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KOMM E N TA R

ROBERT S ØREN S EN

Et klimaproblem
Med nogen tristhed har vi på ny måttet læse, at Københavns Kommune taber terræn i forhold til andre kommuner, når det gælder erhvervsvenlighed. Tidligere på
sommeren viste Dansk Byggeris måling, at København
fra 2013 til 2014 er faldet hele 22 pladser fra en 68. til 90.
plads vurderet på 30 forskellige parametre. I Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse i 2013 gik København tilbage fra en 70.- til 86. plads – i år blot få pladser
opad til en 79. plads.
Det er synd for virksomhederne – og ikke mindst synd
for København. Med talrige dialogmøder, konferencer
og rundbordssamtaler – med offentlig debat, taskforcerapporter og en positiv borgmester – burde København
score højere. Vist er København rettelig blevet betegnet
som en supertanker med en supertankers evne for navigation, men det er dog ved at være nogle år siden, Københavns Kommune offentligt bekendte sig til at ville erhvervene, ville væksten.
Tilmed er København en by i rivende udvikling med
opførelse af nye, spændende bykvarterer, konturerne af
en ny ringvej øst om byen begynder at tegne sig – ja, selv
anlægsarbejdet omkring Nørreport er ved at finde sin afslutning, og byens befolkning vokser til stadighed. Alle
forudsætninger for et dynamisk erhvervsklima turde
være tilstede. Alligevel sker der ikke rigtigt noget. Trods

FORSI DE N

masser af dialog og al mulig velvilje står udviklingen i
stampe.
Vi sætter nu vores lid til, at billedet ændrer sig ved udmøntningen af kommunens erhvervspolitiske oplæg fra
begyndelsen af september.
Imidlertid er der blevet peget på, at Københavns komplicerede styreform – med forvaltninger ledet af politikere af forskellig farve – kan medvirke til indtrykket
af, at der siges ét, men gøres noget andet. Det kunne begrunde, at politiske beslutninger falder ned mellem flere
stole og har svært ved at blive omsat til praktisk handling. For alle gode kræfter må tiden være inde til på ny at
virke for en reform af det københavnske bystyre, omend
der ikke for tiden er landspolitisk flertal herfor.
Heldigvis er der felter, hvor København rykker. Vi fornemmer i øjeblikket stor begejstring for værtskabet for
danmarksmesterskaberne i håndværk i januar. Kommunen og vi er i fuld gang med at planlægge næste runde af
projekt “Erhvervsfortællinger”, hvorunder håndværksmestre og -svende vil fortælle kommunens folkeskoleelever om perspektiverne i et svendebrev. Projekt “Erhvervsfortællinger” skal udfoldes i dagene op til DM i
Skills i begyndelsen af januar næste år.
Måtte denne begejstring smitte, når det gælder udviklingen af det gode erhvervsklima.

N Y C ARLSB E RG GLYPTOTEK – ME D PA RTN E R E – ER NÅET ADSKILLIGT VIDERE I JAGTEN PÅ ANTIKKENS
KU L Ø RTH E D – SK JU LT FOR OS I Å RHU N D RE DER. LÆS SIDE 18! FOTO : HENRIK NIELSEN.
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Håndværkeren
skal ud af skyggen

FOT O: HENRIK NIEL SEN
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et stod klart for dem allerede i studietiden i
1990’erne: At den håndværksmæssige faglighed og den teoretiske ballast af viden er hinandens forudsætninger. Derfor er det så ulykkeligt, at der er
opstået en polarisering – snart sagt modsætning – mellem håndværkeren og akademikeren, og at akademikeren er gået af med sejren som den fine, mens håndværkeren miskendes som den mindre fine.
Jens Peter Bredholt og Henrik Neuschäfer Larsen lærte hinanden at kende, da de begge stod i lære som finmekanikere på DTU’s daværende Institut for konstruktionsteknik: Her mødte Ph.D.-studerende op med projekter og idéer, der nok var fint tænkte, men ud fra praktiske aspekter var vanskeligt eller slet ikke realisable. Efter
en afklarende dialog mellem håndværker og studerende
– måske med aha-oplevelser på begge sider – lod projekterne sig forløse.
Efter indvunden erhvervserfaring i ind- og udland
blev det til et kompagniskab i 2001, og tiden var inde til
at etablere deres egen virksomhed. Det blev til Kapacitet
A/S i et kælderlokale og samarbejde med en lille maskinfabrik på Nørrebro. Gennem de seneste 10 år har virksomheden haft til huse i et nedlagt pakhus ved Hellerup
Station. Den lille maskinfabrik er flyttet ind og er overtaget igennem et glidende generationsskifte. Idéen var
grundlæggende den, at en udviklingsproces kunne optimeres, hvis den håndværksmæssige tilgang var tilstede.

FLERE BRANCHER
Vist skulle der oparbejdelse af et marked til, førend projektet fik vinger. Men i dag bevæger virksomheden sig
ubesværet i fag og brancher som medico, offshore, industri, byggeri og elektronik. Her designes og fremstilles
prototyper i en bred vifte af materialer, her afprøves og
udvikles tekniske løsninger – med fokus på de mekaniske – og projekterne følges helt frem til fremstillingen af

Blandt de seneste eksempler på samspillet mellem ånd og hånd: Et revolutionerende apparat, der kan afsløre blodpropper, inden de opstår – fra Acarix A/S.

den første nulserie; det vil sige sidste skridt inden beslutning om produktion. Det er afgørende, at medarbejderne
nok har den fornødne teoretiske viden, men de må også
have haft hænderne i suppen – prøvet teorien af i praksis
på drejebænken.
Idéen om at knytte håndværk og teori sammen er så
grundlæggende forankret i virksomheden, at den taler
om ingeniørhåndværk og ansætter ingen medarbejdere uanset deres akademiske niveau, med mindre de har
en faglig baggrund – et svendebrev. Jens Peter Bredholts
eget yndlingseksempel, der forklarer alt, er dét om kirurgen: Hvem ville bryde sig om at blive opereret af en kirurg, hvis han udelukkende havde læst sig til, hvordan
man gør – men aldrig forholdt sig fysisk til en menneskekrop?

KOMPROMISLØS REKRUTTERING
Den kompromisløse tilgang til rekruttering har betydet, at det er svært at finde nye medarbejdere, og dermed er vi fremme ved hovedbudskabet: Det ulykkelige

Den akademiske tilgang til teknologi- og produktudvikling kommer til kort uden
den håndværksmæssige metode. Derfor er det ulykkeligt, at håndværkeren står
i skyggen af akademikeren. Jens Peter Bredholt, virksomheden Kapacitet A/S,
efterlyser højere prestige om håndværket.
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i, at håndværket miskendes, er sat i skyggen af den akademiske verden, og at det er second rate at tage en håndværksuddannelse, for “det gør jo kun dem, der ikke kan
klare gymnasiet”. Det giver ikke alene færre håndværkere – det giver teoretisk set også dårligere håndværkere,
når de kvikke hoveder på forhånd afskriver en erhvervsuddannelse.
»Der er simpelt hen færre, der vil gå en faglig vej.
Håndværket mangler prestige, blandt andet fordi folkeskoleeleverne får at vide, at de spilder tiden på teknisk
skole; at det at blive håndværker er en blindgyde. Det er
jo lodret forkert,« fastslår Jens Peter Bredholt. Han har
selv en studentereksamen og ville have læst til ingeniør,
men det holdt temperamentet ikke til. Det blev altså til
finmekaniker i stedet for med en formidabel læreplads
på DTU efterfølgende kombineret med en praktisk uddannelse i international handel fra Niels Brock med elevplads hos Radiometer.
Helt galt er det da ikke gået ham.
Mødet mellem den faglige uddannelse og praktik-

virksomheden er guld værd, mener Jens Peter Bredholt:
I virksomheden tilegner eleverne sig både faglige og sociale kompetencer og lærer at begå sig på arbejdsmarkedet. Derfor har virksomhederne også et stort ansvar for
at tage elever:
»Det nytter ikke noget at sige, at man ikke længere tager elever, fordi de er for uegnede. Så må man da finde
frem til de egnede!« lyder opfordringen.

