
PLADSALT
Vognmanden styrer byggepladsens logistik
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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

Da far var dreng….
MESTER udgives af Håndværkerforeningen København 
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medlemmer. Herudover er der tilsluttet 37 laug og branche-
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og bestyrelsen på hfk.dk/om-os
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Hvor blev jeg glad, da medierne i foråret 
gav taletid til en gruppe lærlinge, der har 
startet et oprør mod de forhold, som de 
bliver budt, når de møder ind på skole-
ophold. 

Ikke fordi lærlingenes fortællinger var 
særligt opløftende, men fordi det er 
dejligt at se, at de unge på erhvervsud-
dannelserne har en holdning til deres ud-
dannelse og tager aktion for at få ændret 
tingene.

En af de fortællinger fra lærlingeoprøret, 
som har gjort indtryk på mig, er fra en 
ung lærling, der fortæller, at han bliver 
undervist på de samme maskiner, som 
hans far blev udlært på. Og selvom me-
get var bedre, ’dengang far var dreng’, så 
er det jo helt forrykt. 

Det værste er, at historien er blevet mødt 
med et skuldertræk fra politisk side. En-
kelte politikere erklærede deres støt-
te til lærlingeoprøret med et opslag på 
Facebook, men siden da er der ikke sket 
en dyt.

Helt tilbage fra arilds tid har håndværks-
mestre og virksomheder påtaget sig 
ansvar for at uddanne fremtidens hånd-
værkere. Og nutidens vekseluddannelser 

er udtryk for en ’samfundskontrakt’, hvor 
virksomhederne påtager sig en stor del 
af uddannelsesansvaret og endda beta-
ler løn til lærlingene, når de er i virksom-
hederne. Men med de historier vi hører 
fra lærlingene, tyder det på, at samfun-
det ikke lever op til sin del af kontrakten.

Derfor må vi endnu engang kræve poli-
tisk handling!

Og der er ingen tvivl om, at det er en rig-
tig god idé at få kigget på folkeskolen og 
gjort den mere praksisorienteret. Men 
det er ikke gjort med det. 

De mange historier fra lærlingene om 
nedslidte lokaler, gammelt udstyr og 
gammel teknologi, og et (stort) behov for 
opkvalificering af underviserne, viser, at 
der er brug for, at vi investerer massivt i 
erhvervsuddannelserne. 

Derfor har jeg været inde og støtte lær-
lingenes borgerforslag om at investere i 
erhvervsuddannelserne, og jeg opfordrer 
dig til at gøre det samme. Du kan finde 
forslaget på www.borgerforslag.dk

Læs også: 
Mød initiativtageren til 

lærlingeoprøret – industritekniker 
Carl Emil Lind Christensen - her 

i MESTER, hvor han fortæller 
nærmere om, hvad der ligger 

bag utilfredsheden. Du kan også 
læse, hvad erhvervsskolernes 

lederforening mener om den kritik, 
som lærlingene rejser.
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Københavnsk 
varetegn under 

restaurering 

 
Nyholm Mastekran fra 1750 er 
under restaurering. Kom med 

på besøg på byggepladsen.

Fra grå til 
grønne byer 

 
Flere og flere mennesker 

flytter til byerne, og der 
bygges boliger på livet 

løs i mange storbyer. Men 
selvom byer er til for men-

nesker, så er bynatur en 
fundamental nødvendighed 
for at skabe attraktive byer.

TEMA Digitale  
læringsteknologier
 
Vi kigger på, hvordan erhvervssko-
lerne og virksomhederne arbejder 
med at udnytte mulighederne i nye 
digitale læringsteknologier.

Oprør! 
 
Vi tager temperaturen på 
Lærlingeoprøret, der brød lyd-
muren tidligere på sommeren.

Fortid,nutid og 
fremtid mødes 
på Designmuseum 
Danmark

 
Smukt gammelt byggeri møder 
moderne design. Kom på eksklusiv 
tur i det genåbnede Designmu-
seum Danmark med direktøren, 
som igen har slået dørene op til et 
indblik i dansk design.

Vognmanden styrer  
byggepladsens logistik
 
Thurah Transport opbevarer alle 
slags materialer, og kører dem ud til 
byggepladserne.
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PLADSALTTIL
Danmarks ældste vognmandsfirma 
styrer logistikken for håndværkere
Han kan køre både stor lastbil og kranvogn, men gør det ikke så meget mere.  
I dag går tiden blandt andet med at udvikle ”Bedre byggepladslogistik”.  
En løsning, hvor vognmandsfirmaet Thurah Transport holder styr på alt fra 
byggematerialer til spabade og saunaer for kunderne. Mød Lars Mouritsen, 
der siden 1993 har stået i spidsen for Danmarks ældste vognmandsfirma.

Tekst PETER DJURUP

foto Ricky John Molloy
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Thurah opbevarer 
byggematerialer og meget 
andet for kunderne.

”Bedre byggepladslogistik” blev lanceret 
for et års tid siden, men det har taget lidt 
tid at få håndværkerne med på modellen. 
Ifølge Lars Mouritsen er mange i bygge-
fagene lidt konservative og gør ofte, hvad 
de plejer, men der er flere og flere, der har 
fået øjnene op for fordelene. 

”Det har taget lidt tid, blandt andet på 
grund af coronaen, men siden nytår er der 
sket noget. Det er et kendt problem, at 
byggematerialer bliver beskadiget på byg-
gepladserne. Faktisk går 10% til spilde un-
der en byggeproces, blandt andet fordi de 
bliver smadret, hvis de står på fortovet ud 
for en ejendom over en weekend. Det kan 
minimeres, når materialerne står her og 
først bliver leveret, den dag de skal bru-
ges. Og så er der også tiden. 30% af tiden 
på en byggeplads går med at lede efter 
materialer,” siger Lars Mouritsen.

Odd size
Der er mange håndværkere, leverandø-
rer af byggematerialer og andre, der har 
behov for at få opbevaret det man kan 
kalde odd size materialer. Det er varer 
som tagpap og andre former for tagbe-
lægning, solceller, vinduer, døre, spabade, 
saunaer og meget andet, der ikke lige kan 
passe ind på almindelige lagre eller på en 
byggeplads. De kan i stedet stå i sikkerhed 
hus Thurah bag en indhegning, der er sik-
ret med kameraovervågning og radar. Det 
hele er leveret af en virksomhed, der leve-
rer lignende løsninger til det amerikanske 
forsvar. Så materialerne er i sikre hænder. 

”Her er 60.000 kvadratmeter, og vi kan 
opbevare alt bortset fra fødevarer. Lige nu 
er vi i gang med at bygge ud for at få mere 
plads til indendørs opbevaring, som vi har 
behov for,” siger Lars Mouritsen.

år man kører en tur ad motor-
vejen sydpå fra København, kan man næ-
sten ikke undgå at se det markante, store 
logo med en hestevogn og navnet Thurah 
Transport på den store bygning lige ved 
den første Ishøjafkørsel. 

Men der er meget lidt hestevogn over det, 
der møder en, når man drejer af og kører 
ned for enden af det store industriområde 
langs motorvejen. Her kommer man ind på 
et stort område med moderne bygninger, 
masser af gods og store lastbiler. Det er 
her Thurah Transport opbevarer materia-
ler for håndværkere og entreprenører, der 
har udliciteret byggepladslogistikken til 
vognmandsvirksomheden.

”Vognmandsfaget er gammelt, og hoved-
varen er fortsat den samme, som den altid 
har været: At fragte materialer og varer 
fra A til B. Men faget er i konstant udvik-
ling, og vi finder nye måder at udvide for-
retningen på. Her er logistikmodellen et 
godt eksempel på udviklingen,” siger Lars 
Mouritsen, der er anden generation af den 
nuværende ejerfamilie af Thurah Trans-
port.

Ny model for kendt opgave
”Det at have materialer stående for kun-
derne har vi og andre i princippet gjort 
hele tiden. Det er en måde at lave en fø-
dekanal til vores biler på, så de har noget 
at køre med. Tidligere stillede man varer 
hos en bondemand, der havde plads. Vi 
har bare konceptualiseret det og sat det i 
system, så det er blevet nemt for hånd-
værksvirksomhederne at benytte sig af 
vores logistikcenter. De bestiller materi-
alerne, og leverandøren leverer dem her. 
Når de så eksempelvis skal bruge vinduer, 
går de ind på vores portal og bestiller det 
leveret. Vi leverer fra dag til dag, og ofte 
hurtigere, så det er meget fleksibelt i for-
hold til at få det passet ind i en byggepro-
ces,” siger Lars Mouritsen. 

N
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Vinduer er i stor risiko for at blive 
ødelagt på byggepladserne. Men hos 

Thurah står de trygt og sikkert. 

Den gang kunne vognmand Christensen 
klare sig med et par hestevogne. Men så-
dan blev det ikke ved. Næste ejer var man-
den, der stadig lægger navn til virksomhe-
den, Ove de Thurah, som udvidede forret-
ningen med flere hestevogne og også med 
fremtidens transportform: bilen. 

Kranfører på Operaen
Virksomheden har siden 1881 kun skiftet 
ejer fire gange. Lars Mouritsens far over-
tog fra familien Thurah, der var anden ejer 
i virksomheden, og som altså også fortsat 
lægger navn til. 

Lars Mouritsen selv kom til virksomhe-
den i 1989 først som kørselsleder, mens 
hans bror begyndte som mekaniker i 1983. 
Da brødrenes far døde, tog Lars over som 
administrerende direktør og hans bror 
som teknisk direktør i begyndelsen af 
1990’erne.

Direktøren har selv stort kørekort og har 
gennem årene kørt overalt og leveret ma-
terialer til kunderne. Han har også styret 
kranvognen, når der skal læsses af på byg-
gepladserne, men der er ikke længere så 
meget tid til at sætte sig bag rattet. 

”Oprindeligt er jeg udlært shippingmand 
og havde egentlig tænkt, at jeg skulle til-
bage til den branche. Men så blev vores 
far desværre syg og døde, og så blev jeg 
for at drive Thurah Transport videre sam-
men med min bror. Jeg har selv kørt som 
chauffør i mange år ved siden af den dag-
lige drift, når der manglede en. Og sidst 
jeg styrede kranbilen, var da Operaen blev 
bygget i København. Her var jeg selv med 
til at levere de store betonelementer til 
byggeriet. Men det kræver, at man kon-
stant er opdateret på at styre en kranbil. 
Jeg kunne nok godt i dag, men så skulle jeg 
lige instrueres i at styre kranen,” siger Lars 
Mouritsen. 

Mindre kørsel, mindre 
trængsel
Spild er én ting, man undgår, mens en an-
den er, at man sparer tid på logistik. En 
undersøgelse fra blandt andre ejendoms-
selskabet Jeudan viser, at 18% af en hånd-
værkers tid går med materialehåndtering. 
Endelig er der også bæredygtighed og mil-
jøtænkning i logistikkonceptet. 

”Hvis man eksempelvis er ved at lave loft-
rum til taglejligheder eller en lignende op-
gave inde i byen, skal der bruges vinduer, 
kviste og døre. Hvis man bestiller varerne 
til levering hos os, bliver der kun kørt her-
til én gang, og vi kører derefter materialer-
ne ind, når de skal bruges. Så vi kører ikke 
i en trekant fra os til leverandøren og ind 
til byggepladsen. Dermed sparer vi kørsel, 
og det er både vigtigt for miljøet og for 
trængslen i og omkring København, hvor 
der er store trængselsproblemer,” siger 
Lars Mouritsen. 

Når materialerne leveres, tager Thurahs 
chauffører samtidig emballage og andet 
affald med sig og sørger for, at det bliver 
afleveret på genbrugspladsen, som det 
skal. På den måde bliver der også sparet 
på kørslen, når der ikke skal køres ekstra 
for at hente affald. 

Teleselskab som kunde i 
alle årene
Selv om Thurah Transport er 142 år gam-
mel, har virksomheden kun haft fire ejere 
gennem tiden. Den blev stiftet af vogn-
mand C. Christensen, der i 1881 stiftede 
virksomheden ”De forgyldte Nøgler”. Virk-
somhedens første kunde var Kjøbenhavns 
Telefon Aktieselskab, også kendt som 
KTAS. Telefonselskabet var stiftet året før, 
så de to virksomheder har levet et paral-
lelt liv i alle årene. Der bliver nemlig stadig 
kørt materialer for det, der nu er blevet til 
TDC. 
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Islands Brygge, og derfra gik turen længe-
re ud på Amager. Derefter var det tid til at 
flytte til Ishøj for at få mere plads til biler 
og gods.

”Fælles for adresserne er, at de alle var i 
udkanten af København på det pågælden-
de tidspunkt. Efterhånden som byen vok-
sede, blev det nødvendigt at flytte ud, hvor 
der var plads til biler og materialer. Til 
sidst flyttede vi herud til Ishøj. Det er sta-
dig det, vi kalder på kanten af København, 
hvor vi ligger godt i forhold til indfaldsve-
jene og i en afstand, der gør, at vi hurtigt 
kan komme ind og levere materialer til 
byggepladserne i og omkring byen,” siger 
Lars Mouritsen. 

Netop det at kunne levere hurtigt er vig-
tigt, da ”Bedre byggepladslogistik” netop 
handler om, at man kan få sine materialer 
hurtigt, uden at man selv skal have dem 
stående. 

 ”Materialerne skal ikke stå og blive gamle 
hos os. Hver dag en vare ikke bliver brugt, 
koster penge. Der skal være en vis form 
for omsætningshastighed,” siger Lars 
Mouritsen.

Kontorhotel til kunder
Det er oplagt at spørge vognmanden, om 
der er planer om at udvide logistikforret-
ningen til det jyske. 

”Vi har overvejet en filial et sted ved en 
storby med trængselsproblemer. Så der 
er reelt kun tre andre steder, der kan være 
relevante: Aarhus, Aalborg og Odense. 
Men foreløbig er vi ikke gået videre med 
planen. Vi koncentrerer os om København 
indtil videre,” siger Lars Mouritsen.

Til gengæld har han udtænkt et sidetilbud 
til kunder, der har materialer opmagasine-
ret på pladsen eller i en af de store haller. 
På første sal i den store bygning, hvor 
administrationen holder til, er der bygget 

Spor fra fortiden
I dag holder Lars Mouritsen sig til skrive-
bordet og styrer herfra den gamle vogn-
mandsforretning. På det moderne kontor i 
omegnen af København er der ikke meget, 
der viser, at virksomheden er fra 1881. Men 
hvis man ser efter, er der alligevel et par 
spor fra fortiden.

På døren til kantinen, hvor chauffører og 
alle andre i Thurah Transport indtager da-
gens frokost, står der ”Borgerstue”.

”Borgerstuen var i gamle dage der, hvor 
daglejere kom ind, og satte sig for at ven-
te på at få arbejde. Når der så kom en tur 
med noget, der skulle køres, gik man ud 
og fandt en i Borgerstuen, der kunne tage 
turen. Det er en del af virksomhedens hi-
storie, og det ville vi gerne fastholde her i 
vores nye lokaler,” siger Lars Mouritsen.

I dag er det dog kun de ansatte, som sidder 
i Borgerstuen, men historien om, hvordan 
man som chauffør fik arbejde før i tiden, 
bliver husket.

Et andet spor fra fortiden er en stor gyl-
den nøgle, der i sin tid var symbolet for 
virksomheden og nøglen til byens port. 

