 

To af de nykårede danmarksme-
stre er udlært i en af Håndvær-
kerforeningens medlemsvirksom-
heder. Det gælder møbelsnedker 
Frode Lange Sckerl, der er i gang 
med sidste år af sin uddannelse 
som møbelsnedker hos Raaschou 
Inventarsnedkeri, og Julie Susanne 
Andersen, der er udlært møbel-
polstrer fra Ap Møbelpolstring 
på Frederiksberg. Julie blev tillige 
hædret med Håndværkerforenin-
gens medalje i sølv ved medalje-
uddelingen den 10. maj.

Danmarksmester i 
møbelpolstring
Julie Susanne Andersen er nyud-
lært møbelpolstrer fra Ap Møbel-
polstring. Hun fik fagets medalje 
ved sin svendeprøve, og nu har 
hun så også modtaget Håndvær-
kerforeningens sølvmedalje og 
kan kalde sig danmarksmester i 
Skills inden for sit fag. Hun er me-
get glad for at have indtil flere be-
viser på, at hun er dygtig til sit fag. 

”Det at have vundet Skills og fået 
medalje for min svendeprøve be-
tyder for mig, at jeg har et konkret 
bevis på, at jeg er dygtig og kan 
mit håndværk. Det hjælper på 
selvtilliden, at det er bevist, at det 
jeg laver, er ordentligt og pænt,” 
siger Julie Susanne Andersen. 

Hun er glad på både sine egne og 
sit fags vegne:

”Det er med til at give noget po-
sitiv opmærksomhed til faget, og 
det er dejligt. Der skal mere fokus 
på, at håndværksuddannelser er 

vigtige, og at det er en mulig vej 
at vælge for unge. Da jeg gik i fol-
keskole, var der ikke nogen, der 
nævnte, at jeg kunne tage en er-
hvervsuddannelse. Der var kun fo-
kus på gymnasiet og universitetet. 
Så jeg gik også den vej, men valgte 
at stoppe på universitetet for at gå 
i lære som møbelpolstrer. Det var 
der mange, der blev overraskede 
og forvirrede over, for hvad var 
det egentlig, at det fag gik ud på,” 
siger Julie Susanne Andersen. 

Kreativitet frem for 
universitet
Julie havde mere lyst til at være 
kreativ og bruge sine hænder. Og 
så var hun inspireret af sin morfar, 
der er møbelpolstrer. 

”Jeg synes, det er et fantastisk fag, 
og da vi på skolen blev spurgt om, 
hvem der havde lyst til at være 
med i udtagelsen til Skills, var jeg 
klar til at være med,” siger Julie 
Susanne Andersen.

Julie Susanne Andersen og Frode Lange Sckerl 
vandt begge guld ved DM i Skills og fik over-
rakt diplom og trofæ af Poul Nyrup Rasmus-
sen, formand for EuroSkills 2025. 

Tekst PETER DJURUP

foto Per Daugaard / Søren Schnoor / SkillsDenmark
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Hun blev valgt, gik vi-
dere fra udtagelsen 
og altså helt til tops 
på podiet, efter at hun 
havde polstret Weg-
nerstolen Mama Bear. 
Hun havde som de tre 
andre møbelpolstrere 
fået stillet stellet til rå-
dighed af Carl Hansen 
og Søn, og skulle både 
lave skumarbejde, skæ-
re betræk og sy. Og det 
gjorde hun så godt, at 
hun fik guldmedaljen 
om halsen.

Nu er hun i fuld gang 
med at søge job som 
svend og mon ikke, at 

der bliver rift om den dygtige møbel-
polstrer med flere medaljer i sam-
lingen. 

”Jeg er lige gået i gang med at gen-
nemtrawle de sjællandske møbel-
polstrere for at søge job. Så må vi se, 

om medaljerne kan hjælpe på det. 
Men mine forældre er i hvert fald 
bomstolte,” siger Julie Susanne 
Andersen. 

Møbelsnedker med 
DM-guld
Frode Lange Sckerl er i lære som 
møbelsnedker. Han har snedker-
faget i blodet fra sin far, er i lære 
hos Raaschou Inventarsnedkeri og 
vandt også guld ved DM i Skills. 
Men hvorfor deltage i Skills?

”For det første er jeg virkelig 
konkurrencemenneske, og jeg vil 
gerne være den bedste, til det jeg 
sætter mig for. Min far er også 
møbelsnedker, og jeg vil gerne 
leve op til de standarder, han har 
sat. Det at vinde var fuldstændig 
surrealistisk. Jeg havde selvføl-
gelig trænet op, men nerverne 
var uden på tøjet. Samtidig har 
vi i forbindelse med min træning 

Lidia Haghas vandt sølv i faget smørrebrød/
cater ved DM i Skills. 

Der var 49 konkurrencefag med i alt 290 deltage-
re repræsenteret ved DM i Skills. Derudover var 
der 22 demonstrationsfag.
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også arbejdet med mental træning, 
for at jeg ikke skulle blive påvirket af 
publikum, mens jeg arbejdede,” siger 
Frode Lange Sckerl. 

Han har to trænere, Jesper og Peter, 
der har hjulpet ham på vejen mod 
guldet. Og hans far har også været 
inde over i processen. 

Satser på medalje til 
svendeprøven
Frode Lange Sckerl skal til svende-
prøve i september, og som det kon-
kurrencemenneske han er, forventer 
han at skulle være med til næste års 
medaljeuddeling. For mindre end en 
medalje til svendeprøven kan selvføl-
gelig ikke gøre det for den ambitiøse 
snedkerlærling. 

”Alt andet end at få medalje vil være 
dumt,” som han siger med et smil. 

Flere medaljemod-
tagere på podiet
Julie og Frode var ikke de eneste, 
der kom på podiet, da der blev 
uddelt Skills-medaljer. Også to an-
dre medaljemodtagere fra årets 
medaljeuddeling, bager Rasmus 
Ohland-Andersen, der er uddan-
net hos Den Helt Rigtige Bager, og 
cater Lidia Haghas fra Restaurant 
Møntergade kom på podiet ved DM 
i Skills. 

Rasmus fik en tredjeplads, mens 
Lidia blev nr. 2 i sit fag.

Fantastisk 
udstillingsvindue
Hele ni af dem, der fik medaljer 
med hjem fra DM i Skills, kom fra 
Håndværkerforeningens med-

lemsvirksomheder, 
og det er naturligvis 
med til at glæde for-
eningens direktør:

“Godt håndværk er 
forudsætningen for 
mange af de ting, 
som vi tager for gi-
vet i hverdagen, og 
derfor har vi brug 
for, at flere dygti-
ge unge mennesker 
vælger en erhvervs-
uddannelse. Skills er 
et fantastisk udstil-
lingsvindue for er-
hvervsuddannelser-
ne og samtidig noget, 
der kan være med til 
at understøtte den 
enkelte lærlings pas-
sion for faget. Passi-
onen skal vækkes og 
holdes i live. Det er centralt, hvis 
vi vil have dygtige håndværkere i 
fremtiden,” siger Christoffer Susé.

Det kræver stor koncentration, når 
man deltager i Skills.
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Mange kalder hende 
krigskorrespondent, men 
det er hun ikke glad for. 
Hun er korrespondent i 
Mellemøsten for DR, og 
hun har ikke rejst med 
sin skudsikre vest på i 
Mellemøsten i meget 
lang tid. Hun ser sit 
arbejde som et håndværk 
med mange paralleller 
til håndværksfag. Mød 
årets æreshåndværker 
Puk Damsgård.

Vil skabe forståelse  
for livet i Mellemøsten

instruktøren Shaky Gonzáles’ ”One Hell of 
a Christmas” med blandt andre Thure Lind-
hardt. Men skuespillerfaget var ikke det, 
som trak i Puk Damsgård.

”Jeg følte, at vi var meget optaget af vo-
res eget sind som skuespillere. Den type 
indadvendt selvcentrering er jeg ikke vild 
med. Jeg er også for genert til at stå på en 
scene. Men det jeg har taget med mig, er 
evnen til at observere andre mennesker 
og lægge mærke til detaljer i menneskers 
måde at være til stede i deres krop på. 
Hvordan de går, og hvor i kroppen man er 
til stede. Det bruger jeg i mit arbejde som 
journalist, når jeg møder og interviewer 
mennesker. Jeg lærte også at trække vej-
ret helt ned i maven og at skabe groun-
ding. Det bruger jeg i dag, når jeg skal lave 
live tv,” siger Puk Damsgård.

