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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 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.

Håndværker
Foreningen
					kbh

Velkommen til et
nyt Folketing
Folket har talt, og 179 nyvalgte folketingsmedlemmer er i disse uger ved at finde sig
til rette på deres kontorer på Christiansborg.
Som mange nok ved, elsker jeg valgkampe. Det giver nyt liv og næring til vores
demokrati, og det giver anledning til, at vi
kan diskutere og tage stilling til de tanker
og visioner, som politikerne har for vores
land.
Et af de emner, som politikerne dog tilsyneladende ikke har de store visioner omkring, er erhvervsuddannelserne. Det er
en skam, for nye tal, der kom frem sidst i
valgkampen, viser, at antallet af elever, der
er startet på en erhvervsuddannelse, er
faldet med 17 procent i forhold til sidste år.
Det er en katastrofal stor nedgang i antallet af elever på erhvervsuddannelserne.
Det skal der gøres noget ved, og det skal
gå hurtigt! Så det er en af de opgaver, som

den kommende undervisningsminister, og
det nye Folketing, skal tage fat på med det
samme.
Der er ikke bare brug for, at vi kigger på
erhvervsuddannelserne isoleret. For som
valgkampen viste, så mangler der medarbejdere rigtig mange steder i vores samfund. Både i industrien og håndværksvirksomhederne, men også på velfærds- og
sundhedsområdet.
Derfor er det nødvendigt, at vi får en
grundlæggende reform af uddannelsessystemet, og her vil der være brug
for, at vi tør slagte et par hellige køer
og acceptere, at vi skal gentænke
både folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.
Stort tillykke til alle de nyvalgte folketingsmedlemmer, og god arbejdslyst de næste fire år!

Ricky John Molloy, mail@rickymolloy.com
Rie Neuchs, mail@rieneuchs.dk
Søren Nørby
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Fra Østerbro
til Californien

Fra sit værksted på Østerbro skaber
keramiker Sussi Krull farverige vaser,
spektakulære lamper, smukke krus og
meget andet. Både til byens beboere,
men også til de amerikanske hjem

18
Danske håndværkere står
bag restaureringen af
Stockholm Slot

Stockholm Slot er et af Nordeuropas største
slotte, og i 2011 startede den svenske forvaltningsmyndighed Statens fastighetsverk et restaureringsarbejde af slottets enorme facade

46
36%

Grønlandsk rubin
som royal gave

I anledning af Dronningens
regeringsjubilæum har det grønlandske folk foræret majestæten
en helt særlig flakon, skabt i grønlandsk rubin og grønlandsk guld

34
Løven, tømreren,
arkitekten og
professoren

Mød Jan Søndergaard, der både er
uddannet tømrer og bygningskonstruktør, før han blev arkitekt

40
Inflationen rammer
håndværksvirksomheder

De stigende priser, på energi, varer og stort set
også alt andet i samfundet, har stor indflydelse på mange erhvervsdrivende, ikke mindst i
håndværksfagene.

Meget påvirket

2%
7%

Ved ikke

Ikke påvirket

55%
Påvirket
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Her, på en lille
stikvej, bliver der
skabt farverige
vaser, spektakulære lamper,
smukke krus og
meget andet.
Både til byens
beboere, men også
til de amerikanske
hjem.

I

den høje, lyse kælderbutik og i værkstedet bliver man mødt velkommen af
det varme lys og de mange hylder, hvor
den smukke keramik tager sig godt ud.
Værkstedet og butikken hænger sammen, så kunderne kan følge med, når
Sussi Krull former sine kunstværker. I
dag er hun ved at klargøre sine store
lamper til brænding. De bliver brændt
på en ’fod’ eller ’styrering’, så de ikke
bliver skæve i brændingen, hvor porcelænet svinder ca. 20 %. Lige nu står de i
klar i rå porcelæn, endnu uden brænding.
Her har Sussi Krull holdt til, siden hun i
2008 overtog værkstedet fra tre fritidskeramikere, men for hende er arbejdet
som keramiker langtfra et fritidsjob.
Keramik er hendes passion, og hun har
udbredt sine flotte keramiske værker til
ikke bare Danmark, men også til udlandet, hvor hun har flere forhandlere. Men
det vender vi tilbage til.

backpackertur i Indonesien, Thailand og
Nepal over de mange år. På et tidspunkt
gik jeg på en kunstskole, fordi jeg troede, at jeg skulle være billedkunstner,
men blev træt af ferniseringer og sur
hvidvin. Så begyndte jeg at lave keramik
og faldt for det. Jeg kan godt lide, at ting
har en funktion, og jeg elsker at nørde i,
hvad man kan lave i keramik- og glasurverdenen,” siger Sussi Krull.
Netop det at kunsten kan mere end bare
at se ud, er vigtigt for hende.
”Det at tingene har en funktion, er vigtigt for mig. Så derfor er kombinationen,
af det man gør som billedkunstner og
keramikken, det jeg kan lide. Jeg ser det
som tredimensionelle billeder, jeg skaber, når jeg for eksempel laver en vase,”
siger Sussi Krull.

Design og kemi
Hun søgte ind på Designskolen i København og Glas- og Keramikskolen på
Bornholm, og kom ind. Men hun valgte
København.

”Der er mange hobbykeramikere i dag.
Det er nærmest eksploderet i de senere
år, også hjulpet af coronaen. Men for
mig er det et helt almindeligt fuldtidsarbejde, som jeg holder meget af”.

”Jeg synes, kombinationen mellem det
designmæssige og materialelæren var
god i København. Det er vigtigt at forstå
materialerne, når man arbejder med
keramik. Det er en blanding af design,
håndværk og kemi. Jeg arbejder med
mange typer glasur og elsker at nørde med, hvad jeg kan få frem med de
forskellige blandinger. Jeg ser mig selv
som en landskabsmaler, der ”maler”
med glasur”.

Fra fjumreårti til keramik
Tekst PETER DJURUP

foto Ricky John Molloy

”Indimellem er der folk, der bliver overrasket, når jeg siger, at jeg er her hver
dag fra morgen til aften,” siger Sussi
Krull, med et smil, og tilføjer:

Men hvorfor blev det keramikken og
kunsthåndværket, der blev Sussi Krulls
levevej?
”Jeg er jo fra den tid, hvor man nærmest kunne have et fjumreårti. Så jeg
prøvede alt fra at gå på Grafisk Skole til
at bestyre en café, lave mad på fjeldet
til skiturister i Norge, tage den klassiske
MESTER • nº 23

Netop glasuren er vigtig i arbejdet med
at skabe egne produkter. Sussi Krull
arbejder meget med de krystaller og
farver, som glasuren kan frembringe,
hvis man hjælper den på vej med blandt
andet temperaturskift og
7

blandt andet også at lave samarbejdsaftaler. Med det udgangspunkt startede
vi WAUW design i 2006, og vi åbnede
værkstedet her i 2008 og havde fælles
virksomhed til 2015, hvor Maranke flyttede til Tyskland. Derefter har jeg kørt
WAUW design alene”.

Håndværk og lang proces

8

På Designskolen startede Sussi Krull
med keramikken, men gik over til at
arbejde med glas. Derfor var hendes afgang også som glasdesigner. Men efter
uddannelsen slog hun sig sammen med
en af sine medstuderende – Maranke.
Deres første opgave lavede de i deres
”nomade”-periode på et beboerhusværksted i mangel af eget værksted.
De to blev enige om at lave et fælles
firma og fandt, efter halvandet år som
nomade-designere, det sted på Østerbro, hvor Sussi Krull stadig holder til.
Og så blev det alligevel keramikken, der
blev livsvejen.
”Vi startede med at tage et iværksætterkursus for kreative iværksættere,
hvor vi skrev en forretningsplan for
vores fælles virksomhed, og vi lærte

Hun laver både støbte ting og en del,
der er drejet på værkstedets drejeskive.
Og der er en grund til, at det er en lang
proces at lave keramik.
”Først skal jeg forme det enkelte stykke,
hvad end det er en vase, kop eller lampe. Derefter skal det afdrejes, svampes
og finpudses dagene efter, når det er
tørt eller læderhårdt, og derefter brændes to gange i ovnen. Først det, der hedder forglødningsbrænding på
1000 grader, og derefter
ienser,
red
en gang mere på 1280
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grader. Selve brænige
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Efter endt uddannelse fra Designskolen i 2006 var Sussi Krull først ”nomade-keramiker”, som hun selv kalder det,
i halvandet år.

so

”Med keramikken kan
man lave mange ting,
og når jeg arbejder med
glasuren i samspillet med
leret, føler jeg mig nærmest
som den lille kemiker. Som keramikere arbejder vi ofte med hver vores
fokus og speciale. Det er nok dér, man
kan se forskellen på hobbykeramikeren og os andre. Det at udvikle glasuren
for at frembringe de forskellige farver,
er en kemisk proces. Jeg arbejder med
mange typer glasur og bruger dem i
kombination med hinanden - og dobbeltglaserer. Det gør, at jeg ikke altid
ved, hvordan det bliver, når det kommer ud af ovnen, og det er med til at
gøre det spændende. Det er nærmest
umuligt at lave noget, der er helt ens,
når man arbejder med glasuren på den
måde, hvor jeg lader materialet have
stor medbestemmelse”.

Partnerskab
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kombinationen
af ingredienser i
glasuren, og hun
elsker at eksperimentere med det.

”Jeg bruger størstedelen af min tid på
håndværket, og en mindre del på reel
udvikling. Ideerne kommer jo hele tiden,
og af sig selv, men den reelle udviklingstid er skemalagt. Det at kunne beherske teknikkerne og materialerne er
helt grundlæggende for en keramiker,
og det er en lang proces fra idé til den
færdige keramik står klar til salg,” siger
Sussi Krull.
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Som keramiker arbejder man i feltet
mellem kunst og håndværk. Uden den
kreative udvikling af idéer bliver der
ikke frembragt nyt, så derfor er kreativitet og udvikling af idéer selvfølgelig
vigtige. Men håndværket er i praksis
det, der tager mest tid på værkstedet.
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bejdede jeg lidt omkring det og testede på ny og fandt frem til, at jeg i én af
prøverne havde glemt en ingrediens,
nemlig kvarts, og derfor faldt den grøn
ud. Her har jeg så erstattet kvarts med
en anden ingrediens, for at få glasuren til at krympe/svinde samme
procent som leret og stadig
forblive grøn. Men det
gjorde, at jeg senere lavede en hel serie med
grønne urtepotter”.
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På væggen i værkstedet hænger
der små cylinderformede keramikstykker. Alle
med en farve og
et nummer på.
Det er Sussi Krulls
glasurbibliotek. Her
kan hun se, hvordan
re
hun er kommet frem
læ
pu a n m
til den enkelte glasur
po
r
e
e
eD
via
de blandinger, som er
Vasern
d
i bå
udgangspunktet på netop
denne glasur, når en keramiker, skal sætte farve, struktur,
glans og taktilitet på sine værker.
”Det at arbejde med glasur er som at
male, og i selve processen kommer der
nye idéer, og kunderne er også med til
at give inspiration. De kan komme og
sige, at de godt kan tænke sig et eller
Der bliver løbende lavet nye ting på
andet specielt. Den pingpong der komværkstedet. Udviklingen af nye værker
mer, er god. Hverdagen er i sig selv iner noget, som Sussi Krull sætter særlig
spiration,” siger Sussi Krull.
tid af til. Det sker ofte i de perioder, hvor
der ikke er travlhed med produktionen.
Det er dog ikke altid, at det ender som
Af og til laver hun projekter sammen
planlagt, når man arbejder med keramed sin tidligere forretningspartner,
mik.
der kommer til Danmark i en uges tid,
hvor de evt. arbejder på nye glasurpro”Nogle gange laver jeg skitser, der ender jekter, som de kan bruge hver især i demed at blive til noget andet eller tredje.
res keramiske arbejder.
Jeg har lavet nogle grønne urtepotter,
hvor glasuren er frembragt før urte”Vi har som regel forberedt lidt hver for
potten. Glasuren opstod, engang jeg ud- sig til et glasurprojekt, da udvikling af
viklede på nogle blå glasurer, og ud af
glasurer er en lang proces med mange
ovnen kom nogle af mine tests i grønne
brændinger og tests. Så vi bruger dem,
farver. ”Fantastisk glasur,” tænkte jeg,
og vi snakker om dem og udveksler
”men hvorfor grøn og ikke blå?”. Så arideer, som vi så begge kan arbejde vi-

nede i temperatur, at den kan tømmes. Tiden i ovnen kommer både an på
størrelsen/tykkelsen, og på, hvad der
i øvrigt er i ovnen. Jeg arbejder meget
med krystaller, hvor selve krystallerne kommer frem under brændingen, og
her tager det meget lang tid, før det er
færdigbrændt, da krystallerne dannes
eller faktisk vokser frem ved temperaturskift og udligninger ved bestemte
temperaturer,” siger Sussi Krull.