”Vognmand Christensen, der startede 
virksomheden, kaldte den for ”De forgyld-
te Nøgler”. Der har siden altid været en 
gylden nøgle i virksomheden for at vi kan 
huske, hvor vi begyndte i 1881,” siger Lars 
Mouritsen.

I udkanten af byen
Nutidens transportform er lastbil og kran-
bil, når Thurah kører ud med materialer. 
I dag råder virksomheden over 50 biler 
og har 75 medarbejdere. Virksomheden 
startede i sin tid med adresse i Ny Adelga-
de, og siden flyttede Thurah til udkanten 
af byen. Først til Christianshavn, siden til 



Fra havre og diesel  
til el og brint

14

Vognmand Henrik 
Tofteng er older-

mand for Vogn-
mandslauget. Han 

er desuden formand 
for ATL - Transpor-
tens Arbejdsgivere 
og næstformand i 

Håndværkerforenin-
gen København.

dan det præcist vil se 
ud i fremtiden, er som 
bekendt svært at spå 
om. Men Lars Mourit-
sen vil gerne give sit 
bud på udviklingen og 
udfordringerne.

”Vi får hele tiden mere 
at lave, og det vil blive 
ved. Transporten er 
stigende, fordi vi over-
tager en større mæng-
de af producentens 
transport. Transporten 
er historisk set steget 
hele tiden. Den største 
udfordring i forhold til 
transport er trængs-
len med privatbilis-
men. Her er der behov 
for at gøre noget. Jeg 
vil tro, at hvis den of-
fentlige transport blev 
gratis, og man kan 
følge efterspørgslen, 
så vil det være sam-
fundsgavnligt at flytte 
de private bilister til 
offentlig trafik, men 
det kommer næppe 
til at ske,” slutter Lars 
Mouritsen.  

Vognmandslauget 

Siden 1478 har Vogn-
mandslauget vareta-
get vognmændenes 
interesser i Køben-

havn og omegn, og det gør lauget 
stadig, selv om udfordringerne er 
nogle andre end i 1478.

”Da lauget blev stiftet, skulle man 
være medlem for at kunne levere 
til kommunen og andre kunder. Det 
var et krav dengang, og derfor var 
der laug for alle fag. Og da der altid 
har været brug for at få transporte-
ret noget - hentet skrald eller flyttet 
ting - var der naturligvis brug for et 
laug for vognmændene. Tiden er en 
anden i dag, men der er stadig brug 
for Vognmandslauget,” siger Henrik 
Tofteng, der er oldermand for Vogn-
mandslauget.

Elektriker og vognmand
Henrik Tofteng er 2. generation i 
vognmandsvirksomheden, som blev 
stiftet af hans morfar.  

”Min morfar startede sin virksom-
hed på selveste den 4. maj 1945 med 
en hestevogn, som han kørte skrald 
med. I 1948 fik han sin første lastbil, 
og derefter skete der en del udvik-
ling, selv om det jo grundlæggen-
de er det samme, vi laver den dag 
i dag, bare med nogle andre vogne 
end morfars hestevogn,” siger Henrik 
Tofteng. 

Vognmandsfaget har eksisteret lige så længe, som 
mennesker har haft brug for at få fragtet noget. Alt fra 
affald til fødevarer og byggematerialer. Det begyndte 
med hestevogne, siden blev det dieseldrevne lastbiler, 
og nu er det tredje store skift ved at gøre sit indtog i 
form af nye energiformer. Men det er ikke helt ligetil.

Henrik Tofteng er uddannet elektri-
ker, selv om han, som han selv siger, 
jo bare ville være skraldemand. Men 
morfar insisterede på, at Henrik skul-
le have en uddannelse, inden han 
kunne komme med i firmaet. 

På en måde kan man sige, at det var 
forudseende, at det blev elektriker, 
da el jo er det varme emne, når det 
gælder transport. Den private bilpark 
er ved at blive elektrificeret, men det 
går ikke helt så stærkt, når det gæl-
der den tunge transport. 

Det tredje store skift
”Først var det heste, der var drivkraf-
ten. Så blev det diesel, og nu kom-
mer det, man kan kalde det tredje 
store skift i branchen, når det gælder 
drivkraft. Nye energiformer som el 
og brint og andre løsninger er på vej, 
selv om det ikke går så stærkt,” siger 
Henrik Tofteng. 

Han vurderer, at el vil blive løsningen 
til den bynære transport, blandt an-
det med varebiler og mindre lastbiler 
til blandt andet renovation. Men når 
vi kommer over i den tungere trans-
port og længere afstande, kan det 
blive brint, der er løsningen. 

”El kan fungere i lokalområder, ek-
sempelvis til at hente affald. Men det 
kræver stadig, at der er opladnings-
muligheder. Til regional kørsel og 

Thurah
Transport

m e d l e m  a f

&

Vognmandslauget

 Håndværker
foreningen
     KbH

ekstra kontorer, der kan lejes af kunder 
med behov for et kontor i nærheden af Kø-
benhavn.

”Vi har kunder fra provinsen, der kan have 
brug for repræsentation her. Derfor har vi 
indrettet førstesalen med kontorer, som 
vi lejer ud som et kontorhotel. Her sidder 
blandt andet et jysk tagdækkerfirma, der 
har etableret sig herovre og har brug for 
at have et sted til deres medarbejdere. Vi 
har også en importør af tagpap sidden-
de her. De er begge kunder og har deres 
materialer stående, mens vi står for deres 
transport,” siger Lars Mouritsen.

Det er ikke alle og enhver, der kan leje sig 
ind. Det kræver, at man i forvejen er kunde 
i logistikcentret. 

El eller ej?
Transportbranchen har siden hestevog-
nens tid været i vækst. Behovet for at få 
fragtet varer og materialer er vokset med 
udviklingen generelt. Det er nogle andre 
hestekræfter, der trækker bilerne i dag, 
end det var på vognmand Christensens tid 
med hestevogne. Nutidens heste kræver 
diesel, og det står endnu ikke lige for, at 
man kan skifte til eldrevne lastbiler

”Man kan få elbiler, men vi kan endnu ikke 
finde nogen, der kan løse de opgaver, vi 
har. Den ene dag kører vi 200 km og den 
næste dag 700, og det gør det ikke muligt 
at styre, hvis vi skal lade op, så bilerne er 
klar til transporten. Det er lidt ligesom, 
hvis vi har en dieselbil med 20 liter brænd-
stof, der ikke kan tankes op alle steder. 
Men vi holder selvfølgelig øje med, hvor-
dan markedet udvikler sig, og så styrer vi 
vores transporter, så vi ikke kører mere, 
end det er nødvendigt,” siger Lars Mourit-
sen.

Der er dog allerede eldrevet maskineri hos 
Thurah i form af en kran, der kører på el, 
og som bruges på byggepladserne. Hvor-

Tekst Peter Djurup

foto Ricky John Molloy
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Det kræver flere 
lademuligheder, 
hvis vogmændende 
skal omstille til 
el-drevne lastbiler i 
større omfang. 

længere afstande tror jeg ikke på el. 
Lastbilproducenten DAF har lavet en 
forbrændingsmotor, der kører på ren 
brint, og det kan godt blive en brug-
bar løsning til de lange ture,” siger 
Henrik Tofteng. 

Han har selv investeret i en eldre-
vet lastbil, hvilket på nuværende 
tidspunkt er en voldsom investering. 
Bilen koster omkring to millioner 
kroner mere end en dieselbil, hvilket 
blandt andet er med til at gøre den 
enkelte vognmands soliditetsgrad 
dårligere på grund af den store lea-
singafgift på vognen. Og da solidi-
tetsgraden er en parameter, når man 

jo alle være med til at betale. Derfor 
vil en del af de øgede omkostninger 
ende hos forbrugerne,” siger Henrik 
Tofteng. 

Og så er der det med opladningen af 
de eldrevne lastbiler, som er et af de 
områder, Vognmandslauget beskæf-
tiger sig med på branchens vegne i 
forhold til kommuner og andre aktø-
rer. For uden lademuligheder hjælper 
det selvsagt ikke, at vognmændene 
skifter til ellastbiler. 

”Københavns Kommune bliver nødt 
til at stille arealer til rådighed, hvor 
bilerne kan være om natten og blive 

ladet op.  Der er lavet en rapport, der 
siger, at der ikke er behov for lade-
muligheder til lastbiler i byen; men 
det er der heldigvis flere, som har 
fundet ud af ikke holder. Jeg er lige 
kommet med i et netværk for ladein-
frastruktur til lastbiler i hovedstaden, 
og derudover har jeg haft en dialog 
med blandt andet By & Havn, der ar-
bejder på at stille et areal til rådig-
hed, som kan bruges til opladning af 
lastbiler,” siger Henrik Tofteng. 

For at illustrere behovet kommer 
han med et regneeksempel fra sin 
egen ellastbil:

”Den bil jeg har købt, kan køre 230 
km på en opladning. 5 % af energien 
skal jeg bruge til at tage containere 
op og ned med. Så er vi nede på 210 
km. Bilen er købt for at hente affald 
fra krydstogtsskibene på Langeli-
niekajen. For at jeg kan nå derud, 
kan du trække 40 km mere fra. Og vi 
skal køre flere ture om dagen, så vi 
får brug for at kunne lade bilen op i 
løbet af dagen,” siger Henrik Tofteng 
og fremhæver også en anden udfor-
dring, når det gælder opladning af 
biler i København:

”Hvis vi skal have den udbredelse af 
elbiler og ellastbiler, som man øn-
sker fra politisk side, kræver det, at 
elnettet bliver udbygget, for at alle 
bilerne kan lades op i fremtiden. Den 
udfordring er der ikke mange, der ta-
ler om blandt politikerne, men det er 
en reel stopklods for at få udbredt el-
drevne køretøjer, for det nuværende 
elnets kapacitet er langtfra stor nok,” 
lyder det fra den elektrikeruddanne-
de vognmand. 

Flere udfordringer for 
vognmændene
Opladning er ikke den eneste sag, der 
er på bordet i Vognmandslauget og 
de øvrige organisationer, der arbejder 
for branchen.

”Vi arbejder for bedre parkeringsfor-
hold, fremkommelighed og de grund-
læggende rammevilkår for at drive 
transport i København og på Frede-
riksberg. Og så er der 0-emmissions-
zoner, som er vigtige for vores med-
lemmer, for at vi kan få lov til at være 
i København og betjene vores kunder. 
Interesserne varetages af forskelli-
ge organisationer, som vi samarbej-
der med i forskellige konstellationer. 
Blandt andet DTL, DI Transport, ITD, 
der tager sig af den internatio-
nale del, og gennem Håndvær-
kerforeningen. Alle varetager 
de forskellige dele af de man-
ge områder, der er relevante 
for vores medlemmer,” siger 
Henrik Tofteng. 

Han efterlyser større interesse 
fra nye vognmandsvirksomheder 
i forhold til at være medlem af 
lauget. Med de udfordringer som 
alle har, er der god grund til at stå 
sammen, som man har gjort siden 
1478.

”Jeg kan godt være ked af, at der 
er nye vognmænd, som ikke søger 
optagelse i lauget. Vi er rigtigt 
gode til at finde løsninger for vo-
res kunder på alles vegne, og vi 
holder øje med, hvad der kommer 
af sager, og sørger for, at medlem-
merne er orienteret,” siger Henrik 
Tofteng og giver et par eksempler:

”Der er lige nu kun én vognmands-
virksomhed, der har hjemme i Kø-
benhavns Kommune. Det vil sige, 
at det kun er den, der får besked, 
når der er nye, relevante tiltag i 
kommunen. Men her holder vi øje 
på alles vegne og sørger for at 
melde ud, når der er taget beslut-
ninger eller er tiltag, der påvirker 
vores medlemmers forretninger. 
Vi går også ind i sager, der er væ-
sentlige for medlemmerne i deres 
daglige drift. Jeg har selv været 
ude for at modtage et jordsags-
gebyr seks måneder efter, at vi 
har kørt jord for en kunde. Det er 
et problem, da det bliver svært 
at efterfakturere kunden for det. 
Derfor går vi i dialog med kommu-
nen for at få fremrykket den type 
gebyrer, så vi kan få det med ind 
i opgaven fra starten. Det gavner 
alle andre i branchen, og der er 
derfor god grund til at støtte op 
om Vognmandslauget. Den en-
kelte vognmand glemmer, at der 
sidder nogle organisationsfolk og 
bruger både arbejdstid og fritid på 
at undgå den type problemer. Men 
det kan vi kun gøre, hvis vi har 
medlemmer, der bakker op om ar-
bejdet,” siger Henrik Tofteng. 

som vognmand giver tilbud på of-
fentlige udbud, har det en afledt ne-
gativ effekt. Det kan også være med 
til at holde vognmænd tilbage fra at 
investere i ellastbiler.

Lademuligheder 
efterlyses
”Det kan reelt ikke betale sig fra start. 
Men vi er nødt til at gøre noget, og 
vi skal have forbrugerne med, for de 
skal være med til at betale den grøn-
ne omstilling. Det koster at stille om 
og gøre noget for klimaet, og vi skal 

Vognmandslauget
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Københavnsk vartegn  
under restaurering

Mastekranen er formentlig den 
ældste af sin slags, der stadig 
står originalt i Europa. Og den 
er et studie i originalt hånd-
værk, som ikke ses hver dag. Mastekranen, 
som blev fredet i 1918, er en af flere frede-
de bygninger, som ejes af Forsvaret. Det er 
derfor Forsvarsministeriets Ejendomssty-
relse der er bygherre for restaureringen 
og varetager projektledelsen.

Hele restaureringsprojektet omfatter en 
del håndværksfag, og dermed mange 
håndværkere, som arbejder sammen side 
om side på det specielle projekt. Her har 
der både været brug for murere, tømrere, 
malere, VVS’ere, stenhuggere og stukka-
tører.

Selve kranen står på jorden og rækker ud 
over vandet. Rundt om den er bygget en 
murstensbygning i klassiske gule mursten.

Bygningen rundt om 
mastekranen er pakket 

ind i stilladser under 
restaureringen.

Mastekranen blev bygget i 1749-50. Her er den fotograferet i 1913.

Stolt står den i havnen og 
rækker sig mod himmelen. 
Som et monument over 
en svunden tid, hvor Dan-
marks flåde byggede og 
reparerede deres egne ski-
be på Holmen. Mastekra-
nen blev bygget under Fre-
derik den 5. i 1749-50, og er 
nu under restaurering.

Tekst Peter Djurup

foto Rie Neuchs

Foto Kristian Hude

Billedkilde Nationalmuseet
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blev slået af en ekspert 
fra Vikingeskibsmuseet i 
Roskilde på et rebslageri 
i Sverige, ” siger Jens Riise 
Kristensen.

Maler fra 
rappellingtov 
For foden af mastekranen, 
på kanten til havnebas-
sinet står malermester 
Mogens Hvidtfeldt, hvis 
virksomhed har stået for 
maleropgaven på kranen. 
En umiskendelig duft af 
tjære strejfer ens næsebor, 
på trods af at der er vind 
i hår og sejl på denne for-
sommerdag. 

Malerfirmaet Hvidtfeldt 
& Hansen ApS er vant til 
restaureringsopgaver på 
historiske bygninger, men 
mastekranen skiller sig al-
ligevel ud fra mange af de 
opgaver, firmaet tidligere 
har løst. 