Skuespilteknik mod 
nervøsitet
På trods af den store erfaring som tv-jour-
nalist kan hun nemlig stadig bliver meget 
nervøs, når hun skal direkte på i tv-avisen, 
og her kommer læringen som skuespiller 
hende til gode.

”Det at være på live fjernsyn er en vild 
disciplin. Du skal levere en pointe eller to 
på meget kort tid, og derfor skal du være 
virkelig præcis. Så der kan jeg godt være 
sindssygt nervøs. Nogle gange ryster mine 
ben, og jeg bliver tør i munden, men hel-
digvis kan seerne ikke se mine rystende 
ben. Så er det, jeg bruger det, jeg har lært 
på teaterskolen med at trække vejret ned 
i maven og mærke mine fødder på jorden,” 
siger Puk Damsgård.

Det har taget nogle uger at lave en aftale 
med Puk Damsgård om interviewet. Hun 
har været en tur i Ukraine for at rapporte-
re fra livet i det krigsramte land. Østeuro-
pa er ellers ikke den erfarne journalists 
ekspertområde, men som hun siger: ”Der 
var brug for alle mand på dæk på grund af 
de historiske begivenheder i Ukraine.”

Nu er hun tilbage i Beirut. Foråret er kom-
met, og i weekenden var der masser af liv 
i byen, fortæller Puk Damsgård i telefonen 
denne mandag formiddag. Som så mange 
andre har hun en have, som skal passes. 
Men også en generator, som er et vigtigt 
hjælpemiddel i dagligdagen i en by, hvor 
der maksimalt er strøm tre timer i døgnet. 
Svært at forestille sig i Danmark, hvor 
elektricitet og vand er lige så selvfølge-
ligt, som at mandag kommer efter søn-
dag, men noget man ifølge Puk Damsgård 
vænner sig til i byen, hvor hun føler sig 
hjemme.

”One Hell of a Christmas”
Puk Damsgård er vokset op langt fra Mel-
lemøsten på en gård på Sjælland. Efter 
gymnasiet valgte hun i første omgang at 
tage en skuespilleruddannelse på en privat 
teaterskole. På trods af, at hun ikke havde 
en stor drøm om at blive skuespiller.

”Det var sjov og ballade. For mig var te-
aterskolen min måde at tage på back-
packing på. Allerede i gymnasiet vidste jeg 
ikke, hvad jeg ville. Jeg gad faktisk heller 
ikke gå i gymnasiet, men jeg fik ikke lov til 
at droppe ud for mine forældre,” siger Puk 
Damsgård.

Efter teaterskolen blev det kun til få roller 
på det store lærred. Blandt andet i gyser-

Tekst PETER DJURUP

foto Oliver Marsden

Æreshåndværker 2022
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Suger historier til sig som 
en svamp
Efter turen til Irak begyndte Puk Damsgård 
på Syddansk Universitets journalistuddan-
nelse. Under hele sin uddannelse foku-
serede hun på opgaver, der omhandlede 
Mellemøsten, og også Afghanistan kom på 
journalistens landkort, da hun valgte, hvor 
hun skulle holde sin første sommerferie 
fra studiet.

”Det var særligt den Islamiske verden, der 
interesserede mig. Jeg var i Pakistan to 
gange under min praktik. Den ene gang 
for at dække begrebet æresdrab, fordi en 
pakistansk kvinde blev dræbt på Slagelse 
station. Jeg beskrev, hvad et æresdrab er, 
og besøgte hendes familie for at beskrive 
sagen og baggrunden.” 

Hun var også i Pakistan på det tidspunkt, 
hvor krisen med Muhammedtegningerne 
eksploderede. Det var igen tilfældigt, at 
hun var der på netop det tidspunkt.

For Puk Damsgård ligger det helt naturligt 
at tænke i historier.

”Jeg opsnapper historier som en svamp. 
Når jeg taler med folk, kan jeg ikke lade 
være med at tænke i historier. Det inte-
resserer mig at høre, hvad folk tænker, 
og hvordan de lever, og det kombine-
rer jeg med min interesse for at arbej-
de i udlandet. Jeg søgte med vilje praktik 
på Jyllands-Posten, fordi jeg vidste, at 
de sendte praktikanter til udlandet. I min 
praktiktid blev jeg sendt to gange til Paki-
stan og andre steder, og efter praktikken 
tog jeg orlov fra studiet og kom med på 
Galathea-ekspeditionen. Da jeg skulle skri-
ve min bacheloropgave, kombinerede jeg 
det med en firemåneders udstationering 
for Jyllands-Posten i Pakistan og Afgha-
nistan,” fortæller Puk Damsgård.

Vil gøre os klogere på 
Mellemøsten
Men hvad er det, der tiltrækker årets æres-
håndværker ved at rapportere fra ud-
landet, og særligt fra steder, hvor der er 
krigslignende tilstande og spændinger?

Første stop Bagdad
Så tiden på teaterskolen var ikke forgæ-
ves. Men efter den tid trak journalistikken 
mere end det at stå på scenen.

”Journalistikken lå mere naturligt for mig, 
da jeg er vokset op med en mor, der er 
journalist. Jeg var tit med hende på ar-
bejde, da jeg var barn, når hun var ude på 
opgaver rundt omkring på Sjælland. Det 
var nærmest en meget tidlig praktik, da 
jeg var otte år. Derhjemme havde vi mange 
aviser hver dag, og min mor læste bøger 
højt for mig, da jeg var meget lille. Jeg 
elskede også selv at skrive i skolen, både 
stile og andre skriftlige opgaver,” siger Puk 
Damsgård.

Hun ville dog længere ud i verden end 
rundt på Sjælland og lave reportager. 
Inspirationen til det kom en dag, da Puk 
Damsgård var i begyndelsen af 20’erne, 
hvor hun så et indslag i tv-avisen med den 
navnkundige Ole Sippel, der rapporterede 
fra amerikanernes invasion af Irak i 2003. 
Bag Sippel løb der nogle unge irakere, der 
havde plyndret et offentligt kontor.

”De var på min alder, og jeg fik en idé om 
at tage derned og finde ud af, hvordan de 
unge oplevede invasionen: Følte de sig 
besat eller befriet? På det tidspunkt ar-
bejdede jeg som pædagogmedhjælper og 
fik min veninde Abigail, der var ansat i DR, 
med på idéen,” siger Puk Damsgård.

Veninden og Puk havde på forhånd fået en 
aftale med DR’s ungdomsredaktion om at 
lave radiodokumentarer fra Irak, og i løbet 
af to måneder fik hun via nogle irakiske 
familier i Danmark forbindelse til men-
nesker i Irak. Puk Damsgård ringede også 
til Ole Sippel, som gav hende kontakt til 
en chauffør, der kunne hjælpe de to unge 
kvinder med at komme fra Amman i Jor-
dan til Bagdad.

”Jeg kan tydeligt huske fornemmelsen 
af, at det var det her, jeg skulle. Hvordan 
jeg følte mig fremmed, men også utro-
lig hjemme på samme tid, da jeg første 
gang kom til Bagdad. Det blev definerende 
for det, jeg ville lave fremover,” siger Puk 
Damsgård.
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jeg det ikke selv sådan. Jeg er vant til at 
være i krigs- og konfliktzoner, men disse 
er jo vidt forskellige, alt afhængigt af kon-
tekst. Men når det er sagt, har vi alle, der 
er korrespondenter i udlandet, en erfa-
ring, som vi kan bruge i en situation som 
denne.”

Krig eller almindeligt liv
Det er vigtigt for Puk Damsgård, at hun 
ikke bliver set som krigskorrespondent, 
selv om hun siden 2011 har arbejdet i kon-
fliktramte områder i Mellemøsten.

”Når folk spørger mig, om jeg er krigskor-
respondent, er svaret ”Nej!”. Jeg er ansat 
som korrespondent i Mellemøsten og 
dækker både konflikt og også alt muligt 
andet. Jeg har boet i Kairo i mange år, og 
det er ikke en konfliktzone, men så er der 
selvfølgelig andre problemer. Jeg flyttede 
dertil lige midt i, at der var et kup mod den 
tidligere præsident, så der er jo anspændte 
tidspunkter. Det er der også her i Libanon, 
hvor jeg bor nu. Det er ikke længe siden, at 
vi havde den store eksplosion på havnen. 
Men livet går alligevel sin gang.”

Så på trods af at Puk Damsgård blandt 
andet har dækket krigen i Syrien og slaget 
om Mosul, føler hun, at hun lever et almin-
deligt liv som alle andre.

