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ten der driver værket og at

jeg synes det er sjovt at

»flette maleriet« ind i opga-

verne, uden at

det går udover

stramheden. Det

grafiske arbejde

foregår nu på

computeren, men jeg hol-

der fast i de klassiske tegne-

dicipliner sammen med

den elektroniske pen.

Forord · 54 · Drengestreger i Nyhavn 

DENNE BOG ER et lille »pro-

duktkatalog« fra mit job som

reklametegner/grafiker/ma-

ler. Jeg har slået

en streg i sandet

– gjort status,

stået på hove-

det i arkivet og

blevet rundtosset.. Haft det

sjovt, ændret udformnin-

gen mange gange. Det skul-

le gerne fremgå at det er lys-
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Kladdehæfterne fra min skoletid blev fyldt med tegninger, og de opgaver, hvor det var »lovligt« at tegne
og farvelægge havde 1. prioritet. Min matematiklærer med øgenavnet »Manne«  er her »fanget« i 1966.
Allerede i 1962 »producerede« jeg min første boligrapport.

Flemming H født 1951 i København. Vrå Højskole 1967-1968. Byggeteknisk  Værkstedsskole og Byg-

geteknisk Højskole 1969-1973. Skolen for Brugskunst 1973-1977. Scherling & Andersen 1977-1978.

Mogens Raffel Reklamebureau 1978-1980. Bureauet 1980-1992. Selvstændig siden 1992.
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Pigen på side 98 · Croquis  

I byens medborgerhuse har jeg tidligere været en flittig gæst til croquis-
tegning. Især Valby Medborgerhus havde en inspirerende atmosfære.
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Narrestreger · 1110

»Kunst er det, man ikke kan. Hvis man
kunne, var det jo ingen kunst«. Med dette
Storm P citat som overskrift fik omkring 400
kunder og forretningsforbindelser i 1991 en
hilsen ind ad døren. Med hilsenen fulgte en
lille æske akvarelfarver, pensel og akvarelpapir
– og en opfordring til kunderne om at prøve
det, de ikke troede, at de kunne: At øse af egne 

kreative årer og svinge penslen.
Desuden et løfte om at alle de kunst-
værker, der nåede tilbage til bureauet,
ville blive præsenteret ved en fernise-
ring en måneds tid senere.
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»... opad eller nedad?« · 1312 

Man siger at rigtig kunst skal kunne tåle at stå på hovedet.Til Nordisk Tegnebiennale i Rundetårn var arran-
gørerne kommet til at lægge plakaten ned, hvorved omfavnelsen fik en lidt anden karakter...
I Jyllandspostens omtale tirsdag den 10. maj 1994 var man så venlig at placere plakaten, så de to står op i
omfavnelsen.

Dronning Margrethe åbnede Nordisk Tegnebiennale i Rundetårn.

Dronningen gav sig god tid til at studere hver enkelt udstiller.
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1514 · Velkommen til København

Jeg fik frie tøjler i 1994 til at male mig gennem byen, da jeg udførte velkomstbrochuren for Overborgmesterens Kontor.
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1716 · Servicehåndbog for pensionister 2000 
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Formidling · 1918

Praktiske oplysninger

Foredragene henvender sig til de parter i bygge-
branchen, som beskæftiger sig professionelt med
renovering.

Sekretariat:
Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart.

Tlf.: 63 41 14 41

Fax.: 64 41 25 55

e-mail: efterud@byggecentrum.dk

Sådan rekvireres foredrag:
Foredrag kan rekvireres hos Byggecentrum eller direk-

te hos projektlederen for de enkelte projekter. Navne

og adresser m.v. står anført i projektbeskrivelserne.

Sammensatte foredrag:
Der kan sammensættes flere foredrag til halv-, hel- eller

flerdags-arrangementer.

Byggecentrum tilbyder helt eller delvist at tilrettelægge

og administrere sådanne seminarer, temadage, gå-hjem-

møder og byggepladsbesøg el.lign., herunder bl.a. at

. udarbejde arrangementsbeskrivelse og -program

. træffe aftale med foredragsholdere

. udarbejde og udsende invitationer

. modtage, registrere og bekræfte tilmeldinger

. opkræve eventuel deltagerbetaling

. træffe aftale med mødested om lokaler, udstyr og 

forplejning
. udarbejde deltagerliste, navneskilte og bordkort
. udarbejde og bearbejde arrangements-vurderings-

skemaer
. afregne med foredragsholder og mødested
. udarbejde budget og regnskab for  arrangementet

Foredragsemner:
Projekterne er opdelt i følgende emnegrupper efter

projekternes hovedsigte:

. Ny vådrumstyper til renovering

. Byggesystemer og -komponenter til renovering

. Nye udbuds- og samarbejdsformer
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. Nye projekterings- og planlægningsredskaber

. Informationsteknologi og renovering

. Byøkologiske demonstrationsprojekter

. Internationale demonstrationsprojekter

. Internationale markedsanalyser

. Renoveringssektoren i Danmark

Det skal bemærkes, at projekterne ofte indeholder 

elementer af f.eks. både produktudvikling og proces-

udvikling. Det kan derfor anbefales at "skrålæse" hele

kataloget.

Pris:
Som udgangspunkt må rekvirenten påregne honorar 

til foredragsholder efter aftale/forhandling i hvert

enkelt tilfælde samt udgifter til foredrags-holders trans-

port og ophold. Normalt honorar for et foredrag á en

times varighed er ca. 1800,- kr. excl. moms.

Hvis foredrag rekvireres via Byggecentrum betales en

afgift på 300,- kr. excl. moms pr. foredrag.

Prisen for Byggecentrums´s bistand til planlægning og

administration af sammensatte foredrag aftales i hvert

enkelt tilfælde på grundlag af ydelsesbeskrivelse.

Projekt Renovering har ydet økonomisk støtte til de

enkelte projekters informationsmateriale.

Opdatering af katalog:
Kataloget forefindes på Projekt Renoverings 

hjemme-side på adressen:

http://www.byggecentrum.dk/projektrenovering

Katalogets internetudgave vil blive opdateret med flere

projekter og foredragstilbud.

De fleste projektgrupper vil kunne medvirke i arrange-

menter allerede fra januar måned 1998. Enkelte projek-

ter er dog  fortsat under programmering primo 1998

og vil først kunne medvirke på et senere tidspunkt.

Med venlig hilsen

Byggecentrum og Projekt Renovering

Emner: Vådrum, præfabrikation.

I projektet søges udviklet et nyt præfabrikeret let bade-
værelsessystem, hvor samtlige elementer til badeværelset
produceres på fabrik og efterfølgende skal kunne løftes
ind i huset med almindeligt løftegrej. Systemet består af
en bund med ca. 850 mm. høje vægge, vægelementer
samt loft. Bund og vægelementer er færdigmonteret med
vådrumsmembran og fliser. Installationer føres i en præfa-
brikeret installationsvæg, hvor toiletstolen monteres. Pro-
jektet afprøves på en ejendom på Vesterbro, København.

Status: Udviklingsprocessen nærmer sig afslutningen, og
der udføres i september 1997 afprøvninger på SBI.

Bemærkninger: Byggepladsbesøg kan evt. aftales.
Virksomhedsbesøg kan aftales

Arrangementer: Kontakt projektlederen Per Jensen,
COWI-Consult tlf. 45 97 22 11 
eller Byggecentrum tlf. 63 41 14 41.

Præfabrikerede lave baderum
Følgende virksomhe-

der medvirker i

udviklingsprojektet:

COWI A/S,

H. Hoffmann & Søn-

ner A/S, GH element

A/S, Byfornyelsessel-

skabet København

Smba, SBI, Handi-

Systemer A/S.

Projekt 194

Nye vådrums-typer til renovering
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Følgende virksom-

heder har medvirket

i udviklingsprojek-

tet:Arkitektfirmaet

Karsten Pålssons

tegnestue, Ingen-

iørfirmaet Carl Bro

Byg A/S, Entrepre-

nørfirmaet Ecoterm

A/S og GH Bad A/S.

Projekt 021 og 283

Indbygning af fabriksstøbte
badeværelser 

Emner: Vådrum, præfabrikation.

I et  demonstrationsprojekt på Frederiksberg blev der i
1995 udført et omfattende forsøg med montering af
præfabrikerede dobbelte badekabiner gennem en lodret
skakt i en byfornyelsesejendom fra 1903. Resultaterne fra
forsøget viste bl.a., at renoveringsmetoden reducerede
den samlede byggeperiode for ejendommen med 20 %,
og at genhusningsperioden blev halveret fra seks til tre
måneder. Projektet er gennemført i Svømmehalskvarteret
i Frederiksberg kommune.

Status: P.t. arbejdes med et 2. generationsprojekt i
Københavns Kommune, hvor der sker en videreudvik-
ling af badekabinetårnets statiske egenskaber samt
arbejdsprocesplanlægningen, styringsredskaberne og
logistikken.

Udgivelser: Informationsblad nr. 1 samt forsøgsrap-
porten “Badekabiner”, udgivet marts 1997.

Bemærkninger: Byggepladsbesøg kan evt. aftales på 2.
generationsprojektet.Virksomhedsbesøg kan aftales.

Arrangementer: Kontakt projektlederen 
Karsten Pålsson tlf. 38 19 77 03 eller 
Byggecentrum tlf. 63 41 14 41.