Ikke altid som planlagt
Arbejdet med ler som materiale er med
til at føde nye idéer, og inspirationen
kan komme mange steder fra. Blandt
Sussi Krulls værker er der blandt andet
nogle flotte vaser i forskellige grønne
og blå nuancer. De er inspireret af landskabsmalerier.
10

Tid til kreativ udvikling
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dere med hver for sig. Det er
vigtigt, at have nogen at sparre med, både om det kreative
og også om mange andre ting,
når man som jeg driver forretning
alene. Jeg har flere kollegaer, hvor
vi spørger hinanden til råds både om
faglige og forretningsmæssige ting. Vi
ser også udstillinger sammen og, ikke
mindst, drikker en sjus eller kop kaffe i
godt selskab. Det er godt at have et fællesskab, hvor vi kan hjælpe hinanden,”
siger Sussi Krull.

Kvinder kan lide keramik
Interessen for keramik og kunsthåndværk er generelt stigende. Ifølge Sussi
Krull er den vokset år for år, og det er
både de lokale københavnere og mennesker fra ind- og udland, der er interesserede.
”Mine kunder er helt klart flest kvinder.
Fra 20 til 70 år. Men størstedelen er nok
35-55 år. Jeg har en stor lokal kundekreds. Men jeg har også webshop, så jeg
sender til hele landet. Jylland og Fyn
sælger jeg meget til, da de jo ikke lige
kommer forbi min butik, og jeg sælger
selvfølgelig også til udlandet”.

12
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”Da jeg
var i Strædet, havde
jeg ikke butik her. Kun
mit værksted. Da jeg
lukkede butikken i
Strædet, omlagde jeg
en del af værkstedet
på Østerbro til butik,
og jeg åbnede butikken som en del af mit
værksted. Kunderne
kan også godt lide at
se, hvordan produkterne bliver til, så det
er en god kombination. Og der er mange
kunder, der er fulgt
med fra den gamle
forretning og hertil,”
siger Sussi Krull.

Eksportvarer

Udover i webshoppen og hendes egen
forretning på Østerbro sælges hendes
keramik også via forhandlere rundt
omkring i Danmark. Det er blandt andet
museumsbutikker og kunsthåndværkerbutikker. Forhandlerne kommer ofte
i forretningen og vælger ud, eller Sussi
Krull sender dem billeder af sin keramik, som de så kan vælge efter. Det er
lettest sådan, da næsten alle produkter
er unikke.

Det er er ikke kun i
Danmark, at WAUW
design sælger. Sussi
Krull har forhandlere i Norge, Tyskland,
Holland, Frankrig og helt til USA, hvor
hun blandt andet har to forhandlere i
Californien og én i Hudson. Faktisk sælger hun selv en tredjedel af sine produktioner, mens to tredjedele sælges
via forhandlere, der som regel finder
hende via hendes Instagramprofil.

Tidligere havde hun en lille butik i Strædet i København, men det blev for meget butik og for lidt keramik i forhold
til at holde styr på personale og sørge
for, at der altid var bemandet. Så derfor
”nøjes” hun i dag med butikken sammen
med værkstedet.

”De sociale medier gør meget af salgsarbejdet for mig, og er den måde jeg
bliver fundet på. Også af de forskellige
forhandlere i udlandet. Tidligere tog jeg
på markeder og messer, men det tog
for lang tid i og var for dyrt, i forhold til
hvad jeg fik ud af det. Så det er de socia-
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le medier, der fungerer for mig. Jeg kontakter stort set ikke forhandlere, og jeg
har en til at hjælpe mig med markedsføringen, så jeg kan passe værkstedet,”
siger Sussi Krull.
Noget af det hun sælger mest af, er de
såkaldte Crystal-vaser med krystaller,
som nærmest er blevet hendes signaturvase. Og så er Sustainable-vaser
også et hit, og det samme med Pastello-serien.
Sustainable-vaserne er blevet til som
”oprydningsvaser”, hvori jeg bruger
13

En vase t

”Der mangler fokus
eller tid på selve
håndværket, som er
så stor en del af faget. Min uddannelse
var på fem år, og den
på Bornholm er nu
på tre. De sidste år
var specialeår, hvor
vi fordybede os og
repeterede inden for
vores speciale. Det
er mange processer,
man skal lære, og for
at blive god er det
vigtigt at gøre dem
igen og igen, som vi
fik mulighed for”.

Uddannelse
efterlyses

Sussi Krull håber, at
man eventuelt kan
lave en ny uddannelse eller udvide
den eksisterende i
fællesskab med de
andre nordiske lande,
så keramikerfaget
kan bestå, og nye kan
komme til. For kunderne er der, og faget
er mangfoldigt i forhold til den keramik,
der bliver lavet.

age

porcelænsrester fra
andre dele
af produktionen og ikke
mindst glasurrester, der ikke
n.
længere bruges i
produktionen eller
rester fra glasurtests,
der blandes sammen og
laves til en ny glasur, som
jeg så aldrig kan genskabe. Og det er blevet meget
populært blandt mine
kunder, som er glade for
Sustainable-vaserne,” siger Sussi Krull.
ki
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Da Sussi Krull begyndte
som selvstændig, havde
hun penge med på arbejde hver dag. Men nu har
hun i mange år kunnet
leve af sit arbejde. Interessen har været stigende
for keramikken i de seneste fem år, måske endda
længere. Mange vil gerne
have noget, der er lavet
godt, med omtanke og i
Danmark. Det er i hvert
fald Sussis gæt på den stigende interesse. Men på
trods af, at keramik er blevet noget, som mange gerne vil have,
er hun bekymret for sit fag.
”Vores fag er måske desværre ved at
dø, fordi man har lukket næsten alle
uddannelserne. Jeg har nok en til to
om ugen fra både Danmark og hele
Europa, der gerne vil i praktik, og derfor er det superærgerligt, at der ikke
er flere uddannelsesmuligheder. Man
skal til Tyskland, England og Frankrig,
Norge og Sverige for at blive uddannet
14

keramiker i dag, og det betyder, at der
er meget viden, der går tabt med tiden.
Blandt andet om materialelære,” siger
Sussi Krull.
Der er i dag kun keramikuddannelsen
på Bornholm tilbage i Danmark. Pottemageruddannelsen er forsvundet
for flere årtier siden, og keramiker kan
man ikke længere blive på Designskolerne. Så der er kun Glas- og Keramikskolen på Bornholm tilbage.

”Keramikerfaget har
bevæget sig langt
fra de tykke blå ting,
man lavede tilbage
i 80’erne. Der er så
mange muligheder,
og derfor kunne det være dejligt, om
der blev uddannet nye keramikere, så
faget består.”
Hun har ikke selv planer om at lave andet, så fanen bliver holdt højt i værkstedet på Østerbro:
”Jeg fortsætter med mit fag, for jeg kan
ikke forestille mig, at jeg skal lave noget andet i mit liv end keramik,” slutter
Sussi Krull.
MESTER • nº 23
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Sådan lyder vurderingen
af interessen for kunsthåndværk fra livsstilsekspert Anne Glad Wagner, der blandt andet er
kendt fra DR’s program
”Kender du typen?”.

Kunsthåndværk og
keramik er i høj kurs
og har været det i
flere år. Det er den
trend, vi kalder craft,
og det er noget, vi
har talt om i flere
år, og som nu også
kommercielt er blevet
bredt ud.

foto Les Kaner

Tekst PETER DJURUP

33 93 86 00

Interessen for kunsthåndværk er fulgt
med de seneste 20 års velstand og
sund økonomi i samfundet, og så er der
også et bæredygtighedsaspekt i det.
”Vi har haft råd til at gå op i, hvad vi køber, og derfor er vi blevet interesserede i at få noget unikt. Gerne noget, der
er produceret i Danmark i begrænset
oplag, frem for noget, f.eks. porcelæn i
stort oplag, der er produceret i udlandet. Det der bliver skabt hos keramikerne, har en blivende værdi, og vi er ude
over ”brug og smid væk-tankegangen”.
Vi vil hellere have noget, der er bæredygtigt og lokalt fremstillet, og som
holder også designmæssigt,” siger Anne
Glad Wagner.

Få styr på dine forsikringer,
mens du er rask, og begynd at
spare op så tidligt som muligt.
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”Vi er fascineret af folk, der kan
noget med deres hænder, og det
at man kan se processen i produktet.
Vi har ikke selv tid til at lave noget med
hænderne, da tid er blevet en knap ressource for de fleste. Men vi kan lide at
have produkter, hvor man kan se, at
der er lagt timer i udførelsen. Det giver
en eksklusivitet, og det gælder blandt
andet kunsthåndværk, men også godt
håndværk generelt,” siger Anne Glad
Wagner.

Fra provins til storby
Hun fremhæver, at keramik i dag også
er blevet et storbyfænomen. Hvor det
tidligere var noget, der blev lavet i provinsen, er der nu flere kreative keramikværksteder med succes midt i København og Aarhus.

”I hele området omkring Skindergade
i København ligger der for eksempel
flere keramikere. Blandt andet et åbent
værksted, hvor kunderne kan se, hvordan keramikken bliver fremstillet. Netop det at komme tæt på processen er
interessant for kunderne.”
Interessen for keramik kommer, efter
Anne Glad Wagners mening, også fra, at
branchen selv har gjort noget strukturelt ved at give kunsthåndværkeruddannelsen på Bornholm et løft.
”Det har været med til at puste energi
ind i branchen, og nu strømmer det ind
fra hele verden med dygtige keramikere, som gerne vil uddanne sig, og flere
ender med at slå sig ned her. Det har
også en positiv betydning, for det der
bliver fremstillet,” siger Anne Glad Wagner, og nævner keramikværkstedet Lov
i Listed og også Søholm Keramik, der er
blevet genoplivet i Rønne.

Fortsætter trods
økonomiske udfordringer
I øjeblikket er Danmark og en stor del
af verden ramt af inflation, og det kan
godt ramme keramikerne og mange
andre håndværkere. Men på trods af krisen tror Anne Glad Wagner ikke, at interessen for keramik vil forsvinde.
”Sidst keramik var rigtigt moderne, var
i 1970’erne, hvor vi også havde krisestemning. Lige nu er vi på vej ind i en
”cocooning”, hvor vi pakker os ind. Det
vil vi gøre de næste fem år, men vi vil
fortsat have interessen for craft og det
unikke. Derfor vil vi også dyrke keramikken, som er velkendt og tryg. Så det
stopper ikke lige foreløbig, lyder budskabet fra Anne Glad Wagner.

17

info@pfs.dk

Følg os på:

18

Danske håndværkere
restaurerer Stockholm Slot
Stockholm Slot er et af Nordeuropas største
slotte, og i 2011 startede den svenske
forvaltningsmyndighed Statens fastighetsverk et
restaureringsarbejde af slottets enorme facade,
der vil pågå helt frem til år 2049. Projektets
stenhuggerentreprise udføres af det danske firma
Stenhuggeriet Norden, i samarbejde med blandt
andet stukkatører og billedhugger. Dermed er de
blevet eksportører af dansk håndværk.

S
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om i så mange andre situationer starter
denne historie med lidt af en tilfældighed. I
slutningen af 00’erne har en dansk arkitekt
besøg af en svensk delegation fra Statens fastighetsverk. De var i gang med at forberede udbuddet af Sveriges største restaureringsprojekt
nogensinde, nemlig restaureringen af facaden på
Stockholm Slot. Arkitekten bor i Lyngby og tager
delegationen med på skovtur ved Raadvad, hvor
de kommer forbi Raadvad Stenhuggeri.