”Jeg oplever ikke i min hverdag, at her er 
konfliktfyldt. Jeg lever et ret almindeligt 
liv, går på gaden, passer haven og går til 
tandlægen. I weekenden var jeg i byen i 
Beirut, hvor der var fyldt med mennesker 
og en god stemning, på trods af at der er 
økonomiske udfordringer her, og manges 
løn ikke er meget værd på grund af infla-
tionen. Men mennesker lever livet, så godt 
de nu kan, som de plejer.”

Klar til udrykning, når der 
sker noget
Der er meget forskel på, hvordan en ar-
bejdsdag ser ud for Puk Damsgård. Hun si-
ger selv, at det mest præcise man kan sige, 
er, at der ikke findes en typisk dag som 
korrespondent.

”Lige nu har jeg nogle stille dage hjemme. 
Jeg har lige sendt en mail til en fotograf 
om en kommende tur til Afghanistan, som 

”Dels kan jeg godt lide selv at blive udfordret, 
og så kan jeg også godt lide at udfordre mod-
tageren. Det handler om at blive testet på 
mine egne forestillinger om, hvordan tingene 
hænger sammen. Mellemøsten er et sted, 
hvor man hele tiden bliver overrasket. Jeg vil 
gerne vise, at virkeligheden her er mangefa-
cetteret. Det er vigtigt at formidle, hvad der 
sker i denne del af verden, og vise, at det ikke 
bare er et sted med problemer, men også et 
sted, hvor mennesker lever deres liv og har 
en hverdag som alle andre. Jeg bliver selv 
stadig overrasket over, hvordan tingene for-
holder sig her, og jeg vil gerne udbrede kend-
skabet til regionen,” siger Puk Damsgård.

Hun drager en parallel til den nuværende si-
tuation i Ukraine.

”Lige nu har vi i Danmark et indtryk af, at 
krigen er tæt på, på grund af Ukraine. Og 
med god grund. Mellemøsten er ikke meget 
længere væk geografisk, men det er regio-
nen til gengæld kulturelt, og derfor virker 
det fjernt for mange. Jeg sætter en ære i at 
bringe historier til torvs fra mennesker her, 
der ikke bliver hørt. Jeg vil gerne være med 
til at bringe en forståelse hjem til Danmark. 
Ikke nødvendigvis ved at rapportere om stor-
politik, men ved at lave reportager fra levet 
liv i f.eks. Bagdad eller Beirut. Helt på samme 
måde, som når min kollega går op i at for-
tælle, hvad der sker i dagligdagen i Bruxelles. 
Hvad der sker i Mellemøsten, er vigtigt for os 
i Europa. Det er vores baghave, uanset om 
vi vil det eller ej.  Det så vi blandt andet, da 
flygtninge vandrede på vejene op gennem 
Europa.”

På fremmed mark
På grund af krigen i Ukraine, har Puk Dams-
gård lige været af sted for at rapportere fra 
landet, som Rusland har angrebet. Også her 
har hun fortalt historier om, hvordan menne-
skene lever, mens krigen raser.

”Det er første gang, jeg bliver sendt et sted 
hen, hvor jeg føler mig som en fremmed. 
Det er på en måde lidt en uskik, for jeg er 
ikke dygtig til bare at dumpe ned et sted og 
lave journalistik. Det er svært, når man ikke 
forstår sproget og kulturen, men det var nød-
vendigt, at vi tog af sted og hjalp med at få 
fortalt, hvad der sker i Ukraine lige nu. Ikke 
kun i forhold til de konkrete krigshandlinger, 
men også for at få fortalt, hvordan man lever 
i landet under krigen. Selv om mange tænker, 
at jeg jo er vant til at være i en krigszone, ser 
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vi er ved at planlægge. Fra november til janu-
ar lavede jeg en dokumentar om fotografen 
Daniel Rye (hovedpersonen i Puk Damsgårds 
bog ”Ser du månen, Daniel”, red.) op til, at hans 
gidseltager skulle for retten i USA. Der er dage, 
hvor jeg skal lave et indslag til radioavisen el-
ler har travlt med en reportage til DR’s ”21 Søn-
dag”, som ikke behøver at være nyhedsbaseret. 
Faktisk vil jeg hellere lave indslag, der skaber 
et perspektiv med baggrund og tendenser, 
frem for at lave hurtige nyheder. Mit arbejde 
skifter gerne mellem nyheder og reportager 
fra det daglige liv i regionen.”

Omskifteligheden i hverdagen passer Puk 
Damsgård godt.

”Det gode ved mit arbejdsliv er netop, at da-
gene er forskellige. Jeg har ikke faste kontor-
tider, men forsøger at få en balance mellem ar-
bejdsliv og fritid. På mange måder minder mit 
arbejde en del om håndværksfag, hvor man jo 
heller ikke laver det samme hver dag. Min far 
var tidligere elektriker, og han havde heller ikke 
to arbejdsdage, der var ens.”

Den varierede arbejdsdag kan fra det ene øje-
blik ændre sig, hvis der pludselig sker noget et 
sted i det store område, som Puk Damsgård 
dækker. Så er det om at komme af sted i en vis 
fart.

”Der var for eksempel den aften i august 2020, 
hvor eksplosionen skete på havnen i Beirut. Jeg 
var i Kairo, og så måtte jeg smide alt, hvad jeg 
havde i hænderne, og komme lynhurtigt dertil. 
Jeg skulle have en coronatest, booke et fly og 
skaffe en fotograf fra Danmark med det sam-
me. Det samme skete den 3. januar samme år, 
hvor Soleimani, topgeneralen i den iranske re-
volutionsgarde, blev dræbt ved et droneangreb 
i Bagdad. Her var jeg lige landet i Kairo, da jeg 
fik nyheden om, at det var sket, og så var det af 
sted til Bagdad.”  

Indlevelse frem for kynisme
Når man arbejder som journalist, og lever for 
og af at fortælle menneskers historier til seere 
og lyttere, kan der være en risiko for, at man 
bliver kynisk og går efter historien, frem for at 
tænke på, at det er mennesker, man har med at 
gøre. Det er Puk Damsgård meget opmærksom 
på i sit arbejde.

”Som journalister har vi en række ord vi bruger 
i vores dagligdag, og det kan virke distanceren-
de i visse situationer. Vi kalder mennesker, vi 
taler med, kilder eller cases, og indimellem kan 

vi godt sige til hinanden, at det virkelig var en 
vild scene, vi filmede der. Men for mig er det 
vigtigt ikke at blive kynisk. For hvad er det så 
for en historie, jeg rapporterer hjem? Jeg rej-
ser ud for at fortælle andre menneskers hi-
storier, ikke min egen. Selfietendensen hører 
ikke hjemme i journalistikken, og det handler 
ikke om mig, når jeg er på besøg hos en fa-
milie og laver et indslag til tv-avisen. Derfor 
skal jeg ikke overtage deres følelser og situ-
ation, men forholde mig til de mennesker jeg 
møder. Hvis vi som journalister ikke gør det, 
bliver vi for kyniske,” siger Puk Damsgård.

Hun mener, at medicinen mod den risiko er 
oprigtig interesse for mennesker og histori-
erne, frem for fokus på bare at lave en god 
historie, der lige er fed i øjeblikket. Og man 
skal omvendt heller ikke bringe alle sine egne 
følelser ind i historien.

”Man får ikke de vigtige historier frem, hvis 
man er en følebøf hele tiden. Men man skal 
møde folk med empati, åbenhed og kritisk 
nysgerrighed, og det er en balance. Jeg skal 
ikke tage seerne med ind for at sige ”Se mig 
i miljøet!”. Det ville svare til, at jeg, hvis jeg 
skulle lave en historie om en pianist, selv sat-
te mig til tangenterne. Jeg er derfor meget 
opmærksom på, at vi ikke kommer buldrende 
med os selv og vores dagsorden. Vi kommer 
ofte ind i folks hjem i situationer, som er sår-
bare. Det kan være, fordi de har mistet nogle 
nære eller haft andre ubehagelige oplevelser 
på grund af en krig. Vi skal træde ind i miljøet 
og vise, hvad der sker, uden at fylde det hele 
selv. Tv er i udgangspunktet intimiderende. 
Når jeg kommer hjem til en familie med en 
fotograf og ofte også en producer, virker det 
jo voldsomt for de fleste,” siger Puk Dams-
gård.

Det kræver meget af mennesket Puk Dams-
gård, når hun skal tage kontakt til de menne-
sker, hun skal interviewe.