NOGET SÅ LAVTSTÅENDE SOM PRODUKTION ...
En del af misèren skal naturligvis findes i besyngelsen af
vidensamfundet og visionen om, at noget så lavtstående
som produktion blot skal udliciteres til tredjeverdenslande. Men innovation forudsætter produktion – adgangen
til den praksisnære erfaring. Herudover nævner Jens Peter Bredholt den megen tale om “sociale mønsterbrydere” – som lig med at blive akademikere snarere end håndværkere. Og så skal der stilles spørgsmålstegn ved vor
tids doktrin om, at en uddannelse skal gennemføres hurtigt, så man hurtigt kan komme ud på arbejdsmarkedet.

Levende innovation: I midten
Senior R&D Engineer Allan
O. Kjær med en baggrund
som automatikmekaniker
og maskiningeniør, tv.
R&D Engineer Krister Just
Kristensen (maskinarbejder og
ingeniør i integreret design),
th. R&D Engineer Thomas
Olund Christensen, der er
uddannet finmekaniker og
produktionsteknolog.
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R&D Technician Kaj Mikaelsen er udlært værktøjsmager (form).

Det kan meget vel være, at en håndværksuddannelse kan
virke afklarende og give grobund for at læse videre.
– Hvordan styrker vi da håndværkets anseelse og tiltrækker flere kvikke hoveder?

MÅ TALE TIL FORÆLDRENE
»Vi må anskueliggøre, hvad den håndværksmæssige faglighed kan føre til og betyder. Vi skal begynde helt nede i
Folkeskolen og herudover tale til forældrene – selv åbner
vi gerne vores virksomhed for forældre. Succesrige topledere eller iværksættere, som har en faglig baggrund, må
stå frem og fortælle om den. Det vægrer mange sig ved –
måske fordi det ikke forekommer fint at have en håndværksbaggrund.«
Jens Peter Bredholt finder det også betænkeligt, at stort
set alle hands-onfag som sløjd og håndarbejde er forsvundet fra Folkeskolens pensum.
»Og så kunne man gøre noget ved studiemiljøet på

ungdomsuddannelserne – eksempelvis placere gymnasier og erhvervsskoler samme sted for at skabe en vis gensidig indsigt,« mener han.
Ifølge Jens Peter Bredholt ligger der mange gode elementer i erhvervsskolereformen – men de kan føre det
forkerte med sig. Han stiller spørgsmålstegn ved karakterer som eneste adgangskrav til teknisk skole, fordi der
sagtens kan gemme sig dygtige håndværkere blandt ordblinde skoleelever, der ikke lige var så stærke til dansk.
Her er optagelsessamtalen – eller måske ligefrem optagelsesprøven – en bedre løsning. Den gymnasielignende EUX-uddannelse som supplement til den faglige uddannelse er også en fin idé – hvis den da ikke leder til en
yderligere “skolegørelse” af uddannelserne på bekostning
af mødet med virkeligheden ude i virksomhederne, fastslår Jens Peter Bredholt.
Hos Kapacitet A/S er udviklet en virksomhedskultur,
der på én gang maner til selvstændighed og stort person-
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ligt ansvar i det daglige og fremelsker en holdånd, der
gør, at man bakker hinanden op, deler viden, bruger hinanden. Bortset fra en enkelt medarbejder – han er vokset
op på en maskinfabrik, så det kunne lige gå an – finder vi
ingeniører – eller ingeniørstuderende – med mange baggrunde: Iblandt dem en automekaniker, en sortsmed, en
finmekaniker, en skibsmontør, en rustfri kleinsmed og
en værktøjsmager.

FRA SUTTEFLASKE TIL STETOSKOP
Under udviklingen af et projekt trækker de både på hinanden og på kompetencer, de ikke selv har, herunder industrielle designere.
Gennem tiden er det blevet til lige fra en beholder, der
kan opvarme en sutteflaske på fire minutter, til noget af
det seneste: Et apparat – et stetoskop – hvormed lægen
kan lytte sig frem til, om et menneske er i risikogruppen
for blodpropper. Opvarmningsbeholderen fik en hård
fødsel på markedet lige under finanskrisen, men stetoskopet foreligger nu i en nulserie. Projektejere er blandt
andre Coloplast, “opfinderen” er en læge; tegninger, konstruktion og produktion har Kapacitet A/S’ medarbejdere stået for. Og her kan nævnes ankertovet, der skulle
forlænges og håndteres, så det kunne nå ned på to kilometers havdybde – i dimensioner, der passede til et overordentlig velvoksent fartøj fra Mærsk – konceptudvikling af et høreapparat og en vifte af industriprodukter.

FAGLIGHEDENS FORKÆMPER

I ”Kontoret” er tre ingeniørstuderende i gang med deres hovedopgave hos
Kapacitet A/S. Fv. (med ryggen til) Rolf
Olsen og dernæst Mads Beierholm Petersen (begge maskinarbejdere og maskiningeniørstuderende). Th. Peter Ladegaard Larsen, ingeniørstuderende i
proces og innovation.
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Fælles for mange produkter er behovet for høj præcision
og kvalitet, og meget ofte er sikkerhed en vigtig kravspecifikation. Under udviklingsprocessen beriger og inspirerer medarbejderne hinanden, altimens de taler sig ind
på projektet sammen med kunden, der enten kan være
mødt op med en konkret idé eller måske blot et behov,
der skal udtænkes en løsning på.
»Derfor siger vi også, at Kapacitet A/S er lig de mennesker, vi er; vi er ikke én størrelse,« siger Jens Peter Bredholt, der har efterhånden har markeret sig bredt i offentligheden som faglighedens forkæmper.

AKTUELT
FOT O: DOR T E KROGH

Kjøbenhavns Guldsmedelaug har afgjort sin ambitiøse jubilæumskonkurrence, 14 KARAT. Konkurrencen modtog
bidrag fra hele 64 kunstnere.

– Og vinderen blev:
Jytte Kløve
”Juryen har uden tøven valgt guldsmed Jytte Kløve som
vinder af Kjøbenhavns Guldsmedelaugs jubilæumskonkurrence 14 KARAT med sin serie af skulpturelle ringe.
Ringene er formgivet i et overlegent skandinavisk design,
en kommende “Evergreen”, udført af en fabelagtig dygtig håndværker. Det er en ring i et enkelt design med fine
kunstneriske kvaliteter, som har mange anvendelsesmuligheder og som uden problemer kan smykke kvinder i
alle aldre.”
Således lyder juryens begrundelse for at udråbe guldsmed Jytte Kløve som vinder af Guldsmedelaugets jubilæumskonkurrence, der blev udskrevet i 2013 i anledning af laugets 585 års jubilæum. Hele 64 deltagere ydede
bidrag til konkurrencen, hvis resultat blev offentliggjort
under fagmessen Copenhagen Jewellery & Watch Show i
Lokomotivværkstedet på Otto Busses Vej den 22. august.
Festligheden blev markeret forud for en reception og åbningen af messen.
Juryen havde valgt 21 ud af de 64 bidragydende til at
udstille.
Jytte Kløve har drevet sit smykkestudie i Kgs. Lyngby
siden 1975 med udvikling af smykket og dets skulpturelle egenskaber som omdrejningspunkt. Hun har igennem
årene høstet stor anerkendelse for sit virke og deltaget på
utallige udstillinger i ind -og udland. Jytte Kløve modtog

i 2009 Kjøbenhavns Guldsmedelaugs hæderslegat som
en anerkendelse af hendes virke og betydning for udviklingen af dansk smykkekunst gennem 40 år.
Præmien i 14 KARAT var et beløb på 58.500 kroner,
og yderligere overraktes fem “anerkendende priser” på
5.850 kroner til Ulrike Ramin, Anja Aagaard Eriksen,
Pyry Tamminen, Peder Musse og Stine Krogsgaard. I juryen sad guldsmed Mette Saabye, guldsmed Kim Colding, Mads Ziegler, Kranz & Ziegler, og Henning Kern,
designer, Dyrberg/Kern A/S.
Hånd & Værk portrætterede Jytte Kløve i nr. 10/2012.
Billedet ovenfor: Oldermand Diana Holstein (th.) lykønsker vinderen, guldsmed Jytte Kløve. Nedenfor: Et stykke papir med æseløre – sådan betegner Jytte Kløve selv
værkerne “Ring med venner”.
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Den såkaldte Skills Stafet – konkurrencer i praktiske færdigheder – er en
del af introdagene i disse uger på de tekniske skoler. Introdagene indgår
i Folkeskolens erhvervsvejledning.

