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Lederhylet
Løvet gulner og det er kommet et skarpere drag i luften. Mange av foreningens medlemmer har ladet børsa og lagt
i vei til fjells, mens andre står til knes i håndverk som gjerne haster.
I OHIF har vi fulgt opp revisjon av NOKUT-ordningen for sidestilt godkjenning av utenlandsk fagutdanning. Det er
mange deltagere i denne ordningen og som vi stadig blir fortalt; OHIF er ikke part i ordningen. Likevel mener vi
dette er en viktig sak foreningen engasjerer seg i, fordi den handler om ytterligere reduserte barrierer for
konkurranse og kan gi ytterligere lønns og prispress i negativ retning for enkelte fag. Vårt syn er at utenlandske
fagarbeidere som vil godkjennes må løftes opp til norsk nivå og at målet med ordningen bør være likestilling med
norske fag- og svennebrev.
Både Høyre og det sittende byrådet har bedt om bistand fra OHIF for revisjon av Oslomodellen. Dette arbeidet er
påbegynt i foreningen. Kjernen i dette dreier seg om reell markedstilgang, til priser man kan leve av på kommunale
oppdrag, for håndverksbedrifter som satser på fast ansatte faglærte og lærlinger.
Styret har avholdt styreseminar den 7.9. der blant annet etikk og praktisk gjennomslag for politisk påvirkningsarbeid
i OHIF har vært diskutert. Byrådssekretær for næring Vegar Andersen (Ap) holdt et godt innlegg om veien fra
politisk påvirkning til faktisk endring av praksis.
OHIF har startet podcasten «Utsikt med innsikt» og det er sendt inn forslag til reality-program til NRK om unge i
utenforskap som finner veien til et svennebrev.
I gården pågår arbeidet med utskifting av to store ventilasjonsaggregater og det er fremdeles krevende å få inn
husleie som følge av korona. De offentlige støtteordningene var over i august og det har vært en tung sensommer
med redusert aktivitet for enkelte leietagere og oppblomstring av virus.

Svenneprøvemedalje til bakersvenn Ida Benedikte Vonheim
«Det er en glede for nemda å innstille Ida Birgitte Vonheim for svenneprøvemedalje. Vi ga
meget godt bestått, men dette var en prøve som kvalifiserer til også en medalje. Vi har vært
sensorer i snart 30 år, og bedømt mange prøver, men denne mangler sidestykke. Vi har ikke
sett maken til god utførelse. Alle produktene hadde særdeles god kvalitet. Hun viste en
spesiell god forståelse for prosessene i faget, og hun viste en sikkerhet og ro som imponerte
oss. Og med dårlig søking til faget, er det fantastisk, å kunne vise hvor høyt man kan komme
med en særdeles bra innsats» - Et lite utdrag fra en innstilling full av superlativer.

En veldig overasket bakersvenn fikk en flott høstmorgen i september besøk av
OHIF, i produksjonshallen til Åpent Bakeri på Sagene. Normalt blir denne prisen
delt ut på Fag- og Svennebrevutdelingen i november, men ettersom denne
seremonien er avlyst måtte vi finne nye veier. OHIF laget derfor en film om
hvordan dette skjedde – Ta en titt her  Vi gratulerer så mye!!

