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Lederhylet
Juni er en lysegrønn tid. Kanskje er det slik at man setter mer pris på våren jo
eldre man blir. Sola varmer, og plutselig en dag kan man stikke ut en tå i
vannet, uten at den fryser fast.
I OHIF har det vært avholdt møte for de nordiske håndverkerforeningene i Oslo,
H. M. Dronningen er utnevnt til foreningens første Æreshåndverker og OHIF
har vært på besøk på Hjerleid Håndverksskole på Dovre. Mer om dette blir å
lese i nyhetsbrevet under.
Det er med stor glede vi registrerer at bruken av huset øker på og at Laugene
dukker frem etter lange sekvenser med Covid-19 av og på. Gården er nå nesten
fullt utleid, og i september starter arbeidene med nytt tak over bakbygget i indre
gård. Vi ønsker alle en riktig god sommer!
Fra besøket på Dovre

Møte med Byrådsleder Raymond Johansen
Oslomodellen er til revidering og OHIF var 29. april i Oslo rådhus for et
møte med byrådsleder Raymond Johansen og byråd for finans Einar
Wilhelmsen.

F.v. Harald Hansen, Einar Wilhelmsen, Eivind
Andersen, Raymond Johansen og Åsmund Østvold

OHIF opplevde at Johansen hørte etter og viste interesse. Det er utrolig
viktig at en så kraftfull modell som Oslomodellen faktisk virker etter
intensjonene den er bygget på. Vi er derfor takknemlige for at våre
erfaringer og synspunkter blir hørt og tatt med videre. På den måten kan
Oslomodellen bli enda bedre!

Såkornmidler – Lettere å være laug
Styret vedtok i sitt møte 13. juni 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 årets kontingent som det enkelte Laug innbetaler til OHIF – 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 behandler søknadene.
Her finner dere mer om ordningen og søknadsskjema - Fond og stipender | OHIF

Styreleder i OHIF, Bjørn-Gunnar Eliasen, fikk gleden av å
overrekke diplomet til H.M. Dronningen.

Fra venstre: Kommunikasjonssjef Hilde Bergh, styreleder Bjørn-Gunnar Eliasen, Dronningen og
administrerende direktør Eivind Andersen. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff.

Hennes Majestet Dronningen er årets Æreshåndverker
6. mai ble Hennes Majestet Dronningen utnevnt til Æreshåndverker 2022 i en audiens på slottet. Det er første
gang Oslo Håndverks- og Industriforening (OHIF) utnevner en Æreshåndverker etter inspirasjon fra
håndverkerforeningen i København.
Det er styret i OHIF som innstiller kandidaten. Prisen er innstiftet for å hedre en person som har utmerket seg
innenfor sitt felt, gjort en betydelig innsats for samfunnet generelt og/eller for håndverksfagene spesielt – Dette i
kraft av sitt arbeid og/eller sitt personlige engasjement.
OHIF mener at «Godt Håndverk» har noen felles kjennetegn som kan gjenkjennes og anerkjennes på tvers av
yrker, og ut over håndverkerstanden. Dette er blant annet engasjement og integritet i utøvelsen, et ønske om å
gjøre gagns arbeid til nytte for samfunnet og enkeltmennesker – og har en høy etisk og moralsk standard.
Æreshåndverkeren blir ved utnevnelsen «opphøyet» til å bli en del av håndverkerstanden.
Begrunnelse for innstillingen:
Hennes Majestet Dronningen har gjennom sin tid i kongehuset engasjert seg og lagt ned mye godt håndverk i
arbeidet med å ivareta og fornye vår felles kulturarv. Både i de offisielle og i de private kongeboliger. Det Kongelige
Slott og Bygdøy Kongsgård er slik de fremstår i dag resultat av hennes engasjement og kompetanse for å ivareta
og restaurere de flotte bygningene.
Hennes Majestet Dronningen har gjennom sine valg av flinke fagarbeidere, klær, smykker og sin kunstinteresse
satt søkelys på fagkompetanse, kvalitet, godt håndverk og gjenbruk av materialer og bygninger. Et fokus som
fremmer yrkesopplæringen, rekruttering, bærekraft og status for godt håndverk og tradisjon.
H. M. Dronningen har hatt en stor interesse for håndverk, kunst, kultur og kulturminneverk og viste stor glede over
å motta prisen. OHIF ble invitert inn på H. M. Dronningens kontor på kaffe og fikk en svært hyggelig og interessant
samtale med H. M. Dronningen om håndverksfagene, rekruttering, bærekraft og fagenes utfordring i en stadig
økende konkurranse med lavprisprodukter og useriøsitet.
OHIF er svært takknemlige for at H. M. Dronningen valgte å ta imot prisen. Mer om utdelingen kan leses på Det
Norske Kongehus sine egne hjemmesider: Dronningen utnevnt til Æreshåndverker - Det norske kongehus
(kongehuset.no)

