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Det gode
h å nd væ r k
Der er blevet pustet nyt liv i de gamle håndværksdyder de
seneste par år. Vi er blevet mere kvalitetsbevidste, og de ting,
vi vælger at putte ind i vores hjem, skal helst have en historie.
Noget sjæl. Stolen skal dufte af træ og læder, og vi vil vide,
hvor den kommer fra, og hvordan den er lavet.
ELLE Decoration har talt med tre håndværkere, som lever
og ånder for det gode håndværk – deres fællesnævner er en
ukuelig perfektionisme og en trang til at højne kvaliteten.
Tekst Louise Maria Nielsen Foto Asger Mortensen

Fa rv e m e s t e r e n

”Farver er et univers for sig.”
Glaskrukker med pigmenter i alverdens indbydende farver, gamle vægte og en købmandsdisk med 100 år på bagen. I Byens Farve på Esplanaden i København får man næsten lyst til
at smage på farverne, der er udstillet, som var de udsøgte delikatesser i en købmandsforretning. Sten Valling, som står bag disken, har da også en dyb passion for farver og valgte derfor
i 2004 at genåbne den 100 år gamle farvehandel Axel H. Andersens Farve- og Materialhandel under navnet Byens Farve. Missionen var og er fortsat at levere de bedste materialer og
kvalificeret rådgivning med udgangspunkt i de traditionelle malingtyper. Sten er uddannet
bygningsmaler og senere kulturgeograf og leverer også professionel rådgivning i forbindelse
med farvesætning og restaurering af gamle bygningsværker.
”Naturmaling rummer en stor æstetisk værdi som vægmaling. Et rent pigment som for
eksempel et jordpigment gravet op af jorden og bindemidler som træmasse og linolie reflekterer lyset på en meget fin måde og skaber derfor en levende flade til forskel fra plasticmaling,
som skaber en død flade. Generelt har naturmaterialer en meget finere farvenuance – tag for
eksempel en uldtrøje, som rent farvemæssigt har et meget mere behageligt udtryk end en
akryltrøje, som ofte skaber et mere hidsigt udtryk. Det vil jeg gerne åbne folks øjne for.”
“Jeg vil gerne give nogle gode farveoplevelser. Farver er et univers for sig og kan blive ved
med at pirre min kreativitet og nysgerrighed. Det vil jeg give videre. Desuden vil jeg gerne
være med til at bevare vores bygningsarv, og det gør vi ubetinget bedst med materialer som
emulsionsmaling og linoliemaling – det gælder også i folks private hjem – ude som inde.”
”Mine kunder er ikke kun arkitekter og restaureringsspecialister, men i lige så høj grad
unge mennesker med blik for æstetik og den bæredygtige tanke. Der er også mange gravide,
som køber naturmaling, fordi det er fuldstændig forsvarligt at male med til forskel fra plasticmaling. Vores maling lader væggene ånde, og da den samtidig bygger på fornyelige råstoffer,
er den meget bæredygtig. Den er fri for tilsætningsstoffer og dermed også helbredsmæssigt
forsvarlig. ”
Byens F arve
Esplanaden 3, 1263 København K.
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Snedkeren

“Møblerne bliver stadigvæk lavet, som de er tænkt.”
Inde i baggården til Nørrebrogade 45 i København ligger det hæderkronede møbelsnedkeri Rud. Rasmussen, der blandt andet
producerer Mogens Kochs fine, klassiske reolsystem og andre
designdarlings. På hver etage i det gamle møbelsnedkeri kan man
lugte sig gennem møblernes tilblivelse – fra træduften i kælderen
til den varme duft af læder på øverste etage, hvor møblerne polstres. Rud. Rasmussen blev grundlagt i 1869 og er et af de ældste
danske møbelsnedkerier, idag ejet af Carl Hansen& Søn. Møbelsnedker Dennis Klitgaard har været ansat hos siden 2007.
“Det er en stor nydelse at være med til at producere møbler, som
udgør en vigtig historie i dansk design. Jeg føler mig enormt privilegeret, fordi jeg får mulighed for at skabe et perfekt resultat hver
gang – det er jo møblernes Rolls-Royce, jeg har med at gøre, og der
bliver ikke gået på kompromis med kvaliteten. Møblerne bliver
stadig lavet, som de oprindeligt er tænkt.”
“Vores skabe og reoler er gennemtænkt ned til mindste detalje,
for eksempel hvor servicen skal være, og hvor mange der er plads