En prat med opplæringsleder for mottaker av Svenneprøvemedaljen
OHIF møter kvalitets og produktutviklingssjef, André Løvaas, tidlig på morgenen
når svenneprøvemedaljen skal overrekkes. For at en lærling som Ida skal bli så
god som hun er, så står det et godt apparat bak henne – Og André er en av dem.
Vi har spurt ham noen spørsmål:
Hvorfor tar dere inn lærlinger? - Det er mange grunner til at vi i Åpent Bakeri
tar inn lærlinger. Det er fordi vi synes der er viktig å bidra til fremtidens
arbeidskraft, ta vare på håndverket og videreformidle
fagkunnskapen. Lærlingene er god arbeidskraft og de bidrar til at arbeidsmiljøet
blir levende og dynamisk. Alle våre medarbeidere blir holdt i ånde av at de hele
tiden må lære bort det de kan, hvilket igjen bidrar til å opprettholde kunnskap og
faglig fokus i bedriften. På den mer overordnede filosofiske siden tror vi på det å
ha tro på mennesker og hva de kan utrette. Det er en egenverdi i å se at
mennesker vokser. Fra «unge lovende» til «høvelige arbeidsfolk». Det er
selvfølgelig ikke bare romantisk i Åpent Bakeri heller og noen ganger har vi
utfordringer som alle andre bedrifter. Men, Jeg vil holde fast i at i det store bilde
er fordelene med lærlinger større enn utfordringene.
Hva mener du er grunnen til at Ida ble så flink? - Først vi jeg bare si at Ida gjorde mye av jobben selv. Det er
hovednøkkelen. Lærlingen må ville. Når det er sagt har vi i Åpent Bakeri satt som mål at alle våre lærlinger skal
gå ut med «meget tilfredsstillende» i karakter på sine svenneprøver og da har vi sammen satt et mål og en
forventning til oss selv og lærlingen. Det betyr ikke at vi alltid kommer til å nå målet men jeg tror det er en god
motor for å sette fokus.
Hva gjør dere for lærlingene slik at de skal trives i bedriften? - Alle mennesker liker og har behov for å bli
sett. For lærlingene handler det om å møte trygge «voksne» mennesker som vil noe med dem og setter noen
krav. Ut over det kan det være nok at noen bare spør om hvordan det går, og er villige til å spørre og lytte litt.
Lærlingene er ofte nye i arbeidslivet og da hender det at man må følge opp litt ekstra. Vi må lære dem ting som
for oss er en klar selvfølge og kanskje vi må tilrettelegge litt ekstra for noen. Det hender at vi utvider læretiden
for noen som trenger litt ekstra tid slik at de skal bli trygge på det de skal gjennomføre på svenneprøven. Så har
vi et godt samarbeid med Lærlingkompaniet i Oslo som prøver å være tett på lærlingene med ekstra kurs og
ikke minst en ekstra oppfølging. Opplæringskontorene har jo også en posisjon som tillitsbygger og som en
sikkerhetsventil både for lærling og bedrift, med å være en tredjepart. Jeg tror også å ha en holdning til at når
man har lærlinger er man ikke bare en bedrift men også en utdanningsinstitusjon.
Hva gjør dere for lærlingene slik at de skal trives i bedriften? - Vi har stort sett ingen problemer med å finne
lærlinger. Noen ganger har vi mange forespørsler og noen ganger er det litt tørke, men vi tar inn lærlinger
gjennom hele året og noen ganger er det ettårslærlinger med et svennebrev fra før og noen ganger toårs
lærlinger.
Hvilken filosofi har dere som bedrift? - Vår filosofi som bedrift er: Åpent Bakeri er et norsk håndverksbakeri
med fransk inspirasjon, der fokuset er på kvalitet, få og gode råvarer, og godt gammeldags håndverk. Alt vi lager
er tuftet på fagkunnskap, håndverkstradisjon og rene, naturlige råvarer. For å sikre en god kvalitet og god smak
bruker vi færre maskiner, mer menneskelig arbeidskraft, nøye utvalgte råvarer, tid som en ingrediens og dyktige
medarbeidere. Denne form for baking er kostnads- og tidkrevende arbeid i alle ledd. Men vi sitter igjen med
produkter vi er stolte av å selge.
Åpent Bakeri har per i dag 4 lærlinger. Ikke bare må det være stas for bedriften og Ida at man blir anerkjent for
det gode arbeidet, men det må også være til inspirasjon for de andre lærlingene og svennene. OHIF ønsker dem
lykke til videre med det gode arbeidet.

