
  
 
 

 

 
Undervisningsminister Bertel Haarder fik en grundig orientering af direktør Jens Peter Bredholt. Foto: 
Mikael Østergaard 
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Ole Opfinder efterlyser cand.lærling. 
Begavede lærlinge kan blive superdygtige ingeniører, og derfor 
skal mesterlæren opprioriteres, mener ingeniørvirksomhed i 
Hellerup. Det er vand på undervisningsminister Bertel Haarders 
mølle 
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 Firmaer skal tvinges til at 
tage lærlinge 

 

"Er det et tilfælde, at jeg ikke har set en kvinde". 
Sådan lyder spørgsmålet fra undervisningsminister Bertel Haarder efter en 
halv times rundvisning i ingeniørvirksomheden Kapacitet A/S, der holder til i 
en gammel godsbaneterminal fra 1926 mellem skinnerne ved Hellerup 
Station. 
"Kvindelige ingeniører er ikke et særsyn, men kvinder med en praktisk, faglig 
baggrund er en sjældenhed", svarer direktør Jens Peter Bredholt. 
Det er netop på grund af den praktiske baggrund - mesterlæren - at Bertel 
Haarder har valgt at lægge vejen forbi virksomheden på Troljevej. Fra 1996 til 
2006 er antallet af lærlinge i metal- og jernindustrien faldet fra 7.500 til 4.300, 
og den tilbagegang bekymrer både undervisningsministeren og direktøren. 
"Samfundet kan ikke alene bygge på teoretisk viden. Man skal også have 
stået ved en drejebænk. Den bedste produktudvikler og opfinder skabes ved 
at have en baggrund som student, faglært håndværker og efterfølgende 
ingeniør. Det er det, Danmark skal leve af og konkurrere på nu og i fremtiden. 
Vi skal kunne udvikle og opfinde samt vide i detaljen, hvilke krav vi kan stille 
til produktionen", siger Jens Peter Bredholt. 
Flere praktikpladser 
I samarbejde med en række interesseorganisationer 
målretterUndervisningsministeriet nu kommunikationen for at skaffe flere 
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praktikpladser.  
Folketinget har vedtaget, at offentlige og private virksomheder kan modtage 
op til 50.000 kroner i bonus, hvis de indgår en uddannelsesaftale med en 
elev, og det skal udnyttes, mener Bertel Haarder: 
”Jeg sætter stor pris på det gode samarbejde om at skaffe flere 
praktikpladser. I den nuværende situation, hvor cirka 6.500 elever i 
erhvervsuddannelserne søger efter en praktikplads, er det nødvendigt, at vi 
løfter i flok. Både for de unge, for virksomhederne og for samfundet”, siger 
undervisningsministeren og stopper op, da han ser et velkendt ansigt blandt 
de forsamlede ingeniører. 
"Hov, det er jo Svend. Ham kender jeg. Han ved noget om produktudvikling". 
Mesterlæren skal brandes 
Skal indsatsen lykkes, skal mesterlæren have et bedre image. 
"Prestigen er forsvundet fra håndværket, der primært vælges af de bogligt 
svage. Generelt opfattes det som usexet at stå i lære. Men vi betragter os 
selv som en sexet virksomhed, der oser af kreativitet og skabertrang. Det 
afgørende bliver at skabe en lærlingeuddannelse for kvikke hoveder, der vil 
læse til ingeniør efter håndværksuddannelsen. Måske skulle man opfinde 
begrebet cand.lærling., hvor de begavede lærlinge ender som superdygtige 
ingeniører", siger Jens Peter Bredholt. 
Kapacitet A/S har 12 medarbejdere og beskæftiger sig med produktudvikling 
til primært sundhedssektoren. 
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