Boligministeriet

Foredrag

·Nye produkter

·Nye processer

-og ny viden 

om renovering

62
I begyndelsen af 90’erne indledte jeg et samarbejde med By- og Boligministeriets Projekt Renovering. Det var et
erhvervsfremmeprojekt som havde til formål at fremme kvalitet, produktivitet, ressourcebevidsthed og konkur-
renceevne i den danske byggebranche. Støtten indebar at projektet skulle formidles videre ud til en større kreds
indenfor byggesektoren. Logo og designlinie blev starten på et tiårs frugtbart samarbejde som i disse måneder
færdiggøres under Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Til venstre ses forsiden på »projektavis« nr. 7 og øverst udsnit af kataloget, som ud af de knap 100 projekter præsentere-

de »62 foredrag« til videnoverførsel, inspiration, erfaringsudveksling eller eventuelt samarbejde.

Bolig- og Byministeriet

og mere end 300 andre akti-
ve i projektgrupperne bag
udviklingsprojekterne. De
har - på tværs af faggrænser
og  firmagrænser - bidraget
til at skabe et udviklingsmil-
jø i byggesektoren i hidtil
uset omfang," udtalte Jytte
Andersen.

"Det skal der bygges
videre på. Jeg  håber meget,
at dette samarbejde med
byggesektoren kan udbyg-
ges, når den Byggepolitiske
Handlingsplan skal udmøn-
tes i praksis i de kommende
år" sluttede By- og Bolig-
ministeren.

Den Byggepolitiske
Handlingsplan blev offentlig-
gjort i maj måned.

Byggesektoren har skabt 
resultaterne
" Det er flot, men æren for
Projekt Renoverings succes
bør i mindst lige så høj grad
tilfalde de 100 projektledere

M
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Elektronisk
udbud 
sparer tid 
og penge
Side 2

Rådgivere 
i ny  
udfordrende
rolle
Side 6

Perspektivrig
renovering
uden 
genhusning
Side 13

By- og Boligminister 
Jytte Andersen fik
den 4. juni på Pro-
jekt Renoverings
vegne overrakt Real-
kredit Danmarks
Byfornyelsespris
1998 for en særlig
indsats på byforny-
elsesområdet.

"Der er store visioner i
den omfattende ind-
sats," hedder det i mo-
tiveringen for tildeling
af prisen. "Projekt Renove-
rings sekretariat har løftet
den store opgave at styre så
mange projekter med så snæ-
ver en tidsramme på forbil-
ledlig vis, og resultaterne vil
være et inspirationsgrundlag,
der rækker ind i næste årtu-
sinde", hedder det videre i
motiveringen.

Byfornyelsespris
til Projekt 
Renovering
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Formidling · 2120

Orla Nielsen, som har været for-
mand for godt 40 produktorientere-
de projekter, skønner, at der er
mange penge at spare på øget
præfabrikation af bygningsdele til
renovering. Men som for de proces-
orienterede projekter er det også
afgørende for udbredelse af de pro-
duktorienterede projekter, at finde
ud af hvem, der ejer resultaterne -
hvordan får vi rådgivere og bygher-
rer til at anvende de billigere og
bedre vådrum? 

God økonomi i god økologi
I sommeren 1999 indvies Hede-

bygadekarreen på Vesterbro i Kø-
benhavn, som er det største byøko-
logiske demonstrationsprojekt af
sin art i Europa. Med 12 delprojek-
ter viser danske rådgivere, hvilke
teknologier vi er i stand til at intro-
ducere på markedet, og målinger
på driftsfasen i de kommende år vil
vise, om der er erhvervsmæssige
perspektiver i de anvendte løsnin-
ger.

Keld Fuhr Pedersen, formand
for i alt 15 økologiprojekter under
Projekt Renovering mener, det er
vigtigt at kræve totaløkonomiske
resultater af de økologiske projek-
ter i fremtiden. I debatavisen her
spørges om vi egentlig er gode nok
til at dokumentere god økonomi i
god økologi ?

Internationale perspektiver
På det internationale marked er

kodeordene for dansk succes det
avancerede og det specielle. Det
konkluderer Michael Frisch-Jensen,
formand for 21 internationale pro-
jekter i Projekt Renovering. Den
danske byggeattaché i Berlin Jørgen
Skovgaard Vind tilføjer, at eksport-
mulighederne tegner sig lysest for
byggevareproducenterne, mens
entreprenører og rådgivere gene-
relt får svært ved at begå sig på
markederne i fx. Polen og Tyskland.

1-årseftersyn
Jeg forventer, at byggesektoren

tager de vellykkede projekter fra
Projekt Renovering til sig. Organisa-
tionerne må forholde sig til de vel-
lykkede resultater fra multisjakfor-
søgene. Bygherrerne må bringe
bedre og billigere vådrum i anven-
delse. Rådgivere og entreprenører

skal aktivt deltage i bearbejdningen
af byggeriets rammebetingelser.
Vidensinstitutionerne kan få en vig-
tig rolle på det strategiske plan, i
dokumentationen og i formidlerrol-
len.Allervigtigst er det, at byggesek-
toren tager del i ansvaret for bygge-
riets problemer og løsninger.

Denne avis sender jeg ud til alle
byggeriets organisationer og opfor-
drer hermed organisationerne til at
sætte Projekt Renoverings resulta-
ter på dagsordenen. Hvilket udvalg
i vores organisation holder øje med
resultaterne fra Projekt Renovering
og formidler dem til medlemmer-
ne?

Hvordan sikrer vi, at det er
vores medlemmer, der høster kon-
kurrencefordelene? Hvilke mål skal
vi sætte os for det kommende år ?

Om et år holder jeg 1-årsefter-
syn og indkalder byggeriets organi-
sationer til en opfølgningskonferen-
ce for at gøre status. Det er mit
håb, at debatten fortsætter og ikke
mindst, at de gode anbefalinger fra
forårets seminarer bliver omsat i

handlinger, så vi kan stile imod et
scenarium, som PLS Consult har
skitseret for branchen:At forbedre
produktiviteten i renoveringssekto-
ren med 2,5-3% pr. år.

Om 5 år forventer jeg derfor, at
vi har nået målet: En dokumenteret
produktivitetsforøgelse i renove-
ringssektoren på mindst 15% !

By- og boligminister 
Jytte Andersen, maj 1999

Gennem fire år har Projekt
Renovering udløst en stor akti-
vitet og et imponerende enga-
gement hos 150 danske virk-
somheder, hvor mere end 600
medarbejdere har skabt resulta-
ter, der kan få stor betydning
for den danske byggesektor.

Målet har været at anvise veje til
produktivitetsforbedringer på 15%.

Resultaterne af de mange pro-
jekter er blevet diskuteret på fire
faglige seminarer i løbet af foråret
1999 og anbefalingerne herfra fore-
ligger nu.

Det er mit indtryk, at der er
stor entusiasme omkring projekter-
ne og disses resultater, men det står
også klart, at der er behov for
opfølg-ning af udviklingstemaerne
inden for procesudvikling, produkt-
udvikling, internationalisering og
økologi.

I debatavisen her har jeg invite-
ret et bredt udsnit af de involvere-
de i Projekt Renovering til at præs-
entere forskellige synspunkter om
perspektiver for byggeriets udvik-
ling efter Projekt Renovering.

Ejerskab til resultaterne
Jeg er ikke i tvivl om, at vejen

til højere produktivitet især må ske-
gennem udvikling af byggeproces-
sen. Mange af projektdeltagerne i
Projekt Renovering har vist vilje til
at afprøve nye samarbejds- og
udbudsformer fx multisjak, og der
er udmeldt positive holdninger fra
de medvirkende organisationer.

Men vilje er ikke nok. Flere pro-
jektdeltagere har peget på, at der
må ske en udvikling i markedsbe-
tingelserne, hvis både rådgiver- og
entreprenørbranchen skal finde
incitamenter til at deltage i videre-
udvikling af samarbejds- og udbuds-
former. Tage Dræbye, som har
været formand for 18 procesorien-
terede projekter, mener at især lan-
dets større bygherrer har et ansvar
for at styre udviklingen mod en
mere effektiv renoveringsproces.

Indsatsen på produktudviklings-
området har været den største i
Projekt Renovering, hvis vi tæller
antallet af projekter. Især har der
vist sig lovende resultater på våd-
rumsområdet. Det er dokumente-
ret, at der er mange besparelser at
hente på præfabrikerede bade-
værelser.

3

Sæt Projekt Renoverings 
resultater på 

dagsordenen

By- og boligminister 

Jytte Andersen forventer,

at byggesektoren tager

de vellykkede projekter

fra Projekt Renovering til

sig.

Foto: Søren Wesseltoft.

Projekt Renovering blev iværk-
sat som et ambitiøst erhvervs-
fremmeprogram i 1995. Det
overordnede mål har været at
anvise veje til over en årrække
at opnå mindst 15 % produkti-
vitetsforbedringer i forbindelse
med renovering af boligbyggeri.

Med en udviklingsstøtte på 170
mill. kr. er Projekt Renovering det
hidtil største udviklingsprogram,
der er gennemført af By- og Bolig-
ministeriet. Der er samlet igangsat
mere end 100 demonstrations- og
udviklingsprojekter.

De mange projekter spænder
over et bredt felt fra præfabrikere-
de badeværelser, bygningsintegrere-
de solcelleanlæg over nye samar-
bejdsformer i byggeriet til anven-
delse af informationsteknologi i
byggeprocessen.

Projekt Renovering bidrager
også til internationalisering af den
danske byggebranche ved gennem-
førelse af demonstrationsprojekter i
udlandet.