Styreseminar
7. september arrangerte OHIF styreseminar i Håndverkersalen. Styret består i dag av styreleder Espen Lynghaug
(pølsemakermester), nestleder Silje H. Gulliksen (frisør), Kitty Krohn Riege (kostymesyermester), Bjørn-Gunnar Eliasen
(møbelsnekker og tredreier), Tina K. Hansen (rørleggermester) og Åsmund Østvold (tømrermester).
OHIFs Kloke-strategi som består av 6 kloke kategorier vil stå som den er frem til 2021, og under disse punktene ligger
det arbeidet som foreningen vektlegger. Styret hadde en gjennomgang av strategien og hvilke aktiviteter og
arrangementer foreningen skulle satse på i tiden fremover. Koronasituasjonen preger også foreningsarbeidet, men OHIF
vil likevel forsøke å gjennomføre to kurs i løpet av høsten i tillegg til medlemsmøte i november. Fag- og
Svennebrevutdelingen er dessverre avlyst. Svennebrevene vil bli tilsendt kandidatene, mens kandidaten som får
svenneprøvemedalje vil bli gjort ekstra stas på.
OHIF skulle i 2020 arrangere Nordisk-møte for de andre nordiske håndverkerforeningene, men møtet er foreløpig utsatt
til forsommeren 2021.
Vegar Andersen, byrådssekretær for næring og eierskap var invitert for å snakke om politisk påvirkningsarbeid, og
hvordan vi som forening kunne bli flinkere til å få frem budskapet vårt på en god og effektiv måte. Vegar formidlet dette
både med humor og innhold, og var en frisk pust denne dagen.

Styreseminaret ble avsluttet med middag på Hereford Steakhouse som ligger i 1. etg i Håndverkeren. I en tid hvor våre
leietagere lider under manglende besøkende er det fint å støtte våre nærmeste.

Etikk i laugene
Noen laug har etiske retningslinjer. Andre har det ikke. Styret i OHIF diskuterte på sist styreseminar behovet for
videre arbeid med etiske retningslinjer, til hjelp for laugene. Konklusjonen var at det mest ønskelige er at arbeidet
med etikk skjer i laugene. Selve arbeidet med etikk handler om å ta det opp i laugsmøtene, snakke om det og
forme det sammen. OHIF kan, om laugene fremmer ønske om det, forsøke å samle inn etiske retningslinjer fra
flere laug, som kan komme laug som ikke har dette til gode, ved at de får en utsikt til andres etiske retningslinjer.
Til eksempel har vi fått fra seremonien rundt opptak av nye medlemmer i ett laug de nedenstående ord i kursiv;
«La ikke din eneste oppgave være bare å tjene penger, for det er ikke målestokk for livets verdi og lykke. Et
godt navn og rykte er langt mer verdt, for det kan verken kjøpes eller betales med penger. Håndverket har
hevd i samfunnet fra oldtiden. Håndverket er noe av samfunnets marg, håndverket adler, det forplikter og
det har en sterk bindende makt for fagets utøvere. Må disse solide tradisjoner tjene oss alle sammen, stor
eller liten, alltid love å holde håndverkets fane høyt”.
Hilsen styreleder-Espen og administrerende direktør-Eivind

OHIF kommer gjerne på bedriftsbesøk til deg
Det er viktig for OHIF å møte medlemmene. I koronatiden har det blitt mindre arrangementer og færre møtepunkter.
Hilde Bergh, kommunikasjonssjef i OHIF, tar dermed turen ut i bedriftene for høre hvordan arbeidshverdagen er, hvilke
utfordringer de møter, hva som fungerer godt – og profilere dem som gode opplæringsbedrifter i nyhetsbrev og sosiale
medier. Det er viktig for OHIF å fremme bedrifter som har faste ansatte, faglærte og lærlinger i en tid hvor veldig
mange vektlegger pris høyere enn faglig kvalitet. Kunne du tenke deg til å bidra med din bedrift - Send oss en mail.
Vi kommer gjerne!