Oldermann i Oslo og Omegn Kjøttfaglaug Bjørn Tore Teigen, Oldermann i Oslo Malermesterlaug Jens Erik Solberg og Oldermann i Oslo Baker- og Konditorlaug Cathrine
Hals Alsaker deler her ut svennebrev til sine kandidater. Foto: Luna Sofie Bergh

Fag- og Svennebrevutdeling i Oslo Rådhus
23. og 24. mai ble vårens Fag- og Svennebrevutdeling gjennomført i Oslo Rådhus. Arrangementet går nå (etter
Covid-19-situasjonen) over to kvelder hvor kun fagbrev blir utlevert den ene dagen, og både fag- og svennebrev
den andre.
Den 24. satte vi opp fanene og inviterte oldermenn, ledere og formenn i de aktuelle fagene til å delta på
arrangementet. Det ble levert ut svennebrev i frisørfaget (6), butikkslakterfaget (1), konditorfaget (1), murerfaget
(2), rørleggerfaget (21), tømrerfaget (18), ventilasjon- og blikkenslagerfaget (4), malerfaget (2), møbelsnekkerfaget
(2), låssmedfaget (1), mediegrafikerfaget (5) og profileringsfaget (1).
Vi har noen hederstegnmedlemmer som også stiller. Grunnet tidligere plassmangel har det ikke blitt sendt ut
invitasjon til alle hederstegnmedlemmene, men de som har ønsket å være til stede har vært hjertelig velkommen.
Er du hederstegnmedlem og har lyst til å bli med på utdelingen er det bare å sende oss en melding 😊
Administrasjonen i OHIF delte denne gangen ansvaret med Utdanningsetaten ved å dele ut svennebrevene, og
administrerende direktør Eivind Andersen hadde gleden av å invitere kandidatene og oldermenn opp på scenen.
Totalt 426 kandidater mottok sine fag- og svennebrev denne våren.
Leder i Oslo Høyre Morten Steenstrup og stortingspolitiker Kamzy Gunaratnam hadde æren av å holde hovedtalen
på hver sin utdeling.
Byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll delte ut fagopplæringsprisen til Meny. Juryen trakk frem
at bedriften gjør mer enn forventet for å øke antall lærlinger. De hever attraktiviteten rundt yrket og jobber både
for trivsel og for å beholde dem etter endt læretid.
Ken Ortez Sietereales fikk fagprøvemedaljen i institusjonskokkfaget. Det var ingen kandidater som var innstilt til
svenneprøvemedaljen denne gangen.
Ordfører Marianne Borgen åpnet prisutdelingen og elever fra Edvard Munch sto for de musikalske innslagene.
Blomsterdekoratørfagets opplæringskontor hadde pyntet nydelig på scenen.
Det er årets Æreshåndverker som vil være hovedtaler i årene som kommer. H. M. Dronningen hadde dessverre
ikke anledning til å ta på seg dette oppdraget.