”Det er en anderledes og 
spændende opgave. Selve 
konstruktionen er impo-
nerende med tømmeret, 
der er bundet sammen med tov. Det er 
jo ikke noget man ser hver dag. Vi har 
stået for at tjære selve kranen og tov-
værket, og den opgave kræver en maler, 
der ikke lider af højdeskræk. Arbejdet 
er blevet udført af malere i lift og af en 
maler, der har taget et kursus i rappel-
ling, siger Mogens Hvidtfeldt. 

Maleren havde en professionel rappel-
linginstruktør til at hjælpe sig med sik-
kerheden. Og heldigvis har vejret været 
med malerne under opgaven, for meget 
vind på havnen er selvfølgelig en udfor-
dring, når man skal hænge i et reb og 
male. Men det har heldigvis ikke været 
et problem, så alt er selvfølgelig gået 

”Man siger at murstensbyggeriet er 
bygget for at beskytte kranen mod 
vind og vejr. Men det var også for at 
spare på tømmeret, at man lavede 
murstensbygningen, hvilket man kan 
læse i fredningsbeskrivelsen for byg-
ningen,” siger Jens Riise Kristensen, der 
sammen med Per Lundgaard fra arki-
tektfirmaet Fogh og Følner Arkitekter 
A/S, er arkitekt på restaureringen.

Arkitektfirmaet Fogh & Følner Arkitek-
ter A/S har, som en del af Forsvarsmi-
nisteriets Ejendomsstyrelses ramme-
aftale med den kongelige bygnings-
inspektør, fået tildelt opgaven med at 
gennemføre projektet, fra opgaven er 

forsvarligt til, da tjæren skulle på. 
Der er brugt to slags tjære. En Linoli-
etjære til træværket samt en Ægte 
Trætjære til tovværket.

Tjære og oksefedt til 
tovværket
Den Ægte Trætjære blev varmet op 
og iblandet 20% oksefedt. 

”Vi kunne se i de gamle optegnelser, at 
kranen og tovværket var blevet behand-
let med en såkaldt ”lapsalving”, og for 
at finde ud af, hvad det præcist var, fik 

sat i gang af Forsvarsmi-
nisteriets Ejendomssty-
relse, herunder at invitere 
håndværksvirksomhe-
der til at give tilbud på de 
forskellige opgaver, samt 
udvælge de håndværkere, 
der nu har været i gang 
siden påsken 2022. Hele 
projektet er klar ultimo 
2022. 

Surret sammen 
med tov
Mastekranen skulle kunne 
løfte de tunge master, når 
de enten skulle sættes på 
eller tages af flådens ski-
be. Og den blev også brugt, 
når et skib skulle kølhales, 
som det hedder, når man 
vender et skib om på siden. 
Det var nødvendigt for at 
reparere og vedligeholde 
skibene, som dengang alle 
var bygget af træ.

Det samme er selve kra-
nen, og her er en særlig 
detalje at lægge mærke til. 

”Al tømmeret på toppen af 
kranen er bundet sammen 

med tykke hampetove. Der er ikke en 
bolt, skrue, nagle eller andet metal, der 
holder masten sammen. Det er en helt 
særlig konstruktion, som ikke bliver set 
mange andre steder,” siger Jens Riise 
Kristensen. 

For at vedligeholde den specielle kon-
struktion, har det været nødvendigt at 
skaffe nyt hampetov, og det er langt 
fra ligegyldigt, hvordan det er produ-
ceret. 

”Det er håndslået hamp, som ikke frem-
stilles ret mange steder, og det er ikke 
nemt at finde den rigtige hamp. Der er 
anvendt det helt rigtige hampetov, der 

Mastekranen er surret 
sammen med tovværk. 
Jens Riise Christensen 
har været arkitekt på 
restaureringsprojektet 
sammen med kollegaer 
fra Fogh og Følner 
Arkitekter.

Malermester Mogens Hvidtfeldts 
firma har blandt andet stået for 

tjæring af tovværket.



22 23

vi hjælp fra en tidligere ansat på Vi-
kingeskibsmuseet. Det er en blanding 
af tjære og oksefedt, som gør, at tov-
værket får en slags voksbehandling 
og derved bliver imprægneret bedst 
muligt mod vind og vejr,” siger Mo-
gens Hvidtfeldt. 

Og med kranens mere end 200 år på 
bagen må man konstatere, at behand-
lingen er effektiv. Der er kun lidt af 
træværket på kranen, der skal udskif-
tes som en del af den aktuelle restau-
rering. 

Udfordrende 
tilbudsgivning
Mogens Hvidtfeldt har stor erfaring 
med restaureringsopgaver på histo-
riske bygninger. Men mastekranen er 
alligevel en af de mere specielle op-
gaver. Og det har også gjort tilbuds-
givningen lidt mere udfordrende end 
andre opgaver. 

”Det er lidt som at stikke en finger i 
vejret, når man skal regne tidsfor-
bruget ud på en opgave som denne 
her. Den ligner ikke mange andre. Det 
er sjældent, at en opgave skal løses 
fra et rappellingtov for eksempel. Og 
konstruktionen er heller ikke noget vi 
arbejder på hver dag. Men jeg har hel-
digvis erfaring med, at udregningerne i 
sidste ende passer med lidt gynger og 
karusseller,” siger Mogens Hvidtfeldt. 

Fogh & Følner har fra deres side af bor-
det haft samme udfordring. Men som 
Mogens Hvidtfeldt har de stor erfaring 
med historiske bygninger, hvilket kom-
mer dem til gode.

Mur med spil i
Den gule murstensmur rundt om ma-
stekranen er primært bygget for at 
beskytte kranens trækonstruktion, men 
den har ifølge Jens Riise Kristensen 

også en stabiliserende effekt. Som en 
del af restaureringen skal muren fuges, 
og en del af murstenene skal skiftes ud, 
da de med årene ved havnen er forvit-
rede. 

Øens Murerfirma har haft syv murer-
svende i gang i 12 uger med at få den 
gamle mur restaureret. Muren består af 
en blanding af de såkaldte munkesten 
og flensborgsten. Lennart Rezzoug er 
produktionschef i virksomheden og har 
haft ansvaret for entreprisen.

”Man har oprindeligt ved opførelsen 
brugt de mursten man havde. Forment-
lig fra andre bygninger, der er blevet 

En anden ting, som murerne mødte i 
deres arbejde på mastekranen, var, at 
en del af stenene tidligere var blevet be-
handlet med sort bejdse. 

”Man har gjort det ved en tidligere re-
staurering for at fastholde de gamle 
stens udtryk. Mange af dem er naturligt 
blevet lidt sorte med tiden på grund af 
vind og vejr, og derfor har man forsøgt 
at ramme det samme udseende med 
nye sten,” siger Lennart Rezzoug. 

Nænsomt arbejde
Når man skal omfuge en mur, skal den 
gamle fuge først kradses ud, og når 
man har med snart 300 år gammelt 
murværk at gøre, skal det gøres for-
sigtigt. Særligt sydsiden af muren var 
medtaget på grund af sol og vind, og 
her er hele muren blevet omfuget.  

”Det er vigtigt at vi ikke ødelægger 
murstenene, når vi kradser den gamle 
mørtel ud. Derfor kører vi ikke bare med 
en fugekradser, som vi ville gøre på ny-
ere bygninger, for så ville vi risikere at 
beskadige murstenene, og at nogle sten 
ville flække. I stedet skærer og banker vi 
fugen ud. Målet er kun at skifte de sten, 
der virkelig ikke kan bevares, for histori-
en er vigtig,” siger Lennart Rezzoug.

Våbenskjold bevares  
for eftertiden
På mastekranens mur ud mod vandet 
sidder Kong Frederik den 5.’s våben-
skjold og pryder bygningen, ligesom 
det er tilfældet på flere af de andre 
bygninger på Holmen. 

Våbenskjoldet er hugget i sandsten 
og er godt bevaret gennem tiden. Men 
som en del af restaureringen af ma-
stekranen, har man fået det afstøbt, så 
det kan bevares for eftertiden. 

revet ned. Derfor er 
der forskellige typer 
sten i den tykke mur. 
Samtidig har tiden 
gjort, at muren har 
fået et særligt spil i 
farverne, og derfor 
har vi fundet brugte 
mursten til de steder, 
hvor stenene er ble-
vet skiftet. Det gør, at 
vi bevarer udtrykket, 
så der ikke er steder, 
hvor stenene ser alt 
for nye ud,” siger Len-
nart Rezzoug. 

Ud med 
cementen
Han skønner, at de har 
skiftet mellem 1.500 
og 2.000 sten, og de 
har derudover omfu-
get tre af de fire sider 
på muren. Fugerne 
er lavet i kalkmørtel, 
ligesom da den op-
rindeligt blev bygget. 
Men i arbejdet med at 
fjerne de gamle fuger 
er der dukket cement-
mørtel op fra tidligere 
tiders restaurering. 

”Man har tidligere ikke 
gået så meget op i at 
fastholde metoder og 
materialer så tæt på 
de oprindelige, som vi 
gør i dag. Derfor har 
man brugt cement 
for omkring 20-30 

år siden. Det er et godt produkt, men 
kalkmørtel og cementmørtel arbejder 
ikke ens og må derfor ikke blandes sam-
men. Og i dag går ejerne af de historiske 
bygningsværker, som i dette tilfælde er 
Forsvaret, heldigvis langt mere op i at 
fastholde bygningerne, som de oprinde-
ligt er skabt,” siger Lennart Rezzoug. 

Våbenskjoldet på mastekranen 
bliver afstøbt så modellen 
bevares for eftertiden.

Lennart Rezzoug har haft syv 
murere i gang med at restaurere 

muren rundt om mastekranen.
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magen til det, der har siddet på byg-
ningen, siden den blev bygget,” siger 
Henrik Nygaard Svensson. 

Den nye model af våbenskjoldet bliver 
lavet i gips. Afstøbningen af sandstens-
relieffet er lavet i et silikonemateriale, 
som bruges til at lave støbeformen. 
Her fylder stukkatøren gipsen i. Gipsen 
bliver løbende glattet ud, efterhånden 
som den fyldes i formen, og når den er 
fyldt, skal gipsen tørre.

Til hele opgaven er der afsat 
to uger, og heraf går der to til 
tre dage til at støbe den nye 
form. 

Nøjagtig kopi
Det at få lavet afstøbnin-
gen, så den ser ud helt som 
den oprindelige afstøbning, 
er ikke et problem på denne 
opgave, da våbenskjoldet er 
i god stand, og det derfor 
ikke er svært at se, hvordan 
det ser ud på afstøbningen. 
Men sådan er det ikke altid, 
fortæller Henrik Nygaard 
Svensson.

”Det er flere eksempler på, 
at man så at sige har æn-
dret på historien. Hvad der 
oprindeligt har været æbler 
på et relief eller en stuk kan 
blive til blomster, når man 
senere skal restaurere det. 
Simpelthen fordi det bliver 
for svært at se, hvad det 
oprindeligt har forestillet. 
Men det er ikke tilfældet her, 
fordi sandstenen er i så god 
stand, at der ikke er tvivl om, 
hvordan våbenskjoldet skal 
se ud,” siger Henrik Nygaard 
Svensson. 

Det er stukkatør Henrik Nygaard Svens-
son og hans medarbejdere, der står for 
den opgave. 

Stukkatørerne skal op i toppen af stil-
ladset for at afstøbe det store relief, 
og selv om meget stukarbejde fore-
går i højden, er det ikke hver dag, der 
arbejdes på en mastekran på kanten til 
vandet. 

”Det er en speciel og spændende op-
gave. Vi afstøber våbenskjoldet, og af-
støbningen skal bagefter stå i maste-
kranen, som har åbent for publikum 
til arrangerede omvisninger. På den 
måde har det to formål at afstøbe. Der 

er mulighed for at vise afstøbningen 
frem, og samtidig er modellen bevaret 
for eftertiden, hvis sandstenen med ti-
den forvitrer og skal genskabes,” siger 
Henrik Nygaard Svensson. 

Ny form bliver støbt
Efter at have lavet afstøbningen på kra-
nen går turen til værkstedet i Vanløse, 
hvor gipsmodellen af våbenskjoldet 
skal støbes. 

”Våbenskjoldet er så stort, at vi skal 
støbe det i tre stykker. Derefter samler 
vi det, så det kommer til at fremstå helt 
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S t e n k o n s e r v a t o r

Leif Vognsen

M a l e r f i r m a

Hvidtfeldt og  
Hansen ApS

m e d l e m  a f 

Københavns  
Malerlaug

M u r e r f i r m a

Øens  
Murerfirma A/S

M e d l e m  a f

Københavns  
Murerlaug

s t u k k a t ø r e r

Ove H. Svensson  
og Søn A/S

M e d l e m  a f

Stukkatørlauget

V V S

Tvilling VVS ApS

M e d l e m  a f 

TEKNIQ Arbejdsgiverne

T ø m r e r

Kjell Pedersen  
Entreprise A/S

M e d l e m  a f

Københavns 
Tømrerlaug

Fakta om mastekranen
Nyholms Mastekran stod færdig 
hen mod slutningen af 1750. Den 
indmurede kran er den første af 
sin art i Danmark, og det særegne 
kranhoved vidner om ingeniør-
mæssig nytænkning.

Kranens tømmerstykker er holdt 
sammen med såkaldte vulinger 
– dvs. tovværkssurringer, hvilket 
gør det lettere at reparere enkelte 
stykker af kranen og samtidig und-
gå den ødelæggelse af tømmeret, 
som bolte ville kunne medføre, ved 
at vand kunne trænge ned i bolte-
hullerne med alvorlige rådskader 
til følge.

Afstøbningen af våbenskjoldet 
som Henrik Svensson og hans 
medarbejdere har lavet, bliver 
senere udstillet i mastekranen. 

De står for restaureringen

Samt følgende medlemmer 
af Håndværkerforeningen
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den helt traditionelle, tusindårige teknik. 
Men også de store sandstensrelieffer 
under taggavlen, de såkaldte frontoner, 
er blevet restaureret. Dele skal nyhug-
ges, og dele kan bevares og er blevet 
tilbagehugget. Det er gjort med kombi-
neret hjælp fra robotteknik og i høj grad 
også med håndkraft af en stenhugger. 
Så her møder urgammelt håndværk helt 
moderne teknologi. Frontonen mod vest 
over museets hovedindgang er færdig-

hugget og monteret. Mod øst og Ama-
liegade står det færdigt ved årsskiftet 
2022/23.

”Vi har været i gang med at forberede 
den store restaurering siden 2015. Hu-
set var i meget dårlig stand, da det ikke 
var blevet vedligeholdt i mange år, og 
derfor krævede det en gennemgriben-
de omgang. Blandt andet var vinduerne 
meget miserable, men nu er de blevet 

fter to års renovering af mu-
seet, der ikke har været så gennemgri-
bende sat i stand i 100 år, kan alle igen 
komme på en spændende tur i designets 
verden i tæt sammenhæng med det 
gode håndværk.

Bredgade har en helt særlig stemning. 
Her ligger, ud over Moltkes Palæ, en lang 
række andre palæbygninger og andre 
flotte huse fra Københavns fortid. I num-
mer 68, i det gamle 
kongelige Frederiks Ho-
spital, der oprindeligt 
blev bygget i midten af 
1700-tallet under Fre-
derik den 5., ligger De-
signmuseum Danmark 
– tidligere Kunstindu-
strimuseet. Museet har 
haft til huse her siden 
1920’erne, hvor Kaare 
Klint stod for muse-
ets indretning, efter at 
hospitalet var flyttet til 
Blegdamsvej. 