Kick-off for Skills-Stafet
på Rådhuspladsen
Forud for danmarksmesterskaberne i håndværk – DM i
Skills – i januar i København skal elever fra ottende klasse over hele landet igennem den såkaldte Skills-Stafet, inden de bedste får lov at dyste mod hinanden i finalen under skillsdagene i 2015. Det sker under introdagene på de
tekniske skoler i august og september. For at give en forsmag – og ikke mindst bare for at synliggøre erhvervsud-
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dannelserne – var TEC, Københavns tekniske Skole og
Skills Denmark gået sammen om en event på Rådhuspladsen i København den 14. august. Her kunne folkeskoleeleverne prøve kræfter inden for de fag, der skal dystes i, herunder inden for sundheds- og omsorgsområdet
og bygge- og anlæg. Også voksne gæster blev kastet ud i
konkurrencerne, herunder børne- og ungdomsborgme-

ster Pia Allerslev (V) og direktørerne for TEC og KTS,
henholdsvis Lone Hansen og Ole Heinager.
Når Skills Stafetten er en del af introdagene, skyldes
det ønsket om at give eleverne en fornemmelse af at arbejde praktisk med et håndværksfag, hvilket måske kunne give nogle en “aha-oplevelse” og styre dem videre
mod en erhvervsuddannelse.
Udover de fire stafetfag medvirkede også auto-, fly- og
lastvognsmekanikerne, struktørerne, murerne, malerne og cykelmekanikerne med små konkurrencer, som
forbipasserende kunne deltage i. Og var de først fanget
ind, var muligheden tilstede for at fortælle vidt og bredt
om uddannelserne og de muligheder, de giver – eller om
dem selv.

BEGYNDTE MED STUDENTEREKSAMEN
Blandt murerne medvirkede således grundforløbseleverne Bodil Foldager og Peter Eshun. De har begge en anden
baggrund end alene Folkeskolen.
»Jeg tog først studentereksamen og begyndte på Universitetet, men jeg var ikke glad for at sidde stille, og der
skulle ske noget. En kammerat anbefalede mig mureruddannelsen. Jeg synes, det er fantastisk at komme i skole
og præstere et synligt resultat,« fortæller Bodil, og Peter
supplerer: Han læste til teknisk designer, da lysten til at
skabe snarere end tegne tog overhånd.

De tidligere studerende, murerlærlingene Bodil Foldager og Peter Eshun er
tiltalt af at kunne se et fysisk resultat
af deres arbejde. Begge er de endnu
elever på grundforløbet.

Mere og mere er ikke
længere lig med bedre
Mindre er bedre... Mindre emission, mindre forbrug, mindre energi. Vil
man bygge bæredygtigt skal energien bruges på at forene arkitektens
ideer med ingeniørens evne til at nedbringe energitab, materialeforbrug
og miljøpåvirkning. Vi kalder det Intelligent Arkitektur. Du kan kalde det
bæredygtigt byggeri.
Se eksempler på bæredygtigt byggeri og intelligent arkitektur på ai.dk

0 8 20 1 4

H A A NDVÆR KE R FOR E NINGE N I KJ ØBE NH AVN		

11

AF LARS MAGNUS CHRISTENSEN

Erhvervsuddannelser
			 – hvad nu?
Haandværkerforeningen har fokus stift rettet mod
erhvervsuddannelserne.
Sommerferien er ovre, og skoleklokkerne ringer ind til
time. Eleverne i folkeskolen møder en ny skole, størstedelen af en ungdomsårgang starter i gymnasiet, og aldrig er så mange unge blevet optaget på universiteterne
… mens et mindre antal møder op på landets erhvervsskoler.
Uddannelse af næste generations svende og håndværksmestre står højt på Haandværkerforeningens dagsorden, særlig fordi dygtige håndværkere skal videreføre
og videreudvikle håndværket og værne om fagligheden.
Derudover har samfundet behov for dygtige håndværkere, der skal hjælpe med innovation i eksisterende virksomheder, få ideer fra tegnebrættet ført ud i livet og etablere nye virksomheder som iværksættere.
Fundamentet for en dygtig håndværker bliver lagt i
folkeskolen, hvor færdigheder inden for dansk, mate-
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matik, sprog og andre fag er afgørende for, hvordan man
klarer sig resten af livet – også på erhvervsuddannelserne. Vigtigst er dog, at eleven får mulighed for at bruge
sine hænder og samtidig får øjnene op for mulighederne med en erhvervsuddannelse. Derfor er det også glædeligt, at folkeskolereformen forpligter Folkeskolen til at
samarbejde med omverdenen – også med erhvervslivet. I
Københavns Kommune har vi allerede taget forskud på
glæderne ved at gennemføre initiativet Erhvervsfortællinger, hvor mestre og svende fortæller om deres karrierevalg og dagligdag som håndværker i kommunens 8.
klasser.

FOKUS PÅ FORÆLDRE
En større søgning til erhvervsuddannelserne bliver ikke
skabt alene med et håndværkerbesøg på skolen, men det
er et skridt i den rigtige retning. Der skal også fokus på

forældrene, på lærerne og på elevernes UU-vejledere og
deres rolle i valg af uddannelse, og her er det vigtigt at
få aflivet myterne. Det er stadig sådan, at de fleste elever
ender med at vælge en studentereksamen – ”for så har
du alle muligheder liggende for dine fødder, og du kan
udskyde valget af uddannelse”. Her skal der bare større fokus på, at valget af en erhvervsuddannelse ikke er
en blindgyde, men i stedet en døråbner for en lang række karrieremuligheder. Hvorimod en studentereksamen
kun har værdi, hvis man tager en uddannelse bagefter.
Den offentlige debat om mangel på praktikpladser
påvirker også valget af erhvervsuddannelserne i negativ retning. Men her er billedet mere nuanceret, for man
skal ikke lede længe efter eksempler, hvor håndværksmestre har problemer med at finde elever. Det er dog klart
et område, hvor der skal ydes en fælles indsats for at skabe praktikpladser til de mange dygtige elever – for også
mange af de dygtige elever mangler en plads.

SMV’ERNE TRÆKKER LÆSSET
Samfundet, politikerne, fagforeninger med flere presser
erhvervslivet for at tage flere lærlinge. Her er det ofte de
små og mellemstore virksomheder, der trækker læsset,
selv om der i forvejen er forholdsmæssigt flere lærlinge
blandt SMV’erne fremfor de store virksomheder.

Bortfaldet af præmieringsordningen har fået en del
håndværksmestre til at fravælge lærlinge. Tal fra en undersøgelse blandt Håndværksrådets medlemmer viser, at
mere end 50 procent af virksomheder med lærlinge enten har valgt ikke at ansætte lærlinge eller valgt at ansætte færre lærlinge.
Langt de fleste håndværksmestre kan se en masse gode
argumenter for at tage flere lærlinge, men er samtidig
nødt til at skele til bundlinjen, for det er langtfra gratis
at have lærlinge. Samtidig kan det være svært for virksomhederne at fakturere kunder for lærlinges arbejde, og
senest har en undersøgelse blandt Tekniqs medlemmer
vist, at flere kunder ligefrem frabeder sig lærlinge på deres opgaver. Det er lidt som med vindmøller – alle kan se
den gode ide i dem, men de skal bare ikke stå i deres baghave.

FÆLLES ANSVAR
Haandværkerforeningen vil fortsat have fokus på erhvervsuddannelser og arbejder under overskriften: ”Uddannelse – skab kvalitet for elever og virksomheder”.
Samarbejdet om lærlinge og erhvervsuddannelser er et
fælles ansvar, og virksomhederne kan og skal ikke løfte
opgaven alene. Derfor er det godt, at nogle initiativer går
i den rigtige retning, men der er bestemt også ting, som
trækker i den forkerte retning.