Hjerleidutstillingen 11. – 12. juni 2022 på Dovre
Lørdag morgen, lenge før hanen gol, suste styreleder i OHIF Bjørn-Gunnar
Eliasen og undertegnede ut av Oslo. Omtrent 4 timer senere stablet vi oss ut av
bilen og var omtrent like bevegelige som Knerten.
Vi hadde ankommet Hjerleid Håndverksskole på Dovre (Etablert 1886). Den
gang skolen ble stiftet forlot ungdom norske fjell og daler til fordel for USA.
Mellom ca. 1860 og 1920 emigrerte nær 1 million nordmenn til Amerika. For å
hindre den intense arbeidsutvandringen måtte man gi ungdommen et alternativ.
Fagopplæring i et fag som kunne gi en levevei ble utgangspunkt for flere
håndverksskoler i Norge på denne tiden, deriblant Hjerleid.
Formiddagen gikk med til besøk av elevutstillingen der flotte arbeider i fagene
smed, tømmer, overflateteknikk, søm, møbelsnekker, treskjærer m.m. var stilt ut.
Vi fikk besøke møbelsnekkerverkstedet til KVASS AS og fikk en omvisning i
tømmerlageret til Dovre Håndverkssenter av Steinar Moldal - et levende bibliotek
i materialkvalitet.
På ettermiddagen var det omvisning i en bygningshistorisk park på Dovrefjell.
Her var det satt i stand en «oppgangssag», det første mekaniserte sagbruket
som kom til Norge på 1500 tallet. Dette var nok datidens internett- og
mobiltelefonrevolusjon for norsk trelast. På midten av 1600 tallet var ca. 1750
sagblad i drift i oppgangssager i Norge. Dette satte voldsom fart på norsk
trelasteksport særlig til Storbritannia og Nederland, og trelast var Norges største
eksportartikkel. I 1670 eksporterte Norge til eksempel 1,2 millioner kubikkmeter
tømmer. Tilstøtende næringer som skipsfart blomstret som «supply-næring» til
trelasten (Kilde: Store Norske Leksikon).
I Bygningshistorisk park fikk vi følge av en fantastisk flink guide. Dette var en elev
på Hjerleid, som uten å trekke pusten snakket i litt over en time. Så var det også
mye å ta fatt i. Over 400 registrerte lafteteknikker, grindverk isolert med bjerkeløv
og einer (bilde 1), tekking med never, norsk låve bygget i 5 forskjellige teknikker
avhengig av vær og geografi rundt i Norge - og en egen «mile» til brenning av
tjære. Det ultimate høydepunktet var likevel da sjefen sjøl, Steinar Moldal åpnet
slusen til oppgangssaga (bilde 3), som med vannkraft åt seg gjennom en
tømmerstokk på langs i kraftige drag.
For å stabilisere laft mot vridning ble det i gammel tid satt «nåler» vertikalt mellom
stokkene. Så kan man ane hvor begrepet «å ikke eie nåla i veggen» stammer
fra.
Søndag var det folkemusikkmesse i Dovre Kirke, med hovedtema Kloke Hender.
OHIF ved undertegnede fikk deretter æren av å åpne Hjerleidutstillingen klokken
12 på skolen. Korpset spilte og bjørkeløvet vaiet i vinden, før himmelens sluser
åpnet seg over Dovre. De fremmøtte krabbet inn i husene til kringle og kaffe
mens regnet dundret ned. Møbelsnekker Kjersti fra Otta sa til slutt: «Man må
elske det man driver med – da får man et godt liv».
Turen gikk hjemover i et lysegrønt Norge - etter to flotte dager på Hjerleid på
Dovre.
Eivind Andersen – Adm. dir. OHIF

Det er ikke bare tomater som trenger
modning
Eivind Andersen – Adm. dir. OHIF Dagsavisen 29.4.2022