Her møder fortiden på 
alle måder fremtiden, 
når man ser på byg-
ningen efter den store 
restaureringsproces, 
og på de spektakulæ-
re udstillinger, som 
museet byder på. Over 
indgangene mod øst 
og vest er der prydet 
med relieffer i sand-
sten, blandt andet de 
særlige kartoucher 
med Frederik den 5.’s 
våbenskjold. Begge 
kartoucher er blevet 
nyhugget af en sten-
huggermester efter 

Fortid,  
nutid og  
fremtid
Håndværk og design 
hænger uløsligt sam-
men. Derfor har der 
altid været et tæt bånd 
mellem Designmuse-
um Danmark og Hånd-
værkerforeningen. 

Smukt gammelt byggeri møder moderne design. 
Kom på eksklusiv tur i det genåbnede Designmuseum 
Danmark med direktøren, som igen har slået dørene op 
til et indblik i dansk design.

Sandstensreliefferne over 
indgangsdøren er blevet restaureret.

En stor del af det oprindelige marmorgulv 
er blevet udskiftet.

E

Tekst Peter Djurup

Foto Designmuseum Danmark 
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sat i stand fra bunden og er blevet malet 
med linoliemaling. Vi har kunnet se, at 
noget af træet til vinduerne stammer 
fra den oprindelige tagkonstruktion, så 
det er altså træ helt tilbage fra 1700-tal-
let. Efter at alle vinduer er blevet reno-
veret, kan de formentlig holde mange, 
mange år igen,” siger museumsdirektør 
Anne-Louise Sommer, der selv har væ-
ret aktivt med i hele processen fra søg-
ning af penge til projektet, og til museet 
nu kan åbne i en helt ny stand, og med 
nye udstillinger.

Gulvet er en historie for sig. Det 
oprindelige gulv er fliser frem-
stillet af marmor fra Gjelle-
bæk Stenbrud i Sydnorge, men 
halvdelen af de store marmor-
fliser var ødelagte, revnede, og 

indimellem decideret flækkede, og de er 
derfor blevet erstattet af nye fliser. Igen 
af norsk marmor, men denne gang det 
Nordnorske brud i Fauske, da Gjellebæk-
bruddet er lukket.

Dypkoger under gulvet
”For 100 år siden var det arkitekten 
Kaare Klint, der sammen med Ivar Bent-
sen og Thorkild Henningsen stod bag 
den første store restaurering af huset. 

Kaare Klint ville have lagt varme i gul-
vet af æstetiske grunde, og derfor blev 
der bygget et kæmpestort varmeanlæg 
under gulvet. Det blev udviklet af frem-
trædende ingeniører og var ’state of the 
art’ i 1920’erne. Varmekilden var dati-
dens fjernvarme, og systemet fungere-
de i princippet som en kæmpe dypkoger, 
hvor en omfattende rørføring gennem-
løb i underjordiske kanaler i betondæk-
kene. Problemet var bare, at varmen 
ikke kun steg op, men også ned, og at 
det fik undergrunden til at blive varm, 

det hele i detaljer, før hun kunne søge 
midler hos de store private fonde til den 
store restaurering. 

3D-printet design
Danmarks Designmuseum blev grund-
lagt som Kunstindustrimuseet i 1890 
af blandt andre Industriforeningen i 
Kjøbenhavn  (nu Dansk Industri) og Ny 
Carlsberg Museumslegat, og med Hånd-
værkerforeningen som en stærk støtte 
af museet. Formålet var, dengang som 
nu, at vise det bedste inden for dansk 
design og kunstindustri frem. Og det 
formål lever museet til fulde op til med 
sine nye udstillinger. 

Noget at det første, der møder os på 
vejen rundt, er to kæmpestore, gennem-
sigtige, 3D-printede skulpturer, der med 
bløde former snor sig fra loft til gulv 
skabt af den unge arkitekt Mikkel Niel-
sen. Det er en del af udstillingen ”The 
future is present”, som skal vise design, 
der peger ind i fremtiden og kan hjælpe 

os med nogle af de udfor-
dringer, vi som samfund 
står med nu og fremover. 

”De to former er noget 
at det største, der er 
3D-printet indtil nu. For-
målet med dem er blandt 
andet at give inspiration 
til industrien i forhold til 
mulighederne med ma-
teriale og 3D-print,” siger 
Anne-Louise Sommer.

Udstillingen er skabt af 
det fremadstormende ar-
kitektstudio Spacon & X.

Klar til akutte 
emner
Museet ønsker på alle må-
der at vise, hvordan de-
sign har en indflydelse på 
samfundet. Både når det 

gælder produktion, industri og hånd-
værk, og selvfølgelig også, hvordan de-
sign er en del af alle menneskers liv.

En af de nyudviklede aktiviteter er 
AKUT. Et helt rum på museet dedikeret 
til at skulle kunne skifte udstillings-
emne nærmest fra den ene dag til den 
anden, når et nyt, relevant og aktuelt 
emne melder sig.

”Vi vil gerne tage aktuelle emner op, 
når de opstår. Derfor har vi indrettet 
Akutrummet, så det kan lade sig gøre. 
Den første udstilling vi har, handler om 
bæredygtighed i modeindustrien. Det er 
et emne, der med god grund er oppe i 
tiden, og som vi med udstillingen gerne 
vil sætte i perspektiv. Vi har jo i den rige 
del af verden i mange år købt tøj, som 
vi ikke får brugt, eller som bliver slidt 
hurtigt op, hvorefter vi køber noget nyt. 
Else Skjold, der er lektor på Det Kongeli-
ge Akademi, har været med til at skabe 
udstillingen, og hun taler jo for, at det 
mest bæredygtige, vi kan gøre i forhold 
til vores tøj, er at gå i det til det er slidt 
op, og i øvrigt reparere det frem for at 
købe nyt hele tiden,” siger Anne-Louise 
Sommer.

På udstillingen er der eksempler på 
designere, der arbejder med bæredyg-
tighed og såkaldt slow fashion. Blandt 
andre Lærke Bagger, der er kendt for 
sit strikkedesign, sur le chemin Design 
Studio, La Femme Rousse og Artikel 
København. Du kan også se, hvordan vi 
gennem tiderne har opbevaret vores tøj 
fra dragkisten, over Børge Mogensen og 
Grethe Meyers ”Boligens Byggeskabe” til 
garderoben og til Louise Campbells flot 
svungne tøjreol med navnet ”Det hen-
slængte klædeskab”, der appellerer til, at 
man viser sit tøj frem som et kunstværk 
i hjemmet.

Ud over selve udstillingen i AKUT er det 
planen, at der skal arrangeres foredrag 
og andre aktiviteter inden for det aktuel-
le emne, der bliver sat på dagsordenen.

hvilket skabte ustabilitet i fundamentet. 
Vi befinder os jo på opfyldt havbund i 
denne del af byen,” siger Anne-Louise 
Sommer.

Problemet med det gamle gulv har be-
tydet, at hele huset og fundamentet har 
sat sig, og at omkring halvdelen af mar-
morgulvfliserne er blevet ødelagt. Men 
nu har vi fået et nyt varmesystem ind-
støbt i nye betondæk, og der er kommet 
nye flotte marmorfliser på.

”Vi kunne ikke få den oprindelige norske 
marmor, da det brud, den kom fra, ikke 
eksisterer mere. Men vi har fundet en 
anden type, der ligner den gamle me-
get,” siger Anne-Louise Sommer.

Under gulvet går der en ingeniørgang 
med en omkreds på 1 gange 1 meter, 
som har været brugt til at vedligehol-
de det gamle varmesystem. Den gang 
har museumsdirektøren selv kravlet 
hele vejen igennem for med egne øjne 
at se, hvordan museets undergrund så 
ud. For, som hun siger, ville hun vide 

Under gulvet blev der i 1920'erne lagt 
vandbaseret varme.

Den oprindelige marmor på gulvet stammer fra Norge, og 
det samme gælder de nye marmorfliser.

To kæmpestore skulpturer af arkitekt Mikkel Nielsen 
viser hvad der er muligt med 3D print. 
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Sværdprydelser i 
historiske montrer
Vi kender det alle sammen. Det med at 
samle på noget. I mange hjem er der 
gennem tiden blevet samlet på alt fra 
frimærker til møbler. Det at have mange 
ting kan ende med at blive en samling, 
og når man har samlet tilpas meget, bli-
ver det nærmest et museum. Det viser 
Designmuseet i udstillingen WONDER, 
der består af fem udstillingssale i for-
skellige størrelser og med hvert sit tema. 

Gennem tiderne har Designmuseet fået 
doneret mange samlinger. Bandt andet 
fra murermester 
og arkitekt J.W. 
Frohne, der i sidste 
halvdel af 1800-tal-
let var samler af 
kunst, møbler og 
noget så specielt 
som lysesakse. 
Frohne donerede 
dele af sin samling 
til museet, mens 
han var i live, og de 
indgår nu i udstil-
lingen WONDER. 
Her kan du blandt 
andet se et stort 
udvalg af lysesak-
sene samt den ah-
lefeldtske brude-
kiste med udsøgt 
træskærerarbej-
de fra 1500-tallet, 
som museet købte 
på auktion efter 
Frohnes død.

En anden samling, 
som er fundet frem 
fra museets maga-
siner til udstillin-
gen, er den fineste 
samling i verden af 
japanske sværdpry-
delser fra samura-
itidens Japan, de 
såkaldte tsubaer. 

”Museets første direktør, Pietro Krohn, 
indsamlede selv sværdprydelser til 
museet, men hans samling gled i bag-
grunden, da lægen Hugo Halberstadt 
donerede sin samling til museet i 1940. 
Halberstadt blev først af Krohn sat til 
at registrere museets første samling og 
donerede sidenhen sin egen. Halber-
stadts store samling har været udstil-
let hele tiden, men som noget helt nyt 
får vi museets egen, indtil nu glemte 
samling frem. Og de to samlinger udstil-
les nu side om side. Både for at vise de 
imponerende mange sværdprydelser 
fra Halberstadt, men også for at vise 
perspektivet i, at en samling pludselig 
kan blive overgået af en anden,” siger 
Anne-Louise Sommer. 

har dækket bord i hele borddækningens 
historie. Her er Amorprydede tallerke-
ner, terriner formet som kålhoveder og 
drikkebægre af sølv i kæmpe størrelser. 

Du kan se udviklingen fra Renæssancen 
til Modernismen og helt frem til i dag 
med Mega Mussel fra Royal Copenha-
gen. Det er et skue i tiderne, som stil-
mæssigt har udviklet sig fra det vilde 
og voldsomme til det fine og sarte og 
til det enkle. Og det er ikke kun taller-

Kaare Klint tegnede i 1940’erne seks 
meget smukke teaktræskabinetter til de 
mere end 1.700 sværdprydelser fra Hal-
berstadt. Og nu har de unge arkitekter 
Mathias Mentze og Alexander Ottensten 
så tegnet et bord i Kaare Klints ånd, 
hvor den glemte samling er udstillet. 
Fortid bindes sammen med nutid på fle-
re af udstillingerne i det flotte museum. 

Borddækning  
gennem tiderne
Et andet sted, hvor du får en tur i tids-
maskinen, er med udstillingen ’Bord 
dæk dig’. Her kan du se, hvordan man 

kener, bestik og glas, der viser udviklin-
gen. Bordene, der er dækket op, passer 
selvfølgelig ind i den tid, borddæknin-
gen er fra. 

Former og farver
Den sidste udstilling vi kommer igen-
nem, er en vandring i formgivningens 
verden gennem tiderne. Her er maleri-
et kombineret med kunsthåndværk og 

møbeldesign. Steltonkanden, 
Ægget og Syveren vises side 
om side med kunstværker 
fra samtiden, og ikke mindst 
Thorvald Bindesbølls verdens-
berømte Carlsberg-etiket fra 
1897. 

”Den er jo et tidligt eksempel 
på et brand, der holder. Histo-
rien fortæller, at Carlsbergs 
daværende direktør ikke ville 
betale, hvad Bindesbøll vil-
le have. Men Bindesbøll skal 
have sagt, at ”denne etiket 
kommer til at holde mange år 
frem, hr. direktør”. Han fik sine 
penge, og fik jo ret,” siger An-
ne-Louise Sommer.

Formens Magi, der er over-
skriften på udstillingen, viser 
værker fra Thorvald Bindes-
bøll, Arne Jacobsen, Finn Juhl, 
Hans J. Wegner, Nanna Ditzel 
og Louise Campbell og slutter 
med en farveeksplosion i røde 
nuancer med blandt andet 
Verner Pantons farverige sto-
le og lamper. 

Slår et slag for det  
gode håndværk
Når man beder direktøren 
give sine tre bud på, hvad man 
absolut ikke må gå glip af, når 
turen går til designmuseet, 
bliver det første gang et lidt 
vaklende svar. 

”Det er som at vælge mellem sine børn. 
Men hvis jeg skal gøre det, vil jeg frem-
hæve de to store 3D-printede former 
på The Future is Present. WONDER med 
sværdprydelserne og vores øvrige 
gamle samlinger må være nummer to, 
og så Formens Magi som den tredje,” si-
ger Anne-Louise Sommer. 

På hele turen gennem museet står det 
tydeligt, at det gode design, kunsthånd-
værk og håndværk hænger uadskilleligt 
sammen. Det er ingen nyhed, men har 
gennem tiderne været mere i fokus end 
det er i dag. 

”Vi er et læringsmuseum for det gode 
håndværk og design. Det er vores 
grundlag. Og med vores udstillinger vi-
ser vi sammenhængen mellem discipli-
nerne og vil på den måde gerne slå et 
slag for det gode håndværk,” siger An-
ne-Louise Sommer. 

"Formens magi" byder blandt andet på Verner Panton, 
Arne Jacobsen, Nanna Ditzel og Louise Campbell.

Medlemsarrangement
Tag med Håndværker-
foreningens Aktivitetscenter 
på besøg på Designmuseum 
Danmark. 

Læs mere og tilmeld dig på "Bord dæk dig" viser bordækningens 
udvikling gennem tiderne.

Designmuseum  
Danmark
Bredgade 68  
København

Åbningstider: 
tirsdag til søndag kl. 10-18,  
torsdag kl. 10-20.

hfk.dk/aktivitetscenteret
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Tekst Jakob Bo Andersen

foto Seth Nicolas

3daysofdesign

Carpentry 
Craft \ KBH

et var første gang, at Køben-
havns Snedkerlaug deltog ved 3daysof-
design-festivalen, der siden 2014 har 
været en årlig festival for dansk design. 
Men det at udstille og vise det ypper-
ste håndværk frem ligger dybt i laugets 
DNA.

”I 40 år, fra 1927 til 1966, stod Snedker-
lauget bag Københavns Snedkerlaugs 
årlige udstilling (ikke at forveksle med 

Snedkernes Efterårsud-
stilling, red.), og her har 
offentligheden mødt 
mange af Danmarks dyg-

tigste snedkere og dansk designs store 
navne for første gang. Blandt andet 
blev Finn Juhls Høvdingestol præsente-
ret på laugets udstilling i 1949. Den tra-
dition vil vi gerne genstarte, og første 
skridt til det blev taget i år,” fortæller 
Mads Raaschou, der er oldermand for 
Københavns Snedkerlaug.

Ved 3daysofdesign viste de københavn-
ske snedkermestre i fællesskab deres 

Man kunne næsten fornemme 
den helt særlige duft af træ helt 

ud på gaden, da Københavns 
Snedkerlaug i juni viste det 

ypperste snedkerhåndværk frem 
ved en udstilling i forbindelse med 

3daysofdesign. Den Gyldne Sal i 
Moltkes Palæ udgjorde en perfekt 

ramme for udstillingen, der, som 
navnet antyder, forløb over tre 

skønne sommerdage. 