”Jeg overskrider noget inde i mig selv, når jeg 
gør det. Men du bliver nødt til at være udad-
vendt i jobbet, for som journalist trænger du 
dig på i andres liv. Men jeg er nok mere intro-
vert af natur, og det har jeg forsøgt at vende 
til noget ekstrovert. Alligevel kan jeg være 
vildt nervøs, når jeg skal ringe op til en for at 
lave en aftale, og jeg har det næsten dårligt, 
når jeg træder ind i folks hjem. Jeg ville ikke 
selv have en journalist ind i mit private hjem, 
og derfor har jeg stor respekt for folk, der 
lukker mig ind.”  
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Æreshåndværker
Puk damsgÅrd

Håndværkerforeningen København

landet, der havde monopol på kaffe i 200 år 
blandt andet derfor er der en havn i Yemen, 
der hedder Mocha,” siger Puk Damsgård.

I bogen rejser hun i fodsporene på Carsten 
Niebuhr-ekspeditionen, der i 1761 rejste til 
blandt andet Yemen. Hun møder i bogen den 
kvindelige læge Shifa og får fortalt historien 
om et land, der for de fleste er svært tilgæn-
geligt.

Journalistisk og håndværk
Puk Damsgård har modtaget meget hæder 
og mange priser for sit journalistiske arbejde. 
Blandt andet har hun modtaget Cavlingpri-
sen, den fineste journalistpris i Danmark, for 
sine reportager fra Mellemøsten og bogen 
”Ser du månen, Daniel”. Og anerkendelsen har 
stor betydning for Puk Damsgård.

”Jeg bliver glad og lykkelig for, at det arbej-
de vi laver, har betydning for andre. I forhold 
til udnævnelsen til Æreshåndværker har det 
stor betydning for mig, fordi det anerkender 
journalistik som et håndværk. Når jeg laver 
fjernsyn, er jeg afhængig af 
andre håndværkere som fo-
tografer og redigeringstek-
nikere. Og hvis jeg kan være 
inspiration for andre håndvær-
kere, er det det bedste, jeg kan 
opnå. Hvis der ikke var andre, 
der syntes, det gav mening, 
det jeg laver, kunne jeg lige så 
godt lave noget andet,” siger 
Puk Damsgård og slår et slag 
for udvikling af journalistikken 
og for at få mere ånd og sjæl 
ind i faget.

”Man kan ikke sætte formel på 
god journalistik. Men hvis vi 
fortsat skal udvikle faget, er 
det vigtigt at gøre op med nul-
fejlskulturen i samfundet. Hvis 
man ikke tør træde ved siden 
af, sker der ingen udvikling. 
Det gælder i mit fag og i alle 
andre håndværksfag,” lyder 
udgangsreplikken fra årets 
æreshåndværker.  

Passion for faget
På trods af det introverte og nervøsiteten, er 
det nysgerrigheden og passionen for journa-
listfaget, der er drivkraften i Puk Damsgårds 
arbejde. Hun elsker at fortælle historier.

”Det er det eneste, jeg kan. Jeg gør det, jeg er 
bedst til, og jeg ved ikke, hvad jeg ellers skul-
le lave. Jeg kan nærmest få en følelse af for-
elskelse i maven, når jeg kommer hjem med 
en god historie. Det giver en stor tilfredsstil-
lelse. Men når du brænder for noget, kan du 
brænde op, og den balancegang er jeg blevet 
mere opmærksom på i den seneste tid. Mit 
mentale helbred hænger sammen med det 
fysiske. Det moderne menneske vil det hele 
hele tiden. Men vi skal huske at sænke tem-
poet. Jeg kan meget bedre det hele, når jeg 
giver mig selv pauser, og det er jeg blevet 
bedre til inden for det seneste år.”

For at holde pauser er hun begyndt at gå en 
tur i byen hver dag, uanset vejret og uden 
mobiltelefon eller andre forstyrrende ele-
menter. Hun mediterer også, og så har hun 
for nylig købt en cello. Men vi skal ikke for-
vente at høre koncert med den travle jour-
nalist.

”Jeg kan ikke spille på den endnu, og jeg skal 
ikke ud at optræde. Men jeg har brug for at 
lave noget helt andet end mit arbejde, og der-
for har jeg købt en cello. Det er vigtigt at få 
nogle andre oplevelser og indtryk.

Bøger skrives på ferien
Ved siden af korrespondentjobbet, har Puk 
Damsgård gennem årene skrevet foreløbig 
seks bøger. Det er ofte i sine ferier, at hun 
skriver dem. Den seneste, ”Arabica”, er skre-
vet over længere tid i ferier og på fridage og 
sene nætter.

”Bøgerne er vigtige for mit arbejde. Det er et 
sted hvor jeg kan dvæle, et helle som er min-
dre flygtigt, end de historier jeg laver til tv 
og radio. Jeg låner fra skønlitteraturen, men 
skriver stadig non-fiktion. Den fortællende 
journalistik kan noget andet i bogform og 
kommer dybere i historierne. “Arabica” for-
tæller om, hvad der også sker i et land, hvor 
der er krig. Fortæller om livet i Yemen, som 
er meget andet, end det billede man ofte ser 
med tynde og udsultede mennesker, som 
NGO’erne er gode til at få frem. Yemen er 

Om Puk Damsgård
Puk Damsgård er uddannet jour-
nalist fra Syddansk Universitet. 
Var i praktik på Jyllands-Posten og 
fik sit første job dér med at dække 
uddannelsesstoffet efter uddannel-
sen. Men hun valgte i stedet at tage 
til Pakistan og skrive freelance for 
avisen i 2008.

Siden 2011 har hun været korre-
spondent i Mellemøsten for DR.

Hun har blandt andet modtaget 
Cavlingprisen, Publicistprisen og 
Rungstedlund-prisen for sit jour-
nalistiske arbejde med at dække 
Mellemøsten.

Puk Damsgård er forfatter til 
seks bøger, hvoraf ”Ser du månen, 
Daniel” er filmatiseret med Esben 
Smed i hovedrollen som fotografen 
Daniel Rye.

Puk Damsgård er 43 år og bor i 
Beirut.
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Lærlinge kæmpede sammen med 
arkitekt- og ingeniørstuderende om at 
blive Danmarks Vildeste Brobyggere

Fredag den 10. juni kæmpede 
30 lærlinge samt arkitekt- og 
ingeniørstuderende i den ædle 
kunst at bygge en bro.

”Hvorfor skal jeg lære om cirkler, 
vinkelmåling og cosinus og sinus? 
Hvad kan jeg overhovedet bruge 
det til?” De spørgsmål har mangen 
en matematik- eller fysiklærer nok 
fået fra deres elever i folkeskolen. 

Svaret er, blandt andet, at du skal 
bruge den viden for at kunne byg-
ge en bro. Og det er netop, hvad 
30 unge lærlinge samt arkitekt- og 

ingeniørstuderende skulle, da bro-
bygningskonkurrencen Verdens 
Vildeste Brobyggere blev afholdt i 
Fredericia den 10. juni 2022.

“Broer er et fænomen, som fasci-
nerer de fleste, men de færreste 
har oplevet, hvor spændende det 
er at se dem blive opført”, siger se-
kretariatschef i Verdens Vildeste 
Brobyggere, Michael Jeppesen, der 
står bag konkurrencen. 

Tekst Jakob Bo Andersen

foto Claus Fisker / Tomas Bertelsen 
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Folkefest, uddannelses-
messe og konkurrence i ét
15 virksomheder og uddannelses-
institutioner havde tilmeldt sig 
med en stand til det store mes-
seområde, ligesom der også var 
foodtrucks og streetfood. En lokal 
DJ sørgede for musik, mens en 
tryllekunstner lavede ballonbroer 
til alle børnene. 

Dagen igennem kunne man over-
være interviews på scenen, lige-
som der var koncert og stand-up. 
Kl. 20.30 tændtes lyset på de tre 
broer, og vinderbroen blev kåret.

“Med projektet hylder vi erhvervs-
uddannelserne, og alle fra Frede-
ricia og trekantsområdet er invite-
ret! Vores hjerte banker for at vise 
ung som gammel storheden og 

skønheden ved at bygge broer - og 
hvad man kan være med til som fag-
lært,” fortæller Michael Jeppesen.

Byg en bro på tid
I konkurrencen kæmpede de tre hold 
mod hinanden om at bygge en bro på 
tværs af de 12 meter brede kanaler i 
Kanalbyen i Fredericia. Holdene skul-
le bygge hver deres type bro, hhv. en 
buebro, en hængebro og en gitterbro. 