”Der skal også fokus på forældrene, på lærerne og
på elevernes UU-vejledere og deres rolle i valg
af uddannelse, og her er det vigtigt at få aflivet
myterne.”
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AKTUELT
Skal din næste bil være
en elbil?

Modtager du foreningens
nyhedsbrev?
Hver måned udsender Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn et elektronisk nyhedsbrev til medlemmerne.
Nyhedsbrevet skaber et hurtigt overblik over foreningens erhvervspolitiske arbejde, orienterer om nyt fra Københavns og Frederiksberg Kommuner og rummer information af relevans for dét at drive virksomhed i København.
Modtager du ikke allerede foreningens nyhedsbrev,
så skriv til Lene Elmegaard i foreningens sekretariat på
lene@hvfkbh.dk.

Lær at danse lanciers –
helt gratis!
Haandværkerforeningens Danseklub indbyder samtlige
medlemmer af foreningen til – ganske gratis – at lære at
danse lanciers, så man kan være vel forberedt til stiftelsesfesten den 20. november – eller til andre lejligheder.
Undervisningen vil strække sig over dagene 30. oktober, 6. november og 13. november. Undervisningen
indledes hver gang kl. 18.30, og alle gangene mødes vi
i Haandværkerforeningens Plejehjems festsal, Håndværkerhaven 49.
Tilmelding skal ske til Haandværkerforeningen på
3312 2717 eller pr. email: hvf@hvfkbh.dk senest mandag
den 9. oktober.
Vi har 32 pladser, og vi fordeler dem efter “først-tilmølleprincippet”.
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Håndværksrådet søger virksomheder til at deltage i et
projekt, som skal afklare, om det kan være fordelagtigt
også for små og mellemstore virksomheder at have en elbil i virksomheden.
Elbiler har naturligvis deres begrænsninger, herunder
rækkevidde og udvalg af egnede biler. Men mange virksomheder har et kørselsmønster, hvor rækkevidden ikke
nødvendigvis er et problem, og hvor udvalget af elbiler
strækker til. I flere tilfælde kan en elbil give økonomiske
fordele, fordi den kan være billigere i drift sammenlignet
med en almindelig bil.
En række kommuner har en klimapolitisk dagsorden,
der betyder, at udbudte opgaver forudsætter brug af elbiler. Samme dagsorden kan også betyde gratis parkering
eller andre fordele for elbilerne.
I projektet vil blive søgt indgået aftaler med elbilleverandører, så projektets deltagende virksomheder ikke lades i stikken med en ”mandagsbil”. En indledende ”elbilsnak” med medarbejderne kan indgå som en del af projektet, ligesom en løbende erfaringsopsamling gør det.
Desuden vil der blive stillet et markedsførings-kit til rådighed for interesserede. Medgået tid vil blive honoreret.
Interesseret? Kontakt energipolitisk medarbejder i
Håndværksrådet Henrik Lilja på 6088 8964 eller lilja@
hvr.dk. Læs også om projektet på www.elbilsekretariatet.
dk eller på: www.elbiler.nu.

HAANDVÆRKERFORENINGEN
I KJØBENHAVN

Indbydelse
Gå på opdagelse i din egen forening, uanset om du er et nyt
eller prøvet medlem: Se, hvad vi har af tilbud til dig og få sat
ansigt på medarbejdere, klubformænd, netværksmedlemmer
og bestyrelse under Haandværkerforeningens premiere på en

Septemberfest
fredag den 26. september kl. 18.00-24.00
i Moltkes Palæ,
Dr. Tværgade 2, København K
Nyd et udvalg af vine og snacks samt en buffet med ost,
dessert og tilhørende drikkevarer, alt imens vi mingler med
hinanden og repræsentanter for vore klubber og netværk.
Undervejs optræder standup-komikeren Sebastian Dorset på
slap line. Jazzorkestret Spar To lokker os ud på dansegulvet.
Altsammen for bare 400,- kr. pr. person – langt under
indkøbspris!
Tilmeld dig eller jer til Haandværkerforeningens kontor på
3312 2717 eller via www.hvfkbh.dk/arrangementer senest
den 18. september!

PS: Du eller I forventes ikke at komme
i jeres stiveste puds!

ER EN AKADEMIKER NOGET FOR
DIN VIRKSOMHED?
Medlemsmøde hos Akademikernes, Vester Farimagsgade 13, København V, torsdag den 23. oktober 13.00-16.00. Tilmelding – tillige med en kort beskrivelse af din virksomhed – skal ske senest
9. oktober via hjemmesiden: www.hvfkbh.dk/arrangementer eller
pr. mail til christensen@hvfkbh.dk. Deltagelse er gratis.

Er en akademiker noget for din virksomhed? Få svaret,
når vi mødes med Akademikernes 23. oktober.

Medlemsarrangement:

Få tanker med tilskud
Rigtig mange små og mellemstore virksomheder landet
over har igennem de seneste år gjort forsøg med at ansætte en akademiker. Akademikeren har enten kunnet
være en praktisk hjælp til at få løst nogle af de opgaver,
man som selvstændig aldrig selv har tid til – herunder se
på hjemmesiden eller markedsføringen – eller har kunnet se på virksomheden med nye øjne og kommet med
idéer til optimering eller produktudvikling.
Kunne en akademiker også være noget for dig?

Med udgangspunkt i
VVS

DE BLÅ MÆND

leverer vi det gode
håndværk – til dig i
Storkøbenhavn ...

RING TIL 7025 2590 · WWW.DEBLÅMÆND.DK
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Få svaret en gang for alle, når Akademikernes – Danmarks største arbejdsløshedskasse inden for sit felt – og
Haandværkerforeningen torsdag den 23. oktober indbyder medlemmerne til et eftermiddagsmøde om dét at
have en akademiker ansat. Under mødet hører vi om andre virksomheders erfaringer med at beskæftige en akademiker, om hvordan det har påvirket virksomhedens
aktiviteter, og om det har givet sig udslag på bundlinjen.
En ekspert fra Akademikernes vil fortælle om, hvilke
muligheder der er for at beskæftige en akademiker, uanset om samarbejdet skal være et kort praktikophold eller
et længerevarende forløb. Endelig vil et antal akademikere komme med deres bud på, hvordan de kan gøre gavn i
netop din virksomhed.
Dermed er der tale om et hands-onarrangement, der
tager udgangspunkt i din egen virksomhed. I tilknytning til din tilmelding skal du kort skrive om din virksomhed, og hvad det er for problemstillinger, du forventer løst af en akademiker.
Der er endnu muligheder for at opnå tilskud til ansættelse af en akademiker. Hør om vilkårene og mulighederne.
Baggrunden for de mange bestræbelser for at beskæftige akademikere i private virksomheder er på den ene

side, at akademikerledigheden er stor. På den anden side
er der righoldige erfaringer for, at akademikere kan tilføje virksomhederne ny ekspertise og medvirke til at formulere og realisere nye idéer, der fører til ny vækst – med
andre ord: Se på virksomheden med helt andre øjne.
Ud over akademikerne selv forventer vi, at også et par
medlemsvirksomheder med erfaringer med akademikere, vil deltage i mødet.

Man forpligter sig ikke det mindste ved at deltage i
mødet.
Har du spørgsmål til arrangementet eller om at ansætte en akademiker, så tal med vores erhvervspolitiske konsulent, Lars Magnus Christensen på 4127 2838 eller skriv
til ham på christensen@hvfkbh.dk
Arrangementet er aldeles gratis.

Brug passiverne aktivt
Med mindre din virksomhed adskiller sig

– dermed får passiverne en aktiv rolle i virk-

radikalt fra alle andre, er der mere fokus på

somhedens drift.

selve driften end på balancen. Men måske

Vi tilbyder en rådgivning, som kommer
rundt om både gælds-

er det på tide at tænke
lidt utraditionelt og få
øjnene op for nye finansielle muligheder?