Projekterne er fordelt på fire
indsatsområder:

•Renoveringens processer
•Renoveringens produkter
•Internationale demonstra-

tionsprojekter
•Byøkologiske demonstrations-

projekter
Målt i både bevilling og antal delta-
gere fremstår Projekt Renovering
som et af de seneste års største
offentlige erhvervsfremmende initi-
ativer rettet mod byggebranchen.

Projekt Renovering slutter 1.
juni 1999, og evalueringen af pro-
jektet foregår på flere måder. PLS-
Consult har udarbejdet en ekstern
erhvervsmæssig evalueringsrap-

port, og der er afholdt fire faglige
temasemiarer i foråret 1999 inden
for de fire indsatsområder.

Konklusioner og anbefalinger
fra seminarerne til renoveringssek-
toren udgives i forbindelse med
Projekt Renoverings afslutning.

Denne avis præsenterer syns-
punkterne fra aktører i og uden for
Projekt Renovering, det vil sige
medvirkende i projekterne - rådgi-
vere, entreprenører, producenter,
bygherrer og de fire formænd for
de fire indsatsområder samt PLS-
Consult.

Projektresultater og indhold kan
man læse om i de mange informati-
onsblade og rapporter, som udgives
af Projekt Renovering.

Bagest i avisen er en samlet liste
over projekter og projektledere i
Projekt Renovering.

2

Perspektiver for re-

novering og byggeri-

ets udvikling er

blevet debatteret på

Projekt Renoverings

4 faglige seminarer i

foråret 1999.

Flere af synspunk-

terne gengives i

denne debat-avis.

Foto: Pia Burmølle/
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at byggebranchen som helhed har
besvær med at øge produktiviteten
og under hensyntagen til renove-
ringsbranchens karakter, vil produk-
tivitetsstigninger på 2,5-3 % give
brancen et betydeligt løft - men
også fremstå som en udfordring,
hedder det i rapporten.

Fra byggebranchen har der lydt
kritiske røster om, at PLS Consult
har været for positive i sin evalue-
ring af Projekt Renovering. Dette
afvises klart af  Thomas Braa Ander-
sen.

“Af de omkring 50 udviklings-
projekter, som vi har vurderet, er
der kun kommet noget ud af 14 %
af projekterne.Vi lader nogle udta-
lelser fra interviewede projektlede-
re veje positivt, men vi har ikke
været superpositive, og vi har da
præget Projekt Renovering til at
moderere de forventninger til pro-
duktivitetsforbedringer, som man
havde på forhånd,” forklarer Thomas
Braa Andersen.

Kommercielle effekter
PLS Consult udpeger i rappor-

ten områder som vådrum, økologi-
ske produkter, adgangsforhold og
nye arkitektoniske løsninger ved
anvendelse af lette materialer som
klare kandidater til at høste kom-
mercielle effekter inden for 3-5 år.
Hvad angår eksportmuligheder, vil
det største potentiale - på kort sigt -
være produktinnovationer.

Konsulentfirmaet har desuden
tre forskellige udviklingsscenarier.
Ifølge det første scenarium er det
muligt at fastholde den dynamiske
udvikling i branchen, der nu er sat i
gang med Projekt Renovering, såle-
des at såvel produktiviteten, som
beskæftigelsen og eksporten vil sti-
ge frem mod 2015. Ifølge dette sce-
narium vil nettoomsætningen  stige
fra i dag 49 mia. kr. til 74 mia. kr.

Det andet scenarium antager at
de årlige produktivitetsstigninger
maksimalt er på 1,5 % frem til
2001, hvorefter det gradvist falder
tilbage i det “historiske produktivi-
tetsspor”. Det tredie og negative
scenarium forudser ligefrem tilba-
gegang i produktiviteten om nogle
år efter en lille produktivitetsstig-
ning på 0,5 %.

Af Carsten Jørgensen

Projekt Renovering har identifi-
ceret en række dynamiske
effekter, som gør det realistisk
at opnå årlige produktivitets-
stigninger på 2,5-3 % i renove-
ringsbranchen over de næste 5-
10 år. Men det forudsætter, at
aktørerne ikke læner sig tilbage
nu, mener konsulent Thomas
Braa Andersen fra PLS Consult,
der har udarbejdet en erhvervs-
økonomisk evaluering af Pro-
jekt Renovering.

“Projekt Renovering har startet pro-
cessen mod øget produktivitet i
byggebranchen ved at udvikle og
afprøve en række nye produkter og
metoder. Her og nu er der opnået
produktivitetsfremgang på 1,5 %,
hvis man tager udgangspunkt i de
projekter, der er gennemført og har
været succesfulde. For at øge pro-
duktiviteten yderligere kræver det,
at rammebetingelser og rutiner bli-
ver ændret, så der bliver skabt bed-
re incitamenter for bygherren og
lagt mere pres på de udførende til
at effektivisere renoveringsproces-
sen,” siger Thomas Braa Andersen.

PLS Consult noterer i sin ex-
post evalueringsrapport at årlige
produktivitetsstigninger på 2,5 - 3 %
ikke er store tal i sammenligning
med den øvrige industri. Men vur-
deret i et historisk lys, i forhold til

Den dynamiske 
effekt er 

skabt nu
Kvalitet bliver vigtigt

konkurrence-
parameter

Af Carsten Jørgensen

Folk vil fremover blive mere 
og mere bevidste om at bo i
ordentlige omgivelser. Derfor
er det forkert kun at tænke i
præfabrikerede bygningsdele i
den fremtidige byfornyelse. De
arkitektoniske løsninger skal
også udvikles, mener arkitekt
Anna Maria Indrio, partner i
C.F. Møllers Tegnestue.

PLS Consult  konkluderer i sin eva-
lueringsrapport for Projekt Renove-
ring, at kvalitet og arkitektur bliver
et vigtig konkurenceparameter på
længere sigt, hvilket Anna Maria
Indrio er helt enig i.

“Jeg kan mærke, at kvalitet er
ved at blive et konkurrenceparame-
ter. God byfornyelse er ikke kun et
spørgsmål om at forbedre de tekni-
ske installationer. Det handler også
om at udvikle løsninger, som kan
give bygningerne et arkitektonisk
løft og give beboerne mere kvalitet
i deres omgivelser,” siger Anna
Maria Indrio.

Hun har blandt andet projekte-
ret den meget roste tilbygning til
Statens Museum for Kunst og er
også kvinden bag den flotte,
arkitektoniske renovering 

af ejendommen Abel Cathrines
Gade 8-10 på Vesterbro i Køben-
havn. Hun deltager i  By- og Bolig-
ministeriets Arkitekturforum, og i
Projekt Renoverings regi er hun
involveret i tre forsøg: Flora-projek-
tet og solvæg-projektet i Hedebyga-
de-karreen samt demonstrations-
projekt København-Berlin, hvor
arkitekter udveksler erfaringer og
løsninger.

Håndværkere der kan alt
Anna Maria Indrio mener ikke,

at øget præfabrikation af bygnings-
dele er vejen frem mod bedre reno-
vering.

“En forøget industrialisering af
små komponenter er udmærket,

Byfornyelse handler ikke

kun om at forbedre de

tekniske installationer.

Bygningerne skal have et

arkitektonisk løft, og

beboerne skal have mere

kvalitet i deres omgivelser,

mener Anna Maria Indrio

fra C.F. Møllers Tegnestue.
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men jeg er meget skeptisk overfor
denne specialisering, hvor man be-
gynder at fremstille hele badeværel-
ser på fabrikker. Det er svært at få
dem tætte og at få dem installeret,”
siger hun.

“Den mest effek-
tive måde at billig-
gøre renoveringen er
at koordinere arbej-
det på byggepladsen
bedre. Man skal få
fagforeningerne til at
tillade, at håndvær-
kerne kan bryde fag-
grænser, så de samme
håndværkere udfører
hele renoveringspro-
jektet,” foreslår Anna
Maria Indrio.

Bedre design
C.F. Møllers Teg-

nestue er blandt de
arkitektfirmaer, som
har beskæftiget sig
med byfornyelse i
mange år. Ifølge Anna Maria Indrio
er arkitektens udfordring at finde
bygningens sjæl og at forstå det
historiske spor og derefter bringe 
et lag af nytænkning ind i den valg-
te løsning.

“God arkitektur i byfornyelsen
behøver ikke at koste mange penge.
Det første lag i arkitektens arbejde
er oftest at tænke i lys og derefter
vælges materialer. Selvfølgelig er der

en vis overens-
stemmelse mellem
kvalitet og penge,
men kvaliteskro-
nerne udgør som
regel meget lidt i
det samlede pro-
jekt,” anfører hun.

Økologisk
renovering er deri-
mod dyrere, og
her mener Anna
Maria Indrio, at
forskerne har en
stor opgave foran
sig.

“Der mangler
forskning i energi-
besparende løsnin-
ger, og inden for et
område som køk-
kener forskes der

også alt for lidt. Problemet er, at det
kun er leverandørerne selv som for-
sker i nye produkter. De lægger ofte
kun vægt på det funktionelle og
ikke designet. Selv forsker jeg lidt i
solceller, fordi jeg mener, der er et
stort behov for at udvikle designet
af de solceller, vi har i dag,” siger
Anna Maria Indrio.

“En forøget 

industrialisering af

små komponenter

er udmærket, men

jeg er meget skep-

tisk overfor denne

specialisering, hvor

man begynder at

fremstille hele

badeværelser på

fabrikker.”

Produktiviteten kan øges

med flere procent om året i

dekommende år, hvis

aktørerne undlader at

læne sig tilbage, mener

Thomas Braa Andersen.
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give bedre arkitektur, men der
mangler ofte dokumentation for, at
det har noget med økologi og miljø
at gøre,” siger Anders Svensson.