3.

4.

1.

7.

2.

5.

6.

D



34 35MESTER • nº 22

11.

10.

15.

13.

14.

3daysofdesign er en årlig design-festival, hvor danske 
designere, virksomheder, og altså også håndværkere, 

viser deres arbejde frem for et dansk og internationalt 
publikum. Festivalen har primært fokus på møbler, 

belysning og designobjekter og består af en af lang række 
udstillinger, foredrag og events rundt om i hele byen. 

Festivalen har eksisteret siden 2014, og det var første 
gang, at Snedkerlauget deltog.

fantastiske snedkerarbejde frem for kø-
benhavnerne og et internationalt pub-
likum, og på udstillingen kunne man se 
snedkerarbejde fra både små lokale og 
mere etablerede producenter. Udstiller-
ne var et nøje udvalgt mix af møbels-
nedkere, inventarsnedkere og maskins-
nedkere.

”Vi ville gerne vise den enorme spænd-
vidde, der er i vores fag. Den dybe fag-

lighed og kærlighe-
den til træ som ma-
teriale er det fælles 
udgangspunkt. Men 
arbejdet og proces-
serne har ført hånd-
værkerne vidt for-
skellige steder hen. 
Og det er fantastisk at se, hvordan krea-
tiviteten og lysten til at eksperimentere 
blomstrer,” siger Mads Raaschou. 

12.

9.

8.

Langvad Møbelnedkeri/1, Malte Gormsen Møbelsnedkeri/2, Den Kongelige Civilliste/3, Snedkersind/4,  
Raaschou Inventarsnedkeri/5, Brdr. Krüger/6, Egeværk/7, Vermland/8, Rasmus Fenhann/9, Barlby Carlsson/10,  
Ashi/11, Gribskov Inventarsnedkeri/12, Michael Hansen/13, dePlace Furniture/14, Gert Nielsen/15.

3daysofdesign

m e d l e m  a f

Københavns
Snedkerlaug

Håndværker
foreningen

KbH
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Prisen er blevet uddelt siden 2018 med 
midler stillet til rådighed af Kirsten og 
Freddy Johansens Fond, og i år blev den 
uddelt i forbindelse med laugets udstil-
ling i Moltkes Palæ.

Kirsten og Freddy Johansens Fond har 
også støttet istandsættelsen af Den 
Gyldne Sal, hvor udstillingen blev holdt. 

Københavns Snedkerlaug havde valgt, 
at prisen på 150.000 kr. i år skulle for-
deles ligeligt på tre dygtige snedkere: 
Alberte B. Andersen, Søren Risvang og 
David Svane. 

Du kan læse mere om de tre modtagere 
af Snedkerprisen 2022 på:

Københavns Snedkerlaug 
blev stiftet i 1554 og er der-
med et af landets ældste 
håndværkslaug. Gennem 
alle årene har laugets med-

lemmer været med til at udvikle og 
præge dansk design. 

”Københavns Snedkerlaug har repræ-
senteret vores håndværk i hovedstaden 
i de 468 år, der er gået. Det er en arv, 
der forpligter, og som vi er stolte af. 
Med så lang en historie i bagagen, ser 
vi uvægerligt tilbage – men vi ser også 
frem, og interesserer os brændende for 
vores håndværk i nutiden og fremtiden,” 
siger Mads Raaschou.

Og netop som en hyldest til nutidens og 
fremtidens dygtige snedkere har lauget 
indstiftet Snedkerprisen, der er laugets 
anerkendelse af det sublime håndværk. 

Snedkerprisen 2022

3daysofdesign

Snedkerlauget udstilling 
blev holdt i Den Gyldne 

Sal i Moltkes Palæ

De tre modtagere af Snedkerprisen 2022 - Søren Risvang (tv), Alberte B. Andersen (m) 
og David Svane (th) - sammen med oldermand Mads Raaschou

Billedskærer David 
Svane viser sit 

håndværk

Mette Bentzen fra Egeværk 
viser et værk frem

snedkerlauget.dk
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Lærlinge
Tidligere på året bragte 

flere medier historier 

om et spirende oprør 

blandt lærlinge på 

landets erhvervsskoler. 

Lærlingene fortalte om 

mangelfulde forhold 

på skolerne, blandt 

andet om værktøj og 

maskiner, der er så 

gammelt, at deres fædre 

– bogstaveligt talt – var 

uddannet på de samme 

maskiner.

Som en del af oprøret har lærlingene stillet et borgerforslag om, at ”Der skal investeres yderligere én promille af Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) i erhvervsuddannelserne. Pengene skal bruges på tidssvarende udstyr, ordentlige faciliteter og flere kompetencer til lærerne.” 

Initiativtageren til Lærlingeoprøret er den 23-årige industritekniker-lærling Carl Emil Lind Christensen, 

der også er formand for Dansk Metal Ungdom og medlem af DSU. 

MESTER har ringet til Carl Emil og spurgt, hvordan 

det går med oprøret. Vi har også talt med Ole 

Heinager, der er formand for erhvervsskolernes 

lederforening, DEG-lederne. Han fortæller, at DEG 

bakker op om lærlingenes oprør.
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Vi vil holde  

debatten kørende 

”Før sommerferien lykkedes det 

os at sætte en dagsorden om-

kring forholdene på erhvervssko-

lerne, og det vigtigste for os lige 

nu er at holde debatten kørende. 

For selvom der er enighed om, 

at vi har et problem i forhold til 

erhvervsuddannelserne, så er 

der desværre ikke så stort fokus 

på, hvad løsningerne er,” indle-

der Carl Emil Lind Christensen og 

fortsætter:

”Lige om lidt kommer der et fol-

ketingsvalg, og jeg kunne rigtigt 

godt tænke mig, at der er nogle 

politikere, som vil tage det her 

op som et emne i valgkampen, 

i stedet for at al debat om ung-

domsuddannelserne kommer til 

at handle om, at en gymnasie-

Slidte skoler og 

gammelt udstyr

Ifølge lærlingene kommer 

det økonomiske problem til 

udtryk ved, at deres skoler er 

slidte, udstyret gammelt, og 

at lærerne mangler kompe-

tencer.

”Der er ingen tvivl om, at de 

fysiske rammer gør en for-

skel. Når en folkeskoleelev er 

i brobygning og først kom-

mer ud på et flot og velholdt 

gymnasium og bagefter ud 

på en slidt erhvervsskole, så 

er det med til a
t påvirke ele-

vens valg. Og sjovt nok er der 

jo enighed om, at de nye kli-

maskoler skal være ’lækre’. Så 

fra politisk hold anerkender 

man, at det betyder noget. 

Derfor er der behov for, at 

der bliver tilf
ørt flere penge 

til skolerne, som vi foreslår 

i borgerforslaget, så der kan 

investeres i tidssvarende ud-

styr, ordentlige faciliteter og 

flere kompetencer til l
ærer-

ne,” siger Carl Emil Lind Chri-

stensen. 

elev fra Herlev kan risikere 

at skulle gå i skole i Balle-

rup. Især når vi samtidig er 

i en situation, hvor lærlinge 

fortæller om, at de må tage 

deres eget værktøj med i 

skole, fordi det udstyr der er 

på deres erhvervsskole er 

for gammelt eller for dår-

ligt. Men det er der ikke en 

eneste politiker, der løfter et 

øjenbryn af,” siger Carl Emil 

Lind Christensen.

Tal erhvervs-

uddannelserne op

Lærlingenes oprør handler 

ikke om, at de er utilfredse 

med deres valg af uddan-

nelse. Det handler derimod 

om, at de er utilfredse med 

de rammer og vilkår, som de 

bliver budt, når de er på sko-

le, og ikke mindst den måde, 

som vi i samfundet taler om 

erhvervsuddannelserne på.

”Der er både et økonomisk 

problem og et prestigepro-

blem, og de to ting hænger 

sammen. Men når du spør-

ger mig, hvad der er vigtigst, 

så vil jeg helt klart sige pre-

stigeproblemet. Vi har brug 

for at tale erhvervsuddan-

nelserne op og blive bedre 

til at fortælle, hvad det er 

erhvervsuddannelserne er 

gode til i f
orhold til fo

r ek-

sempel en gymnasial uddan-

nelse. For eksempel at unge 

med en erhvervsuddannelse 

tit er mere selvstændige og 

robuste, og ikke mindst at de 

rent faktisk er uddannet til 

et job,” siger Carl Emil Lind 

Christensen, der samtidig 

efterlyser, at håndværksme-

stre og virksomheder også 

vil byde ind og fortælle, 

hvad de gør, og hvilke mulig-

heder der er ude i virksom-

hederne. 

Carl Emil efterlyser dog ikke kun 

flere penge til skolerne, men også 

at man kigger på fordelingen af de 

nuværende taxametertilskud mellem 

de enkelte uddannelser. Som eksem-

pel nævner han:

”For mange år siden kostede en 

computer rigtig mange penge, mens 

udstyret på smedeuddannelserne 

var relativt lavteknologisk. Nu er det 

omvendt, men taxametertilskuddet 

til hhv. datamatiker- og smedeud-

dannelserne er ikke opdateret. Så det 

giver en økonomisk skævvridning,” 

siger Carl Emil Lind Christensen.

Efterlyser politisk 

handling

Lærlingeoprøret taler direkte ind i 

den samfundstendens, at for få unge 

vælger en erhvervsuddannelse. Der-

for står vi ifølge en række forskel-

lige prognoser og fremskrivninger 

overfor en massiv mangel på faglært 

arbejdskraft i d
e kommende år. 

Det får Carl Emil Lind Christensen til 

at kræve politisk handling. Han peger 

på tre indsatser:

”Først og fremmest 

skal vi investere i er-

hvervsuddannelser-

ne. Så skal vi kigge ind 

i folkeskolen, hvor det 

er nødvendigt at styr-

ke de praktiske fag og 

færdigheder. Det kan 

man for eksempel gøre 

ved at åbne op i forhold 

til, at eleverne kommer 

mere ud og prøver sig 

selv af i virksomheder 

og på byggepladser. Og 

sidst, men ikke mindst, 

skal vi kigge på uddan-

nelsesvejledningen. Be-

høver det altid at være 

en akademiker, der skal 

stå for det, eller kan vi 

for eksempel aktive-

re nogle faglærte som 

uddannelsesvejledere?,” 

spørger Carl Emil Lind 

Christensen.

Carl Emil Lind Christensen

40
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Jeg er helt 

enig med 

eleverne i, 

at vi har et 

problem

mer hans lederkollegaer rundt om 

i landet, vil de først skrue ned for 

bygningsvedligehold og antal kva-

dratmeter. Dernæst sparer man på 

udstyr, herefter på kompetenceud-

vikling af underviserne og, til s
idst, 

på antallet af undervisere. 

”Vi har fra
 DEG-L’s side råbt op om 

det her i fle
re år, og selvom der har 

været meget snak og mange skål-

taler fra
 politikernes side, så har vi 

ikke set nogen reelle, store inve-

steringer i erhvervsuddannelserne. 

Tværtimod har vi været igennem 

så mange sparerunder, at der nu er 

skåret så dybt, at det er nået helt 

ind i knogler og marv.”

For at illu
strere pointen fortæl-

ler Ole Heinager, som til d
aglig er 

administrerende direktør for NEXT 

Uddannelse København, at han i 

dag har ca. 15 procent færre ansat-

te end for 7 år siden til d
et samme 

antal elever.

Gammelt udstyr

En af lærlingenes pointer er, at det 

udstyr, de møder på skolerne, er 

gammelt og utidssvarende. Ole Hei-

nager er delvist enig.

”På industriområdet kommer vi nok 

aldrig til a
t få lige så godt udstyr på 

skolerne, som de har i virksomhe-

derne. Det er simpelthen for dyrt. 

I de klassiske håndværksfag kan 

vi generelt godt være udstyret be-

kendt, men jeg synes faktisk, at de 

krav og forventninger, som lærlin-

gene har, er rimelige, og langt hen 

ad vejen har de også ret i, at noget 

af vores udstyr er gammelt,” siger 

Ole Heinager, der dog påpeger, at 

mens det for industriuddannelser-

ne handler meget om udstyr, så 

handler det for andre fag mere om 

bygninger og inventar.

”Jeg er helt enig med eleverne i, at 

vi har et problem. Jeg er ikke ude på 

at tale vores uddannelser ned, for 

på skolerne gør vi det bedste, vi kan, 

inden for de økonomiske rammer vi 

har. Men gennem de sidste mange 

år er der blevet skrællet så meget i 

vores økonomiske ressourcer, at vi i 

dag må konstatere, at vores bygning-

er, vores udstyr og undervisernes 

kompetencer desværre ikke er som 

tidligere,” siger Ole Heinager, der for-

klarer, at når en ny sparerunde ram-

”Tømrerne har i højere 

grad brug for rumme-

lige bygninger med 

værksteder i god kva-

litet og med højt til 

loftet og i mindre grad 

brug for dyre, højtek-

nologiske maskiner 

som på industriuddan-

nelserne. Så behove-

ne er forskellige. Men 

fælles er, at hvis vi vil 

have flere til a
t vælge 

en erhvervsuddannel-

se, så skal vi tilb
yde 

det ypperste,” siger Ole 

Heinager.

Stort 
potentiale for 

flere faglærte i 

Hovedstaden

Ole Heinager påpeger, 

at der de seneste år 

har været en politisk 

tendens til a
t un-

derprioritere hoved-

stadsområdet. Og lige 

præcis på erhvervs-

uddannelsesområdet 

er det i København og 

hovedstadsområdet, 

at man har de største 

udfordringer med at få 

de unge til a
t vælge en 

erhvervsuddannelse.

”Som læserne af ME-

STER nok kender til, 
er 

grundpriserne meget 

høje i København. Så i 

hovedstadsområdet vil 

de første 200 millio-

ner kroner af en bevil-

ling til e
n ny bygning 

gå til a
t købe en grund. 

Det mener jeg ikke, 

bevillingerne tager til-

strækkeligt højde for. 

Det er en udfordring, 

for det er her i hoved-

stadsområdet, vi har 

brug for at tiltr
ække 

elever, da søgetalle-

ne er meget lave her 

i forhold til resten af 

landet. Til gengæld er der jo 

også et kæmpe potentiale for at 

få flere faglærte,” siger Ole Hei-

nager og konstaterer:

”Hvis ikke det lykkes for os at 

få de faglærte, som vi har brug 

for, vil det gå ud over vores alle-

sammens velfærd.”

Der er brug for et 

varigt løft

Ole Heinager nævner, at når der 

i enkelte tilfæ
lde er sendt nye 

penge til e
rhvervsskolerne, er 

det oftest i fo
rm af betaling for 

specifikke opgaver, eller som 

puljemidler øremærket til k
on-

krete indsatser, som den enkel-

te skole kan søge.

”Sidste år blev der tilf
ørt midler 

til at løfte opgaven med at skaf-

fe lærepladser til e
leverne, men 

de er jo øremærket til p
ræcis 

den opgave. Andre gange er det 

en pulje, som vi kan søge, men 

det er jo ikke noget, som vi er 

sikre på, at vi kan få igen til n
æ-

ste år. Så det vi har brug for, er 

et varigt løft i d
riftsbevillingen 

og den generelle økonomiske 

ramme for erhvervsskolerne, så 

vi har et tal, som vi kan lægge 

ind i vores budgetter og regne 

med,” siger Ole Heinager. 