Lad balancen bidrage til
driften af din virksomhed

pleje, finansiering, investering og forsikring. Det
giver det fulde overblik
til at vurdere, hvordan

Der kan være friværdi
i ejendommen, som med fordel kan

balancen bedst optimeres. Og vi kommer

aktiveres, eller der kan være behov for at

gerne med vores anbefaling.

tilpasse virksomhedens finansielle struktur

Erhverv København - telefon 44 55 46 00
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FOT O: OLE HAUP T / HENRIK NIEL SEN

Plads til
			 sanselighed
Antikkens kunstnere og håndværkere er ikke gået den lige vej, når de
har bemalet buster og statuer. Med udgangspunkt i en tro kopi af et
marmorportræt får vi under Glyptotekets nye udstilling et realistisk billede
af den farvelagte figur.

Ét er, at vi har genopdaget, at antikkens buster og skulpturer ikke var helt så uskyldshvide af udseende, som vi i
flere århundreder gerne ville have, at de var – men tværtimod var sat i aldeles kulørte farver. Nu ved vi tilmed,
at antikkens kunstnere og håndværkere ind imellem gik
ad udfordrende omveje for at nå frem til ekstremt virkningsfulde overflader. Med hjælp af den nyeste teknologi
har det kunnet konstateres, at marmoroverfladerne har
været højglanspoleret, inden de blev bemalet. En fuldstændig glat overflade er ingenlunde nem at male på –
malingen mangler jo et solidt underlag at hæfte på og risikerer at løbe af. Malerne må derfor have kendt til særlige bindemidler – eller kombinationer af dem – for at skabe deres overflader.
Hvorfor dog gøre det så besværligt for sig selv?

FORSKNING SIDEN 2004
Fordi man kan forestille sig den helt særegne oplevelse,
det vil skabe, om lyset får lov at trænge igennem den laserende – gennemsigtige – maling og blive reflekteret af

marmorens krystallinske struktur. Ingen kompromis’er
her.
Siden 2004 har Ny Carlsberg Glyptotek i samarbejde med et internationalt netværk forsket målrettet i antikkens polykrome – flerfarvede – fortid; en fortid, vi
nok har kendt til, men som skiftende tiders kunstsyn og
æstetiske korrekthed har undertrykt.
Flerfarvetheden har brudt med illusionen om den
rene, den pure antikke periode; den, der gjorde europæisk kultur overlegen; den, der foreskrev, at antik skulptur
var anatomiske studier mere end noget andet. Illusionen
brast i det 19. århundrede, men forestillingen om, at antik skulpturkunst var farvelagt, blev ganske enkelt fortrængt, indtil arkæologien omvendt gjorde fortrængningen til en illusion.
Husker læserne udstillingen ClassiColor i 2004 – der
viste et antal eksempler på, hvordan busterne kunne
have været bemalet – er der noget at se frem til i denne måned, når Glyptoteket åbner dørene til udstillingen
”Som forvandlet – antik skulptur i farver”. HovedpersoRomersk yngling i farver. Busten er udført i marmor
som tro kopi af originalen og derpå farvelagt. Oplev
ham live på Ny Carlsberg Glyptotek.
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Under forskningen kunne man finde spor efter rød,
gul, kulsort, cinnober og egyptisk blå; farver, der skulle
eftergøres så vidt muligt efter den oprindelige kunstner.

nen er en romersk yngling, der i tro kopi er blevet malet,
som vi kunne formode, han blev det, da han blev til omkring år 235 efter vor tidsregning. Drengeansigtet er udvalgt fra Glyptotekets samling af romerske portrætter og
tiltrak sig særlig opmærksomhed ved, at overfladen var
blevet poleret porcelænsblank, inden den blev bemalet.
I 2004 var en buste af Caligula blandt hovedværkerne. Udstillingen byggede dengang på en udstilling konciperet i München af arkæologerne Ulrike Koch-Brink-
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mann og Vinzenz Koch-Brinkmann, der med museumsinspektør, klassisk arkæolog Jan Stubbe Østergaards ord
er de absolutte pionerer inden for den polykrome forskning.
Siden er forskningen kommet et syvmileskridt videre – også i Danmark under medvirken af Konservatorskolen, Geologisk Museum og CHART, en arkæometrisk forskningsenhed ved Institut for kemi på Syddansk
Universitet. Herudover har været dannet et uformelt, in-

ternationalt netværk med deltagere fra British Museum,
Louvre-museet i Paris og et historisk forskningsinstitut i
Grækenland.

120 VÆRKER
Den nye udstilling omfatter 120 originaler og rekonstruktioner, hvoraf halvdelen er lån fra andre museer og
institutioner.
»Vi skal betragte den bemalede buste som et tredimensionalt maleri,« fortæller Jan Stubbe Østergaard.
Jan Stubbe Østergaard beretter om, at det aldrig er lykkedes at opspore konkrete bindemidler – de er forgået,
fordi de var organiske. Men hist og her er fundet spor,
der kan tillade gisninger om, hvad der har været brugt –
væsentligst tempera, altså et proteinbaseret bindemiddel.
Opgaven har bestået i at genfinde – måske tilmed genopfinde – det eller de bindemidler, der har kunnet fastholde farven på den fuldstændig glatte overflade.
På den romerske ungersvend kunne man med det
blotte øje konstatere, at han havde malede øjenvipper, og
man kunne finde spor efter både bladguld og ”hudfarve”. Men præcis hvordan har han set ud? Præcis hvilken
synsoplevelse kunne den komplicerede overflade skabe?

EN FORUDSÆTNING
»En rekonstruktion er en forudsætning for at komme
ansigt til ansigt med de maletekniske problemer og for at
få en fornemmelse af, hvorfor håndværkerne gik til denne yderlighed. Hidtil har vi koncentreret os om at dokumentere, beskrive og registrere. Nu har vi plads til – behov for – at lade følelserne – sanseligheden – komme til
orde,« forklarer Jan Stubbe Østergaard, der skubber til
opfattelsen af, at de antikke buster var rene anatomiske
studier; kombineret med sanselighed var de altså også.
Glyptoteket lod billedhuggeren Matthew Simmoms
udføre en præcis kopi af hovedet i hvid marmor og polere hudfladerne op med finere og finere slibematerialer
helt ned til det fineste diamantpapir. Herefter blev busten
overdraget kunstneren – og håndværkeren – Per Kapper,
der er mester i special effects. Hans opgave var – med udgangspunkt i de spor, der nu var fundet – at sammensæt-

Mange måneder blev her
eksperimenteret, førend
forskerne turde sige OK til
farvelæggelsen
anno 2014.

te malematerialer, der kunne holde, og påføre dem. Det
har ikke været nogen nem proces:

INTAKTE FARVESPOR
»Opskriften har vi selv måttet beregne på baggrund af
forskernes oplysninger. Her er indgået kasein, gummiarabikum og æggehvide, men der kan også have været
tale om en ingrediens som urin,« fortæller Per Kapper,
der herudover har skullet eksperimentere sig frem til den
rette farveintensitet. Han har dog kunnet holde sig til de
farvespor, der er fundet: Kraplak (rød), jernoxider (rød
og gul), kul-sort, cinnober og egyptisk blå – en ren, lys
blå. Hertil har samtidige malerier kunnet give et indtryk
af, hvilke farvenuancer her har været brugt.
Først op til åbningen i denne måned var håndværker
og forskere nogenlunde enige om resultatet, og sandt er
det: Overfladen har fået et skin, der næsten kalder på berøring, men mest fascinerende er den fundamentalt anderledes oplevelse af ansigtstrækkene, som farverne skaber.
Glyptotekets forskning har siden 2004 nydt støtte fra
Kirsten & Freddy Johansens Fond, der har muliggjort erhvervelsen af den stadig mere forfinede teknologi. Fonden har også støttet genhugningen og bemalingen af den
romerske dreng.
Hånd & Værk bringer i oktober et portræt af Per Kapper.
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DANMARK OG FØRSTE VERDENSKRIG
Foredragsaften onsdag den 29. oktober kl. 18.00 i Laugshuset, Nørre Allé. Gæst:
Historiker og brigadegeneral Michael H. Clemmensen. Pris kr. 225,-, der omfatter middag og foredrag; drikkevarer afregnes særskilt. Tilmelding til Håndværkerforeningen senest 23. oktober på telefon 33122717 eller via www.hvfkbh.dk/
arrangementer.