til om et bord. Design og funktion går op i en højere enhed, og så er
det tidløst – det er generelt kodeord for de møbler, vi producerer.
Et møbel fra Rud. Rasmussen er et møbel for livet, og så går det
ofte i arv fra generation til generation. Rent ressourcemæssigt er
det også en fin tanke.”
“Alle i møbelsnedkeriet er fælles om projektet og fungerer som
kvalitetskontrollører – på den måde holder vi hinanden i skak på
en god måde. Det er en lang proces, og hvert møbel har været igennem mange hænder. Produktionen i vores baghus er bygget op, så
møblet rejser op gennem huset, fra etage til etage. Det begynder i
kælderen, hvor træet ligger og tørrer i op til flere år, og det ender
øverst oppe, hvor det eventuelt polstres. Når møblet er færdigt,
sætter vi en mærkat på med løbenummer og initialer, så man altid kan spore snedkeren bag og se, hvornår møblet er lavet. Det er
en meget skæg detalje, men vidner også om, at vi har enormt meget struktur – en nødvendighed, når man arbejder med møbler i
denne liga.”

Rud. Rasmussen,
Nørrebrogade 45, 2200 København N.
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Møbelpolstreren

“Et godt stykke arbejde giver mig en enorm tilfredsstillelse.”
Løft, stræk, bank og sy. Marie Eriksen står bag det lille møbelpolstrerværksted Marie E i Borgergade, hvorfra hun med stor
omhyggelighed giver nyt liv til gamle møbler. Fra de store vinduer
mod gaden kan forbipasserende følge med i hele processen – fra
det splittede møbel til det færdige resultat. At dele sin passion for
godt håndværk med omverdenen er nemlig en del af missionen.
Marie blev færdig som møbelpolstrer i 2004 og arbejdede herefter en årrække med polstring af danske designklassikere og antikviteter, før hun i 2008 åbnede sin egen forretning.
“Møbelpolstrerfaget er et af de få fag, som stort set ikke er blevet moderniseret – jeg sidder stadig med blåsøm i munden og magnethammer i hånden. Det er en del af fagets charme. Men det er
også hårdt arbejde, så hvis man har en ide om, at man skal sidde og
nusse med nogle fine stoffer, så bliver man slemt skuffet, for det er
måske kun 5 procent af arbejdet. Min mester sagde altid, at man
skal kunne arbejde sig varm – og det er da også noget af det, som
tiltaler mig ved faget.”

“Jeg er drevet af min perfektionisme. Hvis jeg har lavet en lænestol og givet et tilbud på 15 timer, så har jeg ofte brugt 20 timer.
Man bliver ikke rig af at være håndværker, men at udføre et godt
stykke arbejde giver mig til gengæld en enorm tilfredsstillelse.
Hvis jeg for eksempel har lavet en facon, som er noget af det sværeste at lave, og jeg har lavet den lige i skabet, så kan jeg godt finde
på at stå og ae den. Det har jeg lært af min mester – han stod nærmest og kyssede et møbel, når det var færdigt.”
“Møbler bliver sjældent produceret i samme kvalitet som tidligere – det er simpelthen for dyrt. Hvis man har et stolebudget på
15.000 kr., kan det ofte bedre betale sig at købe en brugt stol på et
loppemarked og så få den ombetrukket. Køber man en ny stol til
samme pris, vil man ofte opleve, at kvaliteten langtfra er lige så god.
En stol lavet efter håndværksmæssige traditioner vil kunne restaureres igen og igen, mens en billigere stols konstruktion med tiden vil
falde fra hinanden. Set med grønne briller giver det også utrolig god
mening at ombetrække gamle møbler frem for at skifte dem ud.”

Marie E,
Borgergade 27C, 1300 København K.
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