Kemikalieforbrug undervurderes
Han undrer sig over, at energi-

forbruget i mange af de økologiske
forsøgsprojekter under Projekt
Renovering ikke har været højere
prioriteret, og over at der ikke har
været en fælles målestok for alle
projekter.

„Målene for energibesparelser
har været uklare. Ofte har det ikke
været angivet, om besparelserne er
pr. lejlighed eller pr. kvadratmeter,”
siger Anders Svensson, der dog også
mener, at mange projekter indehol-
der rigtig gode elementer og ideer.

Et område som kemikaliefor-
brug er helt fraværende i økologi-
projekterne under Projekt Renove-
ring, hvorimod det har høj prioritet
hos Anders Svensson og White Arki-
tekter AB, der blandt andet har stået
for flere økologiske/sunde skole-
byggerier for henholdsvis Lund og
Malmö Kommune.

Kemikalieforbruget er stort i
byggeriet, og det har en stor effekt
på helbredet. I byggeriet af Östre

Af Carsten Jørgensen

En af årsagerne til, at økologisk
renovering ikke er slået særlig
meget igennem, er, at økologi
bliver betragtet som noget spe-
cielt eller magisk.

Men det er det ikke. Økologisk
renovering handler i høj grad om at
reducere energi- og kemikaliefor-
bruget og om et mere bevidst mate-
rialevalg, mener arkitekt Anders
Svensson fra White
Arkitekter AB i Malmö.

„Det handler om at
få det store brede byg-
geri med i en økolo-
gisk omstilling, så øko-
logi ikke er noget man
kun forbinder med
specialbyggeri og for-
søgsprojekter. Derfor
bør man i hver eneste
renoveringsprojekt ind-
føre et økologiansvar,
der opstiller mål for
forbruget af energi,
kemikalier og materia-
ler, på samme måde
som der eksisterer byg-
herreansvar og rådgiveransvar,”
foreslår Anders Svensson.

Begrebet økologisk byggeri
giver ofte anledning til store diskus-
sioner og forvirring. Fagfolk er sjæl-
dent enige om, hvad der er rigtigt
økologisk, og hvad der kun er delvis
økologisk.Anders Svensson, der
opponerede mod formandsrappor-
ten på Projekt Renoverings Økolo-
giseminar den 24. marts, efterlyser
derfor konsekvent hardfacts i byg-
geprojekter, der kalder sig økologi-
ske.

„Der foregår meget attribut-
tænkning, hvor eksempelvis en glas-
karnap med grønne planter hyldes
for at være økologisk.Attributtænk-
ning er ikke en fejl, for det kan ofte

Torn Skolen i Lund har man udreg-
net, at man kunne reducere det nor-
male kemikalieforbrug fra 80 til 2,5
tons ved at afstå fra at anvende gifti-
ge spartel- og lim-typer - reelt endte
forbruget dog på ca. 5 tons, men sta-
digvæk et betragteligt resultat.

„Kemikalieforbruget er rimeligt
let at måle. Det handler ikke om
merarbejde men mere om måden, vi
tænker på. Man bør i projekterne
også beregne hvor meget, der rives
ned, hvor meget der smides væk, og

hvor meget der kommer
ind af nye materialer,
hvis dokumentationen
for økologisk renovering
skal være til stede,”
mener Anders Svensson.

Krav fra myndighe-
der Byggeriets størrelse
er også afgørende for
miljøbelastningen.White
Arkitekter AB, der er et af
Sveriges førende arkitekt-
firmaer, forsøgte at over-
bevise kommunen om, at
man skulle skære et nyt
skolebyggeri ned fra
5000 til 4000 kvadratme-
ter - og placere 20 % af

undervisningsaktiviteterne uden-
dørs - for at spare ressourcer. Det
lykkedes dog ikke.

Anders Svensson mener, at der
fra myndighedsside skal opstilles
mål for energi- og materialeforbru-
get i byggeriet.

„For eksempel kan man vedtage
en målsætning om, at vi om 10 år
skal skal have et 30 % mindre mate-
rialeforbrug i byggebranchen, end vi
har i dag.

Jeg tror, det er nødvendigt, at
myndighederne griber ind for at
fremme økologien. Især blandt byg-
gevareproducenter er der mange,
som ikke frivilligt ønsker at omstille
sig,” siger Anders Svensson.

Ressourceforbruget 
skal i fokus

Anders Svensson 

foreslår, at man 

i hver eneste 

renoveringsprojekt 

indfører et økologi-

ansvar, der opstiller 

mål for forbruget af 

energi, kemikalier 

og materialer.
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Af Carsten Jørgensen

Som byggevareproducent kan
man have stort udbytte af at
deltage i demonstrationsprojek-
ter i udlandet. Men det forud-
sætter, at projektet passer ind i
den strategi, man har på det
pågældende tidspunkt, og at
projektet gennemføres hurtigt
og professionelt, mener direk-
tør Claus Reinhold fra Danfoss
Bygningsautomatik Division.

Danfoss er således godt tilfreds
med for nylig at have deltaget i pro-
jektet “Merisolering af eksisterende
boligblokke” i den polske by Na
Skraju sammen med blandt andre
COWI Consult, selv om koncernen
faktisk har været i Polen i 10 år og
har haft produktion dér i otte år.

“Vi tror, det har givet Danfoss
mere at være med i dette demon-
strationsprojekt, men vi ved det
ikke, for effekten kan ikke umiddel-
bart måles,” fortæller Claus Rein-
hold.

Ifølge Danfoss-direktøren bør
man som eksportinteresseret byg-
gefirma gøre op med sig selv, om
man vil være med i et demonstrati-
onsprojekt eller et udviklingspro-
jekt, da der er tale om to meget for-
skellige ting.

“Demonstrationsprojekter kan
være meget vigtige for os som byg-
geleverandører, hvis det passer ind i
den strategi, vi har på det pågæl-
dende tidspunkt. Hvis ikke det gør
det, er der ingen grund til at være
med. For at et demonstrationspro-

jekt får succes, set fra en byggeva-
releverandørs side, kræver det først
og fremmest, at det bliver hurtigt
gennemført. Det nytter ikke noget,
at projektet afsluttes, når man ikke
længere markedsfører de produk-
ter, som indgik i projektet. Så står
man meget værre, end hvis man
ikke havde været med,” siger Claus
Reinhold.

Åbenhed og professionalisme
Det duer ikke at deltage i et

demonstrationsprojekt med blot en
prototype på et produkt. For hvis
projektet bliver en succes, skal man
efterfølgende være klar til at levere
produktet, når det efterspørges,
påpeger Claus Reinhold. Hvis det
blot handler om at vise et enkelt
produkt frem, som man ikke er i
gang med at serieproducere er det
et udviklingsprojekt

“Det er også vigtigt med fuld
åbenhed. Man kan ikke være med i
et demonstrationsprojekt sammen
med partnere på et lokalt marked
og så tro, at man kan holde noget
for sig selv. Det, der skal frem, det
skal frem - og resten skal man lade
være med at omtale. Hvis ikke man
snakker det lokale sprog, i dette
tilfælde polsk, må al kommunikati-
on foregå på engelsk også indbyr-
des blandt de danske deltagere,”
mener Claus Reinhold.

Danfoss kunne ikke drømme
om at sende danske medarbejdere
ned for at deltage i demonstrations-
projektet i Polen.

“Det er en selvfølge for Dan-
foss, at vi inddrager vores polske

Kodeordene for dansk succes på
potentielt store markeder som
Tyskland og Polen i fremtiden er
det avancerede, det raffinerede
og det specielle, mener direktør
Michael Frisch-Jensen fra bolig-
selskabet DAB, som formand for
de internationale projekter un-
der Projekt Renovering.

“Den enkle og trivielle produktion
skal de lande, der er i økonomisk

stagnation - og som har betydelig
arbejdsløshed - nok vide at ordrene
lokalt. Ikke mindst for danske rådgi-
vere vil kravet om noget avanceret
eller noget specielt, enten leveret
som selvstændige ydelser eller som
dele af samlede ydelser, være helt
afgørende for succes,” siger Michael
Frisch-Jensen.

Konklusionen drages på bag-
grund af hans faglige evaluering af
de 21 gennemførte demonstrations-

Tyskland også i fremtiden,” siger
Jørgen Skovgaard Vind.

Han begrunder blandt andet sit
udsagn med, at Tyskland tegner sig
for næsten 40 % af den danske byg-
gevareeksport (6,5 mia. kr.) i den
seneste opgørelse fra 1997. Sverige
på andenpladsen aftager cirka  10
%. Samtidig viser en opgørelse over
investeringer i renovering/vedlige-
holdelse i forhold til de samlede
byggeinvesteringer, at Tyskland
mangler 30-35 % for at nå op på
det danske og skandinaviske niveau
for renoveringsinvesteringer.

Jørgen Skovgaard Vind forven-
ter især stor efterspørgsel på ener-
gibesparelser i den eksisterende
boligmasse - ikke mindst fordi den

nye rød-grønne forbundsregering
ønsker at vise en stærk miljøprofil
og sandsynligvis kommer med et
lovudspil om emnet i nær fremtid.