Historikeren, brigadegeneral Michael H. Clemmensen om
Første Verdenskrig og Danmark som landet mellem Tyskland og
Storbritannien. Hør med den 29. oktober.

Det Videnskabelige Hjørne:

Danmark og Krigen
I år er som bekendt hundredåret for udbruddet af Første Verdenskrig. Denne krig blev en katastrofe ikke alene
for Europa, men for hele verden. Mere end ni millioner
soldater døde, endnu flere blev sårede, og utallige mennesker blev fordrevet og mistede alt. Fire imperier forsvandt efter krigen. Der blev vendt op og ned på mange
ting i samfundet som følge af dette ragnarok. Eftertidens
kultur og moral blev grundigt rystet.
Danmark holdt sig uden for Verdenskrigen og klarede

sig igennem uden nogen skader. Det gjaldt dog ikke for
den i 1864 afståede del af Sønderjylland, som hørte under Tyskland, og unge mænd fra dette område blev udskrevet til og deltog i krigshandlingerne. Men hvordan
kunne det gå til, at det egentlige Danmark kunne holde
sig uden for krigen? I mange år har forklaringen været, at
det skyldtes det dygtige danske diplomati under ledelse
af den radikale udenrigsminister Erik Scavenius. Denne
forklaring går blandt andet tilbage til historikeren Peter

TIL BANKO MED HAANDVÆRKERFORENINGEN
Hver første mandag i måneden fra oktober til marts spilles banko i
Festsalen på Haandværkerforeningens Plejehjem, Håndværkerhaven 49,
2400 København NV, med start kl. 19.00
første gang mandag den 06. oktober.
Alle medlemmer er hjertelig velkomne; der er flotte præmier at vinde og nemme parkeringsforhold.
I år spiller vi yderligere banko mandag den 03. november og mandag den 01. december. I 2015 hedder
datoerne mandag den 05. januar, mandag den 02. februar og mandag den 02. marts.
HAANDVÆRKERFORENINGEN
Banko
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Munch, som redigerede den detaljerede, officielle beretning om Danmark under verdenskrigen, og han fremfører den også i sine erindringer.
Militærhistorikeren Michael H. Clemmensen har i de
senere år forsket netop i dette spørgsmål, og han er kommet frem til en helt anden forklaring end den gængse
tolkning. Det er netop dette meget spændende og vigtige
emne, som hans foredrag handler om i Det Videnskabelige Hjørne, onsdag 29. oktober kl. 18.00.
Michael Clemmensen har haft en lang og fornem karriere inden for Forsvaret. Han har været linjeofficer i hærens kamptropper siden 1968, fra 1979 som generalstabsofficer. I slutningen af sin aktive karriere var han brigadegeneral (pensioneret i 2005). Han er tillige uddannet
som historiker fra Københavns Universitet, og siden sin
pensionering har han været tilknyttet Center for Militærhistorie under Forsvarsakademiet.
Arrangementet, som foregår i Laugshuset, Nørre Allé
19, indledes traditionen tro med middag – sammensat og
komponeret i samarbejde med Haandværkerforeningens
Gourmetklub. På menu’en står gullasch med kartoffelmos efter en god, gammel opskrift, og desserten er ”bondepige med slør”.
Som altid i Det Videnskabelige Hjørne er arrangementet åbent for alle medlemmer af Haandværkerforeningen.

Vi forstår din
branche.
På www.deloitte.dk kan du læse mere
om Deloitte og hente nyttig viden.

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

E.A. Fogh krystalbelysning
Rensning og reparation af lysekroner
Rørgangen 12
2690 Karlslunde
Tlf. 33 11 45 00
Mob. 51 23 12 74
E-mail: e.a.fogh@mail.dk
www.eafogh.dk
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El-bilen er død
				 El-bilen leve?

Der stod både idealisme og almindelig sund fornuft bag,
da Casper Svensson og partneren Nikolaj Thestrup i juni
i fjor åbnede dørene til projekt Citylogistik-kbh ApS: Det
er simpelt hen for dumt, at så mange køretøjer så ofte kører rundt i indre by med meget korte ærinder. Der måtte simpelt hen kunne findes en model for, at i hvert fald
mindre pakker kunne leveres uden for byen i en terminal, hvorpå små biler – el-biler – kunne køre pakkerne

det sidste stykke. Det var allerede – i det små – set i andre storbyer.
Citylogistik blev til et tre år langt projekt støttet af
Center for Grøn Transport – og dét med opbakning fra
Københavns Kommune, der som bekendt gerne ser trafikken lettet i indre by. Citylogistik-kbh ApS følges på sidelinjen af CBS – Handelshøjskolen i København – DTU
Transport og Transportens Innovationsnetværk. Parterne følger Casper Svensson og Nikolaj Thestrups gøren og
laden.

UNDERSØGER OMKOSTNINGERNE
Citylogistik-kbh har indgået aftaler med et antal forretninger i indre by. Forretningerne beder deres transportører om at levere deres forsendelser i Valby fremfor på forretningsadressen. Virksomheden disponerer pt. over tre
køretøjer: En Peugeot Partner, en Buddy – et lille norsk
fabrikeret el-køretøj, der minder om den hedengangne

Store billede: Nikolaj Thestrup (tv.) og Casper
Svensson har investeret i blandt andre en
engelsk el-lastbil. Men indkøbsprisen – op
til 800.000 kroner – kan langt fra konkurrere
med konventionelle biler. Tv. er partnerne i
færd med at pakke dagens leverancer.
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El-biler skal bruges dér, hvor de har deres styrker. Til nærdistribution,
eksempelvis. Københavnsk bilmand er blevet iværksætter.

danske K-Wet – og en mindre el-lastbil, der kan transportere knap et ton.
Projektets formål er ganske enkelt at undersøge, om
distribution med el-biler kan gøres rentabel. Det føler
Casper Svensson sig overbevist om, hvis der samlet set
kan leveres en transportydelse, der i kvalitet og service
overgår, hvad kunderne er vant til. For i rene bruttotal
må kunderne betale en merpris. Til gengæld kan serviceniveauet ifølge initiativtagerne styrkes ved i højere grad

at levere pakker efter forretningernes behov – det vil sige
efter aftalt tid eller i færre kvanta, så medarbejderne ikke
skal stå med hele paller ude på gaden.

ANSKAFFELSEN ER DYREST
Ifølge de to partnere er anskaffelsen af køretøjer den største omkostning. Den engelske el-lastbil koster eksempelvis mellem 600 og 800.000 kroner inkl. batteri, mens en
almindelig kassebil kan fås fra godt 100.000 kroner. Altså
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skal der en helt anden forrentning til. Hertil kommer, at
udvalget af egnede køretøjer på markedet ganske enkelt
er for ringe – endnu da.
Casper Svensson og Nikolaj Thestrup er gået ind i projektet som rene iværksættere: De pakker selv bilerne, kører selv ud med pakkerne, taler selv med kunderne.

VIL LÆRE DET FRA BUNDEN

Citylogistik har investeret i tre køretøjer,
herunder en Peugeot
Partner ombygget til
eldrift.