Tekst Jakob Bo Andersen
foto Ricky John Molloy

19

D

en svenske delegation bliver
så begejstret over det, de ser,
at de efterfølgende tager kontakt til stenhuggermester Stig Andersen, Raadvad Stenhuggeri, og inviterer
ham til Stockholm for at se på slottet,
så han kan byde på stenhuggeropgaven. Det står dog hurtigt klart for Stig
Andersen, at der er tale om en temmelig omfattende opgave, som han ikke vil
kunne klare alene. Så han tager kontakt
til sin ’konkollega’, stenhuggermester
Peter Michael Jensen fra Gladsaxe Ny
Stenhuggeri, og sammen tager de til
Stockholm og besigtiger slottet.
”Opgaven i Sverige er så stor, at der ikke
er noget dansk firma, der kan klare den
alene. Så selvom Peter og jeg jo konkurrerer mod hinanden til hverdag, på
opgaver her i Danmark, så var der ikke
nogen tvivl om, at hvis nogen i Danmark
skulle byde, så var det os to sammen,”

fortæller stenhuggermester Stig Andersen fra Raadvad Stenhuggeri.
Efter besøget i Stockholm er de to
mestre enige om, at de vil byde på det
pilotprojekt, som svenskerne udbyder.
Så de danner det fælles firma Stenhuggeriet Norden. Det er nu mere end 10 år
siden, og projektet i Stockholm er i dag
nået til etape ni ud af i alt 22 etaper.

Eksport af dansk håndværk
Med deres arbejde på Stockholm Slot er
Peter Michael Jensen og Stig Andersen og
deres samarbejdspartnere blevet eksportører af dansk håndværk. Noget man ellers ofte forbinder med design og møbler.
”Det er selvfølgelig lidt sjovt at tænke
på, men der er ingen tvivl om, at danske
stenhuggere sagtens kan måle sig med
udlandet. Tidligere var Italien, Spanien og

Frankrig nok epicenter for stenhuggerfaget. Men især i Italien er de gået amok
med computerstyrede fræsere de seneste år. Det betyder, at de gamle teknikker
lige så stille glider ud af faget, fordi man
nu kun finhugger fræserens arbejde. Så
over de sidste 20-30 år er håndværksfagligheden flyttet nordpå til Tyskland
og Danmark,” siger Stig Andersen.

Kvalitet og medgået tid
Og netop håndværksfaglighed er noget,
svenskerne lægger vægt på. I udbuddet lægger de større vægt på referencer og kvalitet, end på økonomi, og her
havde de to firmaer fra start et imponerende CV at vise frem. Blandt andet
fra restaurering af Amalienborg Slot
og Eremitageslottet samt restaurering
og genhugning af skulpturerne på den
imponerende Brede Allé ved Fredensborg Slot.

Stenhuggermestrene Stig
Andersen (øverst) og Peter
Michael Jensen (nederst)
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gså de enkelte medarbejderes
CV blev der lagt vægt på, så
hver enkelt medarbejder på opgaven skulle opliste de projekter, som de
tidligere havde arbejdet på.
”Inden for stenhuggerfaget er det i høj
grad de enkelte håndværkere og deres
erfaringer, som bærer buddet igennem,”
fortæller Stig Andersen.
Til sidst kommer timeprisen, da hele projektet bliver udmøntet i medgået tid.
”En opgave som Stockholm Slot egner sig
slet ikke til en fast pris. Selvfølgelig udarbejder vi et budget for hver enkelt etape,
men alle, inklusive bygherre, ved, at der er
så mange ting, der ændrer sig hele tiden,
og ting som man ikke kunne tage højde
for på forhånd. Det kræver stor tillid mellem håndværker og bygherre, men det

Stor entreprise
Entreprisen på Stockholm Slot består
af flere dele. Stenhuggeriet Norden står
for at registrere den tredjedel af slottets
enorme facade, der består af sten. Samlet
set drejer det sig om ca. 10.000 m2, eller
hvad der svarer til et areal på knap halvanden fodboldbane.
Ved facadegennemgangen forud for hver
etape optegner Peter og Stig samtlige
sten-elementer og vurderer, hvad der skal
udskiftes, og hvad der eventuelt skal restaureres. Tommelfingerreglen er, at en
sten skal kunne holde mindst 50 år. Ellers
skal den udskiftes.
”Vi udskifter mellem 25 og 40 procent af
stenene, men det varierer fra etape til etape. Det skyldes først og fremmest, at man
har forsømt vedligehold i mange år, og at
mange sten derfor er forvitret,” fortæller
Peter Michael Jensen.
Herefter står Stenhuggeriet Norden for
indkøb af nye sten i Schweiz, tilhugning og
sidst, men ikke mindst, opsætning på slottets facade.

Skulpturer, udsmykninger
og ornamenter
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En anden væsentlig del af arbejdet består
af restaurering eller nyhugning af balustre
samt de mange skulpturer, udsmykninger
og ornamenter, der pryder slottet. I den
nuværende etape 9 drejer det sig blandt
andet om nyhugning af seks løvehoveder
samt seks enorme kapitæl-udsmykninger.
I en tidligere etape har stenhuggerne restaureret en række fem meter høje statuer
– såkaldte karyatider - der pryder facaden.
En karyatide er en kvindefigur, der indgår
som bærende søjle i en bygning.

er bedre og billigere for bygherren på lang
sigt. Det kan man blandt andet se nu, for vi
arbejder væsentligt hurtigere i dag end på
de første etaper, fordi vi har prøvet mange
af processerne flere gange,” fortæller Peter
Michael Jensen og konstaterer:
”Det er faktisk lidt et paradoks, for vi tjener
mindre i dag på den samme opgave, end vi
gjorde på de første etaper.”
Både Peter og Stig bekræfter, at det er vanskeligt at give en fast pris på en restaureringsopgave, men de oplever heldigvis, at
prisen ofte vægter mindre ved udbud af
restaurerings- og bevaringsopgaver. Også i
Danmark.
”Grundlæggende er det jo en idiotisk tanke
at tro, at det bedste er det billigste,” bemærker Stig Andersen.

”De 10 statuer er udhugget i den bærende
konstruktion af slottet, så her gik opgaven
ud på at restaurere og genskabe dele af statuerne. En af statuerne havde for eksempel
mistet sin ene underarm og hånd, så det
genskabte billedhugger Maria Hammerich
og satte på statuen,” fortæller Stig Andersen, der suppleres af projektleder Magnus
Roos fra Statens fastighetsverk, som MESTER mødte i Stockholm tidligere på sommeren.
”Ingen vidste, hvordan hånden skulle se ud –
om figuren havde knyttet hånden eller måske holdt noget i hånden. Men det lykkedes
os at finde et gammelt billede fra slutningen
af 1800-tallet på et arkiv i Tyskland, som
viste statuen. Og på baggrund af det billede
kunne billedhuggeren genskabe den ’rigtige’
hånd til statuen.”
Billedhugger Maria Hammerich fortæller:
”Rekonstruktionerne af de manglende og
forvitrede dele blev genskabt og modelleret
direkte på figurerne i restaureringsmørtel.
Normalt ville man sætte fyrringer (lus eller
stenstykker) i, men for at bevare mest muligt af de originale og meget veludførte karyatider, valgte man at lave rekonstruktionen
i restaureringsmørtel, så der skulle fjernes
mindst muligt originalt materiale.

Håndværk eller kunst?
Dermed er vi nået til det uundgåelige spørgsmål: Er det håndværk eller kunst, I laver?
”Vi er håndværkere, ingen tvivl om det. Vi
har ikke den kunstneriske frihed til at hugge
det, vi vil. Men når det er sagt, så skal man
huske på, at der er tale om unikke nyhugninger af statuer og figurer. Ikke kopier. Så
den enkelte stenhuggers signatur må gerne
skinne igennem,” fortæller Peter Michael
Jensen og suppleres af Stig Andersen.

Mellem 25 og 40 % af
stenene i facaden skiftes
ud. De nye sten i facaden er
grå, mens de eksisterende
har en gullig patina
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ygherre har stillet krav om, at vi
bruger håndværkets oprindelige
teknikker, fordi der er tale om værdifuld kulturarv. Derfor kan man se forskel
på hver enkelt sten, fordi det er forskellige stenhuggere, der har arbejdet på dem.
Man slår forskelligt med hammeren, eller
holder mejslen i en forskellig vinkel. For
de fleste tilskuere vil det se ens ud, men
Peter og jeg kan tydeligt se, hvem der har
hugget hvilke sten,” siger Stig Andersen.
I denne sammenhæng skal det nok bemærkes, at både Peter og Stig også til
hverdag sværger til stenhuggerfagets
gamle teknikker, så i den forstand, er det
’business as usual’ for de to garvede stenhuggermestre og deres medarbejdere.

Stort restaureringsbehov
Tilbage i Stockholm møder vi, som nævnt,
Magnus Roos, der er projektleder for restaureringsprojektet.
Magnus forklarer, at Stockholm Slot er en
vigtig symbolbygning, der har en særlig betydning i svensk historie. Det er den
svenske konges officielle residens, selvom
den kongelige familie ikke bor på slottet.
Stockholm Slot blev bygget omkring år
1700, har flere end 600 værelser og er et
af Nordeuropas største slotte. Vejen rundt
om slottet er knap 1 kilometer lang og
slottets facade er på ca. 30.000 m2. Det
svarer til mere end 4 fodboldbaner. Heraf
udgør døre og vinduer ca. en tredjedel. En
anden tredjedel består af pudset facade,
mens den sidste tredjedel er dækket af
sten.
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”Vi gennemgår og udskifter både facadepuds og -sten, og der er et stort restaureringsbehov. Stenene er hovedsageligt
sandsten fra Gotland, og mange af dem er
begyndt at forvitre og smuldre, og mange

steder er de også begyndt at falde ned.
Flere steder kan man endda pille stenene
fra hinanden med hænderne. Derfor har
vi sat net op på dele af slottet, så stenene ikke skal falde ned på gaden,” forklarer
Magnus Roos.

Gipsafstøbninger bruges som
skabelon til nyhugninger
I Stockholm møder vi også stukkatørmester Michael Funder fra Brdr. Funder Stukkatører. Han er i færd med at lave gipsafstøbninger af de seks løveskulpturer, der
pryder slottet på denne etape. Selvom de
seks løvehoveder ved første øjekast ser
meget ens ud, så er de forskellige. Der er
for eksempel helt op til 15 cm’s forskel i
bredden af skulpturerne.
Funder laver sine gipsafstøbninger på helt
traditionel manér ved at påføre flydende
gips på figuren. Der skal flere lag gips på,
og Michael Funder bruger undervejs sækkelærred indsmurt i flydende gips til at
stabilisere og forstærke formen. I alt skal
der bruges ca. 100 liter gips til en afstøbning, og når det er tørret op, kan afstøbningen tages af skulpturen, og stukkatøren
har dermed skabt en ‘negativ’ støbeform.

Skulpturer, udsmykninger
og ornamenter
De seks støbeforme fragtes herefter til
Brdr. Funders stukkatørværksted på Christianshavn, hvor stukkatørmestrene Peter
og Michael Funder bruger formene til at
fremstille en nøjagtig gipsafstøbning af
hver af de seks skulpturer.
”Vi forer først formene med silikone, så
vi kan holde form og afstøbning adskilt.
Selve afstøbningen bliver bygget op med
kiler, så vi er sikre på, at vi kan skille af-

støbningen ad, uden at noget brækker af
eller går i stykker. Her på løvehovedet er
der mange fremspring og fordybninger,
så vi starter vi med at støbe kilerne rundt
om de steder. Når vi har støbt og tilrettet
de nødvendige kiler, kan vi støbe kappen
(siderne) og topstykket,” forklarer Peter
Funder.
Systemet med kiler giver for alvor mening,
når man ser stukkatørerne skille afstøbningen ad. Først tager de kapperne og toppen af, og herefter – en
for en – de 15 forskellige
kiler, der smukt ligger i
fordybninger, rundt om
manken, ind i løvens
mund, rundt om snuden,
i øjenhuler og så videre.
Efterhånden som de
mange kiler tages væk,
åbenbarer det mægtige
løvehoved sig. Den grålige silikoneform ligger
som en beskyttende
hinde over afstøbningen,
men også den fjerner
stukkatørerne, så vi til
sidst står tilbage med en
nøjagtig kopi af skulpturen på slottets facade.
”Den her teknik er mange
hundrede år gammel, og
det kræver, at man både
kan visualisere den negative form og den færdige – positive – afstøbning, og at man ved, hvor
man skal placere de kiler,
der er nødvendige. Det er
Michael noget nær verdensmester i,” fortæller
Peter Funder.