Når man går i lære møter man ofte lærlinger. Noen er
i tet. Andre er i tåka. Min byggmester mente at de fleste
lærlinger så ut til å gå i svime, inntil de en vakker dag
kom tilbake etter en vanlig helg eller ferie - og det
hadde skjedd noe. Blikket var våkent og skarpt.
Istedenfor å se etter et sted å sitte, så de etter noe å
gjøre. Istedenfor å gå på do og lure, var de ute etter
nytt å lære. Byggmesteren sa; Det skjer hver gang. Jeg
vet ikke hvorfor det skjer eller hva som skjer, men en
vakker dag skjer det noe. Man må bare være tålmodig
med dem.
Senere leste jeg Lennart Nilssons «Fagdidaktikk i
yrkespedagogisk perspektiv». Dette var svensk
forskning fra 1970-tallet, som undersøkte frafallet i
produksjonsrettet undervisning, som da lå på 20-30%.
Undersøkelsen tok sikte på å undersøke hva elevene
opplevde som meningsfullt og deres forhold til tid.
Elevene ble delt i tre grupper etter sine karakteristiske
oppfatninger:
Gruppe 1: At jeg selv har nytte av og bruk for det jeg
gjør her og nå.
Gruppe 2: At det jeg gjør kommer til nytte, gjerne til
nytte for meg, men det er ikke helt nødvendig.
Gruppe 3: At jeg lærer hvordan jeg skal arbeide. Det er
ikke så farlig om det kommer til nytte eller om jeg kan
bruke det.
Undersøkelsen viser en modenhetsforskjell mellom
gruppe 1 og 3, og samtidig en reisemulighet (hvis man
har tid) til øket modning fra gruppe 1 i retning 3. For
gruppe 1 og 2 er nytten vesentlig, mens for gruppe 3
Oldermann i Oslo Kjole- og Draktsyerlaug,
er nytten en tilleggsverdi.
Line M. A Larsen
Fra lærersiden viste undersøkelsen at oppfatningene
til de som utarbeidet læreplanene, læremidler og
øvrige lærerveiledninger i stor utstrekning stemte
overens med perspektivet som kjennetegnet gruppe 3.
Lærerne handlet i samsvar med sine lærerveiledninger
og fant gjenklang hos elever i gruppe 3. Mer erfarne
lærere med lang verkstedteknisk kompetanse la inn
arbeidsoppgaver som traff greit hos gruppe 2. Derimot
var det svært få lærere som hadde interesse og
sympati for arbeidsoppgaver som traff gruppe 1.

Nilsson viste til tre interessante forhold i artikkelen. Det
ene var at elevers meninger særlig i gruppe 1 og 2 var
sammenfallende – (egen)nytte. Det andre var at det
var en sammenheng mellom tidsperspektiv og nytte.
Jo kortere tidsperspektiv hos elevene, jo større behov
for nytte (utløst raskt). Det tredje var analyser av
arbeidsemner 1. skoleår. Det viste seg at stordelen av
disse emnene savnet egenskapen; at elevene selv
hadde nytte av emnet her og nå. Isteden dominerte
emner som ble sett på som instrument for tilegnelse av
kunnskap. Gruppe 1 ville antakelige gi disse emnene
karakter U for «unyttig», og oppgavene ville prelle av
som vann på gåsa. I Sverige testet de deretter ut
oppgaver som var mer sammenfallende med elevenes
syn på nytte og fant at dette påvirket både elevenes
syn på nytte og tidsperspektiv. Elever i gruppe 1 tok
fatt på reisen til gruppe 2, etterhvert med redusert
behov for egennytte og litt lenger tidsperspektiv.
Oppgavene måtte da være oppnåelige ut fra evne og
slik gi positiv mestringsfølelse.
Jeg ble oppmerksom på dette, fra en lærer som hadde
undervist i rørleggerfaget i 1980 årene. Han beskrev
det som at modenheten i klassen spente fra 12 til 25
år. De minst modne hadde horisont til nesetippen,
midtgruppen til neste dag og de mest modne hadde
evigheten som horisont. For ikke å miste gruppe 1,
forsøkte han å overføre læring gjennom reparasjon av
elevenes egne sykler og mopeder til rørleggerfaget.
Det måtte først og fremst være nyttig. «Jeg–nytte-nå».
Tingene de plundret med var målet for disse elevene.
I 2022 konkurrerer praktiske ting man kan lage til egen
nytte, med mobiltelefonen som gir en endeløs strøm
av «jeg-nytte-nå» opplevelser. De praktiske fagene har
imidlertid ett ess på hånden – egen innsats har alltid
hatt en god ettersmak.
Håkon Høye lett
Den svenske forskningen viser atFoto:
undervisningen
skyter over hodet på gruppe 1. For en faglærer er det
antakelig som å bære sprikende staur, og undervise de
tre gruppene i samme rom. En løsning på dette kan
være å splitte klassene i 3 grupper, og la gruppe 1 og
dels gruppe 2 modne gjennom praktiske oppgaver
som helst gir effekten «jeg-nytte nå». For gruppe 3
fungerer dagens system antakelig ganske bra.