Malerfirmaet

Holger E. Jensen A/S
Møllemarken 1
2880 Bagsværd
Kontor & værksted

44 98 90 77
hejas@mail.danbbs.dk
G A R A N T I P Å K VA L I T E T
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»Vi kunne måske godt have opnået støtte til et projekt i
større skala og ansat et antal chauffører. Men vi vil selv
have fingrene i mulden. Kun sådan kan vi lære om den
optimale drift – gøre vores feltstudier,« siger Casper
Svensson, der har brændt for el-biler i adskillige år, men
konstaterer med tristesse, at »el-bilen er død«: »Det har
været ødelæggende for udviklingen, at man har troet, at
el-bilen generelt kunne træde i stedet for benzin- og dieselbilen. Det kan den ikke. Den kan noget andet.«
I det etablerede vognmandserhverv forholder Henrik
Tofteng, viceoldermand i Københavns Vognmandslaug,
sig forsigtigt positiv:

STRØM ER DYR
»Nærdistribution med el-biler er principielt en god idé,
men virkeligheden er jo, at det kun kan fungere, så længe der er tilskud til det. Det har vi set i flere lande,« fortæller Henrik Tofteng, der ikke vil afvise, at det også kan
være en lettelse for nogle transportører at slippe for at
køre rundt i storbyen.
Skal el-bildrift gøres rentabel, må der både ses på udbuddet af egnede køretøjer, på lademuligheder – og elforsyningen:
»Strøm er meget dyr i Danmark sammenlignet med
andre lande. Det kunne også være en angrebsvinkel,« siger Henrik Tofteng, der selv interesserer sig for el-biler
inden for affaldstransport.
Også butikkerne i Indre By forholder sig forsigtigt positive: »Grundlæggende er det en spændende idé, men
der er også nogle udfordringer. Det er helt afgørende, at
logistikken fungerer. Varelevering er ikke noget, man
kan eksperimentere med; den skal bare virke,« siger direktør i KBH K – Commerce & Culture – tidligere Københavns City Center, Jan Michael Hansen.

AKTUELT
Hvem skal være
Æreshåndværker i 2015?
Hvert år under Haandværkerforeningen og de tekniske
skoles medaljefest udnævner foreningen en Æreshåndværker. Sigtet er at hædre en person uden for håndværkets kreds; nogen, der “har udfoldet et virke af helt usædvanlig art”. Med æreshåndværkertitlen følger et æreshåndværkerbrev og en sølvmedalje lig den, der overrækkes de allerdygtigste blandt det seneste års nyudlærte
svende. Gennem årene er æreshåndværkertitlen tilgået
en mangfoldighed af personligheder, hvis portrætter kan
opleves i foyer’en i Moltkes Palæ – fra digteren og multikunstneren Piet Hein og pianisten, entertaineren Victor
Borge – til menneskerettighedsforkæmperen Inge Genefke og skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller.
En særlig glæde for foreningen var det, da Hendes Majestæt Dronningen i 1980 lod sig hylde som Æreshåndværker.
I anledning af det tilstundende jubilæumsår indbyder Haandværkerforeningens bestyrelse nu foreningens
medlemmer til at finde den personlighed, der skal udnævnes som Æreshåndværker under medaljefesten i maj
2015.
Ifølge Æreshåndværkertitlens bestemmelser gælder det
altså en person uden håndværksmæssig baggrund, der –

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

inden for sit fag – har gjort sig sær- I anledning af Haandlig bemærket. Han eller hun kan værkerforeningens 175
være kunstner, en erhvervsperson, års jubilæum i 2015 indbydes medlemmerne til
en sportsudøver, en offentlig ansat
at være med til at ud– stort set enhver, der har udmær- pege årets Æreshåndket sig ved en helt særlig indsats.
værker.
Forslagene skal motiveres – jo
grundigere, desto bedre – og være Haandværkerforeningen i hænde senest den 15. oktober De kan indsendes pr.
brev til foreningens adresse eller afleveres pr. email på:
hvf@hvfkbh.dk.
På billedet overækker Haandværkerforeningens formand, Robert Sørensen, æreshåndværkerbrev og -medalje til Æreshåndværkeren 2014, kunstneren Olafur
Elìasson.

Telefon 33 31 40 53 · Fax 33 22 22 93
Email: info@wormglas.dk
Hjemmeside: www.wormglas.dk
Butik & værksted
Bülowsvej 4 · 1870 Frederiksberg C
Butik
Gasværksvej 12 · 1656 København NV
Vi udfører:
· Lavenergiruder · Tilskæring af div. glassorter
· Sikringsglas
· Montrer
· Butiksruder
· Spejle
· Specialopgaver · Indramning
· Forsatsruder
· Forsikringsskader
Tilsluttet Glarmestrenes Døgnvagt · 70 100 100
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NYT FRA KLUBBERNE
Musikklubben fejrer 25 år
den 16. oktober
MUSIKKLUBBEN

Formand: Merete Dick, tlf. 5753 4211
Så foreligger her nyt om markeringen af Musikklubbens
25 års fødselsdag: Torsdag den 16. oktober kl. 18.00 mødes medlemmerne til jubilæumsfest i Laugshuset, Nørre Allé 19. På programmet står underholdning, klubbens
egen Kontrapunkt-musikquiz – samt en overraskelse.
Denne klubaften er kun for medlemmer – ikke mindst,
da bestyrelsen gerne vil høre om medlemmernes forventninger til klubbens kommende arrangementer.
I anledning af fødselsdagen vil der blive serveret en
buffet.

Arrangementet koster bare 130,- kr.; øl, vand og vin
kan købes til rimelige priser. Tilmelding skal ske til
Haandværkerforeningen på 3312 2717 senest den 7. oktober.

Har I fået jeres billetter?
TEATERKLUBBEN

Formand: Preben Askbo, tlf. 4676 9420
Så er der udsendt billetter til de fleste af sæsonens
teateroplevelser – det skete i uge 34. Kontrollér gerne, om
I har modtaget de billetter, I skulle – er der fejl, så ret henvendelse til klubbens formand, Preben Askbo på tlf. 2928
9094, til Eli Askbo på 4676 9420 eller til Carsten Askbo
på 3177 0079, email: carsten@askbo.eu.

Det er mens du tjener penge
at du skal spare op til pensionen
Uanset hvilken retning dit liv tager, er det vigtigt, at

Med en Velfærdspakke fra Pension for Selvstændige

du fra starten har besluttet dig for at spare op til din

får du pension med lave omkostninger og fordel-

pension. Jo før du kommer i gang; jo større valg-

agtige forsikringer og sundhedssikring med i købet.

frihed får du.

Så er kursen lagt.

Smallegade 10 · 2000 Frederiksberg · Tlf. 33 93 86 00 · info@pfs.dk · www.pfs.dk
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NYT FRA KLUBBERNE
Creolsk-caribisk
7. oktober
GOURMETKLUBBEN

Formand: Eli Askbo, tlf. 4676 9420
Gourmetklubben har besluttet at udsætte klubaftenen på
Restaurant El Viejo Mexico fra 18. september til tirsdag
den 17. februar i 2015. Men så længe skal medlemmerne ikke vente på næste møde: Tirsdag den 7. oktober kl.
18.30 mødes man på Restaurant Souls – med et creolskcaribisk inspireret menukort. Restauranten findes på Vestergade 3, og klubben lover, at nærmere vil tilgå medlemmerne.
Endelig anbefaler klubben at medvirke i Det Videnskabelige Hjørnes arrangement om Første Verdenskrig den
29. oktober, idet klubben er involveret i det tidstypiske
middagstraktement: Gullasch! Læs nærmere andetsteds
i bladet.

Lanciers-tilbud
for alle
DANSEKLUBBEN

Formand: Peter Nielsen, tlf. 4444 2395
Haandværkerforeningens Danseklub tilbyder nu alle foreningens medlemmer at lære at danse lanciers. Det sker
over dagene 30. oktober, 6. november og 13. november i
Festsalen på Haandværkerforeningens Plejehjem i Håndværkerhaven.
Det er gratis at deltage; man skal blot tilmelde sig til
Haandværkerforeningen på 3312 2717 eller pr. email:
hvf@hvfkbh.dk senest 9. oktober. OBS: Kun 32 pladser!
Husk - det er endnu muligt at tilmelde sig
Haandværkerforeningens Septemberfest fredag
den 26. september i Moltkes Palæ. Se annoncen
andetsteds i bladet!

