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Lederhylet
Rosenkrantz gate 7 er nå 100 % utleid. Det er enhver gårdeiers stille
drøm. Fulle hus er ikke en konstant tilværelse, men lykkelige stunder
inne iblant. For OHIF er det nå. Indre bakgård er i ferd med å få nytt
tak i båndtekket sink. Det kommer forhåpentligvis til å holde nedbør
ute i overskuelig fremtid.
Styret har hatt styreseminar og styremøte i Håndverkersalen og
arbeider med ledermøte i OHIF, ny kandidat til Æreshåndverker i
2023, oppfølging av nasjonalt ressurssenter for håndverksfag,
bedriftsbesøk med byrådene for kunnskap og byutvikling (Holmås
Eidsvoll og Marcussen) for å nevne noe. Ole Thorstensen som har
skrevet boken «Bare en jobb» kom og delte sine erfaringer, etter at
han som norsk håndverker forsøkte Fra
segbesøket
sompå Dovre
arbeidsinnvandrer i
Polen. «Faglighet» er et eget språk, sa Thorstensen. Han nevnte
også at kulturforskjellene var enorme mellom norsk og polsk
byggeplass. Han var blant annet den eneste på byggeplassen i Polen
som brukte hørselvern.
For Laugene er det særlig viktig å være oppmerksom på at styret har
valgt å utvide Såkornordningen slik at laug kan søke om å få tilbake
2,5 x innbetalt kontingent til OHIF. Et laug som betaler f.eks. 20 000 i
kontingent kan dermed søke om å få tilbake 50 000 kr til aktiviteter for
laug og fag fra foreningen.

Såkornmidler – Støtte fra OHIF til Laugene
Styret vedtok i sitt møte 5. september å revidere «Såkornordningen – lettere å være laug».
Hensikten er å få til flere aktiviteter i laugene – tett på fagene og medlemmene – organisert av medlemmene.
Laugene kan nå søke om å få tilbake hele den samlede årskontingenten som innbetales til OHIF x 2,5 – Og
dette uten å skyte til eget bidrag (utover å sette midlene i arbeid for fag/laug i tråd med eventuelt innvilget
søknad). Et styreutvalg bestående av 3 styremedlemmer i OHIF behandler søknadene.
Et laug som innbetaler f. eks 20.000 kr. kan dermed søke om å få tilbake (20 000 kr x 2,5) = kr 50.000.
Dette er vinn-vinn!!
Her finner dere mer om ordningen og søknadsskjema - Fond og stipender | OHIF

Seniorbesøk i Laugsalen
Hvert år arrangerer Oslo Kobber- og Blikkenslagerlaug en seniordag
for medlemmer i lauget og for deres ledsagere.
24. august ønsket administrasjonen i OHIF dem velkommen til
Laugsalen. En liten introduksjon av foreningen og historien rundt bygg
og laugsalen ble holdt av administrerende direktør Eivind Andersen.
En liten bursdagssang ble det også tid til da Tor Johansen, eller «Tor
med barten» som han også kalles, fylte 85 år denne dagen. Tor ble
opptatt i lauget i 1962, noe som vil si at han har hatt 60 år i denne
salen – Det fortjente ekstra oppmerksomhet.
Frokost ble inntatt i Håndverkersalen før de tok bussen til Roseslottet,
en kunstinstallasjon ved Frognerseteren i Oslo. Skapt av
brødrene Vebjørn Sand og Eimund Sand. Den markerer at det i 2020
var 80 år siden Norge ble okkupert av Nazi-Tyskland og 75 år siden
frigjøringen.
Dagen ble avsluttet på Stortorvets Gjestgiveri. Mulig festen fortsatte
inn i sensommernatta, men det sier våre kilder ingenting om 😉