Forberedelserne har været i gang si-
den april, hvor byggepladsen åbnede. 
Her har de tre hold kunnet mødes, og 
de har haft mulighed for at samar-
bejde om at designe brokonstrukti-
onen og præfabrikere og forberede 
elementer til deres bro-løsninger.

På konkurrencedagen, den 10. juni, 
havde holdene 7 timer til at opføre 
deres bro. Herefter kårede dommer-
panelet vinderbroen.

Det er anden gang, brobygningskon-
kurrencen bliver afholdt. I 2021 blev 
konkurrencen afholdt på Engholme-
ne i København, hvor 30 af landets 
bedste lærlinge og studerende dyste-
de i at bygge en skråstagsbro, en fly-
debro og en sprængværksbro, som 
var sidste års vinder. 

Hvilken af de tre broer der vandt 
dette års konkurrence, kan du se på 
Håndværkerforeningens sociale me-
dier. 

Tværfagligt ’brobyg-
nings’-projekt
I Håndværkerforeningen København 
er adm. direktør Christoffer Susé 
begejstret over brobygningskonkur-
rencen.

Vinderbroen fra 
konkurrencen i 2021  
- en sprængværksbro. 
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”Vi har brug for flere unge, der 
vælger håndværkervejen, men 
lige nu står ansøgningstallene til 
erhvervsuddannelserne bomstille. 
Så vi hilser alle projekter velkom-
men, der viser alt det fede, man 
kan med en erhvervsuddannelse – 
som for eksempel at bygge en bro. 
Samtidig viser Verdens Vildeste 
Brobyggere den tværfaglighed, 
som er helt essentiel i et anlægs-
projekt, hvor forskellige hånd-
værksfag arbejder side om side 
med f.eks. arkitekter og ingeniører. 
Hverken ingeniøren eller hånd-
værkerne kan bygge en bro alene, 
og projektet understreger, at der 
er brug for alle faggrupper for at 
få et optimalt resultat,” siger Chri-
stoffer Susé og fortsætter:

”Noget af det særlige ved hånd-
værksfagene er jo, at du bygger og 
skaber en fysisk genstand, i dette 
tilfælde en bro. Men det kan også 
være brødet, der frister i bager-

butikken, eller murerens, tømre-
rens og VVS’erens kyndige hænder 
og faglighed, der kan realisere 
dine boligdrømme. Håndværk er 
en forudsætning for mange af de 
ting, vi tager for givet hver dag, 
og derfor har vi brug for, at flere 
dygtige unge mennesker vælger 
en erhvervsuddannelse. Vi har 
brug for en diskursændring i vores 
samfund, så vi kan bevæge os væk 
fra opfattelsen af, at det er mindre 
fint at gå håndværkervejen end at 
tage en studentereksamen.”

De tre hold skulle bygge hver deres type bro. Fælles for 
de tre broer er, at de skulle bygges i beton, stål og træ.

Hold 1 
Skal bygge en GITTERBRO. En gitterbro er en bro, hvor det 
er selve gitterkonstruktionen som bærer brobanen.

Hold 2
Skal bygge en BUEBRO. En buebro er en bro, hvor buen er 
broens hovedbæresystem. Buen kan placeres over eller 
under brobanen.

Hold 3 
Skal bygge en HÆNGEBRO. Ved denne type bro er 
brobanen ophængt i stærke kabler udspændt mellem 
faste brotårne. 
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Stillinge Fonds støtte til projektet skal sikre, at de 21 
lærlinge der deltager, får styrket deres kompetencer 
ift. tværfagligt arbejde og får konkret erfaring med de 
tværfaglige arbejdsprocesser, der er en del af eksempelvis 
større byggeprocesser. 

Gennem konkurrenceforløbet får lærlingene indblik 
i forskellige håndværks-discipliner samt i industriel 
fremstilling og bearbejdning af materialer, herunder beton 
og stål.

Læs mere om Stillinges Fond på www.stillingesfond.dk

Økonomisk støtte fra
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Oplev verdens største sportsbegivenhed fra første parket, når 
Håndværkerforeningen slår vinduerne i Moltkes palæ op og byder 
indenfor til en vinduesplads med udsigt til Touren.

JULI

1

Tour de France på 1. klasse

Der står Frankrig på menuen, når verdens bedste 
cykelryttere kører 1. etape af Tour de France i 
København, og Håndværkerforeningen byder på 
fransk cykelløb, ost, øl, vin og kager. Oh la la!

Første etape bliver en 13 kilometer lang og tek-
nisk udfordrende enkeltstart, der primært går 
gennem Indre By, dog med et par afstikkere til 
Nørrebro og Østerbro. Ruten er tilrettelagt, så 
adskillige kendte kulturattraktioner vil blive vist 
frem for de mange tv-seere, der følger med ver-
den over. 

Når rytterne har passeret Amalienborg, kører de 
videre ad Bredgade og dermed lige forbi Moltkes 
Palæ, hvor du har mulighed for at heppe på din 
favoritrytter fra vinduet i stueetagen. 

Håndværkerforeningen skaber rammerne for 
en fuldkommen frankofil eftermiddag i tourens 
tegn, og vi glæder os til at dele festlighederne 
med vores medlemmer.

hfk.dk/aktivitetscenter
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Cirkusrevyen 2022 

Det er nye tider i Cirkusrevyen, når Niels Olsen, 
Merete Mærkedahl, Henrik Lykkegaard, Pernille 
Schrøder og Carsten Svendsen byder indenfor i 
TELTET på Bakken, hvor corona igen kun er en øl, 
vi drikker, og et pas igen er det rødbedefarvede, vi 
kender.

Vi har booket gode billetter, sørger for 
forfriskninger i pausen og glæder os til et godt 
grin sammen med vores medlemmer.

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. I Cirkus Summarum er alting som i et 
rigtigt cirkus – bare anderledes!

Vi glæder os til en forrygende eftermiddag 
sammen med vores medlemmer og deres børn 
og børnebørn!

Zirkus Nemo og møde med 
æreshåndværker Søren 
Østergaard

Jungletrommerne har fortalt os, at zirkusdirektøren 
har overraskelser oppe i ærmet til den kommende 
sæson. Denne gang i form af både gamle kendinge 
og mulige nye bekendtskaber, og vi tør også godt 
røbe, at bl.a. den dejlige klimakteriemakrel Marianne 
er på spil igen.

Inden forestillingen mødes vi med Søren Østergaard 
til en snak om hans mange års arbejde som direktør 
for Zirkus Nemo.

aktivitetscenter

hfk.dk/aktivitetscenter
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Lån et 
smykke

Den store samling består af omkring 
340 smykker og bliver hvert år supple-
ret med nye indkøb fra danske smyk-
kekunstnere, guld- og sølvsmede. Der 
kommer omkring fem til ti nye til hvert 
år (læs mere om indkøbet i artiklen 
med Anne Damgaard, red.)

Selve udlånsordningen blev for et år 
siden flyttet fra Koldinghus Museum til 
nu at være en opgave hos Museum Kol-
ding. Her administrerer de ordningen, 
modtager ansøgninger om lån af smyk-
ker, og holder styr på, hvem der låner, 
og på, at smykkerne kommer retur. 

Alle kan låne  
– men ikke til alt
Det er primært museumsdirektører, 
konsuler, ambassadører, kulturdirek-
tører, ministre og politikere, der låner 
smykker fra udlånsordningen. Men 
det er i princippet alle, der kan låne et 
smykke. Det kræver dog, at man skal 

Man kan kalde det et bibliotek for smykker. Siden 2007 
har det været muligt at låne et smykke fra Statens 

Kunstfonds samling, som siden 1978 har indkøbt smykker 
fra nogle af Danmarks dygtigste smykkekunstnere. 

holde eller deltage i en særlig, offentlig 
begivenhed i ind- eller udland. Det kan 
være en koncert, en fernisering eller et 
statsbesøg. 

Det er også muligt at låne smykker til 
film- eller tv-produktioner eller måske 
til en musikvideo. Men altså ikke, hvis 
man skal til fødselsdag hos moster 
Anna eller til konfirmation hos Anton. 

Antallet af udlånte smykker varierer 
meget. Museum Kolding har kun været i 
gang med låneordningen i et års tid, ef-
ter at den blev overdraget fra Kolding-
hus. Men det skønnes, at der er 20-30 
udlån i gennemsnit. Ét enkelt udlån kan 
godt bestå af flere smykker. Generelt er 
interessen for ordningen ifølge museet 
meget jævn. 

Smykkeudstilling i 
Christiansfeld 
For et museum er det naturligvis også 
meningen, at smykkerne skal vises frem 
til offentligheden. Efter at Museum Kol-
ding har overtaget samlingen, har den 
ligget lidt i dvale, men nu er det me-
ningen, at smykkerne skal ud og leve.  
Derfor har Museum Kolding arrangeret 
en udstilling, hvor smykkerne kan ses. 
Museet slår dørene op til udstillingen i 
disse dage. Helt præcist den 9. juni.

Udstillingen kan opleves i Søstrehuset i 
Christiansfeld. Her vil smykkerne løben-
de blive skiftet ud, blandt andet efter 
hvad der er udlånt. Udstillingen er ikke 
som sådan permanent, men foreløbig 
er der ikke sat slutdato på udstillingen.

Sådan låner du et smykke
Hvis du vil låne et smykke, skal du sende en mail til museum@museumkolding.dk med 
informationer om i hvilken periode, du ønsker at låne smykket, og hvad anledningen er. Herefter 
vil vi vurdere din ansøgning. Øvrige spørgsmål til udlånsordningen sendes til samme mailadresse.

Du kan finde hele smykkesamlingen på https://vores.kunst.dk

Tekst PETER DJURUP

På de kommende sider 
kan du møde tre af de 

smykkekunstnere, der er med 
i Statens Kunstfonds Samling
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”Gør opmærksom 
på jer selv!”

Der er omkring 340 smykker i 
statens smykkesamling, og der 

kommer 5-10 nye til hvert år. Anne 
Damgaard er udvalgsleder for 

Statens Kunstfonds Legatudvalg 
for Kunsthåndværk og Design og 
er dermed med til at vælge, hvad 
der skal købes ind. Hun inviterer 

smykkekunstnere til at gøre udvalget 
opmærksomt på deres værker. 

Udvalget består ud over Anne 
Damgaard, der er beklædnings-
designer, også af møbeldesigner 
Hans Sandgren Jakobsen og desig-
ner Øivind Alexander Slaatto. De 
har til opgave at uddele arbejds-
legater til kunsthåndværkere og 
designere samt at præmiere og 
købe udvalgte værker, og ende-
lig at indkøbe smykker til Statens 
Kunstfonds Smykkesamling.

Udfordring og 
håndværk
Men hvad ligger der til grund for 
udvalgets valg af smykker?

”Statens Kunstfond skal støtte 
de kunstneriske dimensioner af 
kunsthåndværk og design, herun-
der smykkekunst. Vi har formu-
leret de kriterier for kunstnerisk 
kvalitet, som ligger bag alt, hvad 
vi gør. Både når det gælder ud-

deling, præmiering og indkøb. Vi 
støtter kunsthåndværk og design 
af høj kvalitet, der dels udfordrer, 
dels forholder sig aktivt til omgi-
velserne. Samtidig skal det gerne 
være kunstnere, der er optaget af 
at eksperimentere; det kan være 
både konceptuelt og i materiale og 
håndværk. Det skal gerne udfordre 
faget, i dette tilfælde smykkekunst 
som sådan,” siger Anne Damgaard. 

Udvalget har et budget på 13,2 
millioner kroner i år. Det er fordelt 
sådan, at 11,5 millioner går til lega-
ter, og resten går til præmieringer 
og indkøb. 

Anne Damgaard nævner et par 
konkrete eksempler på smykke-
kunstnere, som udvalget har valgt 
at støtte.

”Vi har givet et stort arbejdslegat 
til Malene Kastalje, der er smyk-
kekunstner. Hun sætter med sine 
smykker noget i gang, der er ukon-
trollabelt. Hun udfordrer materia-
lerne og smykket og skaber bær-
bare farveeksplosioner. 

Et andet eksempel er Kim Buck, 
som vi har købt smykker af til 
samlingen. Han er både en dygtig 
håndværker og stærk konceptuelt, 
og også god til at stille spørgs-
mål til mange ting i tiden med sine 
smykker,” siger Anne Damgaard.

Når der bliver indkøbt smykker, 
tænker udvalgets medlemmer 
også direkte på, at smykkerne skal 
udlånes.

”Det er vigtigt, at de smykker, vi 
køber, er velegnede til udlån. Sam-
tidig vil vi gerne tilgodese en stør-
re kønsdiversitet og nå bredere 
ud, så vi får flere mandlige lånere 
af smykkerne. Vi vil gerne have en 

større bredde, end vi har haft hid-
til, både i smykker og i forhold til 
udlånet,” siger Anne Damgaard. 

Sådan kan du  
blive opdaget
Der er mange guldsmede, sølvs-
mede og designere repræsenteret 
i Statens Kunstfonds Smykkesam-
ling. Nogle har mange smykker 
med, mens andre kun har et par 
stykker. Og selvfølgelig er der 
mange, som slet ikke er repræsen-
teret. 

Men hvordan kan man kvalificere 
sig til at blive udvalgt til indkøb?

”Man kan eksempelvis gøre sit 
arbejde synligt ved at deltage i 
udstillinger eller selv arrangere 
udstillinger, som flere kunstnere 
gør. På den måde bliver smykker-
ne let tilgængelige for os i udval-
get. Vi orienterer os selv bredt og 
kommer ud til udstillinger i hele 
landet, men man er velkommen 
til at sende relevante invitationer 
til os gennem vores sekretariat,” 
siger Anne Damgaard. 

Udvalgets medlemmer tager også 
på ture sammen rundt i landet, for 
at holde sig orienteret om, hvad 
der sker på ”kunsthåndværk- og 
designscenen”. Sidste år var de på 
Bornholm, og forrige år gik turen 
til Kolding. 

En anden måde at blive opdaget 
af udvalget på, er ved at søge ar-
bejdslegater.

”Der er mange, der søger arbejds-
legater, og det gør, at vi lægger 
mærke til dem og holder øje med 
dem. Også selv om man måske 

ikke får et legat, er vi opmærk-
somme på, at den enkelte smykke-
kunstner eksisterer. Så søg endelig 
legater, også selv om du har søgt 
før uden at få tildelt et,” lyder op-
fordringen fra Anne Damgaard.  

Husk det gode 
kunsthåndværk
Oldermand for Guldsmedelauget 
Lone Løvschal synes, at der i de 
seneste år har været en tendens 
til, at udvalget har valgt de meget 
konceptuelle projekter, frem for 
også at inddrage det gode kunst-
håndværk, når der skal vælges 
smykker (læs interview med Lone 
Løvschal andetsteds i MESTER, 
red.). 

Hvad siger du til det, som udvalgs-
leder?

”Jeg kan godt se, at vi har støttet 
konceptuelle ting, men jeg me-
ner også, vi har støttet det gode 
kunsthåndværk. Det ligger i kriteri-
erne, at vi skal tilgodese både det 
eksperimenterende og det gode 
håndværk. Men jeg er glad for at 
høre, hvad Lone Løvschal siger. Så 
kan vi spørge os selv i udvalget, 
om vi skal være mere opmærk-
somme på det gode kunsthånd-
værk, end vi allerede er,” siger 
Anne Damgaard. 

Tekst PETER DJURUP
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En kæmpe ære
Vildskud og Nordens guld er de to smykker, som 
Karen Fly har med i samlingen til Lån et smykke. 
Det er hun meget stolt af, og faktisk er flere af 
hendes andre smykker også blevet vist frem. 
Senest på tv i ”Borgen”, hvor et smykke spillede 
en vigtig rolle.

”Da mine smykker i sin tid blev 
præsenteret ved en udstilling på 
Koldinghus, var det sat op som en 
slags bibliotek, hvor man kan låne 
smykker. Det er en lille eksklusiv 
samling, og derfor er det meget 
ærefuldt at være med. Jeg blev 
helt rørt til udstillingen,” siger Ka-
ren Fly. 

Vildskud er en halskæde og bro-
che, der er inspireret af, at viden-
skaben prøver at tæmme naturen, 
afværge ”fejl” og fremme fordele. 
Denne kamp har Karen Fly fået in-
spiration fra til broche-halskæden, 
der har været med i udlånsordnin-
gen siden 2012. Vildskud lægger 
samtidig navn til en større serie 
smykker i Karens kollektion. 

Det andet smykke er en ring med 
et facetslebet stykke rav, hvilket 
sjældent er set. Ringen har været 
med i samlingen siden 2019. 

”Når man har smykker med i sta-
tens smykkesamling, kan de ikke 
bare lånes af personer, der skal 
repræsentere landet ved offi-
cielle begivenheder. De kommer 

Guldsmed Karen Fly 

Tekst PETER DJURUP

foto Rie Neuchs
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også med på udstillinger rundt 
om i verden, hvor dansk kunst og 
kunsthåndværk vises frem. Mine 
smykker har blandt andet været i 
München på udstilling,” siger Ka-
ren Fly. 

Der er en helt særlig grund til, at 
hun er glad for at have sine smyk-
ker med i ordningen.

”Smykkerne udvælges af kunst-
håndværkere og designere, der 
enten er valgt eller udpeget til ud-
valget i Statens Kunstfond. Det en 

kæmpe ære, at ens smykker kom-
mer til at ligge mellem landets 
mest anerkendte smykkeformgi-
veres smykker. Samlingen stræk-
ker sig langt tilbage og langt ind i 
fremtiden,” siger Karen Fly. 

Til Hollywood og på tv
Det er ikke kun via den officielle lå-
neordning, at Karen Flys smykker 
kommer ud i verden. I den sene-
ste sæson af tv-serien ”Borgen”, 
som er produceret af DR sammen 

med Netflix, har et ganske særligt 
smykke en central rolle. 

Smykket er en medaljon, som bli-
ver båret af den grønlandske skue-
spiller Nivi Pedersen, og er med til 
at afsløre, at udenrigsministerens 
arktiske ambassadør har kastet 
sig ud i et upassende forhold. Der-
for indgår smykket i flere scener. 

Det var Nivi Pedersen selv, der 
foreslog seriens stylist at vælge 
et smykke fra Karen Fly, som selv 
har grønlandske rødder. 

”Smykker har et lille personligt ud-
tryk, og der er kæmpe forskel på, 
hvad man signalerer, om man væl-
ger en dansk traditionel marguerit, 
et traditionelt grønlandsk smykke 
udskåret af ben, eller et smykke 
af en moderne smykkeformgiver 
med grønlandske rødder. National 
identitet bliver faktisk subtilt be-
handlet i serien. Nivis karakter er 
bestemt ikke nationalist, men hun 
er bevidst om sin nationalitet og 
har et blik ud i verden. Derfor pas-
sede mit smykke godt ind i sam-
menhængen,” siger Karen Fly. 

Et par ringe fra Ka-
ren Fly fik en rolle 
på den røde løber i 
Hollywood til årets 
Oscaruddeling, da 
skuespilleren Camil-
la Bendix havde en 
af Karens ringe på 
fingeren i anledning 

af, at hun havde en rolle i Mar-
tin Strange-Hansens film ”On my 
mind”. Også instruktørens hustru, 
Ulla, bar en ring fra Karen Fly på 
den røde løber. At det kom i stand, 
handlede mere om Karen Flys net-
værk.

”Filmens instruktør Martin Strange 
og jeg har gået i gymnasiet sam-
men, og vi faldt i snak til et jubi-
læum, efter at jeg havde vundet 
Biennaleprisen for kunsthåndværk 
og design, og han, lidt vildere, hav-
de vundet en Oscar. Camilla Bendix 

er tilfældigvis min svigerinde og 
spiller med i begge Martins kort-
film. Da han tolv år senere igen 
er nomineret til en Oscar, og skal 
have sin kone med til Oscarudde-
lingen, var det oplagt at få begge 
kvinder klædt på med mine smyk-
ker. Og det er jeg glad for, at han 
kom i tanker om,” siger Karen Fly.

&

 Håndværker
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Verdens 
bedste 

ordning
Lone Løvschal er begejstret 

for udlånsordningen. Som 
oldermand for Guldsmedelauget 

er hun naturligvis glad for, 
at dansk smykkekunst bliver 

værdsat og vist frem. Men 
hun efterlyser et lidt bredere 

udgangspunkt, når der indkøbes 
nye smykker til samlingen.

”Jeg synes som udgangspunkt, 
at det er verdens bedste ordning 
med smykkeudlånet. Intentionen 
er god, og det er vigtigt for vores 
fag og metier, at vores smykker 
bliver set. De kan være med til at 
skabe dialog, når vores politikere 
bærer smykkerne på deres offi-
cielle rejser. De viser noget særligt 
dansk frem på den måde, og også 
derfor er det en supergod ord-
ning,” siger Lone Løvschal, der er 
sølvsmed og designer.

Hun er glad for, at smykkerne ikke 
blot bliver vist frem på udstillin-
ger, men bliver båret af menne-
sker, sådan som smykkerne er 
skabt til. 

”Smykker er lavet til et samspil 
med kroppen. De skal ikke bare 
være en skulptur, men vises frem 
på et menneske. Så set fra et 
håndværker- og designperspektiv 
er det vigtigt, at smykkerne fun-
gerer på kroppen og i brug,” siger 
Lone Løvschal. 

Kig bredere ud,  
når I køber ind
Lone Løvschal har nogle ønsker til 
smykkesamlingen og til udvalget, 
der står for indkøb af nye smykker 
til samlingen.

”Det der er lidt udfordrende med 
ordningen, er, at der ikke bliver 
indkøbt så bredt, som jeg kunne 
tænke mig som oldermand for et 
håndværkslaug. Udvalget kunne 
godt kikke lidt bredere ud, når de 
vælger smykker. Jeg synes, at der 
de seneste år har været en ten-
dens til at vælge de meget koncep-
tuelle projekter frem for også at 
inddrage det gode kunsthåndværk. 
Det vil jeg gerne opfordre dem til 

at tænke på,” siger Lone Løvschal, 
der også efterlyser mere indsigt i, 
hvem der låner smykker, og hvilke 
sammenhænge de bæres i.

Nationalt 
smykkemuseum 
ønskes
Hun så også gerne, at Danmark fik 
et museum, der udelukkende er 
dedikeret til smykkekunsten, hvor 
også samlingen af smykker per-
manent kan blive vist frem. 

”Tidligere har smykkerne været 
vist forskellige steder i verden og 
i en periode på museet på Kol-
dinghus, men er, så vidt jeg ved, 

ikke tilgængelige på nuværen-
de tidspunkt. Skal man studere 
historisk og nutidig dansk smyk-
kekunst, må man besøge mange 
forskellige museer i Danmark, for 
smykkekunsten er spredt på f.eks. 
Nationalmuseet, Designmuseet og 
flere lokalhistoriske arkiver. Det er 
en skam, for vi har en lang og væ-
sentlig smykketradition i Danmark, 
og jeg mener klart, at dansk smyk-
kekunst bør have sit eget muse-
um,” siger Lone Løvschal. 

Heldigvis har Museum Kolding net-
op åbnet en udstilling med en del 
af smykkesamlingen i Søstrehu-
set i Christiansfeld. Udstillingen er, 
som man kan læse et andet sted i 
MESTER, ikke permanent, men lige 
nu uden udløbsdato. 

Oldermand for  
Kjøbenhavns  

Guldsmedelaug

Lone Løvschal
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Smykkerne 
fortæller 

historie
Smykker 
repræsenterer 
personen
Hun lægger vægt på, at 
et smykke kan repræsen-
tere den person, der har 
det på. Det er der blandt 
andet eksempler på, da politikeren 
Öslem Cekic lånte samme smyk-
ke som Jelved på en officiel rejse. 
Hun bar det ved et besøg i en mo-
ske og til et efterfølgende pres-
searrangement, og fortalte histori-
en på sin Instagramprofil. 

Kasia Gasparskis smykke Leaf har 
været en del af Statens Kunst-
fonds smykkesamling i mange år 
og har derfor været med i udlåns-
ordningen fra begyndelsen. 

Et andet eksempel er en lokalpo-
litiker fra Kolding, som lånte en af 
Kasias brocher fra serien ”Daisy 
saves the world”, som er inspireret 

Anerkendelsen af at være en dyg-
tig guldsmed, og æren ved at have 
smykker med i Statens Kunstfonds 
samling, betyder noget for Kasia 
Gasparski. Men nok så vigtigt er 
det, at hendes smykker er med til 
at fortælle historier og sætte gang 
i samtaler. Det var en af de ople-
velser, Marianne Jelved fik, da hun 
lånte halssmykket Leaf, som har 
været en del af smykkesamlingen 
i mange år.

”Marianne Jelved opdagede, at hun 
ved at bære smykket kunne starte 
samtalen, med de mennesker hun 
mødte på sine officielle rejser, et 
andet sted end ved bare at tale po-
litik. Ved at have et særligt smykke 
på, fik hun mulighed for at tale om 
det. Faktisk blev hun så begejstret 
for Leaf, at hun selv senere købte 
halskæden, og hun bar den endda, 
da hun fik malet sit portræt i an-
ledning af sit 30-årsjubilæum som 
folketingsmedlem,” siger Kasia 
Gasparski.   

af den kendte margueritbroche, 
men er i FN’s verdensmålsfarver. 
Serien består af tre brocher, som 
alle er købt til Statens Kunstfonds 
Smykkesamling, og en af brocher-
ne har blandt andet også været 
udlånt til en naturvejleder i for-
bindelse med en rundvisning, hvor 
den pågældende syntes, at det 
passede perfekt til lejligheden.