Stukkatørmester
Michael Funder er ved
at lave en afstøbning af
et af et seks løveskulpturer (øverst) og tilbage
på værkstedet er Peter
Funder i færd med at
skille gipsafstøbningen
ad (nederst)
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å værkstedet hos Funder kommer samtalen hurtigt ind på
svenskernes kompromisløse
tilgang til den enorme restaureringsog bevaringsopgave.
”I Stockholm lægger de meget vægt på, at
løsningerne skal være autentiske. Og det
giver jo mening, for det er 300 år gammel kulturarv, vi arbejder med. Så for at
komme så tæt på det oprindelige udgangspunkt som muligt, skal vi naturligvis
bruge de håndværksmetoder, som de også
brugte dengang,” siger Peter Funder.
Peter forklarer samtidig, at der i branchen eksperimenteres med blandt andet
3D-scanning og -print, men at teknologien
og metoderne endnu ikke er ikke gode nok
til at kunne konkurrere med det traditionelle håndværk.
Vi holder naturligvis øje med den teknologiske udvikling, men det er endnu ikke en
teknik, som slår de traditionelle metoder,”
siger Peter Funder.

Som at oversætte en bog
Efter afstøbningen bliver de seks gipsafstøbninger sendt til Raadvad Stenhuggeris
værksted i Gilleje, hvor billedskærer og dekorationsbilledhugger Maria Hammerich
tager imod.
Hendes opgave er at modellere de seks
gipsafstøbninger og genskabe eventuelle
manglende dele af figurerne, sådan at de
kommer så tæt på det originale udseende
som overhovedet muligt.

”For at få den bedste fornemmelse af,
hvordan de originale figurer har set ud
hver især, stiller jeg de seks færdige afstøbninger op side om side og refererer
dem til hinanden. Det betyder, at jeg undersøger hver figur, og på den måde får
jeg en fornemmelse af, hvordan de enkelte
detaljer har set ud, hvad der er forvitret,
og hvad der eventuelt er faldet af. Med den
viden fortolker og modellerer jeg hver af
figurerne. Det kan være noget af et detektivarbejde, og det kræver også en masse
akademisk viden om tidsperioden og den
stilart, som skulpturerne er skabt i,” forklarer Maria Hammerich.
Selvom Maria er billedhugger – og dermed
har en kunstnerisk åre – er hun meget bevidst om at sætte sig selv til side og lade
det oprindelige kunstværk træde frem.
”Det er ikke min opgave at skabe et kunstværk. Det er der allerede. Min opgave er
at fortolke skulpturen og genskabe det
oprindelige kunstværk. Det er en virkelig interessant proces, og det er vigtigt at
finde en rød tråd og forsøge at leve sig
ind i, hvordan kunstneren har tænkt. Det
kan sammenlignes lidt med at oversætte
en bog. Her ændrer man jo heller ikke på
handlingen eller laver en anden afslutning,
selvom man evt. synes, at man har en bedre idé,” fortæller Maria Hammerich.

Skønheden ligger i forskellen
Når de seks afstøbninger bliver sat op side
om side på værkstedet hos Maria Hammerich, vil det blive tydeligt, hvor stor variation, der er i skulpturerne – selvom de fra
gadeplan ser fuldstændig ens ud.

”Når du står ved løverne helt tæt på, kan
du se næsten alt. Stenhuggerens enkelte
slag, om han hugger bløde buer rundt om
næsen, eller om det er en mere skarp kant.
Og for mig ligger skønheden netop i forskellen – at du kan se, at det ikke bare er
en industrifremstillet kopi, men at det er
forskellige stenhuggere, der har hugget de
seks skulpturer. Det er utroligt fascinerende,” fortæller Maria Hammerich.
De mange detaljer til trods, så har der
også været et vist pres på datidens stenhuggere for at gøre deres arbejde færdigt.
”Når du er kunstner eller håndværker, er
der altid en detalje, du kan perfektionere.
Og særligt når man ved, at det er kongens
slot, man arbejder på. Så kunsten er i virkeligheden at sige ’Nu er det færdigt!’,” fortæller Maria Hammerich.
”Dengang de her løveskulpturer blev
skabt, var der mange stenhuggere ansat
ved byggeriet, og de skulle kun forholde
sig til deres egen tid og den stilperiode, der
var fremherskende dér. Derfor var de specialister til lige præcis det, og de ’bragede
ud’ med facadesten og
skulpturer. I dag når vi
dem slet ikke til sokkeBilledhugger Maria Hamholderne, for når vi arbejmerich er igang med at
der med restaurering og
modellere en af de seks
bevaring, skal vi jo kunne
gipsafstøbninger og genforholde os til en tidspeskabe eventuelle manglenriode på op mod 1.000
de dele af figuren.
år. Den ene dag arbejder
vi med barok, den anden
dag gotik,” siger Maria
Hammerich.
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år Maria Hammerich har modelleret alle seks løveskulpturer, skal de godkendes af
bygherre, inden de sendes videre til
stenhuggerne, som skal genhugge stenskulpturerne.

Kæmpe kapitæler skal
ses nedefra
Maria Hammerich er i gang med en tilsvarende proces med en af de store kapitæl-udsmykninger fra slottet. Her har
bygherre dog besluttet, at der kun skal
afstøbes én af de seks udsmykninger,
som så skal fungere som forlæg for
alle seks nyhuggede kapitæler.
Gipsafstøbningen af den enorme udsmykning er i fire dele og måler 2 meter i bredden, 1,2 meter i dybden og 1,5
meter i højden.
”Kapitælet har tidligere været bemalet,
men malingen er på et tidspunkt blevet
hugget bort. Derudover er stenen meget forvitret, og mange dele er faldet
af. Jeg vil skyde på, at ca. halvdelen af
figuren er væk, så det er selvfølgelig et
kæmpe ansvar at modellere den op på
ny,” siger Maria Hammerich.
Maria Hammerich fortæller, at hun en
gang imellem lægger sig på et tæppe
på gulvet for at få det rette perspektiv
på figuren.
”Kapitælet sidder 10-12 meter oppe på
facaden, så det er skabt til at blive set
nedefra. Derfor lægger jeg mig ned på
gulvet, så jeg får en fornemmelse af,
hvordan det kommer til at se ud for beskueren,” fortæller Maria Hammerich.

Stenhuggermester Stig Andersen fortæller i øvrigt, at det tager ca. 1 årsværk
at nyhugge hver af de seks kapitæler.

Samme værdier
Selvom vores historie startede med lidt
af en tilfældighed, så var der absolut
intet tilfældigt over, at det netop var
Peter Michael Jensen, som Stig Andersen ringede til dengang for 12 år siden,
da han blev inviteret til Stockholm. Stig
Andersen er nemlig udlært hos Peter
Michaels farfar og arbejdede som stenhuggersvend, da Peter Michael gik i
lære i familievirksomheden.
”Stig var min mestersvend, dengang jeg
gik i lære. Han har lært mig alt det, som
han har lært fra min far og farfar. Så vi
kommer fra den samme håndværkstradition og har den samme holdning og
tilgang til vores håndværk,” fortæller
Peter Michael Jensen.
Og alligevel er de forskellige.
”Stig er en fantastisk dygtig håndværker, og jeg er god til det administrative.
Så med vores forskellige kompetencer
komplementerer vi hinanden godt,” fortæller Peter Michael Jensen.

40 års projekt
Restaureringen af Stockholm Slot er
delt op i 22 etaper, og projektet er berammet til at løbe til år 2049. Dermed
vil begge mestre sandsynligvis være
gået på pension, når restaureringen engang er færdig.
Som håndværker, og særligt bygningshåndværker, er man vant til, at de ting

man laver, skal holde i mange år – også
efter at man selv stopper som håndværksmester. Men hvordan har I det
med, at I sandsynligvis når at gå på
pension, inden projektet er færdigt?
”Det er selvfølgelig en mærkelig tanke,
men sådan er det. Da vi startede op på
projektet, passede det nogenlunde med,
at jeg ville kunne nå at gøre
det færdigt, inden jeg skulle
på pension, men siden da er
tidsplanen blevet rykket med
nogle år. Men måske man kan
få sig en tjans som konsulent
på et tidspunkt i stedet for,” siger Peter Michael Jensen med
et smil.

Maria Hammerich er i gang
med en tilsvarende proces
med en af de store kapitæludsmykninger fra slottet

Stolt over at være en
del af et levende fag
”Uhh, jeg har det svært med
det dér, at man skal være
stolt af ting,” siger Stig Andersen, da MESTER til sidst stiller
det ledende spørgsmål, om
ikke de to mestre er stolte
over deres arbejde i Stockholm. Stig Andersen uddyber:
”Selvfølgelig er det her et
større projekt end så mange
andre, men vores arbejde er
jo i bund og grund det samme
som i alle de andre opgaver, vi
udfører. Det er det, vi kan og
er gode til. Men jo, det er da
en fantastisk opgave – og det
er med til at vise, at vores fag
og håndværk er et vigtigt et,
og at det lever i bedste velgående,” slutter Stig Andersen.

Maria Hammerich
billedhugger

Raadvad
Stenhuggeri ApS
m e d l e m

a f

Stenhuggerlauget
i Danmark
&

Håndværker
foreningen
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Gladsaxe
Ny Stenhuggeri A/S
m e d l e m

a f

Stenhuggerlauget
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Håndværker
foreningen
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Brdr. Funder
Stukkatører
m e d l e m
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Stukkatørlauget
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Håndværker
foreningen
					KbH
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Fra blankt papir til
verdensbegivenhed
Målet er klart, og ambitionerne
er tårnhøje: Danmark skal skabe
de bedste europamesterskaber –
EuroSkills – nogensinde. Det er udgangspunktet for den opgave, som
Henrik Kjeldsen startede på, da han
1. april 2022 trådte ind ad døren
som direktør for den nyetablerede
organisation, EuroSkills 2025 I/S.

Når Danmark om tre år skal være
vært for EuroSkills, skal det være
de bedste nogensinde. Det er målet
for Henrik Kjeldsen som direktør
for EuroSkills 2025 I/S, der står for
planlægning og afvikling af det store
arrangement, som skal afholdes i
Herning i september 2025.
Da arbejdet startede i foråret, var
det dog under anderledes beskedne
forhold.
”Da jeg begyndte i jobbet, var her
ingenting. Jeg sad bogstaveligt talt i
vindueskarmen og arbejdede, indtil
jeg fik mit skrivebord 14 dage senere,”
fortæller Henrik Kjeldsen.
”Jeg kommer fra et rigtigt godt job
som direktør i Herning Kommune,
der har 7.000 ansatte i sine forvaltninger og en lang række afdelinger
med specialister. Så det var da noget
af en omvæltning selv at skulle sidde
med alt fra HR-opgaver og IT til kommunikation og økonomi. Men da jeg
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hørte om projektet her, tænkte jeg
med det samme, at der står Henrik
over det hele, på den udfordring det
er at planlægge og afvikle EuroSkills
2025,” fortæller Henrik Kjeldsen.
De første uger brugte Henrik
Kjeldsen til at skrive den forretningsstrategi og visionsplan, som de næste tre års arbejde skal bygges på.
De gule post-it-lapper, som Henrik
brugte til at organisere sine tanker,
hænger stadig på kontordøren, og
der bliver de hængende, for at minde
ham om hvor det hele startede.
Organisationen består nu af fem
medarbejdere, men frem mod 2025
skal det vokse til ca. 20 ansatte. Der
kommer også op mod 400 frivillige,
som skal hjælpe med alt fra praktisk
afvikling til information og servicering af de mange deltagere og besøgende. Derudover kommer en lang
række fagpersoner og eksperter, som
skal være med til at forberede og afvikle konkurrencerne.