Ole Heinager,  

formand for DEG-lederne
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Moltkes Palæ 
Dronningens Tværgade 2 
1302 København K

Der er to opvisninger;  
hhv. kl. 15.30 og kl. 18.00.

Billetter sættes til salg via 
Billetto – søg efter Laugenes 
Opvisning. 

Se skræddersyet tøj, unika-smykker, 
pelse, hatte, tasker og bælter fra en 
række af landets dygtigste håndværkere

Se et udpluk af denne sæsons kostumer 
fra Det Kongelige Teater 

Kom tæt på de smukke 
håndværkskreationer, der vises på 
podiet, og mød skaberne bag værkerne

Laugenes Opvisning

billetto.dk
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Laugenes Opvisning 
indtager byen
Dansk håndværk når det er allerbedst. Så kort kan det 
siges, når man skal beskrive, hvad Laugenes Opvisning er. 

Tirsdag den 8. november kan du op-
leve noget af Danmarks allerbedste 
håndværk, når skræddere, buntma-
gere, modister, sadelmagere, guld-
smede og smykkedesignere viser 
deres kreationer frem på catwalken 
ved Laugenes Opvisning i de smuk-
ke sale og saloner i Moltkes Palæ.

Alle deltagerne ved Laugenes Op-
visning er små lokale håndværks-
virksomheder med en enkelt eller 
få ansatte, der selv designer, former 
og producerer deres kreationer. Her 
er ingen store designerafdelinger 
og produktion i udlandet, og alle 
kreationerne er skabt specifikt til 
opvisningen. Så glem alt om mas-
seproducerede stangvarer. Læn dig 
i stedet tilbage og nyd de mange 
unikke ’one of a kind’-kreationer fra 
de lokale faglærte skræddere, bunt-
magere, modister, sadelmagere, 
guldsmede og smykkedesignere. 

Tradition med kongelig 
opbakning
Det er Skrædderlauget, Kjøben-
havns Guldsmedelaug og Hånd-
værkerforeningen København, der 
sammen inviterer til Laugenes Op-
visning, som i år holdes for tolvte 
gang.

Baggrunden for opvisnin-
gen er et ønske om at sætte 
fokus på de kreative hånd-
værksfag og vise de kvali-
teter, der ligger i individuelt 
unika-design.

“Laugenes Opvisning er en 
fælles platform, hvor vi 
sætter fokus på de forskel-
lige håndværk og kvaliteter, 
der ligger i et stykke uni-
ka-design. Og opvisningen 
understreger, at de faglær-
te håndværkere virkelig har 
noget at byde på – og ikke 
kun med gallakjoler eller 
couture – men også unikt 
tilpasset tøj og tilbehør til 
hverdagsbrug, fx til en tur 
i teatret eller et middags-
selskab,” fortæller oldermand og 
skræddermester Johnny Alexander 
Wichmann, der gennem alle 12 år har 
stået bag Laugenes Opvisning.

H.K.H. Prinsesse Benedikte er protek-
tor for opvisningen, og den kongeli-
ge opbakning er vigtig for Laugenes 
Opvisning.

“Prinsesse Benedikte har altid haft in-
teresse for håndværksfaget, så vi er 
meget glade for, at hun har takket ja 
til at kaste lys over vores fælles sag,” 
siger Johnny Wichmann. 

Etablerede håndværkere og 
unge under uddannelse side 
om side
Et af de helt særlige kendetegn ved 
Laugenes Opvisning er, at de erfar-
ne og etablerede håndværksmestre 
inviterer en række unge spirende ta-
lenter under uddannelse med på cat-
walken. Det glæder Christoffer Susé, 
adm. direktør i Håndværkerforenin-
gen København.

”Det unikke ved Laugenes Opvis-
ning er, at etablerede håndvær-
kere præsenterer deres arbejde 
side om side med unge spirende 
talenter under uddannelse. Derfor 
er opvisningen for alvor med til at 
sætte fokus på håndværket som 
en reel uddannelsesvej, og for-
håbentlig kan det inspirere flere 
unge til at følge deres uddannel-
sesdrømme, selvom det ikke altid 
er den nemme løsning,” siger Chri-
stoffer Susé.

H.K.H. Prinsesse Benedikte 
er protektor for Laugenes 
Opvisning, der holdes i de 
smukke sale og saloner i 
Moltkes Palæ

NOV
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Digitale 
læringsteknologier
I magasinet MESTER skriver vi om 
godt håndværk, og vi sætter fokus på 
de forudsætninger, der skal til for at 
skabe godt håndværk. Én af de helt 
afgørende forudsætninger er, at vi 
har dygtige faglærte medarbejdere 
og gode og attraktive erhvervsud-
dannelser. 

Derfor kigger vi i denne udgave af 
MESTER på, hvordan skolerne og 
virksomhederne arbejder med at 
udnytte mulighederne i nye digitale 
læringsteknologier for at gøre under-
visning og opkvalificering nemmere, 
mere fleksibel og, på sigt, billigere.

Vi har besøgt TEC på Frederiksberg 
for at blive klogere på, hvordan de 
arbejder med at udvikle og forbedre 
undervisningen med hjælp fra avan-
cerede digitale læringsteknologier. 
Her kan du møde Camilla Løkke-
gaard, der er leder af TEC’s sekreta-
riat for digitalisering.

Derudover har vi talt med chefkon-
sulent Camilla Nellemann fra MADE 
- Danmarks klynge for Avanceret 
Produktion. Hun fortæller, at behovet 
hos virksomhederne for at opkvalifi-
cere deres medarbejdere er enormt, 
og at industrien derfor har stort 
fokus på at introducere nye digitale 
teknologier i deres arbejde med at 
opkvalificere medarbejderne.

Sidst, men ikke mindst, kan du møde 
Palle Demant fra Videnscenter for 
Håndværk – Design & Arkitektur. På 
videnscenteret arbejder de blandt an-
det med at udvikle digitale lærings-
forløb rettet mod de klassiske hånd-
værksfag, som for eksempel tømrer- 
og mureruddannelserne.

En digital lærings-
teknologi er en 

teknologi, som kan 
understøtte under-
visning og træning. 

Det er altså ikke ’fag-
systemer’. Digitale 
læringsteknologier 

dækker over en bred 
vifte af værktøjer (og 
tilhørende hardware), 

fx video, simulation, 
ThingLink, 3D, Virtual 

Reality, Augmented 
Reality, Assisted Rea-
lity og Mixed Reality.  
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Palle Demant

Et af de centrale arbejdsområder for 
Videnscenter for Håndværk – Design & 
Arkitektur er at udvikle nye digitale un-
dervisningsforløb og digitale lærings-
former inden for de klassiske hånd-
værksfag.

”Det er en stor del af vores opgave at 
bringe de klassiske håndværksfag ind i 
den digitale tidsalder. Det gør vi blandt 
andet ved at sammensætte forskellige 
undervisningsforløb og læringspakker 
med og om digitale læringsteknologier, 
som vi tilbyder til erhvervsskolerne og 
underviserne,” fortæller Palle Demant 
fra Videnscenteret.

Lav en byggetegning om til 
augmented reality
En af de læringsteknologier, som Vi-
denscenteret præsenterer erhvervs-
skoleeleverne for, er augmented reality. 

Det sker blandt andet gennem et under-
visningsforløb, hvor eleverne skal de-
signe og bygge et såkaldt Tiny House. 

”Eleverne får udleveret en byggeteg-
ning, som de først skal tegne i 3D og, 
senere i forløbet, modellere til aug-
mented reality. Augmented reality er 
en rigtig god teknologi til at visualisere 
det færdige produkt, fordi man kan ’gå 
rundt i’ sit design via et digitalt lag. Bag-
efter skal eleverne blandt andet bruge 
augmented reality-modellen til selv at 
færdigdesigne deres byggeprojekt,” for-
tæller Palle Demant.

Når eleverne har modelleret tegningen i 
augmented reality skal de også 3D-prin-
te deres design, inden de går i gang med 
produktionen af selve produktet. 

”Forløbet er en videreudvikling af et af 
vores andre undervisningsforløb, hvor 
fokus meget er på at bringe håndvær-

kerlærlinge og arkitektstuderende 
sammen. Det gør vi stadigvæk, men nu 
har vi tilføjet de digitale teknologier, så 
eleverne også lærer at bruge dem i en 
byggeproces,” fortæller Palle Demant. 

Instruksvideoer løfter 
undervisningen 
Videnscenteret arbejder også i høj grad 
med video-teknologi som supplement 
til undervisningen. Videnscenteret har 
udviklet flere forløb med instruktions-
videoer, som eleverne kan se før, under 
og efter undervisningen.

Et af forløbene er målrettet tømrer-
uddannelsen og består af 28 korte 
instruktionsfilm, hvor en faglærer in-
troducerer eleverne for emner inden for 
tømrerfaget. De 28 instruktionsfilm er 
samlet i ’Tømrerhuset’, som er en hjem-
meside med et billede af et hus, hvor 
der er indsat link til hver enkelt video, 
dér hvor den hører til. Så hvis man for 
eksempel vil høre om tagkonstruktio-
ner, skal man klikke på det video-link, 
der er placeret i husets tag. 

Et andet tilsvarende undervisningsfor-
løb er målrettet rørlæggeruddannel-
sen.

”I forhold til undervisning kan video no-
get helt andet end skriftligt materiale, 
og eleverne er i høj grad vant til at søge 
viden og information på YouTube. I min 

aldersgruppe vil man nok hive en bog 
frem fra tasken, hvis man sidder i toget 
på vej til skole og lige skal forberede det 
sidste. Men for de unge i dag er det helt 
naturligt at gå på YouTube og finde en 
video, der forklarer tingene,” siger Palle 
Demant.

Efter at undervisningsforløbet blev præ-
senteret i 2019, har Center for Ungdoms-
forskning gennemført en undersøgelse 
af, hvad undervisere og elever synes om 
forløbet. Resultatet viser, at langt de 
fleste synes, at det er en god idé med in-
struktionsfilm på uddannelsen. 

To grupper af elever
Videnscenterets medarbejdere er også 
selv ude på erhvervsskolerne og under-
vise, og her møder de typisk to typer af 
elever: Dem der er vant til teknologi, og 
dem der ikke er.

”Vi ser at mange elever bliver tænd-
te og motiverede af at arbejde med de 
forskellige digitale læringsteknologier, 

og som hurtigt er selvkørende og godt 
i gang. Men vi ser også en gruppe, som 
ikke er lige så stærke til det digitale. Her 
er kunsten at få dem godt i gang og give 
dem den der ahaoplevelse, at selvom 
det måske drillede i starten, så kan de 
godt se idéen med at bruge teknologi-
en,” fortæller Palle Demant.

”Vores mål er ikke, at eleverne skal kun-
ne alt, men at de får mulighed for at 
snuse til forskellige teknologier. På den 
måde får de en grundlæggende forstå-
else af forskellige teknologier, som de 
kan trække på, når de møder det ude på 
arbejdspladsen,” slutter Palle Demant. 

Videnscenter for Håndværk – Design 
& Arkitektur er et af 10 nationale vi-
denscentre, der arbejder med at udvik-
le og formidle viden om erhvervsud-
dannelserne. De 10 videnscentre stiller 
deres viden til rådighed for undervise-

re på erhvervsskolerne gennem et fælles læringsunivers på in-
ternettet, hvor underviserne frit kan downloade undervisnings-
materiale og få inspiration til deres undervisning. 

Videnscenteret ’bor’ 
hos NEXT Uddannelse 
København og har fokus 
på følgende uddannelser: 
Tømrer, murer, snedker, 
struktør, industritekniker, 
guld- og sølvsmed, 
værktøjsmager og teknisk 
designer.

TEMA

Videnscenter skal bringe 
de klassiske håndværk ind i 
den digitale tidsalder
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Camilla Nellemann

Sidemandsoplæring er formentlig den 
bedste metode til opkvalificering af 
faglærte medarbejdere i industrien og 
håndværksvirksomhederne. Ja, det er 
vel nærmest essensen af håndværk. At 
viden, metoder og teknikker overføres 
fra den erfarne mester eller svend til 
en lærling. Men det er også en ressour-
cekrævende og ufleksibel metode i en 
travl produktionsvirksomhed.

”Der er travlt i virksomhederne i øje-
blikket, så det er krævende at tage en 
nøglemedarbejder ud af den daglige 
produktion for at gennemføre side-
mandsoplæring af kollegaerne. Derfor 
er der et enormt potentiale i at digitali-
sere og automatisere sidemandsoplæ-
ring,” fortæller Camilla Nellemann, der 
er chefkonsulent i MADE - Manufactu-
ring Academy of Denmark. 

MADE er Danmarks klynge for Avance-
ret Produktion, der samler industri- og 
produktionsvirksomheder, uddannel-
sesinstitutioner, vidensinstitutioner og 
GTS-institutter. MADE arbejder på flere 
fronter med at udvikle digitale teknolo-
gier, som kan bruges ude i virksomhe-
derne. Blandt andet gennem forskning, 

der gennemføres som et samarbejde 
mellem universiteter, uddannelsesinsti-
tutioner og virksomheder. 

Camilla Nellemann er ansvarlig for ind-
satsen MADE Learning Factory, og hun 
har netop afsluttet et forskningspro-
jekt, der har undersøgt effekten af for-
skellige former for læringsteknologi, og 
hvordan de kan indarbejdes i hverdagen 
ude i virksomhederne.

”Det helt overordnede resultat er, at der 
er store fordele for virksomhederne ved 
at tage de her teknologier til sig. Dels 
fordi man bliver mindre sårbar overfor, 
om den rigtige medarbejder har tid til 
at tilsidesætte sit daglige arbejde for at 
træne kollegaer. Men også fordi tekno-
logien faktisk betyder, at medarbejder-
ne kan bruge færre timer på at træne,” 
siger Camilla Nellemann.

Virksomhederne driver 
udviklingen
Som nævnt er behovet for opkvalifice-
ring stigende, og derfor efterspørger 
virksomhederne mulighed for at træne 

og efteruddanne deres medarbejdere 
på en fleksibel måde. 

”På den baggrund lancerede MADE ind-
satsen MADE Learning Factory i 2020, 
hvor vi samarbejder med uddannel-
sesinstitutioner om at udvikle fleksible 
uddannelsesforløb for produktionsvirk-
somheder, ” fortæller Camilla Nelle-
mann.

Ny teknologi kræver 
forberedelse
Camilla Nellemanns forskning viser 
bl.a., at effekten af de nye lærings-
teknologier afhænger af, hvordan den 
enkelte medarbejder forholder sig til 
teknologien. 

”Vi kan tydeligt se, at den digitale ulig-
hed er udtalt. Det handler ikke nødven-
digvis om alder, men helt generelt er 
de yngre mere begejstrede for at prøve 
nye teknologiske løsninger, mens de lidt 
ældre medarbejdere ofte er lidt forbe-
holdne. Så det er noget, man som me-
ster må tage udgangspunkt i, når man 
vil tage ny teknologi til sig ude i virk-
somheden,” siger Camilla Nellemann.

”Det samme gælder på uddannelsesin-
stitutionerne, hvor undervisere også må 
tage hensyn til digital ulighed blandt 
studerende og tilpasse undervisningen 
derefter. Det kræver meget af undervi-
sere at integrere avanceret læringstek-
nologi i undervisningen, og derfor er det 
essentielt, at de får tid og ressourcer til 
at lære teknologierne at kende og for-
berede deres undervisning,” siger Camil-
la Nellemann.