“30 millioner boliger er bygget
før 1982, hvor nye energikrav blev
indført. Blot 3,5 millioner af boliger-
ne ligger i den østlige del af landet.
Af Tysklands ca. 36 mio. boliger, lig-
ger kun ca. 7 mio. i det tidligere Øst-
tyskland. Halvdelen af disse 7 mio.
boliger er renoveret siden genfore-
ningen. Så det helt store renove-
ringsmarked for energirigtige
løsninger ligger altså i vest, men jeg
vil anbefale interesserede danske
virksomheder at koncentrere sig
om et nøje udvalgt geografisk områ-
de,” forklarer Jørgen Skovgaard Vind.

Af Carsten Jørgensen

Selv om tysk byggeri i de sene-
ste år har været ramt af lavkon-
junkturer, udgør vores sydlige
naboland fortsat det suverænt
største marked for byggeeks-
port. Og perspektiverne fremo-
ver tegner særdeles lovende,
hvis ellers danske aktører for-
mår at tilpasse sig den anderle-
des tyske byggebranchekultur,
mener bygge- og anlægsråd Jør-
gen Skovgaard Vind fra ambas-
saden i Berlin.

“Det er Tyskland det drejer sig om,
når det gælder dansk byggeeksport,
og jeg tror, der er meget at hente i

Tyskland er fremtiden for den dygtige købmand

For at et demonstrations-

projekt får succes, set fra

en byggevareleverandørs

side, kræver det først og

fremmest, at det bliver

hurtigt gennemført, påpe-

ger Claus Reinhold.
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for sig selv”
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siger Jørgen Skovgaard

Vind.
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Det helt store renoveringsmarked 

for energirigtige løsninger 

ligger i vest, men jeg vil anbefale

interesserede danske virksomheder 

at koncentrere sig om et nøje 

udvalgt geografisk område

medarbejdere i demonstrati-
onsprojektet dernede. Når vi i
lande har lokal produktion, er
det lige så meget for at vise,
at vi vil være på det marked,
som det er fordi, det er bil-
ligt at producere der,” for-
klarer Claus Reinhold.

Nye markeder i Øst-
europa

Danfoss deltager
fortsat i demonstrati-
onsprojekter i Tysk-
land, selv om man i
kraft af 50 års tilstede-
værelse på markedet er godt
kendt dernede i forvejen. Men det
afhænger som nævnt af, om timin-
gen - præsentationen af et nyt pro-
dukt - passer ind i koncernens stra-
tegi. Derfor erklærer byggevarekon-
cernen sig også åben over for at del-
tage i nye demonstrationsprojekter i
udlandet gerne i samarbejde med
andre danske byggevirksomheder.

“Vi føler, vi i dag er godt etable-
ret i Polen og Tyskland og har umid-
delbart større interesse for at være
med i demonstrationsprojekter i
lande som Rumænien, Bulgarien,
Kina, Ukraine eller i Baltikum,” siger
Claus Reinhold.

Betragt Projekt Renove-

ring som en kvalificeret

brainstorm, hvaraf de

kommende års indsats

udledes, lyder opfordrin-

gen fra Michael Frisch-

Jensen.
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Sundt købmandskab
En række danske byggevirksom-

heder har ikke haft succes på det
tyske renoveringsmarked men er
rejst hjem med økonomiske tab
eller har set planlagte renoverings-
projekter glide dem af hænde. På
Projekt Renoverings afsluttende
temaseminar for internationale pro-
jekter i marts blev der talt meget
om danske og tyske mentalitetsfor-
skelle, og om at nogle danske firma-
er mere var fokuseret på at missio-
nere for dansk byggeadfærd end for
at lave forretning på tyske betingel-
ser.

“Tyskeren vil have klarhed og
gør meget ud af, at aftalegrundlaget
skal være veldefineret, og at kon-

og udviklingsprojekter ( samlet i 14
rapporter) i Tyskland, Polen,Tjekkiet
og Skotland.

Umiddelbart tegner eksportper-
spektiverne sig lysest for byggevare-
producenter, især inden for isole-
rings- og energisystemer, ventilation
og præfabrikerede bygningsdele,
mens entreprenører og rådgivere
generelt får svært ved at begå sig i
eksempelvis Tyskland og Polen.

“Det er dog ikke umuligt for
dygtige entreprenør- eller rådgiver-
firmaer at få fodfæste på disse mar-
keder. Men det må anbefales, at man
går sammen med lokale firmaer i
teams, der supplerer hinanden,”
mener Michael Frisch-Jensen.

“Generelt må det også anbefa-
les, at denne fire-årige periode med
internationale projekter under Pro-
jekt Renovering betragtes som en
kvalificeret brainstorm, hvoraf de

traktreglerne skal overholdes. Dan-
skeren er mere opsat på at opnå
resultater. Et eksempel: I udbudsma-
terialet er det angivet, at der skal
benyttes dørhåndtag nr. 23. Denne
type dørhåndtag har byggevareleve-
randøren ikke lige hjemme og der-
for vælger danskeren i stedet for
dørhåndtag nr. 24, som er lidt dyre-
re men ligner nr. 23. Da den tyske
bygherre inspicerer byggeriet, opda-
ger han fejlen og bliver bestyrtet.
For hvis danskeren har sat sig ud
over aftalen for dørhåndtag, hvad
kan der så ikke være ændret for
resten af byggeriet, tænker han.
Tyskerne er meget regelrette, og
ved hvad de vil have. Danskerne vil
bare være færdige og have et resul-

Dyrk det 
avancerede og 

det specielle

tat,” forklarer Jørgen Skovgaard Vind.
Han advarer danske firmaer

mod at gå ind i risikobetonede pro-
jekter i Tyskland.

“Man skal ikke bare være forhip-
pet på at få en ordre. Det kan jo
godt være, at man får tilbudt en
entreprise af en bygherre, som ikke
har kunnet afsætte den til andre på
grund af hans manglende kredit-
værdighed. Undersøg økonomien i
projektet, før du bruger en masse
tid og ressourcer på projektet, og 
gå ind i projektet med sund køb-
mandsfilosofi. Det handler jo om at
lave en god forretning for begge
parter,” lyder bygge- og anlægsrå-
dens opfordring til den danske byg-
gebranche.

Markedsmuligheder i fremtiden
“Jeg tror meget på eksport af

byggevarer. Det er helt sikkert det,
der skal bære vores byggeksport til
Tyskland. Men jeg tror også meget
på totaltkoncepter - det kan fx være
sanering og renovering i totalentre-
prise. Husk på, at man ikke har så
meget arbejdsløshed i Vest som i
Øst. I de østtyske byer har man en
arbejdsløshed på 25 %, i Vesttysk-
land er man nede på 9-10 %. Der vil
altså være en mulighed for at dan-
ske håndværksfirmaer måske kan få
nogle opgaver,” mener Jørgen Skov-
gaard Vind.

Byggevarer til varmeanlæg, ener-
gisparende foranstaltninger, herun-
der efterisolering, vil ifølge bygge-

attachéen helt sikkert komme til at
opleve bedre tider, blandt andet for-
di de tyske priser på isoleringsmate-
rialer er steget meget på det sene-
ste.

Som samlet gruppe vil danske
rådgivere derimod få det svært på
det tyske renoveringsmarked.

“Forudsætningen er i hvert fald,
at man etablerer sig som et tysk fir-
ma, hvis éns projekter kræver direk-
te kundekontakt. For byggevarepro-
ducenter er det knap så afgørende,
idet man ofte vil afsætte sine varer
via et tysk firma,” siger Jørgen Skov-
gaard Vind.

kommende års indsats udledes. For
eksempel kan man forestille sig, at
kombinationer af de forskellige del-
tagende hold og emner, kan åbne
nye muligheder for internationale
fremstød,” tilføjer formanden for de
internationale projekter.

Demonstrations-
projekt bærer 

byggevarer frem
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2524 · Streger for en krone  

Til organisationsfolder for Slots- og Ejendomsstyrelsen tegnede jeg vignetter af samtli-

ge 14 slotte, der hører under styrelsen.

Da Den Kongelige Staldetat fyldte 300 år i 1990 designede jeg logo og jubilæumsmateriale.
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Drengestreger · 2726 

Illustrerede

HVERDAGE
Foto: Pia Burmølle Hansen

Hvor 
skal man nu

begynde?

Morgenkaffe 
og et godt bagland 
er hoveddrivkraften!

I ny og næ, ved 
særlige opgaver tages

»tænketanken« 
i brug...

- De »huslige pligter«
skal også passes...

Hjem, kære hjem...
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Drengestreger · 2928 

Illustrerede

HVERDAGE

I La Cuisine 
du Maroc ordner 

Elbaz og jeg verdens-
situationen.

Trykstart på bladet
» VirksomNyhed« hos Leif Nielsen i 

Trekroner Tryk & Grafik.

»Plankeværk«
På Galleri Syd i Sønder Alslev på Falster,

- et stenkast fra Corselitze...

Drengestreger 173x160 mm  05/09/02  13:37  Side 28



Drengestreger · 3130

Illustrerede

HVERDAGE

Zoologisk Have ligger kun et stenkast 
fra min bopæl, så jeg er tit derinde og slå et par streger

og for at høre hvordan det går i ZooButikken.

Lissy Boesen · Steen Malberg · Carsten Hansen · Else Bering

Inge Falkentorp Rein · Karen Højgaard · Elna Christiansen 

Annette B. Nielsen · Helka Hautamäki Agerup · Flemming H

Kunstnergruppen »Zoorealisme«.
Vi er ti kunstnere, der mødes og inspirerer hinanden 

og dyrker udstillingssamarbejde. Skulpturer i stentøj, beton 
og bronce, samt tegning, grafik og maleri.
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32  · Årsberetninger 33

Årsberetninger for Direktoratet for Københavns Skatte- og Registerforvaltning. Produceret med den nyinfførte
computerteknik i 1994. Ellers var den normale arbejdsgang at producere en rentegning på målfast papir, hvorpå
indkøbt sats blev monteret sammen med skæremærker og markering af illustrationer og toneplader. Herefter gik
rentegningen med akvareltegninger til repro og scanning som resulterede i et sæt film og en chromalin/match-
print. Det er altsammen historie de fleste steder, hvor tryksagen nu udføres og færdiggøres digitalt på tegnerens
computer og overføres direkte til trykkeriets offsetplader (CTP/computer to plate).
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Konferencecentret Egelund · 3534

Jesper Arved Nielsen, som desværre døde alt for ung, var en entusiastisk og idérig forlagsleder for DA-Forlag.
Jeg havde den glæde at løse en række spændende opgaver for ham. Imellem opgaver med bogomslag og illu-
stration foreslog Jesper mig at kigge på Konferencecentret Egelunds gamle logo. I 1997 designede jeg nyt logo,
brevpapir, menukort, servietter og konferencerekvisitter til Egelund som er Danmarks yngste slot.

E G E L U N D

Konferencecentret 

Egelund

Fredensborgvej 71

Postboks 29

3480 Fredensborg
Eftersendes ikke ved vedvarende adresseforandring
men tilbagesendes med oplysning om ny adresse.

E G E L U N D

Konferencecentret

Egelund

Fredensborgvej 71 

Postboks 29 

3480 Fredensborg 

Telefon 48 48 08 00

Telefax 48 48 42 80
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Fornyelse · 3736

Designmanual med detaljerede forlæg for årsberetninger, pjecer, temablade, brevpapir, visitkort, labels, kon-
volutter, brevchecks, T-shirt, pencils, tasker, standardannoncer, stillingsannoncer, skilte etc. 36 sider i A3-for-
mat og i A4-format til de regionale afdelinger.

BY
FO

R
N

Y
EL

SE
 

D
A

N
M

A
R

K

150mm

Ryg.
Sort T-shirt. 
3 farver. 
Logo står normalt
og 
logotype kantes 90°.

70 mm

BYFORNYELSE DANMARK

BYFORNYELSE DANMARK
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ÆR K
S T E D
E R N
PÅ HOWITZVEJ

Logotype · 3938

Det har altid kildet lidt i maven når jeg har fået den ansvarsfulde opgave at designe et nyt logo. Det er ikke ble-
vet mindre sjovt at arbejde med, efter indførelse af computerteknikken i tegnefaget.
1. Formidlingsrådet. 2.Værkstederne på Howitzvej. 3. Dalsup. 4. Foslag til Ingeniørforeningen i Danmark. 5. Papirgros.

6. ASG Exact. 7. Sigma Entreprise. 8. Boutique Anne Lise Ravn. 9. Elfor, dansk eldistribution.TS Transport-Service.

1.
2. 3.

4.

7.

5.

8.

10.

6.

9.
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Bogomslag · 4140 

Mange spændende opgaver har jeg

løst for Københavns Erhvervscenter.

Det startede som »Erhvervskontoret«

på Rådhuset. Idag det lange navn:

Erhvervscenter TIC København-

Frederiksberg.

Bogillustrationer og omslag for

DA-Forlag og DIKE.

Københavns 
Kommunes
nyhedsbrev 
til erhvervslivet
Nummer 2 
Maj 2000

Virksom

N
Y

H
E
D

Første spadestik
i Ørestaden

FULD TRYGHED
-OG PENGENE
TILBAGE

Medicinalfirmaet Ferrings bygning på 20 etager

bliver den første i Ørestaden. Forleden kunne

Københavns overborgmester Jens Kramer

Mikkelsen tage det første spadestik.

I den anledning sagde overborgmesteren, 

at vi alle har et ansvar for, at udviklingen 

fortsætter. 

“For seks år siden var den eneste kran i 

København den, der blev brugt til elastik-

spring. Siden har situationen ændret sig 

markant. Jeg fornemmer i dag en opti-

misme og en tro på fremtiden, når jeg 

taler med repræsentanter for erhvervslivet.”

I København har der de seneste år været 

mange kraner på spil og mange snore, 

der skulle klippes over. 

Læs videre på side 3.

Ny VirksomNyhed
Regelmæssige læsere af
VirksomNyhed vil alle-
rede have konstateret,
at nyhedsbrevets sidetal
er blevet fordoblet.

To af de ekstra sider er
afsat til annoncer.
Annoncepriser mv. findes
på side 2 i nyhedsbrevet.
Det større sidetal giver
mulighed for at bringe
stof af en anden slags
end sædvanligt. Det kan
blive interviews eller
por-trætter af spændende
virk-somheder – f.eks.
virksomheder der har
modtaget rådgivning hos
Kø-benhavns
Erhvervscenter eller del-
taget i projekterne
”Sparring med Erfa-ring”
eller PLATO.
VirksomNyhed vil natur-
ligvis fortsat bringe den
sædvanlige information
fra Københavns Kommu-
ne.

Med et medlemsskab af DANA a-kasse er du sikret dagpenge,

efterløn og andre ydelser. Det gi’r tryghed som selvstændig.

Også hvis det går galt! Vi kender vilkår og regler til bunds

og sætter det enkelte medlem i centrum. 

DANA er landsdækkende og har mere end 40.000 medlemmer. 

Ring til DANA på 70 21 75 75 eller besøg 

vores hjemmesider www dana akasse dk
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LANDSSTÆVNE · BORNHOLM
2OO2

Logoskitser til konkurrence · 4342

LANDSSTÆVNE  BORNHOLM 2OO2

Vinder af logokonkurrence for Dansk

Sløjdlærerskole. Præmien var en læ-

rerhøvlebænk med tilhørende værktøj,

som jeg har haft megen glæde af.

Logokonkurrencen for Landsfore-

ningen for Bedre Hørelse i 1981.

Indkøbt uden for konkurrencen.
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Stregvignetter · 4544

Informationspjece for Danisco Destillers som fortæller om maga-

sinbygningen fra 1801, Calleboe Bastion Christianshavn.

C

Som støtte/staffage til fotografier lægger
jeg ofte stregvignetter ind hist og her som
en slags »vandmærke«.
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Drengestreger · 4746 ·Toni Armatur 

Vignetter for Toni Armatur A/S. T-line og Krydsgreb.

Det nyudviklede og anderledes spændende

arbejdstøj WorkZone blev lanceret i en frisk

grafisk linie med signaleffekter.

WATCH OUT
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SS Ø R E N E N

»At cykle er at leve« · 4948 

Møder og opgaver i byen når jeg på cykel, hvor jeg samtidig får gode idéer. Jeg lader
op, og deltager i byens puls. Og så fik jeg sør’me også solgt et logo til min gode cykelsmed
Søren Sørensen.
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BBAALLSSAAMMIICCOO

Monari Federzoni · 5150

KOKKE-TIPS
Lidt Monari Feder�
zoni Balsamico Vin�
eddike fra Modena
i omeletten før den
stivner gør smagen
delikat� Tilsæt f�eks�
også letstegte løg�
parmesan og persille�

�

TOMATSUPPE MED BALSAMICO
��  ssppsskk��  oolliivveennoolliiee
������  ffllååeeddee  ttoommaatteerr  ((eevvtt��  ffrraa  ddååssee))
��  ssaallvviiee��  eelllleerr  llaauurrbbæærrbbllaaddee
��  ssttoorr  ssppsskk��  MMoonnaarrii  FFeeddeerrzzoonnii  BBaallssaammiiccoo  
VViinneeddddiikkee  ffrraa  MMooddeennaa  
��//		  lliitteerr  hhøønnsseebboouuiilllloonn

Kog olie� krydderier sammen med salt og 
hakkede tomater i �
��� minutter og 
fjern gryden fra ilden� Fjern salvie/
laurbærbladene� tilsæt bouillon og 
lad suppen koge op� Tilsæt derefter 
balsamico vineddike og rør godt�

TOMATSALAT 
BBøøffttoommaatteerr
MMoonnaarrii  FFeeddeerrzzoonnii  BBaallssaammiiccoo  VViinneeddddiikkee
SSaalltt��  ppeebbeerr
BBaassiilliikkuumm��  mmoozzzzaarreellllaa��  jjoommffrruuoolliivveennoolliiee��

Bøftomater skæres tværs igennem som rundstykker� 
Fladerne pensles med Monari Federzoni Balsamico og 
drysses med salt og peber� Luk tomaterne sammen igen og lad
dem hvile i køleskabet i et kvarter� Tomaterne får en hel speciel
smag og kan bruges i salater� og f�eks� med mozzarella og friske
basilikumblade og dryppet med jomfruolivenolie�

KOKKE-
TIPS
Grøntsager som
salat og bønner
samt desserter
med frugt har godt
af nogle dråber
Monari Federzoni
Balsamico
Vneddike fra
Modena eller en
balsamdressing�
det understreger 
smagen

	

Nyristede skiver af italiensk brød
bliver til lækkerbiskener med en
tapenade af ����  ssoorrttee  oolliivveenn uden
sten� ��  ssoollttøørrrreett  ttoommaatt�� ��//��  ssppsskk��
bbaallssaammiiccoo�� Ingredienserne
blendes og smøres på de små
stykker brød�

ANTIPASTI MED MONARI FEDERZONI BALSAMICO

I Italien� hvor balsamico vineddiken
kommer fra� hedder de små forret�
ter antipasti� Der serveres gerne
flere forskellige på én gang� F� eks�
ttyynnddee��  ttyynnddee  sskkiivveerr  aaff  lluuffttttøørrrreett
ookksseekkøødd  ��  bbrreessaaoollaa  ��  rruulllleett  ssaamm��
mmeenn��  ssaatt  ppåå  eenn  ttaannddssttiikkkkeerr  oogg
mmaarriinneerreett  ii  ��  ssppsskk��  oolliivveennoolliiee��  ��
ssppsskk��  MMoonnaarrii  FFeeddeerrzzoonnii  BBaallssaammiiccoo
VViinneeddddiikkee  ffrraa  MMooddeennaa��  ssaafftteenn  aaff
eenn  hhaallvv  cciittrroonn  oogg  lliiddtt  oorreeggaannoo��

VVaaggtteellæægg stegt som spejlæg er
lækre dryppet med bbaallssaammiiccoo��  

Eller porrer i Monari Federzoni
balsamico: TTyynnddee��  lleettkkooggttee  ppoorrrreerr
overhældes� mens de stadig er lu�
ne� med en blanding af ��  ssppsskk
oolliivveennoolliiee��  ��  ssppsskk��  cciittrroonnssaafftt��  ��
ssppsskk��  bbaallssaammiiccoo��  ��  ffiinntt��hhaakkkkeeddee
hhvviiddlløøgg��  ssaalltt  oogg  ffrriisskkkkvvæærrnneett  ppeebbeerr��
De kan serveres sammen med
grillede ppeebbeerrffrruuggtteerr��  som skindet
er trukket af� hvorefter peber�
frugterne er skåret i strimler og
overhældt med oolliivveennoolliiee��  hhaakkkkeett
ppeerrssiillllee  oogg  hhaakkkkeeddee  hhvviiddlløøgg��

�


KOKKE-
TIPS
Hvide bønner
“iklædes” oliven�
olie og balsamico
vineddike fra
Modena� tyndt�
skårne løg� små
spinatblade og 
små stykker 
tunfisk fra dåse

OKSEMØRBRAD
ii  bbaallssaammiiccoo��ssaauuccee

Et stykke ookksseemmøørrbbrraadd sauteres i olie på 
en hed pande i ��	 minutter og tages op� 
Olien hældes af panden� og eett  sskkvvæætt  
bbaallssaammiiccoo  ffrraa  MMoonnaarrii  FFeeddeerrzzoonnii hældes 
i panden sammen med lidt ssaalltt��  

Mens kødet holdes varmt� koges balsamico’en 
ind� til den bliver en smule karamelagtig� 
Kødet skæres i tynde skiver og overhældes 
med balsamico�saucen� 

En variant er at koge ��//��  ddll  MMoonnaarrii  FFeeddeerrzzoonnii
BBaallssaammiiccoo ind til ca� en trediedel� Tilsæt derefter
okse� eller kalvebouillon og lad saucen koge op�

BALSAMICO-GLASE
OOggssåå  eenn  bbaallssaammiiccoo��ssaauuccee

��  ddll  MMoonnaarrii  FFeeddeerrzzoonnii  BBaallssaammiiccoo  
VViinneeddddiikkee  ffrraa  MMooddeennaa��  		  ssppsskk��  hhoonnnniinngg

Hæld balsamico i en kasserolle� varm væsken 
op til nær kogepunktet og tilsæt hhoonnnniinngg��  
Lad saucen simre� til den er reduceret til 
ca� en fjerdedel� Lad derefter saucen stå køligt� 
Klar til brug efter ca� �� timer� 

��



  ggrraamm  jjoorrddbbæærr
��  ssppsskk��  MMoonnaarrii  FFeeddeerrzzoonnii  BBaallssaa��
mmiiccoo  VViinneeddddiikkee  ffrraa  MMooddeennaa
		  ssppsskk��  ssuukkkkeerr  
((eevvtt��  ““cciittrruussssuukkkkeerr””��  ssoomm  eerr  eenn
bbllaannddiinngg  aaff  sskkaalllleenn  aaff  ��  uusspprrøøjj��
tteeddee  aappppeellssiinneerr��  sskkaalllleenn  aaff  ��
uusspprrøøjjtteeddee  cciittrroonneerr  ssaammtt  eenn  
kkoopp  ssuukkkkeerr��  CCiittrruusssskkaalllleenn  bbllaannddeess
ggooddtt mmeedd  ssuukkkkeerreett  oogg  
bbllaannddiinnggeenn  kkaann  ssttåå  
nnooggllee  ddaaggee  ii  kkøølleesskkaabb))

Jordbærrene skæres i kvarte�
sukker og balsamico piskes 
sammen og blandes med 
jordbærrene� 
Marinér køligt i 
mindst � time og 
server med fløde�
skum eller is�

KOKKE-
TIPS
En knivspids sukker
og en skefuld
Monari Federzoni
Balsamico Vineddike
fra Modena gør godt
i den hjemmelavede
tomatsauce til pasta�

��

SYRLIG-SØD FINALE

eelllleerr  vvaanniilllleeiiss  mmeedd
ssaauuccee  aaff::  
����

����



  ggrraamm  ffrriisskkee
eelllleerr  ooppttøøeeddee  hhiinnddbbæærr
eelllleerr  bbrroommbbæærr��  ddeerr
ttrræækkkkeerr  ii  ������  ddll  MMoonnaarrii
FFeeddeerrzzoonnii  BBaallssaammiiccoo
VViinneeddddiikkee  ffrraa
MMooddeennaa�� gnides gen�
nem en sigte� blandes
med ��



  ggrraamm  rrøørr��
ssuukkkkeerr og koges et par
minutter ved stærk
varme� til massen er
tyk� Dressingen kan
også anvendes kold�

LUFTIG RIS 
A LA MANDE

Pressemeddelelser for at øge kendskabet til Monari Federzoni Balsamico Vineddike. Materialet bestod af årstidens

opskrifter og sluttede af med et lille opskrifthæfte i 120.000 eks. til førende supermarkeder i Danmark og Norge.
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Låg på tryksagen · 5352 · Metropak A/S

m
etropak

High Quality Twist Cap and Metalprinting

metropakmetropak

Twist Caps og Aluminium Caps 
af højeste kvalitet

Top quality Twist Caps 
and Aluminium Caps

Twist Caps und Aluminium Caps 
von höchster Qualität

m
etropak

High Quality Twist Cap and Metalprinting

metropakmetropak

Lukkemaskiner med 
avanceret transport system

Capping Machines with
Advanced Transport System

Verschließmaschinen mit 
hoch entwickeltes Transport System

m
etropak

High Quality Twist Cap and Metalprinting

metropakmetropak

Løntryk af højeste grafiske kvalitet

Metal printing in top quality graphics

Metalldruck von höchster 
graphischer Qualität in Lohnarbeit

»Allround«-opgaver for Metro-
pak A/S: Newsletter, imagebro-
churer, direct mails, udstillings-
plakater og lågdesign. Capsules Metropak en France

Med et nyt elegant design
på produktserier i 340 g. og
600 g. har den europæi ske
markedsleder, Schwartau-
werke igen markeret sin po-
sition på markedet.
Designet tilfredsstiller selv
den mest kræsne forbruger.

På et dynamisk marked, som
kræver hurtig tilpasning til nye
normer, har Schwartauwerke
vist sin styrke ved – på reko-
rdtid – at skrifte til nyt design.

Kundens krav til Metropak blev
præsenteret med en meget
stram køreplan, som i de 9 uger
forløbet varede - fra idéoplæg til
færdig produktion - stillede
store krav til alle involverede –
lige fra designer og marketing-
afdeling til produktionen.

Oplægget var en spændende
udfordring for vores reproafdel-
ing og trykkeri, idet der blev
stillet meget høje kvalitetskrav.
Ligeledes blev der lagt stor vægt
på ensartet farveintensitet for
samtlige 19 dekorationer.

Fordelene med kommuni-
kation via den  nyeste ISDN-
teknologi blev ud-nyttet opti-
malt, og i løbet af godt to uger
forelå de første færdige låg til
præsentation for forhandlerne.

Den sidste del af produktions-
fasen  blev nøje overvåget af
både nøglemedarbejdere fra
kunden og dennes profes-
sionelle AD´er. Herved sikrede
man optimalt hensyn til alle
enkelt-heder i den krævende
pro duktion.

Med en efterfølgende intensiv
reklamekampagne, tv-spots
samt ”point of sale”med trendy
personer som formidlere, har
Schwartauwerke på ny  vist sin
position som professionel
markeds-leder af konfekture i
Europa.

TWISTCAPNEWS
Nyhedsbrev fra Metropak nummer 1 april 1999

IHensigten med

en licitation er at

opnå det billigste

bud, men det er

på flere måder

dyrt at gennem-

føre en licitation.

EU-licitationer

offentliggøres idag

Ny trend
-for konfeture i glas

Firmen, die Metropak als 
Verschlusslieferant wählen, bekommen:

•Verschlüsse von hoher Qualität
•Perfekte Farbwiedergabe
•Sicherheit durch Qualitätskontrolle 
(u.a. Vacuum- und Visionkontrolle)

•ISO 9002 Zertifizierung
•Spitzenleistung durch effektive Service,
Logistik und Flexibilität

Twist 
Caps

metropak

TWIST
-O-

MATIC
Die TWIST-O-MATIC sichert:

•Umweltfreundlichere Produktion
•Verbesserung der Rentabilität
•Grössere Flexibilität
•Weniger Personal
•Verbesserung des Arbeitsmilieus

metropak
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Nye fartgrænser i Vadum · 5554 

Vejen til Danmarks store trykkeri, Color Print A/S, kræver tydelig skiltning.
Akvarelillustrationer i A2 format på 12 opslag.