BRIDGE
– et kortspil med intelligensen som værktøj
Du styrker din logiske sans, udvikler dine samarbejdsevner og træner din psykologiske sans. Det er hvad
du får ud af at spille bridge – det mest geniale spil for et makkerpar.
Haandværkerforeningens Bridgeklub er alletiders sted at tage de første skridt ud i det avancerede kortspil – vel støttet af erfarne spillere: Her føler enhver sig hjemme. Bridgeklubben spiller turnering hver
tirsdag kl. 19.00 i Festsalen i Håndværkerhaven 49. Begyndere tilbydes træning af erfaren turneringsleder (forudsætter 4 tilmeldte). Kontakt turneringsleder Lars Gregersen (tel. 3255 9039) eller klubbens formand Poul Fogh (tel. 4588 4251 eller 5195 6088; mail: fogh.poul@gmail.com).
Vi byder nye medlemmer velkomne (øvede såvel som begyndere). Kontingent pr. semester (2) er kr.
400,-. Bemærk: Som noget nyt kan klubben optage gæstemedlemmer. Et gæstemedlemskab koster kr.
350,- om året plus ordinært klubkontingent.

HAANDVÆRKERFORENINGEN
Bridge
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NYE MEDLEMMER
I henhold til lovenes § 3 meddeles, at følgende er optaget
som nye medlemmer af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn:

Overlæge Erling E. Andreasen, Glamsbjergvej 4, 6000
Kolding
Indmeldt v. Mogens Jung
Direktør Mette Freyberg, Frederiksberg Allé 6 B, 2.
tv., 1820 Frederiksberg
Advokat Jakob Stilling, Svalevej 7, 2900 Hellerup
Indmeldt v. Marianne Ostenfeldt
Ortopædisk håndskomagermester Kenneth Karhof
Wallin, Tubberupvænge 68, 2730 Herlev
Indmeldt v. Henning Wallin
Frisørmester Jeanette Brahe, Folehaven 125, 2500 Valby
Malermester Michael Jebach, Rødkælkevej 50, 2600
Glostrup
Lydmand Andreas Thybo Christiansen, Peter Fabers
Gade 13, 3. tv., 2200 København N
Direktør Claus Eli Hansen, Sct. Jørgensbjerg 35, 4400
Kalundborg
Administrerende direktør Kenn Egelskov, Prøvestensvej 10, 3450 Allerød

Frisørmester Heidi Perell, Geiavej 4, 2680 Solrød
Strand
Botilbudsleder Elisabeth Simonsen, Nørre Allé 23 A,
st. tv., 2200 København N
Psykolog Eva Hertz, Juul Steens Allé 9, 2900 Hellerup
Direktør Flemming Højgaard-Christiansen, Lerbjergvej 26, 2650 Hvidovre
Direktør Bertil Wogensen, Frederikksvej 1, 1. tv., 2900
Hellerup
Indmeldt ved Hans Hegelund-Christensen
Partner Lars Kronow, Niels Pedersensvej 27, 2670 Greve
Indmeldt v. Carsten Vaarby
Direktør Michael Nielsen, Tranegårdsvej 52, 2. tv.,
2900 Hellerup
Skuespiller Johanne Dal-Lewkovitch, Lundevej 13,
5600 Faaborg
Tømrermester, regionsdirektør Jens Johansson, Trunnevangen 7, 2. tv., 2920 Charlottenlund
Indmeldt v. Københavns Tømrerlaug
Projektmedarbejder Morten Weiss, Nørre Allé 15 B, 3.
tv., 2200 København N
Indmeldt v. Anne-Marie Mærkedahl
Business development manager Bue Bjørn Overgaard
Andersen, Hejrevej 2, 2670 Greve
Indmeldt v. Anne-Marie Mærkedahl

Glasskade
Hærværk

–

Indbrud

GLARMESTRENES

DØGNVAGT
70 100 100
Glarmestrenes Døgnvagt A/S er medlem af
Glarmesterlauget og Sikkerhedsbranchen.
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H A A N DVÆR KER FOR EN I N GEN
I K JØB EN H AV N
DRON N I N GEN S T VÆRGA DE 2 A
1302 KØBEN HAVN K
TLF. 3312 27 17 • FA X. 3314 1625 • E-MA I L HVF@ HVFKBH.DK
KON TORTI D: MA N -TOR 09.00-16.00, FRE 09.00-15.00
WWW.HVFKBH.DK

UD GI VET AF
Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn
Medlem af Danske Specialmedier
Tilsluttet Specialmediernes Oplagskontrol
R EDAKT I ON
Adam Pade (ansvh)
3480 Fredensborg
Tlf. 4848 1788 · Fax 4848 2922
post@adampade.dk
ANNONCER
Forlaget Coronet A/S
Traverbanevej 10
2920 Charlottenlund
Tlf. 3525 3400 · Fax 3670 5063
sonja@forlaget-coronet.dk
KONT ROLLERE T OPLAG
2.834
BLADUDVALG
Henrik Tofteng
Niels Roth
Mette Palsteen
Anne-Marie Mærkedahl
Anne Marie Nielsen
Lene Elmegaard
Sonja Stæhr
Adam Pade

BE STY R E LS E
FO RM A ND :
Robert Sørensen
Oldermand,
ortopædiskomagermester
1 . NÆST FO RM A ND :
Per Vangekjær
Oldermand, malermester
2 . NÆST FO RM A ND :
Peter Steen Mortensen
Murermester
Jan Bruus Sørensen
Adm. direktør
bygningsingeniør
Bjarne Andersen
Oldermand, glarmester
Niels Roth
Oldermand,
snedkermester

Henrik Tofteng
Viceoldermand, vognmand
Søren Schmidt
Oldermand, VVS-installatør
Steen Søkvist
El-installatør
Steen Ole Carmel
Oldermand, smedemester
Mette Palsteen
Oldermand, tapetserermester
Jens Hjortskov
Advokat, partner

D I R EK T I O N
Anne-Marie Mærkedahl
Ole E. Nielsen

T RYK
Rosendahls
T I LSLUT T ET

Næste nummer udkommer fredag den 10. oktober. Redaktionen slutter onsdag, den 24. september.
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Magasinpost SMP
ID NR 42419

DETSKER
I H AA N DVÆR KE R FOR E N I NG E N
Onsdag
10/09
Tirsdag
16/09
Onsdag
17/09
Torsdag
18/09
Tirsdag
23/09
Onsdag
24/09
Fredag
26/09
		
Søndag
28/09
Mandag
29/09
Tirsdag
30/09

Damernes Kegleklub · Det Videnskabelige Hjørne
Svømmeklubben · Billardklubben · Bridgeklubben
Skyde- og Kegleklubben
L’hombreklubben · Bowlingklubben
Svømmeklubben · Billardklubben · Bridgeklubben
Teaterklubben · Vinklubben
Golfklubben: Galla-klubmesterskab ·
Haandværkerforeningens Septemberfest
Kunstklubben
Danseklubben
Svømmeklubben · Billardklubben · Bridgeklubben

Onsdag
01/10
Teaterklubben
Torsdag
02/10
L’hombreklubben · Bowlingklubben
Lørdag
04/10
Bowlingklubben: Hundested
Mandag
06/10
Banko
Tirsdag
07/10
Svømmeklubben · Billardklubben · Bridgeklubben ·
		Gourmetklubben
Onsdag
08/10
Skyde- og Kegleklubben · Damernes Kegleklub
Mandag
13/10
Danseklubben
Tirsdag
14/10
Svømmeklubben · Billardklubben · Bridgeklubben
Onsdag
15/10
Teaterklubben
Torsdag
16/10
L’hombreklubben · Bowlingklubben
Søndag
19/10
Vandreklubben
Mandag
20/10
Kom-Som-Du-Er
Tirsdag
21/10
Svømmeklubben · Billardklubben · Bridgeklubben
Onsdag
22/10
Skyde- og Kegleklubben
Torsdag
23/10
Haandværkerforeningen: Tanker med tilskud
Fredag
24/10
Golfklubben
Søndag
26/10
Musikklubben: Jubilæumsfest
Mandag
27/10
Danseklubben
Tirsdag
28/10
Svømmeklubben · Billardklubben · Bridgeklubben
Onsdag
29/10
Det Videnskabelige Hjørne/Gourmetklubben
Torsdag
30/10
Lanciersundervisning (1) · L’hombreklubben ·
		Bowlingklubben

A L HE N V E NDE L SE T IL :
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Haandværkerforeningen
i Kjøbenhavn
Dr. Tværgade 2A
1302 København K