Vil lave et mesterskab,
der gør en forskel
”Vores mål er først og fremmest
at lave et EuroSkills, som gør en
forskel. Det betyder, at vi gerne vil
inspirere flere unge til at vælge en
erhvervsuddannelse, ved at vise dem
de mange fede muligheder, der er inden for erhvervsuddannelserne. I dag

er der alt for mange, som automatisk
vælger gymnasiet, fordi de reelt ikke
ved, hvad der ellers findes derude.
De vælger erhvervsuddannelserne
fra, uden at de egentlig ved, hvad
det er, de vælger fra. Derfor er vores
tilgang, at de unge skal træffe deres
uddannelsesvalg på et oplyst grundlag,” fortæller Henrik Kjeldsen.
’Et oplyst grundlag’ handler ifølge
Henrik blandt andet om, at de unge
skal have langt bedre mulighed for at
prøve forskellige uddannelser og fag
i løbet af deres folkeskoletid.
”EuroSkills begrænser sig ikke bare
til de 4 konkurrencedage i 2025. Vi
vil også bruge hele vores platform til
at komme ud i folkeskolerne og vise
fagene frem, så de unge selv kan prøve, røre og føle. Vi vil gerne inspirere
og skabe fascination. For eksempel
ved at de unge kan møde en af Europas bedste håndværkere, eller at de
selv oplever, at det ikke er ’bare lige’
at udføre et håndværk,” fortæller
Henrik Kjeldsen.

Træner som
elitesportsfolk
Et andet vigtigt element i EuroSkills-strategien handler om at fremhæve den dedikation og det benhårde
arbejde, som det kræver at blive en
af Danmarks og Europas bedste inden for sit håndværk.

Tekst Jakob Bo Andersen
foto EuroSkills & Skillsdenmark

”Det her er bestemt ikke noget, du
kommer sovende til. Mange af vores deltagere træner 10-15 timer om
ugen. Og det foregår vel at mærke,
efter at de har fri fra deres almindelige arbejde eller i weekenderne. De
bliver trænet i søvn og kost, og hvordan de arbejder bedst under pres.
Det er ikke nok at være fagligt dygtig,
du skal også være dedikeret og arbejde benhårdt. Det er præcis ligesom
elitesportsfolk, og fordi de er så dedikerede, er det en kæmpe oplevelse
at se dem være i konkurrence,” siger
Henrik Kjeldsen.
Men de flere end 80.000 besøgende,
som forventes at deltage ved EuroSkills i Herning, skal ikke bare nøjes
med at kigge på konkurrencerne. De
skal også selv have mulighed for at
gøre deltagerne kunsten efter.
”Vi vil gerne aktivere de besøgende,
så ved mindst 25 fag skal man kunne
prøve det samme som konkurrence-

deltagerne. Nogle vil måske tænke,
hvor svært kan flisemurerens arbejde være? Så siger vi: ”Vær så god
selv at prøve!”. Så opdager man, at
det faktisk slet ikke er så nemt, som
det ser ud. Og i øvrigt er det de laver
i konkurrencen, jo langt fra bare at
sætte nogle hvide fliser op i rækker.
Det er de rene kunstværker,” siger
Henrik Kjeldsen.

Deltagerne ved EuroSkills
kommer ikke sovende til
deres høje faglige niveau.
Mange træner 10-15 timer
om ugen efter at de har fri
fra deres almindelige arbejde eller i weekenderne.

Rollemodeller
På baggrund af deres dygtighed og
dedikation ’tjener deltagerne som
eksempel, der efterlignes af andre’.
Eller med andre ord: De er rollemodeller.
Og derfor skal deltagerne ud i landet
og møde folkeskoleelever og andre
unge, som står over for et uddannelsesvalg.
”Ligesom når Viktor Axelsen tager
rundt til badmintonklubber og træ-
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ner med U9-spillere, så vil vi gerne
sende vores deltagere ud til for eksempel folkeskoler. De er rollemodeller, og de skal ud og vise deres fag
og håndværk frem og fortælle deres
personlige historie om, hvordan de
er blevet en af Europas dygtigste
håndværkere. På den måde kan de
forhåbentlig inspirere andre til at
tænke: ’Det vil jeg også!’,” siger Henrik
Kjeldsen.

Fokus på dansk håndværk
og grøn omstilling
Det er ikke kun inden for landets
grænser, at EuroSkills 2025 vil gøre
en forskel. Et event af den type og
størrelse skal også fungere som et
udstillingsvindue til resten af Europa af, hvad danske virksomheder og
faglærte håndværkere kan inden for
grøn omstilling.
”Danmark er et grønt foregangsland,
og vi vil selvfølgelig gerne inspirere
de andre lande, der deltager, til at gå
endnu videre med deres arbejde med
grøn omstilling. Det vil vi for eksempel gøre ved at sætte fokus på den
historiske udvikling, der har været
inden for fagene. For eksempel i forhold til valg af materialer, uddannelsesmetoder, arbejdsmiljø og ikke
mindst ressourceforbrug,” fortæller
Henrik Kjeldsen og giver et eksempel:
“Da WorldSkills i autolakering blev
afviklet her i Danmark i oktober, var
det blandt andet, fordi erhvervsskolen College360 i Silkeborg med sine
moderne faciliteter, undervisningsform og behandling af kemi mv. er
banebrydende, når det gælder at
reducere klimaaftrykket i autolakererbranchen. Jeg har fået fortalt, at
bilfabrikkerne i dag kan male en VW
Up med brug af kun 900 gram farve.
Jeg tror, at vi er mange, der tænker:
”Wauw! Hvordan pokker kan det lade
sig gøre?”. Svaret er, at det kræver
en enorm faglig viden, udvikling af
metoder og materialer og - selvfølgelig - dygtighed. Den fortælling, om
bæredygtighed og grøn omstilling i
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håndværksfagene, bliver en vigtig del
af EuroSkills 2025,” fortæller Henrik
Kjeldsen.

Faglærte har en nøglerolle i
den grønne omstilling
I det hele taget spiller håndværkere
en nøglerolle, når vi taler om grøn
omstilling. For uden faglærte bliver
der ikke sat nogen vindmøller op, eller sparet
mange ressourcer i
vores produktionsvirksomheder.
Derfor er det en bunden
opgave, at flere unge
vælger en erhvervsuddannelse. I den sammenhæng er det ifølge
Henrik Kjeldsen vigtigt,
at vi bliver bedre til at
tale om, at man kan få
et spændende arbejde
og et godt liv som faglært. Det vil EuroSkills
også sætte fokus på.
"Undersøgelser viser, at
faglærte er langt mere
usikre på, om den grønne omstilling
vil have en positiv påvirkning på deres jobmuligheder, end for eksempel
akademikerne er. Men virkeligheden
er helt omvendt. Realiteten er, at vi
mest af alt får brug for massevis af
håndværkere og faglærte til at realisere den grønne omstilling, og det
skal vi have sat fokus på.” siger Henrik Kjeldsen.

Vil gerne lade sig inspirere
Når det kommer til den praktiske afvikling af arrangementet, så er der
naturligvis en række retningslinjer,
som er udstukket af den internationale Skills-organisation. Men som
arrangør har Danmark stor mulighed
for selv at præge arrangementet. Ud
over de mange tanker, som Henrik
Kjeldsen allerede har gjort sig, så er
han ikke bleg for at lade sig inspirere
af andre.

”Der er 2 x DM i Skills og 1 x EuroSkills
i Gdansk i Polen, inden vores arrangement i 2025. Så der vil vi tage af sted
og samle viden og inspiration. Jeg vil
sende mine medarbejdere rundt, så
de kan kigge med deres forskellige
’faglige briller’. Hvor virker kommunikation? Hvad får publikum til at
blive stående, hvad aktiverer dem,
og hvornår keder de sig og går videre? Målet er at finde ud af, om der
er noget, vi kan kopiere 1:1, om der er
noget, vi måske kan bruge, hvis vi gør
det bedre, og hvad der skal skrottes. Al den viden vil vi bruge, når vi
for alvor begynder planlægningen af
vores mesterskab,” fortæller Henrik
Kjeldsen.
Henrik fortæller videre, at han, da
han var ansat i Herning Kommune,
var med til planlægningen af mange
store arrangementer i MCH Messecenter Herning. Én af de ting han

tager med herfra, er at arbejde med,
hvad der gør et stort arrangement
’truly memorable’.
”Vi kommer til at arbejde meget
bevidst med, hvad det er for 2 eller
3 ting, der gør, at EuroSkills 2025 i
Herning for alvor vil blive husket,”
fortæller Henrik Kjeldsen.

Samarbejde skal sikre sejr
I forhold til afviklingen af mesterskaberne har Henrik to ting, som han
særligt ser frem til.
”Først og fremmest ser jeg frem til at
holde åbningstalen den 10. september 2025 i Herning, som også bliver
startskuddet til en række travle dage
med masser af adrenalin. Og så ser
jeg frem til, at vi står bagefter og kan
se, at alt lykkedes og forhåbentligt
glæde os over, at både fagene, poli-

tikere, virksomheder samt institutioner og faglige organisationer har taget ejerskab på mesterskaberne. Det
er deres involvering, der skal sikre
de fremtidige resultater for at skaffe flere kvalificerede faglærte, så
Danmark kan lykkes med at realisere
de politiske visioner om den grønne
omstilling. Hvis det lykkes for os, skal
alle gerne føle, at det var deres fest,”
slutter Henrik Kjeldsen.

Når Danmark om tre år skal
være vært for EuroSkills,
skal det være de bedste
nogensinde.
Det er målet for direktør
Henrik Kjeldsen.

Men før Henrik kan invitere sine medarbejdere på sejrschampagne, venter
der altså tre års hårdt og spændende
arbejde.
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Løven,
tømreren,
arkitekten og
professoren

Han har tegnet den
danske pavillon til
Verdensudstillingen
i Sevilla, B&O’s
hovedsæde i Struer
og Pihl & Søns i
Lyngby, der senere
er blevet fredet. Han
er professor på Det
Kongelige Akademi
og har uddannet hundredvis af
arkitektstuderende, og ude på
Amager er han i gang med et
forskningsprojekt, på en grund han
har købt til formålet, og så har han
i sommer bygget et anneks til sit
sommerhus. Kun med lidt hjælp fra
sin hustru. Mød Jan Søndergaard,
der er tømrer, bygningskonstruktør,
arkitekt og professor, med stor
interesse for materialer.

Med sit lange hvidgyldne hår og karakteristiske ansigt er Jan Søndergaard ikke svær at finde, da jeg træder ind i KHR Architectures smukke
tegnestue i et af de gamle sortmalede kanonbådsskure på Holmen i
København. Han lyder navnet ’Løven’
i arkitektkredse, og så begyndte han
sin karriere tilbage i 1964 som tømrerlærling.
Han er gennem hele sit arbejdsliv
som arkitekt gået op i, at det han tegnede, var muligt at opføre.
”Mens man tegner, skal man hele
tiden tænke på, hvordan det kan
opføres. Derfor er jeg altid gået ud
på byggepladserne og har spurgt
til, hvordan det går under et byggeprojekt. Og som uddannet tømrer forstår jeg, hvad der foregår, og
ved hvad alting hedder. Det kan godt
være, at jeg er krukket af udseende,
men det er alt andet end hvad jeg er,”
siger Jan Søndergaard med et smil.
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Tekst PETER DJURUP
foto Rie Neuchs

Hinandens
forudsætninger
Samarbejdet mellem de forskellige
faggrupper på et byggeprojekt er vigtigt for at nå et godt resultat.
”Det optimale er, når underentreprenører, håndværkere, bygherre og
arkitekter sidder sammen ved bordet
og er enige om budgettet hele vejen
igennem. Men udgangspunktet skal
ikke kun være økonomi. Man skal
have et fælles byggemål i stedet for
et pengemål. Så får du det bedste resultat,” siger Jan Søndergaard.
Han har altid være meget opmærksom på, hvordan man bedst kan
samarbejde og, ikke mindst, få mest
muligt ud af de forskellige fagligheder.
”Som arkitekt skal du være opmærksom på, hvad håndværkeren allerede
har i sin skuffe af metoder og materialer. Arkitekter har det med at ville
opfinde noget nyt hele tiden. Men det
kunne være, det fandtes allerede, og
så er der jo ingen grund til at lave det
igen,” siger Jan Søndergaard.