”Mine smykker giver et fint vindue 
til omverdenen, når de kommer ud 
på rejse med forskellige menne-
sker, og jeg får også historier med 
den anden vej. Engang var der for 
eksempel en, der skrev et postkort 
fra mit smykke, da hun havde det 

med på en officiel rejse til Moskva 
for ti år siden,” siger Kasia Gaspar-
ski. 

Hyldest til håndværket
Kasia Gasparski sætter håndvær-
ket i højsædet, hvilket afspejler sig 
i både de smykker, der er med i ud-
lånsordningen, og hendes smykker 
generelt. 

”Da jeg i 2001 blev inviteret til at 
deltage i Den Nordiske Smykke-
triennale, var der en tendens til et 
skifte i tiden, hvor håndværket og 
det mere kunstneriske delte sig. 

Den kunstneriske side gjorde sig 
mere fri for materialer, mens sko-
lerne blev mere tekniske og havde 
mindre fokus på design. Jeg tog 
en beslutning om, at jeg ville være 
forankret i håndværket, før jeg 
ville være designer. Det viste jeg 
med min serie Gold Stories, som er 
lavet i naturlige former i en kombi-
nation mellem finguld og 14 karat 
guld. Jeg købte et halvt kilo guld, 
som den gang kostede en femte-
del af, hvad det koster nu,” siger 
Kasia Gasparski, der fremstillede 
smykkerne ved brug af kun ild, en 
sav og en fil. Old school og tidløst 
på én gang.

”At være med i udlånsordningen 
betragter jeg som en anerkendel-
se af, at man både er en dygtig 
guldsmed og en visionær designer, 
der kan skabe smykker, som ”hol-
der”. Det er medvirkende til, at det, 
jeg fremstiller, også står for efter-
tiden,” siger Kasia Gasparski. 

Kasia Gasparski
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Smykket kan 
åbne en samtale
Marianne Jelved har altid 
et bestemt smykke på. Det 
er halssmykket Leaf, som 
Kasia Gasparski har skabt. 
Det begyndte som et lån 
fra Statens Kunstfonds 
Smykkesamling, men endte 
med, at hun selv købte det.

købte jeg det selv. Det er et genialt 
smykke og meget usædvanligt, 
fordi det ser ud, som om de enkel-
te blade nærmest ligger rundt om 
halsen, da bladene er sat sammen 
med fiskesnøre, så det ikke kan 
ses, at de er hæftet sammen,” si-
ger Marianne Jelved.

God idé med 
smykkeudlån
Netop smykkets unikke måde at 
holde bladene sammen på får 
mange til at stille Marianne Jelved 
spørgsmål til det.

”Der er mennesker, der stadig 
spørger mig, hvor jeg har smykket 
fra, fordi de lægger mærke til det. 
Især når jeg placerer det blad, der 
er af guld, så det sidder næsten 
midt på halsen. På den måde kan 
en samtale starte et andet sted 
end planlagt, ved at jeg kan for-
tælle historien om smykket, der er 
blevet meget personligt for mig,” 
siger Marianne Jelved, der også 
flere gange er blevet ringet op 

Når man ser Marianne Jelved på tv 
og billeder eller i levende live, ser 
man højst sandsynligt også Leaf 
rundt om hendes hals. Også på 
det officielle portrætmaleri, som 
kunstmaleren Mads Rye har malet 
i forbindelse med Jelveds 30-års-
jubilæum som folketingsmedlem, 
bærer hun smykket. Det er nær-
mest blevet synonymt med den 
erfarne politiker, siden dengang 
hun lånte det i en periode i slutnin-
gen af 1990’erne.

”Vi var fire-fem kvinder i Folke-
tinget, der blev opfordret til at gå 
med bestemte smykker for at vise 
dansk smykkekunst. Ud over mig 
var det blandt andet også Margre-
the Vestager. De enkelte smykker 
blev udvalgt, efter at de skulle 
passe til den enkelte i stilen,” siger 
Marianne Jelved.

Det blev Leaf fra Kasia Gasparski, 
som Marianne Jelved skulle gå 
med, og det udviklede sig til at bli-
ve hendes helt personlige smykke.

”Jeg blev meget glad for mit 
smykke, og efter et par måneder 

af folk, der har set hen-
de med smykket på og vil 
vide, hvem der har lavet 
det. 

Hun synes, at ordningen 
med, at man kan låne 
smykker fra statens smyk-
keskrin, er god, fordi der på 
den måde bliver vist dansk 
smykkekunst frem.

”Der er ingen tvivl om, at 
det er en god idé med ud-
lånsordningen. Jeg havde 
i sin tid flere forskellige 
smykker til låns, og det 
var jeg glad for. Særligt for 
Leaf, som jeg så selv købte 
bagefter,” siger Marianne 
Jelved. 

Hun har tidligere gået me-
get med en grønlandsk 
halskæde. Den var fast om hendes 
hals før Leaf, og det var også, fordi 
den havde en særlig historie.

”Jeg fik kæden af nogle grønlænde-
re, og det havde også en historie, 
jeg satte pris på. Jeg havde arbej-
det en del med opgaver i forhold til 

Grønland, og derfor fik smykket en 
særlig betydning for mig. Jeg har 
det stadig, og jeg fandt det frem 
for kort tid siden, da jeg gennem-
gik mine smykker. Smykker fortæl-
ler historier og bliver personlige,” 
siger Marianne Jelved.

Marianne Jelved

Tekst Peter Djurup

foto Steen Brogaard

Marianne Jelved bærer stort 
set altid halssmykket Leaf, som 

Kasia Gasparski har lavet. 
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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

Udvikling må ikke blive 
til afvikling
Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kom-
mune vedtog i slutningen af april at gøre 
Stefansgade på Nørrebro til en såkaldt grøn 
trafikvej. Det betyder, at der fremover ikke må 
køre fossildrevne køretøjer, altså benzin- og 
dieselbiler, i gaden.

Målet er at forhindre den gennemkørende tra-
fik, der ’smutter uden om Jagtvej’, og at mind-
ske luftforureningen. Og spørger man teknik- 
og miljøborgmester Line Barfod (Enhl.), er Ste-
fansgade kun første skridt på vejen til endnu 
flere grønne trafikveje i København.

Man må forvente, at der kommer flere lignen-
de initiativer i en række kommuner over hele 
hovedstadsområdet. De mange enkeltstående 
initiativer er udtryk for den lokale politiske og 
folkelige utålmodighed, der er i forhold at gå i 
en grønnere retning.

Jeg kan godt forstå, at man lokalt ønsker sig at 
ændre på trafik- og luftforureningen. 

Men jeg tillader mig dog alligevel at rejse en 
bekymring. For i sin iver for at udvikle lokale 
områder skal man passe på med, at man ikke 
ender med at afvikle forudsætningerne for, at 
vores fælles Storkøbenhavn kan fungere.

En af de allervigtigste forudsætninger for, 
at vi har et velfungerende Storkøbenhavn, er 

nemlig de tusindvis af lokale virksomhe-
der, der hver dag servicerer indbyggere 
og virksomheder. Enten fordi de udfører 
en opgave hos kunden, eller fordi de har 
behov for at få leveret varer til deres bu-
tik eller arbejdssted. Det gælder for ek-
sempel skraldafhentning, varelevering 
til butikker og private, og ikke mindst 
de mange håndværkere, der hver ene-
ste dag vedligeholder og istandsætter 
lejligheder og huse.

Fælles for dem alle er, at de ikke kø-
rer rundt i byen for sjov, men fordi 
der er et behov. Derfor må politiker-
ne skelne mellem erhvervstrafik, 
som for eksempel håndværkerkør-
sel og varelevering, og privat bil- og 
pendlerkørsel, når de taler om æn-
dringer i mobiliteten. 

For hvis vi ønsker en levende by, 
hvor der bor mennesker, og hvor 
der er plads til forretninger og 
virksomheder, er det nødvendigt, 
at håndværkere, varer, kunder og 
ikke mindst beboerne kan komme 
frem. Det gælder også i Stefans-
gade.

Christoffer Susé  
adm. direktør