Vellykket fagtreff for kobber- og blikkenslagerbransjen
Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes landsforbund (VBL) arrangerte 1. og 2. september fagtreff og Nordens
største blikkenslagermesse. En storsatsning for faget som fikk 60 utstillere, 1300 blikkenslagere, lærlinger og
skoleelever til å ta turen til Telenor Arena. En økning på vel 400 besøkende fra sist arrangement – noe som kan
kalles en skikkelig suksess.
Programmet besto av både faglig og sosialt innhold over de to dagene, og det yret i messehallen fredag formiddag.
Blant foredragsholderne var blant annet administrerende direktør i BNL, Nina Solli. Hun listet opp flere viktige ting
som berører byggebransjen, men øverst på prioriteringslisten var støtteordninger til bedrifter som sliter med
skyhøye strømregninger. Bærekraftmålene og utfordringene- og muligheter dette innebærer var også et tema som
ble tatt opp både av Solli og stortingsrepresentant Nicolai Astrup (H) som kom på etterpå. Et fremtidsscenario for
bygge- og næringsvirksomheten er satt sammen i filmen «Framsikt 2050» og er verdt en titt – Om du tør 😉
Imponerende innsats og profesjonelt gjennomført – Skikkelig bra jobba av arrangementskomiteen!!

Foto: Håkon Høye
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Line M. A Larsen

Saken er tidligere publisert på klimaoslo.no – OHIF har fått tillatelse til å dele den med våre medlemmer

Styreseminar
5. september ble det avholdt styreseminar for OHIF i Håndverkersalen. I styret nå sitter styreleder Bjørn-Gunnar
Eliasen (møbelsnekker), Åsmund Østvold (tømrer), Tina Karoline Hansen (rørleggermester), Bjørn Tore Teigen
(diplompølsemakermester), Kitty Krohn Riege (kostymesyermester) og Fredrikke Onsrud (Franke Onsrud
Blikkslageri AS). Et godt og kunnskapsrikt styre.
Foruten å diskutere foreningsarbeidet, ble det holdt et innlegg av Ola Thorstensen – Tømreren som dro til Polen
for å prøve seg som arbeidsinnvandrer, i et land med et annet språk og en annen kultur. En slags faglig
pilegrimsreise for å utforske stedet og folket som har gitt yrket hans det moderne og noe nedsettende navnet
«polakkarbeid». Dette har nå blitt bok og «Bare en jobb» inneholder både en virkelighetsbeskrivelse fra norske
arbeidsliv, der leserne får innsikt i forholdene til arbeidsinnvandrere og deres innflytelse på den norske
byggebransjen, og en reise til en europeisk virkelighet og en polsk byggeplass hvor han må komme både de andre
håndverkerne og sine egne fordommer i møte.
Et veldig interessant og lærerikt møte. En bok alle burde lese og setter seg noen refleksjoner over.
Da vi spurte Thorstensen om hva som var viktigst for å endre den nedadgående spiralen i fagkunnskapen og
rekrutteringen i Norge var han rimelig klar:
•
•
•
•

Sett krav til at alle må lære seg norsk
Ivareta fagutdanningen
Ikke senke kravet til svennebrev
Sørge for et forpliktende arbeidsforhold

Klar tale fra en tømrer som bokstavelig talt har kjent på kroppen det han snakker om.
Styreseminartet fortsatte med et ordinært styremøte og avsluttet på Hereford Steakhouse i 1. etg.

LAGVIS-designere blir lagt merke til
LAGVIS-utstillingen som OHIF er med å
arrangere, der fremtidens håndverkere og
fremtidens designere spiller på lag, gir frukter. Nå
er et av produktene på LAGVIS utstillingen i
mars, skrivebordet Opus av Vilde Hagelund,
nominert til BO BEDRE Designpris i 2022 i
kategorien Årets Møbel (t.v.)
Hanna Tørstad er også en av designerne som
har vært med på LAGVIS. Hun er nominert i
kategorien Årets Nykommer (t.h.).

Byrådet på bedriftsbesøk
Representanter fra byutviklingen og byråd for kunnskap og oppvekst, Sunniva Holmås Eidsvoll, besøkte tirsdag
11. oktober Tømrermestrene Øye og Knutsen AS på en byggeplass ved Høyenhall.
Initiativet kom fra Opplæringskontoret for tømrerfaget ved Harald Hansen, og OHIF inviterte dermed til et
uhøytidelig og lærerikt bedriftsbesøk.
1. juni varslet Plan- og bygningsetaten at man nå hadde vedtatt det midlertidige bygge- og deleforbudet for deler
av hovedstaden. Et vedtak som bokstavelig talt kom over natten og tok bransjen på senga.
Konsekvensene for de gode opplæringsbedriftene som befinner seg i dette markedet er betydelige og
læreplassgarantien som ble gjort mellom bransjen og kommunen ble sagt opp.
Thomas Jacobsen, byggmester og daglig leder i Oslo Entreprenørbedrift AS, sier at det merkes at markedet blir
mindre og at tilgangen minker.
En bekymringsfull utvikling som er viktig å formidle til de som jobber med både byutvikling- og skolepolitikk.
En nysgjerrig og interessert byråd syklet forhåpentligvis litt klokere hjem.
Tusen takk til den flotte gjengen hos Øye og Knutsen for at vi fikk komme på besøk.