I lære
”Jeg var tømrerlærling fra 1964 til 68,
og jeg var glad for det. Min læreplads
bestod af mester, hans svigersøn,
en svend og mig selv. Jeg var tit ude
alene på opgave og lærte derfor at
lave noget. Det var fra begyndelsen
min plan at videreuddanne mig og
blive arkitekt, men hvis det ikke skulle lykkes, var jeg fortsat som tømrer,
for jeg kunne godt lide det,” siger Jan
Søndergaard.
Men det lykkedes ham at videreuddanne sig. Først til bygningskonstruktør, og på den tid var skolen netop blevet en dagskole og gav, ifølge
Jan Søndergaard, en god uddannelse.
”Vagn Hjorth stod bag uddannelsen
dengang, og det var en rigtig god
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uddannelse. Bygningskonstruktøren
blev defineret som bindeleddet imellem arkitekter, ingeniører og håndværkere og, som sådan, meget vigtig
for selve byggeprocessen. Derfor har
jeg haft stor glæde af at blive bygningskonstruktør inden min arkitektuddannelse. Det kunne godt være en
fordel, hvis flere gik den vej i dag,”
siger Jan Søndergaard.
For Jan er det vigtigt, at man skal forstå sammenhængen mellem håndværker og arkitekt. Man skal have
en person med i processen, der kan
oversætte, hvad den, med Jans ord,
til tider sorttalende arkitekt siger, og
det er netop bygningskonstruktørens
opgave.
Han tog siden selv turen videre til
arkitektskolen, med et studiejob som
lærer for at finansiere uddannelsen.
”Det tog mig syv år at blive færdig
som arkitekt, for jeg skyndte mig
ikke, blandt andet fordi jeg havde et
job ved siden af som lærer. Men det
var en god kombination, fandt jeg ud
af, for hvis du kan styre ungerne i en
klasse, kan du også styre et hold på
et byggeprojekt. Det er næsten det
samme,” siger Jan Søndergaard med
et smil.

Det blev en lang proces. Jan Søndergaard begyndte med at tale om
visionen for byggeriet med Søren
Langvad, der gerne ville have en
arbejdsplads, der samtidig var et udstillingssted for, hvad virksomheden
kunne.
”Vi sad og talte sammen som arkitekt
og håndværksmester. Hvordan kunne
et hovedsæde se ud som arkitektur,
som arbejdsplads og som udstillingssted? Søren Langvad havde stor respekt for det arkitektoniske, og for at
jeg også sagde ham imod på nogle af
hans forslag. Den gensidige respekt
mellem bygherre, arkitekt og håndværksmester er vigtig i alle byggeprocesser. Det gælder om at stå last
og brast om den gode idé. Og det var
Pihl & Søn et godt eksempel på,” siger
Jan Søndergaard.

Materialer til
fremtiden
Jan Søndergaard har altid interesseret sig for udvikling af materialer og boligformer. På en grund
på Amager er han i gang med et
forskningsprojekt, hvor han blandt
andet har udviklet
nogle stolper formet
som et kryds, der skal
fungere som fundament for et hus.

Gennem sit lange virke har
Jan Søndergaard altid arbejdet på tværs af de forskellige fagligheder, når
han har udviklet byggerier.
”Materialer har altid interesseret mig, og derfor
har jeg altid arbejdet tæt

sammen med både håndværkere og
producenter. Da jeg lavede Sevillapavillonen i 1992, blev budgettet
beskåret med 60 procent, hvilket var
ved at betyde, at projektet ikke kunne
realiseres. Men jeg rejste rundt for
at finde mulige samarbejdspartnere
for med dem at finde frem til måder
at løse budgetproblemerne på. Det
blev virksomheder som LM Glasfiber, LB Pavilloner, Vildbjerg Smede
og Meteor, der var med til at realisere
projektet,” siger Jan Søndergaard og
fortsætter:
”Pavillonen blev en kæmpe succes,
og det skyldes, at alle håndværkere
arbejdede sammen om den. Den blev
opført af enkeltdele, her i Danmark
og efterfølgende sejlet ned til Sevilla.
Først her blev pavillonen samlet. Det

Det tog et halvt år at udvikle skitseprojektet, der senere resulterede i et
dispositionsforslag, som lå til grund
for en prissætning, der baserede sig
på brugen af standardkomponenter.

Et af Jan Søndergaards store projekter er Pihl & Søns hovedkontor i Lyngby. Det blev til i et tæt samarbejde
med bygherren, Søren Langvad, der
var ejer af Pihl & Søn, som selv stod
for opførelsen.

”Jeg foreslog, at vi skulle glemme
alt om at anvende standardløsninger i bygningen for i stedet at udvikle
alternativer, der tilsammen skulle
bidrage til en unik helhed. Holistiske
løsninger overalt, hvis detaljering
var skabt til bygningen. Det gik Søren
Langvad med til, såfremt jeg var i
stand til at holde byggeriet inden for
den aftalte pris, der var baseret på
standardløsninger. Den aftale blev
holdt til punkt og prikke,” siger Jan
Søndergaard og uddyber:

”Jeg mødte Søren Langvad i Sevilla i
forbindelse med verdensudstillingen
i 1992. Han ville have et nyt hovedsæde til virksomheden, og hans kone,
Gunvor, havde sagt, at han skulle
bede mig lave et forslag. Søren Langvad var en kontant mand, og han bad
mig lave et forslag til om mandagen.
Jeg foldede lidt papir og tegnede lidt
og gik op til ham mandag, hvoref-

”Vi gav tingene tid. Vi startede i 91 og
var færdige i 94. Det at give tingene
tid gør, at resultatet bliver bedre. Jeg
gik i gang med at tale med firmaer,
der kunne producere alle elementer
og komponenter til byggeriet ud fra
vores tegninger. Det inkluderede alt
fra udformning af facadesystemer,
fast inventar, belysningsarmaturer
og håndvaske til toiletterne etc., som

Samarbejde og gensidig
respekt

blev specialfremstillet til byggeriet.
Undtaget var selve klosetterne og
vandarmaturerne, men det blev i familien, da de er tegnet af min professor fra Akademiet og senere partner,
Knud Holscher”.

ter han tog det med hjem. Efter kort
tid vendte han tilbage og sagde, at vi
kunne gå i gang.”
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hele passede på millimeter, og det
var i den grad også håndværkernes
fortjeneste. Hele idéen med pavillonen var jo at vise noget nyt. Vi kølede
det store rum ned ved hjælp af en
propel højt oppe i rummet. Den trak
luft ind fra den modstående gavl, der
var udformet som en stor køleribbe,
hvori der cirkulerede køligt vand fra
den nærliggende flod,” forklarer Jan
Søndergaard.

”Jeg mener, at det vi rigtigt har brug
for, er, at der bliver eksperimenteret
mere med materialer. Vi skal arbejde med, hvordan vi indfrier drømmen om at bo i landskabet, og det
vil jeg gerne være med til at fortælle om. Jeg har en forbandet lyst til,
at vores alles fag kan flytte sig, så
vi ikke bliver tilbageskuende,” siger
Jan Søndergaard og kommer med et
eksempel:

Med samme flodvand blev det 1500
m2 store sejlareal, som var opbygget
af hule glasfiberpaneler, overrislet.
Effekten fra vandets fordampning
udgjorde pavillonens isolering fra det
steghede klima under udstillingsforløbet.

”Den anden dag var jeg ude i det museale Rådvad. Der er meget idyllisk i
godt vejr, men når jeg har set på det i
et stykke tid, tænker jeg på, hvordan
der ser ud om vinteren. I stedet for at
være nostalgisk og tilbageskuende
vil jeg hellere vende blikket mod noget, vi ikke ved, hvad er”.

”Ingen af de unikke løsninger havde
kunnet ladet sig gøre, hvis ikke alle,
fra producenter til håndværkere, havde været med i hele processen,” siger
Jan Søndergaard.

Fremtidens studiebolig
Et andet eksempel på Jan Søndergaards indgang til samarbejde, og interesse for nye materialer, er et projekt,
som han var med til at udføre i forbindelse med Københavns Tømrerlaugs
500-års-jubilæum i 2015. Her blev der
udskrevet en konkurrence om at skabe
fremtidens ungdomsbolig i et samarbejde mellem arkitektstuderende og
tømrerlærlinge med Jan Søndergaard
som formand for dommerkomitéen.
Det var en del af opgaven at bruge nye
materialer, der kunne pege ind i fremtiden, og det vindende projekt blev en
20 kvadratmeter bolig i glasfiberkomposit.
”Her var det Tømrerlauget, med blandt
andre Martin Skou Heidemann fra
Skou Gruppen i spidsen støttet af oldermand Flemming Kjærgaard, der gik
forrest i forhold til at prøve nye materialer. De var ikke blege for at udpege
det mest avancerede, hvilket var med
til at give et spændende resultat,” siger
Jan Søndergaard og fortsætter:
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Realiseringens kunst
Det er et par år siden, at Jan Søndergaard trådte ud af den daglige ledelse og sit partnerskab i KHR Architecture. Men han har fortsat et tegnebord i det gamle bådeskur
og arbejder videre med sit
forskningsprojekt herfra.
Jan forsker i nye boformer
i sin egenskab af professor på Kunstakademiets
Arkitektskole. Han har købt
et areal, en tom parcelhusgrund, i nærheden af Dragør med udsigt over den
smukke natur i Pinseskoven. Her er han i gang med
et eksperiment, som går
ud på at skabe fremtidens
boligform. Det inkluderer
også undersøgelser af hvilke materialer, der er bedst
egnet i situationen.
”Jeg laver et eksperiment,
hvor fundamentet er lavet af glasfiberkomposit.
Fundamentet er udført af
sammenhængende kryds,
der holdes nede af jordtrykket og definerer placeringen af femten rammer,

som tilsammen udgør strukturen for
fire bo-celler udformet som minimalboliger. Jeg arbejder med statisk
indspændte rammer, som bliver placeret på fundamenterne. Jeg undersøger mulighederne for at kombinere
træ, glasfiberkomposit og kulfiber
og er i dialog med flere producenter
om fremstillingen,” siger Jan Søndergaard.
Forskningsprojektet er en omkalfatring af det traditionelle parcelhus til
fire bo-celler, der kan sammenstilles
eller fungere hver for sig.
”Projektet skal ses i forlængelse
af min tidligere forskning, som har
fællesbetegnelsen ”Realiseringens
kunst”. For det er netop det, der er
det vigtige for mig: At mine undersøgelser bliver realiseret som arkitektur en til en,” siger Jan Søndergaard.

Glem ikke at
eksperimentere
”Vi eksperimenterer ikke
en skid mere. Vi har aldrig
haft så mange muligheder
og dimser som nu, men vi
eksperimenterer ikke med
dem.“

”Vi eksperimenterer ikke en skid
mere. Vi har aldrig haft så mange
muligheder og dimser som nu, men
vi eksperimenterer ikke med dem.
Det er de samme vinduer, der bliver
flyttet rundt, og boformen er den
samme, som den har været i masser
af år. Den stereotype måde vi udformer vores bolig på, har ikke udviklet sig, siden vi i 1940’erne nytænkte
blandt andet i Nordvest. Alle boliger har et badeværelse, et køkken,
en stue og nogle værelser, alt med
bærende vægge, der ikke kan flyttes.
Hvorfor ikke tænke det anderledes
og mere fleksibelt?, ” lyder spørgsmålet fra Jan Søndergaard.
Derfor arbejder han med fleksible opdelinger af boligen, hvor rumadskillelsen for eksempel kan være flytbare isolerende tekstiler. Han ser også
på muligheden for, at man kan klæde
boligen på udefra, ligesom vi som
mennesker gør, når det bliver koldt,
frem for at have en fast isolering,
som ikke er nødvendig året rundt.

