Jeg lavede modellervoks-mænd til dukketeater

Guldsmed ved et tilfælde
At det blev guldsmed jeg valgte, skyldtes en tilfældighed som så meget andet. En af vores bekendte kendte
Karen Strand, der på det tidspunkt var værkfører på A. Dragsteds værksted i Bredgade. Der var måske en
mulighed der. Jeg tog derind og snakkede med hende. Hun viste mig værkstedet som var øverst oppe i huset i
Bredgade. De havde godt nok en lærling i øjeblikket, men var ikke så tilfreds med hende, og regnede med, at
hun blev bedt om at stoppe. Aftalen blev at jeg skulle høre nærmere.
Det tog 3/4 år før jeg hørte nærmere. I mellemtiden var jeg begyndt i realklassen; det kunne jeg jo lige så
godt, når jeg ikke vidste hvad jeg ville. Pludselig ringede Karen Strand og undskyldte, at hun ikke havde
reageret før, men hun havde været syg. Lærlingen som de ikke var så sikker på, var fortsat, så der var ikke
plads til mig, men hun henviste, til gengæld for at det havde varet så længe,
til guldvarefabrikken Bernhard Hertz a/s, hvor de
bestemt havde brug for lærlinge. Jeg ringede og ik
en aftale i stand med lederen af værkstedet
direktør Carl Otto Hertz. Jeg bad om fri fra skole,
og da rektor hørte hvorfor, skrev han med det
samme en in anbefaling til mig.
Da jeg kom ind til BH til samtale, var jeg
naturligvis noget nervøs, men det gik over al
forventning. Jeg blev spurgt om hvornår jeg kunne
Guldvarefabrikken
starte,
da det godt kunne blive med det samme. Vi
Bernhard Hertz a/s
blev dog enige om, at da jeg var halvt inde i
St. Kongensgade 23
realklassen, kunne jeg lige så godt tage
realeksamen færdig først. Dagen efter ik jeg tilsendt lærerkontrakten med start den
Direktør Cart Otto Hertz
18. juli 1957.
Spændende start
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Det var spændende at begynde på noget, som var andet
end skole. Min mor havde ringet ind på værkstedet i
forvejen for at spørge, om jeg skulle have noget bestemt
arbejdstøj på. Værkfører Andersen sagde at man brugte
kittel. Men det viste sig at det faktisk kun var ham selv og
et par enkelte af svendene der brugte kittel. Ingen af de
andre brugte andet end alm. bukser og skjorte. Da jeg var
installeret den første morgen, kom værkstedets
Værkfører Robert Andersen ædelstensfatter Aksel Malmgreen (han havde en speciel Fatter Axel Malmgreen
aftale om at møde senere), og da han så mig i kittel,
Havde arbejdet i firmaet
troede han at jeg var en ny svend, og gik hø ligt hen, gav hånd og præsenterede sig.
siden læretiden.
Da svendene så det, grinede de og sagde, at jeg bare var en skide lærling. Det ik han
Var der i 58 1/2 år
at høre for mange gange siden.
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Sådan startede det
Da jeg gik i 4. ml. (9. klasse) overvejede jeg naturligvis, som andre i min alder, kraftigt hvad jeg skulle være
når skolen var forbi. At det skulle være noget med hænderne var sikkert. Min skoletid, især mellemskolen på
Efterslægten, havde ikke givet mig den største lyst til at læse videre. Og i øvrigt elskede jeg at forme ting og
igurer i modellervoks og pille med små ting.
Jeg husker især min snak i vores “andet hjem”. Det var underboerne,
Moster og onkel Svend som vi kaldte dem, skønt de slet ikke var i
familie med os. Men onkel Svend var meget interesseret i, hvad jeg
skulle være. Jeg kan huske han bl.a. foreslog mig, at jeg kunne blive
stukkatør; det var jo rigtig noget hvor man skulle bruge sin
formsans. Det var vist meget godt det ikke blev det; meget fremtid er
jeg ikke sikker på, der var i det fag.