Vi må snakke om springfjærer
I Husebybakken 28b på Montebello ligger det et lite møbeltapetsererverksted som tilhører Nina Hurum. OHIF tok
turen opp dit en vakker høstdag for å få et bedre innblikk i en møbeltapetserers hverdag. Nina er nestoldermann i
Norges Møbeltapetserer- og Salmakerlaug, og selv om vi har pratet flere ganger på telefonen, har vi ennå ikke
møtt hverandre ansikt til ansikt. Men Baker Hansen sine jubileumsboller i kurven satset vi på at Nina stilte med
kaffe – noe hun også gjorde.
Nina er faglært møbeltapetserer og er utdannet hos møbeltapetserer Inger Eide på Stabekk og ved Østfold
Møbelsnekkerskole (ØMS). Hun har bakgrunn fra UiO med en bachelorgrad i estetikk med fordypning i
kunsthistorie, litteraturvitenskap og folkloristikk – Og har drevet verksted både på Kampen og i Akersveien. Hun
utfører alle typer tjenester innenfor møbeltapetsererfaget; fra tradisjonell stopping, snøring og trekk av eldre
håndverksmøbler, til søm og arbeider med moderne møbler.
Oppveksten hennes var preget av formgivende aktiviteter og Nina har alltid hatt mange kreative og skapende
mennesker rundt seg. Når hun på ØMS fikk snusen i møbeltapetsering likte hun umiddelbart arbeidsprosessen,
tempoet, variasjonene, materialene, bearbeidelsen og de lange tradisjonene man tar del av som håndverker.
Når jeg spør henne hva hun brenner for, svarer hun:
«Jeg brenner for mange ting! Da det er svært mange som praktiserer uten svennebrev i faget ser jeg at det er
viktig med en god stødig utdannelse og høyt nivå på denne. Jeg brenner for å få på plass gode prosedyrer for
godkjenning av lærebedrifter, oppfølging av lærlinger gjennom opplæringskontorene, og for å få fylkene som
ansvarlige for utdanningen til å konsultere fagfolk i mye høyere grad. Jeg brenner også for at lærlingene faget vårt
skal få tilbud om god teori på stilhistorie og materiallære».
Høy kvalitet på fagutdannelsen henger sammen høy kvalitet på det man leverer, og mange syns at
håndverkertjenester er kostbare. Argumentasjon rundt varighet, kvalitet og bærekraft synes ikke å riktig vinne over
det økonomiske aspektet opplever Nina. Og akkurat dette er en tilbakevendende utfordring for mange av våre
medlemmer.
Selv syns hun at det beste med faget er å jobbe med tekstiler og farger, og ta del i møblenes og kundenes historie
- Et sted hvor materialer, minner, opprinnelse, familie, arv, farger og taktilitet møtes. «Hver dag berører man på en
måte de lange linjene både bakover og fremover i tid». Hun opplever også at det er en god erfaring å lære seg
noe ved øvelse og repetisjon – håndverkets premiss at øvelse gjør mester. Dette er noe man ikke kan lese seg til.
Det er lærdom kroppen og hodet må samarbeide om. Det er vakkert og riktig det hun sier.

….Og lauget? Hva kan Lauget gjøre for deg? spør vi: «Det handler ikke om hva lauget kan gjøre for deg, men hva
du kan gjøre for lauget! Nei, da!