Bedriftsbesøk hos Oldermann i Snekkermesterlauget, Bjørn-Gunnar Eliasen

«Klokka sju er vi på plass» - Meldingen kommer fra Bjørn-Gunnar. OHIF har spurt om å få komme på
«utplassering» en dag for å lære og høre hva de tenker om faget, korona-situasjonen, arbeidsmarkedet og
læresituasjonen.
Møbelsnekkerbedriften, Bwood, eies og driftes av Bjørn-Gunnar Eliasen – Oldermann i Oslo Snekkermesterlaug.
Verkstedet ligger på Høvik i et lite, gult, toetasjes hus - Midt i et boligområde bak noen digre lind trær. Bedriften er
et as med tre ansatte – Ikke mindre enn to av dem er lærlinger. Theodor og Emilie kom samtidig, og skulle vel
egentlig se hvem av dem som passet best i lærebedriften. Begge ble værende og trives veldig godt. Sammen med
Emilie er det også kommet en «verkstedhund», som passet godt på at ingen kommer ubemerket inn og ut :D.
Bedriften har spesialisert seg på møbel- og interiørløsninger for bedrifter og privatkunder – både store og små
jobber. Fellesnevneren er at produktet leveres med høy kvalitet. Denne dagen lages det emner til trollhoder som
skal dreies. Trollhodene skal monteres på en større utendørs kunst-installasjon og må derfor tilpasses og limes
for å tåle vær og vind. Lærlingene står for hodene mens Bjørn-Gunnar profilerer lister tilpasset et gammelt hus.
Han har mottatt deler av en dør, og har dermed bestilt en stålprofil som er tegnet etter gamle mål. Normalt sett
hadde han profilert dem for hånd, men ettersom det er så mange var dette mere effektivt.
Vi smyger oss rundt hverandre, og dukker når listene løftes over hodene våre. Bjørn-Gunnar skulle gjerne hatt
mere plass, men jeg lar meg imponere av hvor smidig alt går – Og hvor fin atmosfæren er. Det er godt å være der.
En utfordring for mindre bedrifter med faste ansatte, faglærte og lærlinger, er å forsvare pris og kvalitet. Heldigvis
finnes det fortsatt kunder som verdsetter skikkelig godt kvalitetshåndverk, og bedriften har god pågang. OHIF kan
ikke tenke seg en bedre opp læringsarena enn i små og mellomstore bedrifter med faste ansatte, varierte
oppgaver, tett dialog, lang erfaring og solid fagkunnskap. En «cocktail» det er vanskelig å konkurrere mot.
Tusen takk for en flott og lærerik dag!