Hvad var det dog for et sted
En dag i den første uge jeg var der, gav Kjeld Rasmussen, som jeg sad ved siden af, ankomstbajer. Han havde
kun været der i tre uger, og tænkte nu, at det var tiden at give øl, inden de
øvrige svende begyndte at gøre vrøvl. Den ene øl udviklede sig til en hel
drukdag, hvor der praktisk taget ikke blev lavet noget. Kun lærlingene sad og
prøvede på at bestille noget, men det var svært i den “druklarm”. Da tænkte
jeg: hvad i al verden er det for en bule jeg er kommet ind i? Men jeg holdt ud,
og sandt at sige var det ikke så slemt, (eller også var det fordi jeg vænnede
mig til det).
Dygtige folk
Jeg sad det meste af læretiden ved bræt (guldsmedebordet er “brættet”)
“Smuttermand” alias Helmuth
sammen med Helmuth Reimer, en fantastisk dygtig svend. Jeg har aldrig før
Reimer
eller siden set hule hjerter blive lavet så hurtigt. Han brugte virkelig begge
hænder når han arbejdede. Tog fra med den ene hånd, medens han planerede de halve hjerter med den
anden. Når han loddede de ovale øskner til sidst, var det ved brug af det gammeldags pusterør, hvor man med
dette pusterør i munden, blæste en lamme fra en stor bunsenbrænder hen på emnet.
Fordelen var, at man således kunne bruge begge hænder til at holde med. Da han havde en
utrolig rutine i denne teknik, kunne han lodde øskner på rekordtid. Han var imidlertid
meget kolerisk, især når han havde fået lidt for meget at drikke. Jeg havde mange dumme
diskussioner med ham, når han var fuld. Og det var han ofte!
Pusterør er svært
Jeg ik selv sådan en gammel loddelampe udleveret, da jeg begyndte, og problemerne med
at lære at bruge den gjorde, at jeg var lige ved at holde op, idet jeg tænkte: det her lærer du
aldrig. Det gjorde jeg imidlertid og læretiden gik godt. Jeg ik ros (det kan man jo altid

Firmaet Bernhard Hertz A/S ved 100 års jubilæet 1958. Selv står jeg helt ude til venstre. Det er kun armen man kan se.

bruge) og avancerede hurtigt. “Idiotarbejde” ik jeg dog, især i begyndelsen. Det kunne være at save 13-taller
ud, at hugge små emner ud på maskine o. lign. Men i løbet af de ire år, kom jeg dog alt det igennem som de
lavede på værkstedet, og det var praktisk taget alt almindeligt guldsmedearbejde, dog undtagen hvidgulds- og
juvelérarbejde.
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Særlige opgaver
Som sidste-års lærling ik jeg det ærefulde job at lave korset til biskoppen for det nye
Helsingør Stift, der i 1961 blev dannet ved opdeling af Københavns Stift. Bispekorset er et
massivt 14 ka guldkors, som blev skåret ud af en meget kraftig plade. Desuden hang den i
en håndlavet ærtekæde. Arbejdslønnen var 135,- kr. plus akkord- og dyrtidstillæg. Heraf ik

Dagskole
Halvt inde i læretiden blev der indført dagskole i stedet for aftenskole på teknisk skole. Det havde vi lærlinge
glædet os til, for det var ret hårdt at være på skole om aftenen, når man havde været på arbejde hele dagen fra
kl. 7 om morgenen. Indførelse af dagskolen betød imidlertid, at læretiden blev forlænget med tre måneder. Og
så var de dagskoleperioder vi gennemførte så fyldt med fødselsvanskeligheder, at undervisningen faktisk var
tidsspilde. Anført af en af de andre lærlinge, Flemming Kjerulff, sammenfattede vi en protestskrivelse til
Teknisk Skoles ledelse, men det ændrede ikke så meget for os. Måske de senere lærlingehold ik glæde af det.
Svendestykket
Ved slutningen af læretiden skulle jeg til at lave svendestykke. Reglerne var dengang i
modsætning til nu, at man lavede stykket hjemme på værkstedet, efter at tegningen
var indsendt og godkendt af svendeprøvekommisionen. Reglerne nu til dags er, at det
hele foregår på skolen under stor kontrol. Opgaven er bunden. Det giver selvfølgelig
en mere retfærdig bedømmelse, men til gengæld er det også nogle kedelige ens
svendestykker, der kommer ud af det. Da jeg var meget rutineret i at lave hule
armringe, valgte jeg at lave en hulkelet armring i forløb med hvidguldsoplodninger
med perler samt hvide og blå sten. Jeg havde den fornøjelse, at det blev bedømt til
sølvmedalje. Denne ik jeg udleveret et halvt år efter ved en højtidelighed på
Københavns rådhus under overværelse af kongen. Tegningen er her. Foto på forsiden.
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Jens Asby
Efter at jeg var udlært, blev jeg næsten med det samme indkaldt som soldat. Tjenestetiden var dengang 16
måneder. Det var lang tid, og så på et tidspunkt i ens udvikling som guldsmed, hvor man rigtig skulle have
rutine. Det kunne også mærkes meget, da jeg kom i gang
igen. Alt det man troede man kunne på rygmarven, havde
man næsten glemt.
Da soldatertiden var ved at være omme, blev jeg en dag
kontaktet af en løjtnant af reserven (løjtnant af reserven
havde nogle tjenesteperioder ind imellem). Han havde
været ovre på kontoret og kigge i vores stamkort, og havde
der set, at jeg var guldsmed. Han var guldsmed selv, og
spurgte hvad jeg havde lavet, og om jeg havde arbejde når
jeg var færdig. Joh, jeg regnede da med at jeg skulle tilbage
til “cirkus BH” og lave armringe. “Hvad med at lave
armringe i det irma hvor jeg er værkfører?” Så enden på
det blev, at jeg, da jeg var trådt af som soldat, begyndte
“Mester” ved brættet
hos Jens Asby i Baggesensgade. Firmaet havde
specialiseret sig i armringe og genevebånd, og vi var vel en seks syv stykker, da jeg begyndte.
Det var en lille tre værelses lejlighed, og vi kunne lige være der. Asby havde kontor hjemme i
“privaten” i Holte, og Erik Christiansen var kompagnon og “mester”. Løjtnanten, Ove Sparre
Jens Asby
Sørensen var som nævnt værkfører. I øvrigt kendte jeg Erik Christiansen i forvejen, idet han
var svend hos BH, medens jeg var i lære.
På det tidspunkt først i tresserne var der masser at lave, så der blev ansat
lere folk. Til sidst var vi over 10 i den lille lejlighed, så Asby begyndte at se
sig om efter et større sted. Han fandt det i Valby. Et kæmpe værksted, nu
skulle det rigtig være stort (til ti gange så høj husleje) og det blev det, og ret
“koldt” i forhold til den lille hyggelige lejlighed. Asby spurgte, om vi ville
lave forslag til, hvordan det nye sted skulle indrettes, hvorefter vi var nogle
der udarbejdede forskellige skitser. Vi følte dog ikke efterfølgende, at der
overhovedet blev set på forslagene, men værkstedet blev indrettet af Asbys
Frokostpause i Baggesensgade
kone, som vist var indretningsarkitekt eller sådan. Der var også lidt sure
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jeg udbetalt ca. det halve, idet man var på halv akkord det sidste læreår. Det gav en fornemmelse af, hvad det
vil sige at arbejde, så man kunne tjene penge på det. Desuden gav det jo også et ekstra tilskud til
lærlingelønnen, som jo ikke kunne siges at være for høj på det tidspunkt.
Jeg specialiserede mig i at lave hule armringe, da der generelt er meget forskelligt arbejde på dem, så
akkordarbejdet blev ikke kedeligt i det lange løb.