Jeg tenker lauget (og OHIF) kan etablere kontakt oppover i systemene, og

kan være en samlende enhet som danner en bredere front for ivaretakelse av håndverksfagenes status og
premisser».
Den største trusselen for møbeltapetsererfaget mener hun er ufaglærte som praktiserer, og som for det første tar
oppdrag fra dem som har investert tid, penger og innsats i utdanning - og deretter gjør dårlig arbeid. De faglærte
ser ofte dårlig utført tapetsererarbeid. Dette er møbler som kunden har betalt for å få reparert. Dette gir faget et
dårlig ry. En annen trussel er at forvaltningen av små fag ikke er underlagt gode systemer for overoppsyn med
utdanning, kvalitet, gjennomføring osv. Dette gjelder spesielt for de små tradisjonsfagene som det finnes lite
kunnskap om i fylkene.
Avslutningsvis spør jeg om det er noe hun ønsker å formidle til leserne. «Vi må snakke litt om springfjærer. Et sete
bygget opp på tradisjonelt vis består av gjordbånd, springfjærer, snøreliner, grunnstrie, alfagress, fasongstrie, ull,
krøllhår og lerret. Sammen danner disse materialene og måten de er bearbeidet på et møbel som kan holde i femti
år. Disse møblene er ikke vanskelig tilgjengelige, de finnes på ethvert loppemarked til en billig penge. Ta en titt på
undersiden av møbelet for å se på tilstanden. Ser det helt ut? Knirker setet når du setter deg? Drysser det? Ikke
det? Da kan du gjøre et kupp».
Et godt tips til alle som i disse høsttider tråler alle byens loppemarkeder på jakt etter godt håndverk og et kupp.
Ikke glem å sjekke under og på baksider av et arbeide – Det er der man ser om det er gjort skikkelig arbeid
Takk for oss Nina.

Møteaktivitet i november!!
25. oktober kl. 17.00
OHIF inivterer til et felles «ledermøte» for oldermenn, nestoldermenn, ledere, nestledere, formenn og
viseformenn i foreningen.
Laugsarbeidet kan være både givende og krevende, og vi tenker det kan være nyttig og lærerikt å møtes. Her vil
det være mulig å bli kjent, dele erfaringer vedrørende laugsarbeid og få nyttige tips på hvordan det kan bli lettere
å være laug.
Invitasjon er sendt ut på mail. Er det noen som ikke har fått den, og ønsker å være til stede, er det fortsatt
mulighet å melde seg på til hilde@ohif.no
10. november kl. 17.30
November byr på både god underholdning og en forsmak på julematen. I tradisjons tro invitere OHIF til
medlemsmøte i Håndverkersalen. Det blir servert juletapas og godt å drikke. «Rocke-professoren» Kalle Moene
kommer og kåserer fritt rundt begrepene bærekraft, kvalitet i vår tid, godt håndverk og trendene rundt oss. OHIF
informerer om foreningsarbeidet og forfatteren Sigurd Aarvik kommer og forteller fra sin nye bok «Min oldefar
smeden». Aarvig har nøstet opp livshistorien til sin oldefar ved hjelp av mange håndskrevne notater. Fortellingene
flettes sammen med historiske hendelser og samfunnsforhold og boken blir et eksempel på de mange som i det
19. århundre forlot bygda og flyttet til byene, fikk jobb i industrien og tok del i velstandsøkningen - men uten hjelp
fra de velstandsordningene vi i dag nyter godt av. Et fantastisk bilde av hvordan det moderne Norge vokste fram.
Dette er en kveld å få med seg. Sett av datoen – Invitasjon kommer på mail 😊