Det gælder om at 
mindske gabet mellem 
skole og arbejdsplads
Og apropos uddannelsesinsti-
tutioner, herunder erhvervssko-
lerne, så er det ifølge Camilla 
Nellemann en fordel, at skoler-
ne også tager de nye digitale 
læringsteknologier ind i under-
visningen.

”Det danske arbejdsmarked er 
højteknologisk, og derfor er det 
nødvendigt, at medarbejder-
ne bliver uddannet og efterud-
dannet i de teknologier, som 
virksomhederne bruger. Der 
må ikke blive for stort et gab 
mellem det vores lærlinge og 
medarbejdere arbejder med i 
virksomhederne og på skoler-
ne,” slutter Camilla Nellemann.

Den teknologiske udvikling går stær-
kere end nogensinde, og behovet for at 
opkvalificere medarbejdernes kompe-
tencer er også større end nogensinde. 
Men i en tid, hvor der både er højkon-
junktur og mangel på faglærte er den 

traditionelle tilgang med sidemandsoplæring ressourcekræven-
de og ufleksibel. Derfor har virksomhederne i industrien stort fo-
kus på at introducere nye digitale læringsteknologier.

Videoklip til afspilning  
på smartphone
”Først og fremmest vil jeg fremhæve 
video, hvor man simpelthen laver en 
optagelse af en medarbejder i en side-
mandsoplæringssituation. Altså ude ved 
maskinen, hvor man peger og trykker 
på knapperne og forklarer, hvad der 
skal forklares. Når kollegaen bagefter 
står ude i produktionen ved den samme 
maskine og skal løse en opgave, kan han 
se klippet på sin telefon eller en tablet 
samtidig. Vores forskning viser, at det 
giver det bedste resultat,” forklarer 
Camilla Nellemann.

Den helt store fordel ved video er, at det 
både er meget tilgængeligt for virksomhe-
den at producere, og meget tilgængeligt for 
medarbejderne at navigere i. De skal ikke 
først lære et nyt program eller en ny tek-
nologi at kende, for videoerne kan afspilles 
direkte på en smartphone eller tablet.

Augmented Reality
En anden teknologi, som Camilla Nellemann 
vil fremhæve, er Augmented Reality, for ek-
sempel den såkaldte HoloLens. HoloLens er 
navnet på en ’brille’, hvor man gennem bril-
lens glas får adgang til et digitalt lag, der så 
at sige lægger sig oven på virkeligheden. 

”HoloLens har også et stort potentiale ude 
i produktionshallen, fordi medarbejderne 
får adgang til et digitalt lag, hvor man kan 
indsætte forskellige instruktioner eller 
grafiske elementer som pile, der viser et 
flow step for step. Med en HoloLens på ho-
vedet har medarbejderen begge hænder fri 
til at udføre instruksen,” forklarer Camilla 
Nellemann. 

HoloLens kræver lidt mere af virksomhe-
den og medarbejderne. Dels fordi der skal 
investeres i både hardware og software, 
og så skal man have en superbruger blandt 
medarbejderne, der kan hjælpe og guide 
kollegaerne i brugen af den nye teknologi.

Assisted Reality
Den sidste teknologi, som Camilla Nel-
lemann nævner, er Assisted Reality, for 
eksempel den såkaldte RealWear, som es-
sentielt er en bærbar tablet, som man tager 
på som en slags pandebånd med en lille 
skærm ud for det ene øje. RealWear er stem-
mestyret, og på den måde har medarbejder-
ne adgang til alt materiale på tabletten, og 
de kan for eksempel bladre i en manual eller 
skifte mellem videoinstruktioner, mens de 
står ved maskinen. RealWear giver også mu-
lighed for, at medarbejderen kan foretage et 
opkald til en supportfunktion via Teams.

”Vi kan se fra vores undersøgelse, at 
RealWear fungerer godt, men at der er en 
tendens til, at medarbejderne bruger mu-
ligheden for at ’ringe til en ven’ lidt for ofte. 
Derfor er læringsudbyttet af RealWear min-
dre end ved de andre teknologier, fordi man 
simpelthen overlader problemløsningen til 
andre,” fortæller Camilla Nellemann.

Camilla Nellemann peger 
på tre teknologier, som har 
stort potentiale.

Tre teknologier, 
der virker ude på 
arbejdspladsen

TEMA

Behovet for opkvalificering er 
enormt i virksomhederne
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TEMA

TEC skaber fremtidens 
undervisning

”Jeg blev ansat på TEC for syv år siden 
og var første medarbejder i Sekretaria-
tet for digitalisering, der blev etableret 
i 2017. I dag har jeg fem medarbejdere, 
og vi arbejder både med strategisk og 
praktisk udvikling af undervisningen. 
Senest har jeg ansat en medarbejder, 
der er uddannet i education technology 
og gamification, så vi selv kan være 
med til at udvikle og opbygge fx virtu-
elle universer, simulationer, Matterport 
spaces og 3D-modeller, som er den tek-
niske grundstamme i undervisningsfor-
løbene,” fortæller Camilla Løkkegaard, 
der er leder af TEC’s Sekretariat for digi-
talisering.

Skal sikre den bedste læring
”For os som skole handler det selvføl-
gelig om at sikre at elevernes læring 
og kompetencer. Vi skal ikke bare lære 
dem, hvordan man gjorde tingene i går, 
men også hvordan man gør tingene i 
morgen. Derfor er vores mål at finde 
de læringsteknologier, der er bedst til 
det. Men samtidig er vi meget opmærk-
somme på, at de teknologier, vi arbejder 

med, også passer til, hvad der foregår 
ude på virksomhederne. Det er jo dem, 
der skal ansætte vores elever,” forklarer 
Camilla Løkkegaard.

TEC har gennem de seneste år afprø-
vet flere af de digitale læringsteknolo-
gier, som går under samlebetegnelsen 
extended reality (XR). Det går fra aug-
mented reality (AR), over såkaldt mixed 
reality (MR) til virtual reality (VR). 

TEC’s erfaring er dog, at virtuel 3D-si-
mulation har det bedste undervisnings- 
og læringspotentiale.

”Vi kan se, at VR har en begrænsning i 
forhold til vores undervisning. Blandt 
andet fordi man skal bruge VR-briller 
og dermed er ’alene’ i sit læringsuni-
vers. Eleverne vil hellere sidde sammen 
og have et læringsfællesskab. Det giver 
simulationsteknologien langt bedre 
mulighed for, fordi du arbejder i et virtu-
elt 3D-univers på din skærm,” fortæller 
Camilla Løkkegaard, der dog understre-
ger, at VR-teknologi er rigtig god i andre 
sammenhænge.

Udvikler helt ny VR-teknologi
Udviklingen inden for de nye teknologier 
går rygende stærkt, og Camilla Løkke-
gaard fortæller, at reservationen overfor 
at tage VR-teknologi i brug i TEC’s un-
dervisning har ført til, at TEC hen over 
sommeren har deltaget i et projekt, der 
går ud på at udvikle en ny multiplayer 
VR-model, sådan at flere personer kan 
mødes i et VR-univers på samme tid og 
hvor en instruktør eller lærer kan vejlede 
eleverne i deres øvelser.

”Sammen med vores samarbejdspart-
ner har vi udviklet en ny model, hvor helt 
op til 100 personer kan mødes virtuelt 
på samme tid. Det er helt nyt, og lige nu 
er vi i gang med at teste og finjustere. 
Men perspektiverne er kæmpestore, for 
med den her teknologi kan underviseren 
invitere en gruppe elever ind og skabe et 
virtuelt læringsfællesskab og et nærvær, 
selvom personerne fysisk er forskellige 
steder. Det er virkelig spændende, og det 
åbner for helt nye måder at undervise 
på. Samtidig er det mere bæredygtigt 
fordi simulationerne kan bruges af alle 
uanset hvor man er, ligesom det også re-
ducerer antallet af anlæg man skal have 
stående på skolerne, samt behovet for 
m2,” siger Camilla Løkkegaard.

Supplement til lærernes 
undervisning 
De virtuelle verdener, som TEC’s elever 
arbejder i, kan for eksempel være en 
Matterport-scanning af skolens værk-
sted, en forsøgsopstilling eller et pro-
duktionsanlæg, hvor skolens undervi-
sere efterfølgende indbygger arbejds-
opgaver og links til teori eller videoklip. 

Og her er det centralt at huske på, at de di-
gitale læringsteknologier også er nyt land 
for underviserne.

”Det er underviserne, der skal planlægge 
og tilrettelægge undervisningen, så ele-
verne får det udbytte og den viden, som de 
skal. Men hvis lærerne skal give den bed-
ste undervisning, så skal de have forbere-
delsestid til at udvikle deres undervisning 
og praksis,” siger Camilla Løkkegaard og 
fortsætter:

”Det er vigtigt at sige, at de digitale læ-
ringsteknologier er et supplement til 
lærernes undervisning. Det kan ikke stå 
alene, ligesom det heller ikke kan erstatte 
træning og øvelse i et rigtigt værksted på 
rigtige maskiner,” understreger Camillia 
Løkkegaard. 

”Når vi taler om digital undervisning i dag, 
så handler det meget om, at fysiske læ-
rebøger er skiftet ud med en pdf-fil, og 
om, at man kan lave forskellige quizzer på 
computeren. Men med virtuel simulation 
kan eleven se, hvad der sker, når han simu-
lerer en bestemt arbejdsproces, mens han 
samtidig kan se en video, hvor læreren for-
klarer teorien bag. Og hvis noget går galt, 
kan man starte forfra og prøve igen. Og 
faktisk er dét at se, hvad der sker, når man 
laver en fejl, en ret vigtig del af lærings-
processen, fordi det er med til at under-
støtte, at medarbejderne tænker selv. Det 
er et af de steder, hvor vi adskiller os fra 
andre lande og regioner, og det er en af 
erhvervslivets vigtigste konkurrenceforde-
le,” fortæller Camilla Løkkegaard.

1 produktionsanlæg  
til 200 elever
Simulationsteknologien er et rigtigt 
godt redskab til at skabe anvendel-
sesorienteret træning, hvor teori og 
praksis smelter sammen. Det skyl-
des blandt andet, at teknologien i sig 
selv motiverer eleverne gennem for 
eksempel gamification (computer-
spils-effekter) og ikke mindst, at hver 
enkelt elev har ubegrænset adgang 
til det virtuelle anlæg og dermed kan 
genbesøge og træne arbejdsproces-
serne igen og igen. Og det er utroligt 
værdifuldt, når man, som TEC, har 
op mod 200 elever på en årgang, der 
skal deles om 1 fysisk produktions-
anlæg, og derfor kun kan tilbydes be-
grænset undervisnings- og trænings-
tid på dette.

”Et produktionsanlæg ude i en virk-
somhed er sindssygt komplekst. Én 
robotarm på sådan et anlæg kan 
optimeres på op til 12 forskellige 
indstillinger, og der følger ikke bare 
en vejledning med. Det kræver træ-
ning og erfaring at vide, hvordan de 
12 indstillinger spiller sammen, og 
hvordan man optimerer den enkelte 
robotarm til en bestemt type produk-
tion. Med en virtuel kopi af anlægget 
kan eleverne få undervisning i - og 
simulere - de forskellige indstillinger, 
som de så bagefter kan prøve af på 
det fysiske anlæg,” forklarer Camilla 
Løkkegaard.

Der har altid været teknologisk udvik-
ling – også inden for håndværksfage-
ne. Forskellen fra tidligere er, at nu går 
den teknologiske udvikling så stærkt, 
at der er behov for, at både lærlinge og 
svende løbende bliver trænet og efter-

uddannet i de nyeste teknologier. Derfor har TEC i flere år haft 
fokus på at udvikle og forbedre undervisningen med hjælp fra 
avancerede digitale læringsteknologier. 

Vil skabe en national 
læringsplatform for 
efteruddannelse
TEC har arbejdet med digitale 
læringsteknologier i en årrække, og 
sidste år præsenterede TEC en vision om 
at skabe en fælles platform for digitale 
læringsteknologier. Målet er at samle tekniske 
skoler og andre læreanstalter, der allerede 
arbejder med de nye læringsteknologier, 
sådan at man kan gå sammen om at 
udvikle og udnytte teknologierne i 
undervisningsøjemed.

”Det er dyrt at udvikle de digitale teknologier, 
men hvis vi gør det i fællesskab og stiller 
vores løsninger til rådighed for hinanden, 
kan vi nå længere. Det gør os allesammen 
stærkere,” siger Camilla Løkkegaard.

TEC har blandt andet præsenteret visionen 
om den nationale læringsplatform 
for efteruddannelse for regeringens 
Digitaliseringspartnerskab, der blev nedsat 
i 2021 for at drøfte, hvordan Danmark bedst 
udnytter og omsætter de teknologiske 
muligheder i fremtiden. Da partnerskabet kom 
med sine anbefalinger i efteråret, var visionen 
om den nationale læringsplatform med som 
anbefaling nr. 42.

”Vi er i en tid, hvor den teknologiske 
udvikling går helt utroligt stærkt. Derfor 
har virksomhederne brug for, at deres 
medarbejdere kan få efteruddannelsestilbud, 
der løbende følger med den teknologiske 
udvikling. Her kan en national 
læringsplatform være med til at samle alle 
tilbud og gøre det nemt for virksomheder 
eller medarbejdere at finde de tilbud, der 
er relevante for virksomheden,” forklarer 
Camillia Løkkegaard.

Og fordelene er til at få øje på.

”Det er langt nemmere, hurtigere og billigere 
at opdatere de digitale undervisningsforløb 
med nyeste viden og teknologi, så eleverne 
hele tiden får den nyeste viden. Det vil 
simpelthen gøre det muligt for os at tilbyde 
livslang læring i et accelererende teknologisk 
samfund. Og en anden stor sidegevinst er, at 
vi også kan bruge undervisningsforløbene 
på vores EUD-uddannelser,” slutter Camilla 
Løkkegaard.



Kulturnatten rammer København den 14. oktober 
2022, og igen i år inviterer Håndværker foreningen 
indenfor i det historiske Moltkes Palæ i Dronningens 
Tværgade. 

Oplev et af Københavns smukkeste palæer, når vi inviterer 
til palæhygge med et væld af familie-aktiviteter og gastro-
nomiske oplevelser.

Her kan børn og deres forældre besøge håndværkerne i 
deres værksteder og prøve, om de kan gøre håndværkerne 
kunsten efter.

Vi forkæler jer med prøvesmagninger fra Moltkes gastro-
nomiske køkken, hvor du får rig mulighed for at pirre både 
smags- og synssans i vores smukke lokaler.

Så kom og hyg med! 
 

Der er fri adgang med kulturpas. 
Læs mere på:

hfk.dk/kulturnat

Kulturnat i byens 
smukkeste palæ

OKT

14
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aktivitetscenteraktivitetscenter

Tag hele familien med i teatret, og oplev 
legende og humoristisk forestilling 
sammen med resten af foreningens 
medlemmer

Den kæmpestore 
pære - en magisk 
familieforestilling

Skuespilhuset

I MARGOT FRIBERGS FOND under opløsning er der afsat  
midler til uddeling af 6 legater à kr. 25.000 til studie-
rejser til udlandet til unge under efteruddannelse i et 
håndværksfag.

 
Ansøgninger skal være indsendt pr. e-mail senest den 31. oktober 
2022 til fonden c/o Jordan Advokatpartnerselskab, Vesterbroga-
de 33, 1620 København V, Att.: Peter Løgstrup ved benyttelse af 
følgende mailadresse: 
 

 
 
Ansøgerne skal oplyse navn, adresse, CPR-nr. og betalingsop-
lysninger. I ansøgningerne skal der tillige redegøres for ansø-
gers hidtidige uddannelsesforløb. Svendebrev skal vedhæftes 
ansøgningen. Endvidere skal der vedhæftes dokumentation for 
optagelse på uddannelsesinstitution eller for aftale om prak-
tikophold samt budget for udgifterne til udlandsopholdet. Der 
benyttes ikke ansøgningsskemaer.

Tildeling af et legat vil være betinget af, at det anvendes til 
hjælp af dækning af sædvanlige udgifter til rejse mellem Dan-
mark og uddannelsesstedet og/eller sædvanlige meromkostnin-
ger ved opholdet på uddannelsesstedet og/eller dokumenterede 
udgifter til betaling af undervisning, deltagerafgifter og lign., alt 
inden for de økonomiske rammer Skattestyrelsen fastsætter i 
medfør af Ligningsloven § 7 K om skattefrihed for legater, der 
anvendes til studierejser i udlandet, Færøerne eller Grønland.

På advokatkontorets hjemmeside, www.stenohus.dk,er der un-
der menupunktet ”Privatlivspolitik” redegjort for persondatabe-
skyttelsespolitikken ved behandling af ansøgninger.

pl@stenohus.dk

Deadline den 31. oktober 2022

ANNONCE

Ledige legater

hfk.dk/aktivitetscenter

Vil du også gerne vide, hvad en husmår 
smager af, og lære lidt af Jørgens 
selvlærte spejdertricks? Så skal du 
tage med til foredrag.

OKT

31

NOV

27

Foredrag med 
Jørgen fra  
”Nak & Æd”

Nørrebro Teater
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Fra grå til 
grønne 
byer 
Flere og flere mennesker flytter 
til byerne, og der bygges boliger 
på livet løs i mange storbyer. 
Men selvom byer er til for men-
nesker, så er bynatur en fun-
damental nødvendighed for at 
skabe attraktive byer. Det kræ-
ver både planlægning og godt 
håndværk at anlægge en vild og 
levende bynatur. Derfor delta-
ger blandt andet Danske An-
lægsgartnere i den fælleseuro-
pæiske kampagne ”More Green 
Cities for Europe”, der arbejder 
for, at der kommer mere og bed-
re bynatur i vores byer. 

Det er en verdens-
omspændende 
megatrend, at folk 
flytter til byerne, og 
allerede i dag bor lidt 

over halvdelen af jordens befolkning 
i en by. Det tal forventes at stige de 
næste mange år. 

I takt med at byerne vokser, kom-
mer der større og større krav om, at 
naturen også prioriteres. Både fordi 
borgerne ønsker det, men også af 
hensyn til klima og biodiversitet. Og 
her kommer Green Cities-kampagnen 
ind i billedet. 

Bag den danske del af kampagnen 
står et partnerskab af fem grønne 
brancheorganisationer: Danske An-
lægsgartnere, Danske Landskabsar-
kitekter, Danske Planteskoler, Land-
skabsrådet og Park- og Naturforval-
terne.

Michael Petersen, der er direktør i 
Danske Anlægsgartnere, forklarer:

”Byer er først og fremmest til for 
mennesker, men uden bynatur bliver 
de uudholdelige at bo i. Derfor er 
vores mål at give politikere og em-
bedsmænd nogle meget konkrete 
metoder og værktøjer til at planlæg-
ge og skabe bynatur,” siger Michael 
Petersen og fortsætter:

”Vi ved, at bynatur har en masse po-
sitive samfundsmæssige effekter. 
For eksempel medvirker den til at 
nedbringe sygdom og stress. Under-

søgelser har endda vist, at hospita-
ler kan spare indlæggelsesdage, hvis 
patienterne har udsigt til natur. Og så 
er der selvfølgelig hele spørgsmålet 
omkring klima og biodiversitet. Træ-
er og natur giver først og fremmest 
skygge, men de optager også CO2, og 
så er de en vigtig del af løsningen i 
forhold til at håndtere stigende regn-
mængder i fremtiden.”

Faglighed giver politisk 
opmærksomhed
Som en del af Green Cities-kampag-
nen har partnerskabet udarbejdet et 
oplæg til en såkaldt ’Grøn Norm’. 

Grøn Norm præsenterer ti metoder 
og værktøjer til mere og bedre byna-
tur. Og eftersom parterne repræsen-
terer hele den grønne branche, fra 
planlægning over kommunal drift til 
håndværksmæssig udførelse, bliver 
der lyttet til anbefalingerne.

”Vi har målet for øje, og derfor finder 
vi de rigtige, fagligt funderede løs-
ninger. Det giver lydhørhed hos både 
politikere og embedsmænd. Samtidig 
er det vigtigt for mig, at de metoder 
og værktøjer, vi bringer på bane, er 
konkrete. For når vi gør noget, skal 
det helst munde ud i nogle konkrete 
resultater for samfundet,” siger Mi-
chael Petersen.

Green Cities’ kampagnesekretariat 
i Holland har oversat Grøn Norm til 
engelsk, så den nu indgår i arbejdet 
for grønne byer i de øvrige 12 EU-del-
tagerlande. Det understreger, ifølge 
Michael Petersen, vigtigheden af, at 
alle parter i den grønne branche står 
samlet om anbefalingerne.

Som en del af arbejdet med at skabe 
opmærksomhed omkring anbefa-
lingerne arrangerer Green Cities en 

række konferencer, seminarer og mø-
der, hvor de sætter emnet på dags-
ordenen. 

”Vi holdt for eksempel en konferen-
ce i Svendborg for nylig, hvor vi satte 
fokus på, hvordan man værdisætter 
bynatur,” fortæller Michael Petersen. 

Grønne kvadratmeter kan 
betale sig for bygherren
Netop værdisætning af grønne kva-
dratmeter er et vigtigt redskab i ar-
bejdet med at skabe mere bynatur. 
For, som Michael Petersen under-
streger, er det en bunden opgave at 
bygge boliger til de mange nye bebo-
ere i byerne. Og i den sammenhæng 
handler det for såvel bygherre som 
investorer om, at der skal være et 
fornuftigt økonomisk afkast på den 
investering de lægger. 

Derfor arbejder Green Cities sam-
men med en forsker om at udvikle et 
universelt værktøj, der kan prissætte 
grønne områder i byerne og dermed 
vise investorerne, at det kan betale 
sig at investere i en ejendoms udea-
realer.

”Afkast er en større driver end bære-
dygtighed, og sådan er det. Men det 
er jo pudsigt, at man som bygherre 
går så meget op i at sætte de rigtige 
skabslåger eller gulve ind i et nybyg-
geri, men at man samtidig efterla-
der udearealerne som sorte pletter, 
når nu vi ved, at en bolig, der ligger i 
et grønt område, ofte har en højere 
værdi end ellers. Så hvis vi kan vise, 
at bygherrer får et bedre afkast, når 
de planlægger udearealerne som en 
del af investeringen fra starten af, så 
får vi også mere bynatur,” siger Mi-
chael Petersen. 

Samtidig vil Michael Petersen gerne 
udfordre vores forståelse af, hvad 
bynatur er.

”Bynatur er meget andet end en 
græsplæne med et træ på. Det kan 
lige såvel være grønne facader i en 
boligejendom, et grønt tag eller et 
staudebed, der fungerer som for-
sinkelsesbassin for regnvand. Der 
er kamp om pladsen i byerne, så det 
handler om planlægning, ikke om et 
bestemt grundareal,” siger Michael 
Petersen.

”Netop fordi pladsen i byerne kan 
være trang, så skal det planlægges 
hvilke planter og træer, der skal være 
hvor, og så skal det naturligvis pas-
ses. Det må ikke blive en spareøvelse, 
hvor man bare lader tingene gro af 
sig selv. For det er vigtigt, at naturen 
kan bruges af beboerne og samtidig 
være med til at sikre biodiversitet og 
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skabe levesteder for dyr og andre 
organismer. Det er her håndværket 
og anlægsgartnerens faglighed kom-
mer til sin ret,” fortsætter Michael 
Petersen. 

Har selv fingrene i jorden
Det er ikke kun i skrift og ved konfe-
rencer, at Danske Anlægsgartnere 
og Green Cities arbejder med deres 
anbefalinger – de bliver også afprø-
vet i praksis. For eksempel i Herlev 
Kommune, hvor Danske Anlægsgart-
nere, med støtte fra Villum Fonden, 
har gennemført et projekt om be-
grønning af fem skolegårde.

”Populært sagt ville vi gerne vise, 
hvordan man kan gå fra asfaltjungle 
til grøn oase,” siger Michael Peter-
sen.

I anlægsprojektet var der stort fokus 
på at involvere skolebørnene. Både 
med idéer til hvordan deres skole-

Fem metoder der kan skabe  
mere bynatur
1. ANTAL GRØNNE  

KVADRATMETER
. Der kan stilles krav til, at kommunerne opmåler 

grønne kvadratmeter i byerne efter en ensartet de-
finition.

2. BIOFAKTOR
. På nationalt plan kan der fastsættes et ambitiøst 

minimumskrav til biofaktor, når der bygges og re-
noveres i byerne. Det skal gælde både private og 
offentlige projekter.

3. AFSTAND TIL GRØNNE OMRÅDER
. Der kan fastsættes, hvor mange meter borgere 

maksimalt må have til fods til et grønt område, der 
er frit tilgængeligt og har en vis størrelse.

4. GRØN INFRASTRUKTUR
. Der kan stilles krav til, at nybyggeri, så vidt muligt, 

skal have grønne tage – og at kommunerne priorite-
rer og tilskynder anlæg af grøn infrastruktur, såsom 
grønne facader og naturbaseret klimatilpasning.

5. TRÆER I BYEN
. Alle kommuner kan udvikle en træpolitik, der be-

skytter eksisterende træer, og hvor der samtidigt er 
fokus på artsdiversitet. Politikken kan også indehol-
de en konkret plan for at forøge mængden af træer 
i byen.

gård skulle ende med at se ud, men 
også i praksis i anlægsarbejdet.

”Vi ved, at når børnene selv er med 
til at finde på løsningen, så passer de 
bedre på tingene. Og så ville vi natur-
ligvis også gerne vise dem faget og 
fortælle, at det er en fed levevej at 
være anlægsgartner,” siger Michael 
Petersen.

Vind en vild skolegård
Projektet i Herlev Kommune var så 
stor en succes, at det har inspireret 
Danske Anlægsgartnere til at udskri-
ve en landsdækkende konkurrence, 
hvor skoleelever i 5. og 6. klasse kan 
vinde ’en vild skolegård’. 
Her skal eleverne kom-
me med bud på, hvor-
dan deres skolegård kan 
ombygges til at være et 
uderum til undervisning 
og samtidig skabe bedre 
vilkår for dyr og planter. 

Konkurrencen blev gennemført for 
anden gang i foråret, og eleverne 
kæmpede om en førstepræmie på 
100.000 kr., som skal bruges til at 
ombygge skolegården for.

”Vi har fået næsten 100 forslag fra 
skoler rundt om i hele landet. Elever-
ne har virkelig været kreative, og i en 
perfekt verden skulle vi lave alle sko-
legårde om til grønne skolegårde,” 
siger Michael Petersen.

Umiddelbart før sommerferien blev 
et forslag fra Kochs Skole i Aarhus 
kåret som det bedste, og eleverne 
på skolen kan derfor se frem til at få 
ombygget deres skolegård.

Grøn Norms 

10 metoder og værktøjer til 
mere og bedre bynatur

Fem metoder der kan skabe  
bedre bynatur
1. KORTLÆG ØKOSYSTEMTJENESTERNE
. Der kan stilles krav til, at økosystemtjenester kort-

lægges inden et byområde udvikles eller omdannes 
– og at der redegøres for, hvordan et givent projekt 
påvirker disse. Det kan gælde både private og of-
fentlige projekter.

2. AFVÆRGEHIERARKI
. Når der bygges eller renoveres, kan der i overens-

stemmelse med afværgehierarkiets principper 
redegøres for, hvilke tiltag der sættes i værk for at 
undgå, minimere, reparere og kompensere påvirk-
ningen af naturværdi og økosystemtjenester. Dette 
kan være en forudsætning for, at projektet kan god-
kendes.

3. ØKOLOGISK KOMPENSATION
. Kommuner og private bygherrer kan forpligtes til 

at kompensere fuldt ud for den skade, de forvolder 
økosystemtjenester og naturværdi i byudvikling. 
Kompensation skal kun foregå som sidste udvej, 
efter at skaden er forsøgt undgået, minimeret eller 
repareret.

4. VILD BYNATUR OG NATURKVALITET
. Der kan stilles krav til, at kommunerne omlægger 

til mere naturnær drift på kommunens arealer, hvor 
rekreativ brug ikke er betydeligt i vejen. Og at der 
løbende foretages målinger af naturkvaliteten i by-
ernes grønne områder.

5. ØKONOMI
. Der kan stilles krav til at undersøge den økonomi-

ske værdi af relevante grønne områder og bynatur, 
inden der træffes beslutninger om, hvordan byens 
arealer skal udvikle sig.

.  
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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

Antallet af iværksættere  
styrtdykker
– det er dårligt nyt for Danmark

Der er rigtigt godt gang i jobfesten hos de 
danske lønmodtagere, og aldrig har så man-
ge danskere været i beskæftigelse. Den gode 
nyhed kommer dog med en alvorlig pris. For 
ifølge en opgørelse over antallet af nystar-
tede virksomheder, styrtdykker antallet af 
iværksættere. Faktisk er antallet af nystar-
tede virksomheder i 1. halvår af 2022 lavere 
end i 1. halvår af 2020, hvor corona-pande-
mien slog igennem, og statsminister Mette 
Frederiksen lukkede landet.

Det er ubetinget dårligt nyt, at antallet af nye 
virksomheder falder! Blandt andet fordi nye 
virksomheder er med til at skabe arbejds-
pladser og sikre vækst i samfundet. Ofte ser 
vi også, at en ny virksomhed gør tingene på 
en ny og anden måde end andre virksomhe-
der, og dermed sikrer vi en kontinuerlig ud-
vikling og innovation, der er med til at holde 
os konkurrencedygtige. Præcis som når en 
ny generation, der arbejder, tænker og gør 
tingene på deres egen måde, kommer til i en 
familievirksomhed. 

Danmark er i forvejen et af de lande i Europa, 
hvor der er færrest selvstændigt erhvervs-
drivende i forhold til befolkningens størrelse, 

og tendensen har desværre været for 
nedadgående i mange år. 

Jeg tror, at én af forklaringerne på den 
nedadgående tendens er, at mange 
stadig kan huske den katastrofalt 
dårlige behandling, som regeringen 
udsatte selvstændigt erhvervsdri-
vende for under corona-pandemien, 
og at mange af dem, der måtte gå 
med overvejelser om at stifte virk-
somhed, tænker ’Nej tak, det orker 
jeg simpelthen ikke!’.

Derudover oplever vi alt for tit, at 
regler og lovgivning laves bag et 
skrivebord langt fra virksomhe-
dens dagligdag og virkelighed. 

Derfor er der brug for, at vi æn-
drer syn og indstilling til det at 
være selvstændigt erhvervsdri-
vende, og får vendt udviklingen, 
sådan at langt flere vælger at 
starte egen virksomhed.

Christoffer Susé  
adm. direktør