Det er ikke tanken, at han vil flytte ind i bo-enhederne, når de på et
tidspunkt er blevet bygget. Projektet
skal gives videre som en del af Jans
bidrag til arkitekturen og den fremtidige forskning på Arkitektskolen.

25 meter sommerhus
I sit sommerhus i Veddinge Bakker
har han gennem årene også eksperimenteret med bo-formen og dens
indretning. Det begyndte med et
lille hus, som han fik kørt dertil fra
Vedbæk. Men gennem årene har han
bygget til i længden, og nu har det
nået en samlet længde på 25 meter.
”Det er faktisk ét stort rum, men med
skydevægge, så det kan deles op i
mindre enheder. På den måde kan det
tilpasses, efter hvor mange man er,
og hvilke boligmæssige behov man
har. For vi ændrer os jo med årene,
og dermed ændrer behovet for, hvad
en bolig skal kunne, sig også”.

Det seneste byggeri han har lavet, er
et anneks, der blandt andet skal give
plads til hans gamle Alfa Romeo Spider. Han byggede det i sommer uden
anden hjælp end sin kone, der indimellem holdt et bræt eller en bjælke.
Jan er langt fra ved at stoppe sit virke, for der er brug for hans forskning
og eksperimenter.
”Jeg er håndværker i arkitektur. Jeg er
den sidste professor, der ikke er ph.d.
eller har et speciale. I mine øjne skal
arkitekten være generalist. Jeg har
en forbandet lyst til at vores alles fag
kan flytte sig, så vi ikke bliver tilbageskuende. Og så kunne jeg ønske mig,
at arkitekterne forenede sig med
håndværkerne igen i større omfang,
end man gør i dag,” siger Jan Søndergaard.

Jan Søndergaard sad i priskomiteen for Tømrerprisen
2022, som blev uddelt af Københavns Tømrerlaug november.
Formålet med Tømrerprisen er, at belønne personer, firmaer, organisationer eller bygherrer, som har udført eller
har deltaget i et byggeri, hvor trækonstruktioner indgår
som en markant bygningsdel, eller hvor tømrerfaget på
anden vis har spillet en afgørende rolle.
Priskomiteen valgte at give Tømrerprisen 2022 til deling mellem Zoologisk Have København og Arkitekt Claus
Pryds.
Læs mere på

Jan Søndergaard
Arkitekt og partner i
KHR arkitekter, professor

kbh-tomrerlaug.dk/toemrerprisen-vindere/
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I hvor høj grad er din virksomhed
påvirket af de stigende priser?

Medlemsundersøgelse

Inflationen
rammer
håndværksvirksomheder

7%
Ikke påvirket

2%
Ved ikke

De stigende priser, på energi,
varer og stort set også
alt andet i samfundet, har
stor indflydelse på mange
erhvervsdrivende, ikke
mindst i håndværksfagene.

36%

55%

Meget påvirket

Påvirket

Alle Virksomheder

Håndværkerforeningen gennemførte i september en undersøgelse blandt medlemmerne, og her
kunne vi konstatere, at inflationen
rammer vores medlemmer over
en bred kam.

I undersøgelsen svarede kun 7 %,
at de er upåvirket af de stigende
priser, mens 36 % er meget påvirket. Undersøgelsen viser også,
at virksomhederne har lavet flere
tiltag for at imødegå de stigende
priser. Blandt andet svarede 45 %, at de accepterer et
lavere dækningsbidrag, og altså i realiteten betaler en
del af de stigende omkostninger af egen lomme, i stedet for at lægge hele udgiften over på forbrugeren.
MESTER har spurgt fire medlemmer, der har deltaget
i undersøgelsen på tværs af de mange håndværksfag,
hvordan de stigende priser konkret påvirker dem og
deres virksomhed. Læs hvordan malermesteren, frisørmesteren, keramikeren og møbelkonservatoren er
ramt af inflationen.

Samlet fordeling for alle adspurgte
virksomher

31%

39%

Meget påvirket

Meget påvirket

11%
Ikke påvirket

39%
Meget påvirket

61%

5%

Påvirket

Ved ikke

58%

56%
Påvirket

Påvirket

Tekst PETER DJURUP
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Bygningshåndværk

Håndværksfag

Bygningshåndværk i bred forstand
(murer, maler, tømrer, glarmester,
elektriker, VVS mv.)

Andre klassiske håndværksfag (smed,
mekaniker, anlægsgartner, brolægger,
stenhugger mv.)

Håndværkerforeningen København

Butik og
specialhåndværk

Butik og specialhåndværk (guldsmed, møbelpolster, skrædder,
frisør, kunsthåndværk mv.)

Hvad betyder udviklingen i øvrigt for
din virksomhed?
Hvordan er I berørt af de stigende
priser i din virksomhed?
Jeg synes allerede, jeg kan mærke, at telefonen ikke ringer så meget,
som den plejer. Mine kunder er primært private, og jeg tror, at de
hellere vil købe mad, strøm og varme end at ringe efter maleren.
Så jeg tror desværre, at vi får mindre og mindre at lave, hvilket så
kan betyde, at priserne falder. Det er jo et spørgsmål om udbud og
efterspørgsel.

Materialepriserne er steget. Jeg tror, det er fire eller fem
gange i løbet af i år. Det betyder, at jeg indregner de højere
priser i mine tilbud, og dermed at mine priser stiger. De
stigende energipriser har samtidig betydet, at jeg nu er
begyndt at skrive i tilbuddene til kunderne, at jeg skal have
adgang til strøm og vand. Det har jeg ikke gjort før, men
det er nødvendigt, da jeg jo ikke kan arbejde uden at bruge
elektricitet til maskinerne. Der er dog ikke kunder, der har
reageret direkte på det endnu, men det kan jo komme.

Hovedproblemet hos os er, at både vand, varme og lys er baseret
på el. Så vores elregninger er steget markant. Og vi kan ikke skrue
ned for lyset, for så kan vi ikke se, hvad vi laver, der også kan se, at
produkterne og fragten er steget, selv om det ikke er et lige så stort
problem på nuværende tidspunkt.

Hele året har jeg beskæftiget mig selv, min lærling og to af mine
kollegaer, som jeg bruger som underentreprenører, men efter
nytår tror jeg kun, at jeg har arbejde til mig selv desværre. Det er en
naturlig mekanisme, og det er ikke første gang, jeg har været med til
en krise. Men det er jo kun en tro, så nu må vi se.

Jan Dohlmann
Malermester

Det bliver svært at følge med ved at sætte priserne op. For vi er jo
en branche, hvor der altid er nogen, der kan gøre det billigere. Vi har
samtidig stadig lidt Corona-eftervirkninger, ved at vi vasker mere
for at sikre vores kunder. Så det eneste sted, hvor vi kan skære i
omkostningerne, er ved at gå ned i antal medarbejdere.

Både elpriserne og materialepriserne er steget. Priserne på
materialer er nok det værste. Jeg føler nærmest, at de stiger
dag for dag. Vi bruger blandt andet forskellige lakker og
lakfjerner, og hver gang man bestiller, er det steget igen. Jeg
har også opgaver, hvor vi sender ting ud til sprøjtelakering
ude i byen, og hvor det er det svært at give kunderne en pris,
før jeg har fået en pris fra maleren. Det er lidt besværligt.

Der er lidt prisstigninger på materialer,
sikkert på grund af fragten, men KÆMPE
prisstigninger på energi/el. Min elregning
er x4,5, hvis jeg ser et år tilbage, på samme
mængde kWh.

Jeg frygter en omsætningsnedgang. Oktober er altid en lidt nervøs måned,
og vi kan se, at det er den første måned, vi har tilbagegang i i år. Ellers har vi
ligget i plus 10 % hver måned, på omsætningen. Så jeg kan godt frygte for,
hvordan det går hen over vinteren og i 2023. De næste to måneder plejer at
være vores topmåneder, men nu må vi se, hvordan det går. Vi ved jo, at når
folk bliver ramt på pengepungen, bliver vi ramt af kundenedgang. Kunderne
vælger at blive klippet hver 10. uge i stedet for hver 6., og mor kan godt
vælge at droppe farvning, for det grå hår er da også pænt. Så jeg frygter lidt
for, hvordan 2023 bliver.

Jan Dohlmann
Malermester

Jeg synes, vi håndværkere bliver glemt lidt i debatterne om effekterne af de
stigende priser. Det er ikke kun de små butikker i små byer, der bliver ramt.
Det er alle håndværkere, der bliver ramt.
Finn Ellegaard
Frisørmester

Jesper Larsen
Møbelkonservator

Sussi Krull
Keramiker

På grund af materialepriserne har jeg har måttet sætte mine priser
op. Det gør, at nogle kunder brokker sig lidt, og der er et par enkelte,
der er sprunget fra efter at have fået prisen på opgaven. Det er jo
desværre sådan, at møblerne godt kan vente på at blive sat i stand,
hvis der skal spares på noget i hjemmet. Det var noget andet under
coronaen, hvor folk sad hjemme. De brugte ingen penge på at rejse,
og så lagde de mærke til, at deres møbler trængte til at blive sat i
stand. Derfor ringede de mere den gang, end de gør nu, hvor jeg godt
kan fornemme, at der er blevet lidt mere stille.

Det har stor betydning for min forretning, da det jo er en stor del af min
produktionspris, der ligger i energiforbruget. Jeg er lidt i samme båd som
bageren, der også er ramt af de stigende elpriser. Jeg ”bager” dog ikke helt så
meget som en bager, men i længere tid.

Finn Ellegaard
Frisørmester

Jesper Larsen
Møbelkonservator

Men jeg brænder helt sikkert meget mindre og er da ALDRIG tidligere gået
så meget op i, om det blæser, og om elpriserne falder. Jeg har en app, der
giver mig notifikationer, når strømprisen stiger og falder. Jeg tjekker elpriser
dagligt og koder ovnen til at køre på toptemperatur, når strømmen er billigst.

Sussi Krull
Keramiker
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aktivitetscenter

aktivitetscenter

aktivitetscenter
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11
Håndværkerforeningen
København

Børnenes
Juletræsfest
Kom med på juleeventyr i
Moltkes Palæ. En oplevelse
for hele familien.

foredrag med

Nikolaj Sonne om
fremtidens teknologi
Findes der teknologier der kan bruges til at lave endnu bedre håndværk?
Det bliver vi klogere på, når Håndværkerforeningen inviterer til foredrag
med gadget- og teknologinørden Nikolaj Sonne.
Håndværkerforeningen København

DEC

6

Tag med på dimsesafari i Digiland hvor Nikolaj
Sonne viser rundt og forsøger at give analoge
perspektiver på en rivende digital udvikling.
Hør om kunstigt intelligente lærenemme maskiner, der allerede i dag automatiserer og billigficerer™ en lang række – stadig mere avancerede processer. Og som åbner et univers af
muligheder og originale tilgange. På trods af,

at de selvkørende værktøjskasser og skorstensfejerdronerne (endnu) lader vente på sig,
er det ikke alt der er buzzwords og bragesnak.

JAN

10
DR Koncerthuset

Carmen Curlers
bag kulisserne
Kom med på en spændende tur bag
kulisserne på en af årets store tv-serier,
hvor vi møder kostumedesigner Rebecca
Richmond og hendes team af dygtige
skræddere makeup-artister og frisører.

Gennem inddragelse og dialog er det tanken at
vi sammen kommer tættere på, om der kunne
være ting eller teknologier på trapperne, som
kan bidrage til endnu mere godt håndværk.

hfk.dk/aktivitetscenter

hfk.dk/aktivitetscenter

Grønlandsk rubin
som royal gave

Flere steder i de vestgrønlandske fjelde
kan man bogstaveligt talt hakke rubiner ud af stenmasserne. De kostbare ædelsten blev skabt dybt under
jordens overflade for op mod 3
milliarder år siden, men har siden da ’vandret’ mod overfladen.
Første gang man officielt
registrerede grønlandske
rubiner var i midten af
1960’erne, og i dag drives
der flere steder minedrift efter de eftertragtede ædelsten. Blandt
andet har Grønlands
Selvstyre solgt en
række småskala-licenser til arealer på ca. 1
km2 stykket.