En formel å forsøke vil være mindre klasser, praktiske
oppgaver tidlig i løpet, modning og mestring.
Det er smak av tomat og lyd av håndverk.

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

Etterlyser parkerings- og lademuligheter for håndverkere i Oslo sentrum
Bademiljø Søstrene Amundsen Rørleggerbedrift har allerede gjennomført det grønne skiftet fra diesel- til
el-biler, men savner flere parkerings- og lademuligheter for håndverkerne på oppdrag i Oslo sentrum.
Oslo kommune er i prosess med å teste ut nullutslippssone i deler av sentrum. I den forbindelse hentes det innspill
fra næringsaktører om muligheter og utfordringer ved en slik sone.
Søstrene Amundsen holder til på Sinsen i Oslo med 18 ansatte. Til daglig arbeider rørleggerne med
rørleggeroppdrag og rehabilitering av bad i Oslo og omegn. I dag har bedriften hatt el-biler i snart to år, med en
rekkevidde på omtrent 200 km. De opplever imidlertid en knapphet på tilrettelagte parkeringsplasser for sine
håndverkere i sentrum.
Mohammad Naseri er en av håndverkerne som ofte reiser på oppdrag i Oslo sentrum. Her opplever han stor
konkurranse om parkeringsplassene, og ender derfor ofte opp i parkeringshus – sammen med flere andre
håndverkere.
- Det er ikke lett å finne parkeringsplass når jeg er ute på oppdrag i Oslo sentrum. Å parkere i parkeringshus er
en mulighet jeg benytter meg mye av, men det er upraktisk dersom gåavstanden til oppdragsstedet blir lang,
særlig med mye utstyr, forteller Mohammad.
Han legger til: «I tillegg er noen av bilene for store til å kunne parkere i parkeringshus, noe som krever ekstra
planlegging i forkant».
Håndverkerne hos Søstrene Amundsen disponerer til daglig sin egen arbeidsbil, som noen også velger å benytte
privat med beskatningsordning. Denne muligheten gjør at flere har skaffet seg egen ladestasjon hjemme, som
også er en forutsetning for ordningen.
Selv om rørleggerbedriften er godt forberedt på eventuelle nullutslippssoner i Oslo sentrum hva gjelder kjøretøy,
finnes det allerede et stort behov for flere parkerings- og lade-muligheter for håndverkere generelt.
- Drømmescenarioet er at det kommer flere parkeringsplasser med lading tildelt håndverkere, forteller
Mohammad.
Han er en av dem uten lademulighet hjemme, og ender derfor ofte opp med å la bilen stå til lading på Sinsen ved
endt arbeidsdag. Flere lademuligheter ute på oppdrag ville generelt skapt større fleksibilitet for de ansatte.
- Vi håper Oslo kommune vil se på mulighetene for bedre tilrettelegging av lade- og parkeringsmuligheter for
nødvendig vedlikehold innenfor Oslo sentrum, spesielt med tanke på bærekraft, avslutter rørleggermester MariAnn Amundsen.