og interiørløsninger

Bedriftsbesøk hos Oldermann i Oslo Gullsmedlaug, Hilde Nødtvedt

Foto: Eva Brænd

I et lite rødmalt hus på Lille-Vinderen har Hilde Nødtvedt sitt verksted - https://hildesolv.no/. Jeg får følelsen av å
komme «på landet» når jeg åpner smijernsporten og tar stegene inn på skiferhellene. Klatreplanter og bugnende
blomster ønsker meg velkommen og sola brenner i ryggen allerede - For et himmelsk sted å arbeide.
Hilde er Oldermann for Oslo Gullsmedlaug – Norges nest eldste laug. Hennes store interesse er det gamle norske
draktsølvet gjør at hun lager draktsølv i filigran på bestilling til store deler av landet. I bransjen er hun godt kjent
for å utføre særdeles godt håndverk og kundehilsener utenom de helt vanlige henger over benken hennes. Vi sier
ikke mer ;)
Hilde er mester og tok svennebrev i gullsmedfaget som filigransarbeider, etter å ha gått grunnkurs på Elvebakken
skole i Oslo - og to år i lære i Valdres. Hun har universitetseksamener i Etnologi og Folkeminne fra Universitetet i
Oslo, og har en Master i Folkekultur og Tradisjonskunst fra Høyskolen i Telemark. I 1991 og i 1996 ble hun tildelt
Statens reisestipend for Folkekunstnere, og i 1999 gjennomførte hun et arbeidsopphold i Italia med midler fra EU’s
Leonardo-prosjekt og Jansons Legat. Her studerte hun granuleringsteknikk, som fra gammelt av har vært brukt i
kombinasjon med filigran i norsk smykkekunst. I 15 år hadde hun verksted ved Norsk Folkemuseum, og hun
samarbeider fremdeles med museets konservatorer om drakter og draktsølv.
Hilde har virkelig gjort en innsats for å føre faget videre til nye generasjoner. Ikke mindre enn 6 lærlinger har hun
ledet frem til svenneprøve - med svært gode resultater. For et enkeltmannsforetak i et så lite fag er dette
imponerende. Hun har også stilt villig opp for Oslo Håndverks- og Industriforening i ulike anledninger – blant annet
på «Håndverkets dag», og med lærling på ByggCamp på Kuben.
Filigran er sammensatt av to ord «filum» og «granum» som på latin betyr tråd og korn. Filigran er dermed ordet
for arbeider som er laget av tråd og kuler i gull eller sølv. Filigransarbeider er å finne i nesten alle verdens kulturer.
Vi vet ikke helt eksakt hvor den har oppstått, men teknikken ble brukt i Egypt rundt 1900 f.Kr. - men da utført i gull.
I Norge blir denne teknikken mest brukt til å lage bunadsølv – Hilde lager alt for hånd. Leveringstiden er 6-12
måneder, men skal du være sikker på at søljen er ferdig til en bestemt tid – bør du bestille et år i forveien. På
denne måten er det god tid til planlegging og produksjon av deler - Og Hilde får god oversikt over tidsbruk og
inntjening. Dette er ikke hastverksarbeid. Undertegnede som er gullsmed ville veldig gjerne være til nytte under
besøket og dagen ble dermed brukt til å tvinne tråd i ulike dimensjoner. Et arbeide som krever to personer, et godt
øye, konsentrasjon og timing. Det er stor forskjell på fabrikkprodusert og håndlaget filigransarbeid. Arbeidene til
Hilde går i arv i generasjoner og er et synlig tegn på fagkunnskap, kvalitet, holdbart håndverk og tradisjon – Hva
mer kan et håndverkshjerte ønske deg!
Takk for at OHIF fikk komme på besøk 

Bedriftsbesøk hos Olaf Johansens Eftf. AS
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Foto: Christopher Kunøe - Byggmesteren
Foto: Norby Lunde

Se opp for godt håndverk! Det er ikke lett å holde blikket på bakken etter en dag hos ventilasjons- og
blikkenslagerfirmaet Olaf Johansens Eftf. AS. For der oppe, på byens tak, vet OHIF så inderlig godt at byens
smykker ligger og blinker i sola. Etter bare en dag på taket til St. Magnus Katolske kirke på Lillestrøm kjenner jeg
at dette faget er spennende. Mulig fordi jeg er datter av en biloppretter og har bakgrunn som gullsmed, men et
buet sinktak tror jeg hadde fasinert de fleste. Dette er godt håndverk.
Olaf Johansens Eftf. AS er en Mesterbedrift med lange røtter i Oslo. Bedriften utfører alt innen ventilasjon og
blikkenslagerfaget, fra små takreparasjoner til større oppdrag innen fasader, platetekkinger og
ventilasjonsoppdrag. Firmaet ble etablert i Oslo i 1946 og har opparbeidet et solid feste i bransjen. Daglig leder,
Jarle Kristiansen, er oldermann i Oslo Kobber- og Blikkenslagerlaug – og leder
i VBL Oslo og Akershus. Bedriften
Foto: Anne Sofie Lid Bergvall/Tankesmie Agenda
er en typisk OHIF-bedrift med faste ansatte, faglærte med svennebrev, mestere – og med høy fagkompetanse.
Denne dagen er det fire mann fra bedriften på byggeplassen, inkludert en lærling. Det første som slår meg er det
blide fjeset til Bjørn Tore, den eldste i flokken, som stiller i shorts og t-skjorte. Gradestokken viser fire grader, og
jeg har ullgenseren opp til ørene. La menn være menn tenker jeg og bemerker antrekket – Vi ler godt begge to.
Lederen for byggeplassen, Micke, er en munter og kunnskapsrik svenske som holder meg i aktivitet hele dagen.
Prosjektet med å legge buet sinktekking har holdt på siden mai, og har gitt håndverksmessige utfordringer med
nye spenstige løsninger. Taket har fått seg et skikkelig løft og har i tillegg blitt designmessig finere. Her må det
passes på fukt, lufting, vannavrenning og brannsikkerhet – Det er ikke «bare å legge et tak».
Sammen med Micke får jeg være med på noen enklere oppgaver. Montering av rennekroker og firkant renne,
feste klammer og lage en høy og lavfals på rankene - Og montering av hengeskiver som ble festet til lavfalsen.
Dette var moro! Jeg skjønner ikke hvorfor ikke dette faget har større rekruttering. Joakim, som er lærling, kommer
fra Kuben videregående skole, og er veldig godt fornøyd med yrkesvalget. Vi får så vidt pratet litt under lunsjen ellers er han i fullt arbeid hele dagen. Jeg blir oppløftet av å se hvor bra han har det og hvor fine arbeidskamerater
denne lærlingen møter. Han får god opplæring, blir sett i øya hver dag og har gode forbilder.
På vei hjem i bilen den dagen er jeg oppstemt og rød i kinna. De første høstdraga gav samme følelse som å ha
vært på fjellet en hel dag. Friskluftsjokk, litt sliten i kroppen, mestringsfølelse og lykkelig. Det er denne følelsen så
mange flere ungdommer skulle ha kjent på - Og i mye større grad enn meg.
«Heavy metal», sier bare jeg – Digger det! Tusen takk for meg.