miner i forbindelse med lytningen, da vi jo
var på akkord og ikke mente at vi ik
kompensation nok for lyttegenerne.
Men tiden hos Asby var generelt god.
Firmaet havde den udmærkede tradition, at
invitere nogle af medarbejderne med på tur
til messe i Hannover eller Basel. Det var en
fortrinlig idé, idet man rigtig ik lyst til at
gøre noget i irmaets interesse. Jeg blev selv inviteret med tre gange. Den ene gang
tog vi endda et smut til Berlin, hvor muren lige var blevet rejst. Denne tur betød,
at jeg siden tit har besøgt
byen for at følge dens
udvikling. Messeturene var
meget inspirerende, og jeg
lavede lere nye
armringsmodeller, når jeg
kom tilbage.
Senere, det var vist i 1967,
foreslog Asby, at ire af os
svende blev selvstændige
mestre, men med ham selv
som salgsapparat. Vi fandt
Fra en animeret julefrokost
ideen god, og lod det
komme an på en prøve.
Efter nogen tid hoppede tre af os fra. Det var Verner Ring, Jens Toftegaard og jeg. Vi kunne, trods gentagne
opfordringer ikke få indblik i regnskaberne, og følte på den baggrund kun, at vi blev udnyttet som “billig”
arbejdskraft uden interesse i at brokke os over arbejdsforhold o. lign. Jeg blev altså alm. svend igen. Men vi
blev alle tre selvstændige senere.
“Mester” Christiansen tog et tre måneders kursus på guldsmedeskolen i Hanau i Tyskland, og i hans fravær
skulle jeg lave nogle brede håndlavede armringe som han plejede at lave. Jeg mente ikke at prisen for et
arbejde af den art var høj nok, så jeg bad om at få mere for dem. Det kunne der imidlertid ikke være tale om.
Så ringede jeg samme dag til Carl Otto Hertz fra Bernhard Hertz og spurgte, om de havde brug for en mand.
Joh, det havde de da. Jeg sagde derpå op, og begyndte 14 dage efter i St. Kongensgade igen.
Tilbage til BH
Hos BH lavede jeg armringe igen. Det blev til ret mange om året. Det sidste år jeg var der (1970) blev det til
1341 stk. Det er ikke så mærkeligt, at man til sidst ik en vis rutine. Til tider følte jeg dog, at der skulle ske
noget andet, så jeg meldte mig til kursus i ædelstensfatning på guldsmedeskolen.
Ordningen var sådan, at jeg ikke mistede meget i udbetalt ydelse i de 14 dage kurserne
varede, så jeg tog i alt 4 kurser á 14 dage over 2 år. Jeg ik lov til at fatte lidt på akkord
hos BH. Især var der en periode på et par måneder hvor den faste fatter var syg, hvor
jeg rigtig ik rutine. Desværre ik jeg også ødelagt venstre hånd ved forkerte
arbejdsmetoder.
Efterhånden var jeg blevet træt af at lave den samme slags akkordarbejde hele tiden,
så jeg begyndte så småt, at se mig om efter noget
andet arbejde. Jeg søgte plads hos John Rørvig i
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Bredgade, men han ville
ikke give mere end 15 kr. i
timen, hvad der vist var
meget almindeligt som
startløn dengang. Jeg havde
regnet med at gå lidt ned i
løn, når jeg kom hen et
andet sted, men det her var

lidt for stor en nedgang, når jeg var vant til at
tjene ca. 24 kr. hos BH, ganske vist på
akkordarbejde, men alligevel.
Torben Larsen
Så søgte jeg, og ik, arbejde hos Torben Larsen i
Ølstykke. Torben blev udlært hos BH en måned
efter at jeg var kommet i lære, så jeg kendte ham
derfra. Han havde sit værksted i sit hus i Ølstykke,
Helge Rasmussen
helt ude ved markerne. Det var meget hyggeligt.
Der var kun ham selv, hans kone en arbejdsmand og jeg. Jeg lavede armringe (!), specielle armbånd o. lign.;
men det blev ikke rigtig til noget. Jeg arbejdede ret langsomt, idet jeg ikke kunne vænne mig til laskegas med
fast lamme. Jeg var ikke klar over på det tidspunkt, at der fandtes lavtryksventiler og loddepistoler, der
passede til laskegas, således at det næsten var som at arbejde med bygas. Så jeg var for langsom og for dyr
for Torben, så jeg blev fyret efter 3 måneder.
Hjemme
Så gik jeg hjemme og var arbejdsløs (ferie!). Da det havde varet i 14 dage, begyndte Ulla at snakke om alt det
der skulle laves i hjemmet i form af hovedrengøring, istandsættelse, reparationer o.s.v.... så pludselig havde
jeg arbejde igen(!)
Flemming Kjerulff
Denne gang var det hos en jeg kendte fra tiden på lærlingeskolen, Flemming Kjerulff. Han havde et værksted
på Frederiksberg Alle, “Golden Art” kaldte han det. Firmaet havde på det tidspunkt ingerringe som speciale.
Jeg ik en meget priviligeret stilling, idet jeg ik en masse
forskellige sten udleveret, og med dem skulle jeg så lave en
kollektion af unika-ringe fuldstændig efter mit eget hoved. Det
var virkelig dejligt at have tid og materialer til bare at udfolde
sig.
Derudover lavede jeg støbemodeller til produktionen. Desuden
fattede jeg sten, og ik på den måde en vis rutine, som det ville
have været dyrt at oparbejde, hvis jeg skulle have fået den som
selvstændig.
Imens jeg var der, blev værkstedet udvidet med
naboforretningen, og lere lokaler bagved, således at man til
sidst rådede over næsten hele kælderetagen.
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Guldsmedehøjskolen
Jeg blev hos FK i godt to år; så kom chancen for at komme på Guldsmedehøjskolen. I 1973 søgte jeg og blev
optaget på holdet, som skulle starte i sept. måned. Ulla tog heldags arbejde, bilen blev solgt og vi satte
forbruget ned. Vi fandt ved den lejlighed ud af, at vi slet ikke havde brug for bil, når vi boede så tæt på
stationen (Ballerup).
Skolen lå på det tidspunkt ude i Valby bag ved Grønt-torvet i et stort skrummel af et hus, som tilhørte
Blikkenslagersvendenes Aktieselskab. Skolen holdt til i et par etager her.
Hele den ene etage var mere eller mindre indrettet til
Guldsmedehøjskolen, med værkstedslokale med plads til 12 studerende,
“optræksrum”, klasseværelser, stenslibningsværksted, trykbænke,
støbeværksted, keramikværksted o.s.v. Der var bare forfærdelig lange
afstande. Jeg følte, at jeg brugte mindst det halve skoleophold til at trave
frem og tilbage på gangene. Vi var 12 på holdet i det meste af perioden.
Der var kun et par enkelte ændringer i sammensætningen af de
studerende, og vi følte at vi var et meget godt hold. Gennemsnitsalderen
var også ret høj (over 30 år), så det var et seriøst arbejdende
guldsmedehøjskolehold årgang 1973-75.
I efterårsferien 1974 var vi på en jorten dages studietur til Prag, Wien og
Rom. Jeg var i Prag for første gang. Det er en pragtfuld by, fyldt med
kunstskatte særlig indenfor vores fag. Byen inspirerede mig så meget, at

jeg har været der 10 gange siden. I Wien var vi ikke så længe, men ik
dog indåndet den særlige Wienerstemning. Vi var i Rom næsten en hel
uge, men her er jo også meget at se på.
Vi ik opgaven hver dag at lave mindst een skitse. Dette har betydet, at
jeg fremover hver gang jeg
rejser laver skitser af
stederne jeg besøger.
De to års designeruddannelse som et ophold
på Guldsmedehøjskolen er,
var fantastisk inspirerende.
Ib Andersen, Jytte Kløve, Anders Mørck Princippet er eller var i
hvert fald på det tidspunkt
og Leo Glenstrup
jeg gik der, at man
den første tid kom til
at lære alle fagets
facetter at kende i
form af kurser i
gemmologi og
Birte Jørgensen og Jørgen Bindesbøll
stenslibning,
optrækning
(sølvsmedearbejde),
metaltrykning, keramik,
slynge-støbning, fatning,
gravering, cicelering o. s. v. På
den baggrund var man så i
stand til at designe smykker,
idet fagets muligheder nu var
bekendt.
Karen Stemann, Allan Scharff og Jytte Kløve
I januar 1975 begyndte vi så
at forberede vores
afgangsprojekt. Det er jo noget mere omfattende end svendeprøven. Jeg
valgte at lave en smykkeserie med et motiv som jeg hentede på

Jeg tror jeg skal passe på!