Nordisk møte
3. og 4. juni fikk OHIF besøk av alle håndverkerforeningene i
Norden. I alt 41 deltagere var til stede fra Sverige, Danmark,
Finland, Island, Færøyene og Norge. I tradisjons tro hadde de
som ønsket med seg ledsagere som fikk eget program for
dagen. Møtet ble åpnet av daglig leder Eivind Andersen og
styreleder i OHIF, Bjørn-Gunnar Eliasen.
Tema for møtet var bærekraftmålene og hvordan disse kan
brukes som en fordel for medlemmene. Det grønne skiftet skjer
uavhengig av oss, og det er derfor viktig at foreningene
synliggjør hvordan fagkompetanse og kvalitet er med og bidrar
i riktig retning.
Vi hadde invitert varaordfører Abdullah Alsabeehg som gjest til
å fortelle om hvordan Oslo jobber med klimamålene og
klimaforsker Bjørn Hallvard Samset til å sette utfordringene i et
større globalt perspektiv. Etter pause hadde vi tre korte innlegg
av Kjetil Løken (CEO, Interflora Norge SA), Brage Norseth
Berven (lærling i Kobber- og Blikkenslagerfaget) og Kitty Krohn
Riege (Kostymesyermester og styremedlem i OHIF) til å fortelle
om hvilke klimakrav de opplever i eget fag og hvordan dette
påvirker arbeidshverdagen deres.
Møtet ble avsluttet med en oppsummering fra de enkelte lands
styreledere hvor vi syns at Danskene oppsummerte best:
«We are not a part of the problem – But a part of the solution».
Ledsagerne fikk en kort guidet tur gjennom «murbyen Oslo» før
de entret Munch Museet for en omvisning der. Kvelden ble
avsluttet på Hotell Bristol med en bedre middag.
Lørdag morgen reiste en full buss opp til Grefsenkollen hvor de
alle fikk seg en skogstur til utkikkspunktene, litt by-historie og et
foredrag om trevirke og hurtig- og sent-voksende skog. En
«Nordisk Bar» hadde inntatt skogen og kunne by på
forfriskninger i varmen. Administrerende som har god erfaring
fra disse skogene hadde tatt med klatretauet og utfordret alle
landene til å bli med på hoppetaukonkurranse (Forrest Jump)
og tautrekking. Oppsummert kan vi si at det er lurt å unngå
tautrekking med Færøyene - De dro i bunn og grunn fletta av
hele Norden.
Nordisk Møte ble avsluttet på Grefsenkollen restaurant med
Nordisk-Quiz og lunsj.
Oslo badet i junisol, luften var krystallklar og utsikten var
upåklagelig. Et flott arrangement var over, vi takket for besøket
og sendte dem alle tilbake til byen vår – Litt røde i kinna og litt
varmere i håndverkerhjertet.

Møtedeltagere på Nordisk møte 2022

Fra venstre bak: Eivind Andersen (OHIF), Gustaf Lüning (Sverige), Stefan Fritzdorf (Sverige), Åsmund Østvold (OHIF), Anders” Kullen” Havdelin
(Sverige)
Bjørn-Gunnar Eliasen (OHIF), Hjörtur Guðnason (Island), Ilkka Tuominen (Finland), Bjørn Tore Teigen (OHIF), Stein Olvur Petersen (Færøyene)., Claes
Westermark (Sverige)
Jakob Bo Andersen (Danmark), Per Vangekjær (Danmark), Kartin Lenvig (Færøyene), Magnus Magnussen (Færøyene), Marius Thomassen
(Færøyene), Torbjørn Hansen (Færøyene)
Fredrikke Onsrud (OHIF), Pia Mills (Sverige), Maria Ampuja (Finland), Hilkka Stenberg (Finland), Marjo Veitonmäki (Finland), Kitty Krohn Riege (OHIF),
Sofia Björkman (Sverige) og Jón Svavarsson - Fotograf (Island).

Ønsker med dette alle våre medlemmer en riktig god sommer!