Nu er det blevet tilladt at køre 
1.760.000 i timen.

Invitation til en by i provinsen. 
Hvor det er tilladt at køre hurtigt.
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5756 · Kridtstreger til koncernen 

Koncerninformation for Bruhn/Canon 1997 i forbindelse med Bruhn’s 75 års jubilæum.
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Neopastel ·  5958

Indbydelse til præsentation af »Fremtidens kontor«.
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60 · »Frimærkeskitser« 61

»Frimærkeskitser« udført med klip, klister og markere, i halv
størrelse. Min almindelige måde at lave udkast på inden com-
puterens indtog i midten af halvfemserne. Pjece om akademi-
kerklubber i private virksomheder.
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I den lille sprække mellem tankstationen og vinlageret har Charlotte Smith fået plads til »Varehuset« Smith &
Smith. Gedigent kunsthåndværk og havemøbler i en dekorativ blanding af nye og gamle brugsting.

Smith&Smith

6362 · Markedsdag i Rørvig 
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6564 · Hårdtbrændte streger 

At arbejde med de “grove” keramiske glasurer og

farvekridt er en spændende kontrast til akva-

relmaleriet. - Det er lige spændende hver gang

de brændte emner tages ud af ovnen.
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Stentøjsstreger · 6766
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Sällskapsstreger · 6968

Akvarel fra Amos Andersons Konstmuseum i Helsingfors centrum. Museet blev interesseret i billedet og bestilte det som

postkort i to udgaver, som jeg producerede til deres museumsbutik.

Nordiska Akvarellsällskapet afholdt censureret udstilling “Nordisk Akvarel 2001”. Jeg fik fire akvareller med i

vandreudstillingen på tre kunstmuseer i Finland: Amos Anderson Konstmuseum i Helsingfors 2001. Kunstmuseet i

St. Michel 2001. Österbottens Museum i Vasa 2002.
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Bulbjerg · 7170 · Fem streger vestlig retning 

Jeg ser et stort løvehoved med snuden helt ude i strandkanten. Siden 1986 har jeg malet mig gennem lokalom-
rådet Hjardemål Klit/Frøstrup/Lild Strand. I starten fra basen på Klitgården i Hjardemål Klitplantage. Motiver-
ne er mangfoldige i det tyndt befolkede område – de store vidder, lyset, den høje himmel. Der bydes på flere
slags vejr alt efter hvilken retning man kigger. Her kom regnbygerne i konstante halvtimes intervaller, så det var
nødvendigt at skærme med parasol.
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Ophalingspladsen · Lild Strand · 7372 · T 268
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Galleri Tex · 7574

På sommerturen til Lild Strand glemmer jeg alt om stramme deadlines og budgetter. Arbejdet bliver planlagt som
vinden blæser. Jeg lader op med frisk havluft og dyrker motiverne ved ophalingspladsen og rundt i det åbne land-
skab. Holder til i Galleri Tex hvor kunst, musik og mellemfolkelig forståelse går op i en højere enhed.
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Svinkløv Badehotel · 7776 

Svinkløv Badehotel udstråler fred og ro som det ligger midt i klitterne ved Svinkløv Klitplantage.
Nogle gæster sidder ved gavlen i liggestolene og læser. Andre er i badekåber og gør klar til en bade-
tur. Dannebrog blafrer hidsigt i vestenvinden midt i den romantiske idyl.
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Vi er fire »Cowboys«,
der spiller musik,
vi er bedst til western stil,
og country lyrik.
Vi spiller ofte, i vores idræts hal
for at varme op, når kendte bands,
skal spille der, til bal.

Er din hverdag, blevet lidt for grå

og en ferie, er det du pønser på.

Er du ramt af både stress og jag,

så ta’ en beslutning, nu den dag i dag.

Ta’ på camping - ta’ på camping ferie.

På camping der kan alting ske.

Humør barometeret er i top,

selv når meteologen lover sne.

Ta’ på camping - ta’ på camping ferie,

og få frisk luft

og masser af natur.

Ta’ på camping - ta’ på camping ferie,

på en hygge nusse bade svømme camping tur.

Ta’ der ud, hvor havet banker på,

den bedste medicin, som du ka’ få.

Og bo på steder, hvor himmelen er høj,

hvor der er fred og ro, ingen storby støj.

Efter en tid, er du født påny,

solen fremme, fra den grå regnvejrssky.

Ta’ du kun hjem og igen starte op,

fyldt med ny energi, i sjæl og krop.
Hjardemål Klit · 7978 · »Countryfolkets Hus«

Hjardemål Klit består kun af en håndfuld huse, men har både kirke
og kro. Hos krofatter Jens har jeg udført små sommeropgaver fra skil-
temaleri til vin- og øletiketter. I »balsalen« er en lille permanent udstil-
ling af mine billeder. Der hænger desuden en masse fotos og udklip
om stedets livlige historie, lige fra dengang for over 30 år siden da Jens
og Vita omdannede den gamle skole i Hjardemål Klit til
»Countryfolkets Hus«.

Vagn og Vagabonderne spiller op.

Et af de mange billeder i krosalen.
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Fri entré

Spis hvad 
du kan

Pande
stegte 
vilde
eller T-bonesteak  

Kr.129,-
Bordbest. 97 99 12 45

FRISKE ÅL HVER DAG

ÅL

MUSIK

KROFATTER
MUSIK

Krudt Peter sad model på Hjardemål

Klit Hotel efter at vi havde nydt det

gode køkkens »Klitbøf«. Vi havde en

livlig samtale. Jeg plejer at lægge vejen

forbi hans gård og jagtforretning hvor

der altid er spændende ting at kigge

på, f.eks hans flotte Bentley.
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Skorstensfejeren Hans Gade (fritidsinteresse boks-
ning), sad model på Lild Strand juli 2000.

Omkring 1900 boede maleren Emil Nolde på Strandgården

i sommermånederne, mon ikke han har haft akvarelblok-

ken med?

8180 · Strandgården og skorstensfejeren
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I juli 1986 havde jeg et festligt møde med købmand Ejnar i »Ejnars Bodega«, som det unikke sted hed i dag-
lig tale. Langs væggene stod TV-apparater, som vi sad på, og bag disken tronede købmand Ejnar med den gule
plastikfluesmækker i den ene hånd, mens den anden kælede om det lille glas med Brøndum. I ny og næ kom vio-
linen frem og fluesmækkeren blev brugt som bue og han sang: »Mads Doss han war en kon koltringsknæjt, han gek

mæ foeren i hien, imell så slow han lyng te en bejt, imell så band han åu vien – en liim te hans muer, å så sång han imell,

di hoer ed så vit, nær han tow te å hwell:La la luh – la la lih – kom! så skal a bih.La la luh la la lih – kom! så skal a bih....«.

Høkerstreger · 8382 · »Ejnars Bodega« 
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Drengestreger · 8584

Den festlige skomager i
Valby »Bamse« (-der stod
Bamse på hans dåbsattest
pointerede han) sad mo-
del mellem gøremålene i
den lille butik på Gammel
Jernbanevej. Samtidig fik
jeg en grundig indføring i momsregnskabets finurlig-
heder. Kald mig »Knagsted«, sagde han, når han kom
spadserende med stok og lommeur med guldkæde i
vestelommen. Håndskomageren Bamse var ærekær
med sit håndværk. Satte kvaliteten i højsædet. Vi fik

mangen en god snak i bag-
lokalet. I ny og næ røg der
en lille spids ned. Og da
han opstemt så resultatet
af mit portrætmaleri var
han ivrig for at rive bille-
det midt over med sine

stærke håndværkernæver. Jeg pakkede skyndsomt
sammen og reddede portrættet fra den lidt overilede
handling. Da han havde sundet sig nogle dage accep-
terede han billedet. Det skulle udstilles i vinduet sam-
men med skohæle, skopuds og snørebånd.
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Studier i svenskrød · 8786

Kontorfællesskabet Nyhavn 16 4. th. har i en årrække afholdt kurser i Småland. Der har været »Mænd laver
reklame 1-3« og »Mænd laver julepynt 1-4«. Her vendes tingene på hovedet og vi snakker om alt det vi ikke
når i det daglige og eksperimenterer med det kulinariske. Kollegaerne husker stadig, da jeg lavede »croissan-
ter stegt som vildt«.
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Giraffiti · 8988

Syv meter lang vægdekoration på fritidshjemmet Hjørnelodden, Ålholm Skole. Stuen har nu ændret navn til

Savannestuen. Pressefoto: Ole Johnny Sørensen.

Børnecentret SIV er et rekreationscenter for alvorligt syge børn og deres forældre.Vægdekorationer i afspændingsrummet.

Pressefoto: Allan Nørregaard.
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9190 · »Før og efter« 
Akryl på lærred i format 205x180 cm.
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9392 · Zoostreger

Efter idémøder og en udstilling i Zoologisk Have udformede jeg en kortserie på 12 foldekort, med konvolut, i
specialformat. Kortene håndpakkes i folie og leveres »økologisk« på ladcykel. I disse tider med e-mail er det rart
at konstatere, at der skrives kort som aldrig før.
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Flemming H - ham vil I støde på! · 9594 · »Murværk«

Tak til m
oster K

aren på 86 for sloganet:
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96 · Drengestreger

Flemming H og søn i Provence 2000.
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