Stenging av Vaterlandstunellen og Ring 1
Trafikkgruppa i OHIF ved Anne- Karine Rynning og Eivind Andersen stilte i Møte hos
Oslo Handelsstands Forening (OHF) den 13.9. Temaet var stenging av Ring 1.
Lastebileierne (LUKS), Virke, ASKO og Ringnes Bryggeri var representert, for å
nevne noen. Etter møtet skrev OHIF et utkast til felles debattinnlegg fra OHIF, OHF,
Virke og LUKS til publisering i Aftenposten eller DN.
Dessverre er det vanskelig å komme på trykk. Artikkelen var opprinnelig på 2600
tegn, men ble skrellet ned så mye av Aftenpostens redaksjon at den etter vår
mening mistet hele sjela. Vi leverer den derfor her i full og "usensurert" OHIFlengde
Debatten om stenging av Ring 1 – Vaterlands- og Hammersborgtunnelen - blir levert
med to alternativer. Det første alternativet er å stenge tunnelen midlertidig i 3 år.
Bivirkningen er at det koster drøye 3 milliarder å sikre tunellen (før
budsjettoverskridelsene) mot mulige terrorister under regjeringskvartalet. Det andre
alternativet er å stenge den permanent. Da sparer man drøyt 3 milliarder kroner på
sikringsarbeider mot terror i èn av Oslos mange gater og tunneler. Bivirkningen er at
alle som skal levere varer og håndverkertjenester i sentrum og en rekke bussruter
må finne seg andre veier.
Det tredje alternativet er å la Vaterlandstunnelen være akkurat som den er. Da sparer
samfunnet først drøye 3 millioner kroner på tunnelsikring. Videre er den positive
bivirkningen at hovedfartsåren Ring 1 tett på sentrum kan fungere som den slusen
den er, i en ellers ganske gjenklistret by.
I møte hos Oslo Handelsstands forening 13.9. ble saken debattert. Fra politisk side
stilte Eivind Trædal (MDG). Det politiske målet om nullutslippssamfunnet ble løftet
frem, og virkemidler for å nå målet var en blanding av øket kollektivsatsing og
avgiftslegging av biltrafikk i Oslo. Med pisk og gulrot skal biltrafikken vekk. Men
biltrafikk er mer enn privatbilisme. Det er allerede så ufremkommelig i Oslo og så
dyrt å parkere, at man må være både svært barsk og svært rik for å utøve
privatbilisme i sentrum.
Biltrafikk i sentrum handler også om næringsvirksomhet og levering av varer,
materialer og håndverkertjenester til alle som holder til i sentrum. Næringstrafikken
ble i stor grad henvist til Vaterlandstunnelen/Ring 1 da Kvadraturen stengte for
gjennomkjøring. Det er grunn til å spørre om denne omleggingen i Kvadraturen har
bidratt til å minske eller øke utslipp. Våre erfaringer at det har blitt mer omvei, mer
sirkulering i gatene etter de få næringsparkeringene som er - og mer utslipp. Det er
langt fra opplagt at stenging av veier gir mindre utslipp, og det er grunn til å evaluere
utslippseffektene fra stenging av Kvadraturen, før man stenger mer vei med mål om
mindre utslipp.
Næringstrafikk må ha tilgang i sentrum for at byen skal leve. Da trengs veier å kjøre
på, og laste- og parkeringslommer. Håndverkere og vareleverandører må være
velkommen inn og gjennom sentrum for å levere de tjenestene byen trenger. «Mye
rart kan hende når man bor i en tunnel», sang Knutsen og Ludvigsen. Det stemmer
fortsatt og vi ønsker å beholde Vaterlands- og Hammersborgtunnellene slik de står.
Det er både best og billigst.

Nye Mestere kommer til i mur-, mal-, og tømrerfaget
Torsdag 13. oktober ble det overrekkelse av Mesterbrevet til nye mestere på Connect Scene på Lillestrøm. 31
mestere i mur-, mal-, og tømrerfaget kunne gå opp på scenen og motta sitt endelige bevis på innsatsen de har
lagt ned.
Leverandører, Mesterbrevnemnda og OHIF var invitert for å si noen velkomstord til de nye Mestrene. Malerne tok
også ordet og fortalte hva et laug egentlig har å by på. Det ble utført så overbevisende, at vi tror alle de nye
malermesterne nå har lyst til å bli tatt opp i Oslo Malermesterlaug. Et laug hvor de også maler karikaturer av
hverandre
Yngste nye tømrermester var Marcus Fremstad, 22 år og fra Toten. Han har mange gode år foran seg som
byggmester.

Sparebankstiftelsen inviterer til håndverksfest den 19. november
Sparebankstiftelsen DNB satser på videreføring og utvikling av tradisjonelt håndverk, og ønsker å støtte gode
prosjekter som bidrar til dette! De inviterer alle tradisjonshåndverkere, lag og organisasjoner, museer,
utdanningsinstitusjoner og andre venner av håndverket til et spennende heldags program.
De lover inspirasjon til å ta i et felles tak for håndverkstradisjonene, spennende eksempler på anvendelse av
tradisjonelt håndverk i en ny tid, presentasjoner av gode prosjekter vi allerede har støttet, mat og musikk.
Tid og sted: Lørdag 19. november (10.30 – 15.30) – Marmorsalen, Øvre Slottsgate 3 i Oslo.
Mer informasjon og påmelding finner dere her