Nationalmuseets samling fra
asiasiske kulturfolk. Jeg tegnede
og udførte halssmykke, armbånd
halssmykke, herrering, damering,
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og bæltespænde i sølv, og armbånd,
øreringe og manchetknapper i guld.
Jeg blev så glad for mønsteret, at jeg bruger det som logo i irmaet.
Da vores afgangsprojekt var slut og vi var færdige og kunne skrive “guldsmed m.g.h.” som titel efter vores
navn, lå det ligesom i luften, at vi skulle være selvstændige, hvis vi ikke var det i forvejen; man skulle i hvert
fald ikke være almindelig lønslave. Det blev så stødet til starten på mit eget irma.

Pilestræde nr. 8. Indgangen til værkstedet ind af døren
i porten og op under loftet.
Holmstrups butik, Pilestræde 4.

bestillingsvarer og reparationer til ham.
Værkstedet var ikke så godt indrettet. Det virkede som om maskiner m.v. bare var stillet op midlertidig. Jeg
foretog et par små forbedringer, men der var ikke rigtig fremtid i det,
idet jeg jo var fremlejer, og værkstedets fremtid var ikke så sikker. Jeg
ik dog installeret en telefon som noget af det første, til fortrydelse for
Holmstrup. Jeg ved egentlig ikke hvorfor, for en telefon er da et
instrument, man som selvstændig slet ikke kan undvære. Senere købte
jeg et gammelt pengeskab, idet et sådant ikke var på værkstedet. Efter
nogen tid, ik jeg den første kunde udefra. Det var Ole Bent Petersen,
der på det tidspunkt havde en butik ovre i Silkegade. han spurgte om
jeg ville lave hans reparationer. Da jeg gerne ville have mere en een
kunde, sagde jeg ja, og lavede en stor portion til ham hver uge.
Min første større investering var en strømforsyner samt et sølvbad, et
guldbad og et rhodineringsbad. Det var
en af de bedste investeringer jeg har
foretaget, idet der åbenbart ikke
var ret mange der kunne rhodinere i
området. Det rygtedes hurtigt i
guldsmedekredse, at jeg rhodinerede,
så mange kolleger kom og ik
gjort det. Jeg lærte på den måde mange
fra branchen at kende, hvilket
kom mig til nytte senere hen.
Nyt Værksted
Jeg var ikke rigtig tilfreds med at sidde
i Pilestræde. Især var det kedeligt, at
jeg ikke kunne komme til at indrette
det lidt mere hyggeligt. Jeg begyndte så
Købmagergade 29, over gården på 2. sal.
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småt at se mig om efter nogle andre lokaler. Det blev Ole Bent,
der i sidste ende hjalp mig. Han havde hørt, at Max Brammer
(sølvsmed) havde et værksted i Købmagergade, hvor han ikke
trivedes. Han var vist interesseret i at a hænde det. Jeg strøg
straks over i Købmagergade og fandt værkstedet i nr. 29, inde i
gården og oppe i sidehuset på 2. sal. Her traf jeg Max, som
ganske rigtig ikke rigtig trivedes alene på værkstedet der. Det
blev til lidt for meget snak og lidt for mange øller med Klaus
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Firmaet Hans Ulrik Nielsen fra 1975
Ib Andersen, forstander på Guldsmedehøjskolen, kom privat sammen med Ole Holmstrup, og nævnte overfor
mig, at Ole måske havde brug for en selvstændig, til at sidde på værkstedet. Jeg henvendte mig, og ik en aftale
i stand. Den gik ud på at jeg lejede mig ind på værkstedet i
Pilestræde 8 (helt oppe under taget), og så sad der som
selvstændig, og af naturlige grunde, fortrinsvis leverede

fra “City-forsølvning”, en forsølveranstalt,
som også lå i gården.
Han skulle have kr. 25.000,- i overtagelse
for dette fuldt etablerede
guldsmedeværksted. Ud over at væggene
var renset af til bindingsværket, var der
bræt til 3 personer, 2 skriveborde, vægt,
skruestik, div. trækjern, maskinvalse,
saks, 2 slibemotorer, esse med blæsebælg
og elovn + div. småting. Det hele indrettet
på en meget hensigtsmæssig måde. Lejen
udgjorde kr. 650,- i kvartalet (!) Den
eneste ulempe der var med det var, at der
var lokum i gården; men til den pris, var det da til at leve med. Jeg aftalte med det
samme en overtagelse pr. 1. nov. 1976 og gik hjem og lånte pengene rentefrit af Ullas
moster. Ovnen viste sig at være defekt, så Max slog 1000,- kr. af på prisen.
Jeg beholdt Holmstrup som kunde. Han kunne godt forstå at jeg ville lytte, da han
havde set værkstedet. Der ud over ik jeg lere og lere kunder. Jeg lå jo ret centralt i
forhold til butikkernes “byture”. Den største af dem var Bo Cramer, som havde en butik ude i Ndr.
Frihavnsgade. Desuden var der Hepa-urimport på Vesterbro, Thor Selzer i Skindergade, Dansk Guld og Sølv i
Blågårdsgade, Osbak i Frederiksberggade m. l. Jeg ik meget hurtigt meget travlt,
og har praktisk taget haft det lige siden. Ja, så travlt, at jeg begyndte at holde
lukket om onsdagen, idet jeg så kunne få fred mindst en dag om ugen, til at få
lavet noget uden at blive forstyrret.
Nyt værksted igen
Da jeg havde været i Købmagergade i
godt fem år, fra lyttede overboen, og jeg
forespurgte om ikke jeg kunne leje det
også, idet jeg samtidig prøvede at
undersøge hvad det ville koste at indrette toilet. Udlejeren (det var
blomsterhandleren) gav mig ikke noget klart svar med det samme, og
han skulle også lige inde ud af, hvad det hele skulle koste i leje. Jeg
var ikke steget i husleje i al den tid jeg havde været der, og min
kontrakt løb kun i 5 år,
så den skulle alligevel
fornyes.
Leo Glenstrup, som
jeg kendte fra
Guldsmedehøjskolen,
ringede imidlertid til Grønnegade 26, 2.
mig en
dag, og
spurgte
om jeg
var

Køkkenet, eller “grovværkstedet”

interesseret i at overtage hans lejlighed i Grønnegade,
da han skulle giftes og ikke der havde plads til børn. Jeg
skulle give 50.000,- i overtagelse og huslejen var
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Hjørnet med brættet

Indgangsdøren. Bemærk trækbænken på væggen

Fra “privaten”
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væsentlig højere end hvad jeg var vant til. Jeg overvejede ganske kort, og slog så til. Huslejekontrakten blev
udformet således, at der var uopsigelighed fra udlejers side. Desuden bliver lejen reguleret hvert år efter
pristallet. Jeg lyttede i sommeren 1982. Det er trods den højere husleje, et pragtfuldt beliggende sted, ud til
Grønnegade på 2. sal med noget mere plads og med toilet og bad. Jeg indrettede værkstedet, så der også var
afsat plads til lænestole og hyggekrog. I virkeligheden kunne vi bruge, og har også brugt, stedet som vores
bylejlighed i København City, hvis vi ikke gad at tage hjem til Ballerup, når vi havde være i byen.
Jeg har haft megen glæde af at have mit værksted i Grønnegade. Alle der kommer siger der er hyggeligt, og det
er der også. Jeg forsøger stadig at holde “hyggehjørnet” på selve
værkstedet, selvom jeg sagtens kan bruge mere plads til
maskiner, som jeg efterhånden får lere og lere af.
Ind imellem sker der imidlertid også kedelige ting. Da jeg havde
været der i ca. et års tid, havde jeg indbrud. Det var et
narkomanpar, der havde “taget” hele Grønnegade, og så
selvfølgelig også havde fundet mit sted. Der så forfærdeligt ud,
da jeg kom om morgenen. Det hele lød, men de havde heldigvis
ikke kunnet åbne pengeskabet, selvom de havde gjort sig store
anstrengelser, og bl. a. havde brugt mine store muggerter. Det
havde været en katastrofe, hvis det var lykkedes. Tyvene blev
fanget dagen efter, men da var de enkelte ting jeg havde haft
liggende udenfor boksen som de havde taget, forlængst afsat til
en eller anden Hans Jørgen ude på Nørrebro. Jeg ik en gammel
vægt samt noget værktøj, tilbage. De blev dømt til at betale mig En praktikant (Maria Guldbrandsen) år 2000
6000,- kr. i erstatning, men dem
så jeg selvfølgelig aldrig. Jeg har siden fået installeret tyverialarm; men her må
man jo sande det gamle ordsprog: ”det er for sent at kaste brønden til, når
barnet er faldet ned i den.”
I tidens løb har jeg haft en del skolepraktikanter en uge af gangen. Det har
såmænd været meget hyggeligt, selvom det tager en del tid. Jeg ik også mange
ansøgninger om lærepladser, men havde hidtil afvist dem under henvisning til,
først i Købmagergade til toiletforholdene og lavt til loftet; siden i Grønnegade
til manglende godkendelse. Jeg ik imidlertid i 1990 en henvendelse fra en ung
mand, Anders Mandrup, som søgte læreplads. Han viste mig nogle ting han
havde lavet på en praktikplads, han havde haft hos Klaus Kromann i Helsingør.
Det så fantastisk lot ud. Jeg spurgte selvfølgelig om det var ham selv der havde
lavet det. Det var det, hvad jeg også ik bekræftet hos Klaus. Jeg tænkte: der må
være stof i ham til en dygtig guldsmed, så lad mig prøve at springe ud i et
læreforhold. Som sagt så gjort. Jeg ik godkendt værkstedet (det var ikke noget
problem) og han startede som arbejdsdreng i oktober og begyndte læretiden
den 17. dec. 1990.
Anders ved en julestue
Starten gik int, og han gjorde gode fremskridt. Han havde det bare utroligt

vanskeligt med at komme til tiden om morgenen. I hele sin læretid nåede
han aldrig at komme til tiden i en hel måned i træk, selv om jeg lovede,
truede eller bestak ham. Indenfor de første tre måneder, som var prøvetid,
tænkte man: jeg skal nok få ham lært at komme om morgenen; men som
nævnt lykkedes det mig aldrig. Den sidste del af læretiden gik han ligesom
i stå. Han var lige så længe om at lave tingene, som han var, da han kom i
lære. Jeg mente det skyldtes, at han røg hash i sin fritid, og at det sløvede
ham. Det mente han ikke
selv. Det korte af det lange
var, at jeg var glad for at
slippe af med ham, da han
var udlært.
Man skulle da tro at jeg
havde fået nok; men Helge
Anders ved en julestue
Rasmussen, som jeg
kendte fra BH (se ovenfor), havde et barnebarn, Rebecca som
han indtrængende spurgte, om ikke jeg ville have i lære. Jeg
lod mig til sidst overtale. Så hun startede med at tage de 20
ugers forskole det sidste halve år, Anders var i lære. Det
passede så med, at hun startede på værkstedet dagen efter, at
Anders var stoppet.
Jeg troede at forskolen gav lærlingene de første grundlæggende ideer om, hvordan man holder på værktøjet m.v.
Næh! godaw do! Da hun begyndte, måtte jeg selv starte forfra
med at lære hende at holde på værktøjet. Men hun kom
En glad Rebecca holder svendegilde sommeren 1998
hurtigt efter det, og blev en meget littig og interesseret
lærling. Hun skulle imidlertid på skole ind imellem, så en gang
imellem kunne man ikke lade være at tænke, at det føltes som om hun var væk i længere tid, end hun var til
stede på værkstedet. Hun blev udlært 31. juli 1998, og startede straks som selvstændig i et dejligt værksted i
Frederikssund, tog sin mand i lære 1. sept. og ik barn i januar. Joh, der var fuld fart på. Hun har nu butik i
Helsingborg.
Julestuen
Lokalerne emmede som nævnt af gammeldags hygge, så julen 1983 besluttede vi at a holde en lille julestue
for familien og vennerne, hvor vi havde pyntet værkstedet op, udstillet de smykker jeg havde liggende, og
lavede “udsalg” samt servering af gløgg og boller. Det
foregik i en weekend i december og var gevaldig
hyggeligt. Der kom mange, og de var meget glade for

Fra den første julestue 1983
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Speciel udstillingspynt ved julestuen 1990

Julestue 1999
Huset ved juletid. Foto 2019

Kinesisk inspireret efter vores ferie
Kina 1996
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det. Vi lavede det to år i træk, men gad så ikke den
følgende jul. Men det kom nærmest som et folkekrav, at
det måtte vi da se at lave igen. Det gjorde vi så i 1986,
og vi har gjort det som en tradition lige siden. De
senere år dog kun som et lørdagsarrangement. Det er
egentlig også meget godt at have et arrangement at lave
lidt nye smykker til, selvom tiden ikke tillader så meget.
Men både Anders og Rebecca har da fået lejlighed til at
udfolde sig ved disse lejligheder.
Tiden indtil 2018
Kundekredsen voksede støt gennem årene. Nogle er
dog faldet fra siden tiden i Købmagergade, andre er
kommet til. Jeg ligger jo stadig lige i smørhullet. Det er
nemt, at de fra Dragsted, Rørvig, C. L. Seifert, Ole
Mathiesen m. l. lige kan smutte forbi, hvis der skal
Julestuen 2018
laves noget. Jeg har ikke så let ved at sige nej, selvom jeg
kan se jeg ikke har tid. Men tit er det de ting, som ser interessante ud, og som jeg
godt kunne tænke mig at lave, noget som jeg godt kan sige nej til; hvorimod det
lidt mere kedelige, som jeg gerne ville være fri for, er fra de faste kunder, som jeg
ikke kan svigte. Men sådan er det altså.
Når jeg har fået opgaver, som jeg ikke umiddelbart har vidst hvordan jeg skulle
takle, har jeg som regel altid taget det som en udfordring, og forsøgt at løse det.
Det har igennem tidens løb kostet en del, men til gengæld gjort én rig på erfaring.
Desuden prøver jeg at investere i maskiner, hvor jeg kan se en tidsbesparelse i det,
men pladsen begrænser dog til en vis grad denne udvikling.
Omkring 1990 meldte jeg mig ind i Guldsmedenes Hjælpekasse. Det var i grunden en
begravelseskasse, men var mest at betragte som en selskabelig forening. Der
arrangeredes to sammenkomster og en generalforsamling årligt. I 2011 blev jeg formand
og var med til i sommeren 2018 at nedlægge foreningen ved en storstilet 100 års fest på
Sølyst i Klampenborg. Igennem Hjælpekassen blev jeg også medlem af Kegleklubben (kun
for mandlige guldsmede!). Man mødtes til “kegleaften” en gang om måneden, hvor der
spistes noget god mad, hvorpå man ra lede. Keglespillet blev afskaffet for mange år siden,
da det ikke var til at skaffe keglebaner. Kegleklubben blev nedlagt i 2019 p.g.a. manglende
tilslutning. Nu er dette uformelle faglige forum erstattet med Guldkaffe; en time den sidste
fredag i måneden på en kaffebar.
Jeg blev også optaget i Guldsmedelauget. Disse medlemskaber betyder, at man får nærmere
kontakt med andre indenfor branchen, hvilket er af stor betydning, både hvad angår
tekniske problemer der skal løses og omkring leverandører. Dette får man naturligvis også
igennem
“facebook-vognen”, idet jeg er kommet ind i diverse lukkede faglige grupper hvor vi også
diskuterer tekniske og forretningsmæssige sager.

Kgl. Underleverandør. Da
kongeparret skulle holde
sølvbryllup, ik jeg det
ærefulde hverv, at isætte
stenene på en opsats som
dronningen gav til Prinsen.
Gaven til dronningen fra
Prinsen var et perlecollier
med rubiner og brillanter,
hvor jeg også satte stenene i.
Selve arbejdet blev udført af
Torben Hardenberg. Marianne Dulong lavede prinsesse Marys øreringe som hun bar ved brylluppet. Også her
satte jeg stenene i. Og gennem irmaet Peter Hertz ik jeg opgaven at reparere Kronprins Frederiks
elefantorden.

I 1994 fik jeg computer på værkstedet. Det er et fantastisk hjælpemiddel, både til regnskabsføring, kundekartotek,
lagerstyring, guldregnskab, legeringsregning, kalkulation, breve, opskriftskartotek, tegning, fotos o. m. m.. Tv sidder min
kone Ulla ved den nye (!) computer (anskaffet marts 1999) og klarer bogholderiet. Th den samme situation i dag
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Værkstedet marts 2019

Nye ændringer på værkstedet
I 2020 ik jeg den ide, at udvide antallet af arbejdspladser til i alt 4. Det skulle foregå på den måde, at et nyt
arbejdsbræt skulle placeres i midten af det store lokale. Den hidtidige brætkrog skulle så ryddes, og en slags
lounge etableres her, med et lille bord, og stole, og udstillingsmontrene placeret rundt om. Det store
spisebord blev solgt. Det samme blev lænestolene. Et bord indkøbt og det nye arbejdsbræt stillet op. Det
sværeste var nok, at inde nye pladser til værktøjet, men samtidig således, at man også kunne inde det, når
det skulle bruges.
Om lytningen var klar i foråret 2021.

f

f

fl

f

f

Billedserie fra ytteprocessen:

Tiden fremover
I 2018 indgik jeg en aftale med Celine Schneevoigt om at hun kunne sidde som selvstændig i irmaet og med
tiden gå op til svendeprøven. Hun kom til kompetencevurdering på fagskolen, og blev bedømt til at skulle
have halvandet års læretid og så gå op. Det gjorde hun i november 2021 og var udlært 31. dec. 2021. Hun er
nu i efteråret 2022 begyndt på en videregående uddannelse på CBS i erhvervsøkonomi, psykologi mm. så hun
er bedre rustet til bagefter at overtage værkstedet. De faste kunder jeg har haft i de seneste mange år, er
stoppet, med undtagelse af en som Céline så har overtaget. Jeg vil prøve at gå mere ind i bestillingsarbejde til
private gennem hjemmesiden, Instagram mv. Desuden vil jeg arbejde på at få solgt den kollektion som jeg har
oparbejdet gennem årene.
Det var i 1957 jeg kom i lære som guldsmed, og det har været dejligt at beskæftige sig med et håndværk jeg
kan lide. Jeg ville helt sikkert gå ind i det samme fag, hvis jeg skulle vælge i dag.
Over 65 år er gået, og det er ikke til at forstå hvor tiden er blevet af. Jeg har ikke fortrudt et øjeblik, at jeg blev
guldsmed og siden startede for mig selv. Det er pragtfuldt at have sit arbejde som sin hobby, og jeg glæder mig
som regel altid til at komme på arbejde om morgenen. Det er et dejligt frit liv, og man kan (næsten altid) gøre
lige præcis hvad man selv (og kunderne) vil.
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