Den 14. januar 2022
havde H.M. Dronningen været regent i
Danmark i 50 år, og
det er blevet markeret og fejret gennem
hele året. I anledning af
regeringsjubilæet har det
grønlandske folk foræret
Dronningen en helt særlig
flakon, skabt i grønlandsk rubin og grønlandsk guld af guldsmed Bodil Binner.
Foto Miklos Szabo

Tekst jakob bo andersen

Det er rubiner fra en
sådan småskala-mine, som guldsmed
Bodil Binner har fået
mulighed for at indkøbe.
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”Man kan se rubinerne
med det blotte øje, når
man går rundt i fjeldet, og man kan hakke
dem ud af klippen med
håndkraft. Så i forhold til
de store minedrifter, der
sprænger fjeldet, får man
større rubiner ud på den
her måde,” fortæller guldsmed Bodil Binner.

Moder Jord bløder
Med den kostbare ædelsten i hånden begyndte Bodil Binners kreative
tankeproces for alvor. Det stod hurtigt
klart for hende, at det kommende værk
skulle referere ’tilbage’ til Grønland.

Guldsmed Bodil Binner
har skabt værket af
en grønlandsk rubin
og grønlandsk guld.

”Jeg var blevet inviteret til at bidrage
til en udstilling med
dufte og parfume
som omdrejningspunkt. Derfor opstod
tanken om en flakon
hurtigt,” fortæller
Bodil Binner og fortsætter:
”De grønlandske rubiner
er som sagt synlige med
det blotte øje i fjeldet, og
derfor troede man ifølge
gammel grønlandsk mytologi, at det var Moder Jord
der blødte, når man kunne
se de røde glimt i fjeldene. Jeg
syntes derfor, at det var oplagt,
at rubinen skulle formes som en
bloddråbe; som en slags moderne
relikvie, hvor indholdet i flakonen dog
ikke er blod, men tre dråber smeltet
indlandsis,” fortæller Bodil Binner.

Flakonen er efterfølgende forseglet, og
dermed i Bodil Binners fortolkning beskyttet, af en grønlandsk tupilak, udført i grønlandsk guld.
Ordet tupilak betyder ’forfaderens sjæl’ og blev traditionelt set som en mystisk og
uhyggelig ånd, der kunne
beskytte sin ejermand mod
fjenden. I dag kendes tupilakker mest som kunstfærdigt udformede figurer af materialer som
træ, knogle, tand og gevirtakker fra rensdyr.

Bodil Binner har
også skabt dette
vedhæng til en
halskæde ud af en
grønlandsk rubin.

”I min fortolkning har
jeg blandt andet ladet
mig inspirere af sagnet om Havets Moder,
der bor i havet sammen med alle dyrene, som hun sender
afsted til menneskene. Men hvis menneskene bliver for grådige og jager mere,
end de kan spise, så
bliver hun sur og holder dyrene tilbage. På
den måde vil jeg også
gerne fange et tidsbillede af det, der er nu, i
forhold til bæredygtig
hed og vores overforbrug af ressourcer,” fortæller Bodil Binner.

Udfordrer
sig selv

Værket, som Bodil Binner har
navngivet Protector of Purity –
med det grønlandske tilnavn Aarnguaq – er det seneste eksempel på, at
Bodil Binner er aktiv deltager i udstillinger og konkurrencer over hele verden. Det

”Jeg har altid lagt stor vægt på, at de forskellige værker er skabt med forskellige
håndværksmæssige teknikker. Det er dels,
fordi jeg er nysgerrig på mit fag og gerne
vil udfordre mig selv. Men også fordi jeg
mener, at det er vigtigt, at vi som fag gør
noget aktivt for at bevare kendskabet og
kompetencerne til vores forskellige teknikker og metoder,” fortæller Bodil Binner.

Gave til Dronningen
Mens flakonen var udstillet på Naturama
i Svendborg inviterede Bodil Binner en repræsentant fra Grønlands Hjemmestyre til
at se udstillingen. Det endte med, at hjemmestyret købte værket, med henblik på at
forære det som gave til H.M. Dronningen,
på vegne af det grønlandske folk.
Inden gaven kunne gives til Dronningen,
skulle historien dog ”gøres færdig”, som
Bodil Binner udtrykker det.
”Min gode ven og kollega, som er glaspuster, skabte et isbjerg i glas, som flakonen kan stå i. Derudover fik jeg lavet en
helt særlig æske, som blev dekoreret med
papirklip og foret med sælskind fra Great
Greenland. På den måde er der også flere
håndværk ’med’ i gaven – og det har været
vigtigt for mig,” slutter Bodil Binner.

Guldsmed
Bodil Binner
m e d l e m

foto Rie Neuchs

H.M. Dronningen dekorerer
Håndværkerforeningens formand

Det var en tydeligt overrasket, men naturligvis også glad og stolt formand,
malermester Per Vangekjær, der fik overrakt Ridderkorset af kabinetssekretær
Henning Fode ved Håndværkerforeningens stiftelsesfest den 20. november.

H

elt uden for det normale program,
havde kabinetssekretær Henning
Fode bedt om ordet ved Håndværkerforeningens 182. stiftelsesfest, der blev
afholdt den 20. november i Moltkes Palæ.
Henning Fode kundgjorde i sin tale, at H. M.
Dronningen havde valgt at dekorere Håndværkerforeningens formand Per Vangekjær med
Ridderkorset for sit virke som formand for
Håndværkerforeningen København.

Håndværkerforeningen ønsker stort tillykke til
Per Vangekjær, R.

a f

Kjøbenhavns
Guldsmedelaug
&

Håndværker
foreningen

					KbH

Ridder af Dannebrogordenen
Ordenstegnet består af et hvidemaljeret sølvkors med kanter i rød emalje.
Mellem hver korsarm er der en krone i sølv, og øverst på korset er den regerende monarks kronede monogram. På korsarmene står med bogstaver i sølv
”GUD OG KONGEN” ledsaget af Christian 5.s kronede monogram i midten. Korset bæres af mænd, og i øvrigt til uniform, i krydsbånd, med roset; kvinder i
civil påklædning bærer korset i sløjfe, med roset, begge i Dannebrogordenens
hvide bånd med røde kanter Ordenen bæres på brystets venstre side.
Kongehuset.dk
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Malermester Per Vangekjær har været formand
for Håndværkerforeningen siden 2017. Han indtrådte dog i Håndværkerforeningens bestyrelse allerede i 2007, og i 2009 blev han valgt
til næstformand for bestyrelsen. En post han
varetog frem til 2017, hvor han altså blev valgt
som formand for Håndværkerforeningen.

foto Kongehuset ©

Beskyttet af tupilak

startede i 2005, og siden da er det blevet
til mange markante værker fra guldsmedens kyndige hænder.
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Kulturnat i
Moltkes Palæ
Igen i år åbnede Håndværkerforeningen København
dørene til Moltkes Palæ.

Flere end 1.600 gæster lagde vejen forbi det smukke palæ,
der aftenen igennem fyldt med familievenlige aktiviteter, og
flere af Håndværkerforeningens medlemslaug deltog og viste deres håndværk frem, med sjove og udfordrende aktiviteter for hele familien.
Man kunne bl.a. “slå søm i”, skære et hjerte i glas, se om man
kunne spise en strøm-grillet pølse, “mure en mur”, løse en
opgave, og se om man kunne gætte, hvilke materialer man
polstrer møbler med, lave en dommerfløjte og en hulahopring eller banke sit eget kobberhjerte.
Efter alle strabadserne var der velfortjente medaljekager til
store og små.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til næste års Kulturnat,
fredag den 13. oktober 2023, hvor vi igen inviterer til åbent
hus i klubhuset.

Hos Københavns Tømrerlaug kunne både
store og små 'slå søm i'
Tekst Jakob Bo Andersen
foto Rie Neuchs
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Møbelpolster Diana Winther Hansen viser hvordan
en Folketingsstol er polstret

Sadelmager Karina Sørensen viser en af sine kreationer, der skal med
til Laugenes Opvisning

Når man har prøvet at gøre håndværkerne kunsten efter, har
man fortjent sin egen medalje(kage)

Hos Københavns Murerlaug kunne man prøve kræfter med
at 'mure en mur'

Tak til:
· Københavns Tømrerlaug
· Konditorlauget
· Glarmesterlauget i Danmark
· Københavns Murerlaug
· Laugenes Opvisning
· Sadelmager- og Tapetsererlauget i København
· TEKNIQ El København
· Københavns VVS- og Blikkenslagerlaug
· Moltkes Palæ / Evenues

Kulturnatten i Moltkes Palæ var arrangeret af

Hos Københavns VVS og Blikkenslagerlaug kunne man "banke sit
eget hjerte i kobber"
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Brug byen istedet for internettet
- når du handler julegaver

Mere værdi
med grønnere
byggeri

Et varieret lokalt erhvervsliv med spændende og forskellige
butikker og værksteder kommer ikke af sig selv. Så i stedet for bare
at bestille julegaverne på nettet, så gå ned til din lokale kunst- og
specialhåndværker, keramiker, guldsmed, urmager, skrædder mv, når
du skal købe årets julegaver.
Ud over at du er med til at styrke dit lokalområde, så har du også
mulighed for at vælge en mere personlig julegave.

Nyager 6 - 2605 Brøndby
2605
Tlf:Nyager
43 966 -71
41Brøndby
- Fax: 43 96 71 51
Tlf:
43
96
71
41
Fax:
43 96ceret
71 51
DS/EN ISO 14001 certi
DS/EN ISO 14001 certiceret
www.tofteng.dk
www.tofteng.dk

m
nº
23

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

Brænder du også for
godt håndværk?

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

Få MESTER i
postkassen
gratis

hfk.dk/mester

Håndværker
Foreningen

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

					kbh
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På falderebet

Nej tak til coronatidens
lommepengepolitik
Virksomhederne er hårdt ramt af de stigende
priser på energi, råvarer og fragt og transport. Det understreges af en medlemsundersøgelse fra september, der viser, at kun 7
% af Håndværkerforeningens medlemsvirksomheder er upåvirket af de stigende priser.
Og mens panderynkerne er blevet ekstra
dybe hos mange virksomhedsejere gennem
de sidste par måneder, har valgkampen over
en bred kam været fokuseret på vælgerhavet
frem for virksomhederne. Så i bund og grund
er virksomhederne lige så skidt stillet som
før valgkampen.
I valgkampen lancerede Socialdemokratiet et
forslag til en ny inflationspakke, som blandt
andet indeholder et forslag om ”at afsætte
70 mio. kr. til direkte støtte til købmænd og
andre energiudsatte forretninger i de små
byer.”
Dermed tyer Socialdemokratiet til lommepengepolitikken, som for alvor blev introduceret under coronakrisen. Altså den politik,
hvor man tvangslukkede virksomheder, som
så kunne ansøge om at låne nogle lommepenge for at overleve. Lommepenge som naturligvis skulle betales tilbage senere.

Denne gang er det dog kun udvalgte virksomheder, der kan ansøge om lommepenge
fra staten: Den lille købmand og bager i de
små byer ude i landdistrikterne. Men det er
naturligvis ikke kun virksomheder i de små
byer med under 2.500 indbyggere, der er
påvirket af de stigende priser. Det gælder
også bageren, købmanden, håndværksmesteren og titusindvis af andre virksomheder i resten af landet, herunder
københavnsområdet.
Ingen der starter egen virksomhed,
ønsker at drive den på andres nåde.
Hverken bankens eller statens. Derfor
er lommepengepolitikken skadelig for
lysten til at starte egen virksomhed.
Og det er en farlig kurs for Danmark.
Det er derfor en opgave for det nye
folketing at arbejde for at skabe en
erhvervspolitik baseret på gode,
rimelige og generelle regler. Og så
skal man lade være med at tage
virksomhederne som gidsler i landdistriktspolitik, socialpolitik og alle
mulige andre henseender.
Christoffer Susé
adm. direktør
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