OHIF har startet podcast
I podcast-serien "Utsikt med innsikt" inviterer vi til en uhøytidelig prat i frie omgivelser. Gjesten velger selv et
sted med utsikt, og vi tar med kaffe på jakt etter innsikt. En lett blanding av alvor og lek, fagstoff og pek - Men
mest av alt handler det om faget.
OHIF har til å laget tre podcaster, og tanken er at vi får til en hver måned. Podcastene ligger på hjemmesiden
vår og kan høres når det måtte passe. Gå inn på våre hjemmesider www.ohif.no – møter og aktiviteter – podcast
«utsikt med innsikt»
Til nå er det produsert tre stykker:
-

«Helt kanon» med administrerende direktør Eivind Andersen
«En sheriff blant cowboyer» med Lars Mamen fra Fair Play Bygg Oslo og omegn
«Fjeld møter mur» med Murmester Knut Fjeld

Kjenner du noen som kan fortelle en god håndverkerhistorie, ønsker å fortelle litt om faget eller annet, tar vi
gjerne imot kandidater.

TING Å MERKE SEG!
OHIF arrangerer to kurs denne høsten:



Workshop i å lage egen hjemmeside 10. oktober 10-14
Kurs «Hva er bedriften din verdt?» 28. oktober eller 11. november
-

Invitasjon er sendt ut på mail. Meld deg på!

OHIF støtter Varslerprisen Stockmanns Hammer:
Prisen er opprettet av Stiftelsen Byggfag i 2005 for varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet.
Kjenner du noen som fortjener den? Les mer om prisen her

Thomas Hylland Eriksen hyller boken «Vær god mot de gamle»
DA HÅNDVERKERNES KONER KUNNE VÆRE FINE FRUER
Historien om Oslo Håndverks- og industriforenings Dameforening forteller om en tid da håndverksyrkene hadde
høy status, mesterfruene var fine damer og foreningen så det som sin plikt å hjelpe de fattige. Sannelig har
verden forandret seg de siste nitti årene!

Dette er introen til Thomas Hylland Eriksen sin bokomtale av «Vær god mot de gamle» som kom ut i 2018. Et
vakkert stykke bok og historie om en tid som var ganske så annerledes. Som vår styreleder poengterte så fint:
«Jeg er også glad for at stadig flere kvinner av i dag selv er fagarbeidere og håndverksmestere, og ikke bare
"fine fruer» - Vi er så enige. Boken derimot er verdt å lese. Både for å forstå dameforeningens drift og virke - og
for å oppleve det enorme engasjementet og innsatsen disse kvinnene hadde. For en ressurs de var!

Hele bokanmeldelsen kan leses her:

