14. februar 2020

Referat fra dialogmøde den 22. januar 2020
Slots- & Kulturstyrelsen

Mødedeltagere:
Annette Straagaard, SLKS
Mette Marciniak, SLKS
Ole Buchhave Grage, Stenhuggerlauget
Peter Michael Jensen, Stenhuggerlauget
Henrik Mühlendorph (ref.)

Mødet blev afholdt med følgende dagsorden:

1.
2.
3.
4.

Mødets præmisser
Målsætninger for faget/branchen
Udbud
Eventuelt

Ad. 1: Mødets præmisser
Ole og Peter-Michael takkede først og fremmest Annette og Mette for deres velvilje i at få mødet
sat i stand, idet en konstruktiv dialog med SLKS er afgørende især for den del af Stenhuggerlaugets medlemmer, der har et hovedfokus på restaureringsopgaver.
Det aftaltes indledningsvist, at referat af mødet skulle være offentligt tilgængeligt herunder lægges
frit tilgængeligt på Stenhuggerlaugets hjemmeside. Det er vigtigt for alle, at der er fuld transparens
om dialogen, der som centralt omdrejningspunkt har stenhuggerfagets fremtid, idet der jo er tale
om et ganske lille og derfor sårbart fag med ganske få uddannelsesaftaler.

Ad. 2: Målsætninger for faget/branchen
Stenhuggerfaget i sin klassiske form er nærmest konstant under pres, idet der bliver uddannet så
bekymrende få i hver årgang, at faget og denne vigtige del af den danske bygningsmæssige kulturarv er i risiko for langsomt at forsvinde. Og det er derfor vigtigt for de stenhuggervirksomheder, der
beskæftiger sig med sandsten/restaurering, at de kan gøre sig reelle forventninger om, at der i en
ny lærlings samlede uddannelsesperiode vil være tilstrækkeligt med opgaver at byde ind på. Og
her udgør SLKS naturligvis en stor del af fundamentet. Ligeledes er det vigtigt, at udbuddene/opgaverne kommer i en nogenlunde jævn strøm, der er afpasset kapaciteten i virksomhederne.
Annette og Mette forstod så glimrende problematikken og man er i SLKS som opdragsgiver meget
opmærksom på sit ansvar og har stor forståelse for branchens synspunkter, som også i videst mulige udstrækning søges imødekommet. I SLKS arbejder man således med 10-års planer indenfor
et 50-års perspektiv, men hvor der naturligvis også kan komme bump og stød undervejs – nye
budgetrammer, akut opståede opretningsopgaver o.lign. Men man forsøger at holde sig det lange
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perspektiv for øje. Også fordi man herigennem kan optimere processerne omkring forberedelse,
opstilling af stillads mv.

Ad. 3: Udbud
I lyset af vigtigheden for branchen og dens perspektivering opridsede Annette og Mette - med alle
relevante forbehold – de udbud af restaureringsmæssig karakter, der pt. ligger i pipeline. Det drejer
sig om følgende:
Nedenfor ses en oversigt over forventede stenhuggerudbud i SLKS-regi i 2020
Frederiksborg Slot
• Slotsherrens Hus. Profil og kvaderstensarbejder.
• Fangetårner. Profil og kvaderstensarbejder.

Frederiksberg Have
• Nyhugning af 1 stor sandstensvase. Dekorationsarbejde.
Kronborg Slot og Fæstning
• Ny stenhuggersvend til stenhuggerværkstede på Kronborg.
Rammeudbud 2019.
• Rammeaftale, marts 2017
Samlet budget for forventede planlagte stenhuggerarbejder i 2020 kr. ex moms ca.
6.000.000

Forventede kommende stenhuggerarbejder
• Mindre stenhuggervedligeholdsarbejder på hele porteføljen - rammeudbud Kronborg stenhuggerværksted
Frederiksborg Slot
• Marmorgalleriet
• Fangetårner. Nordportal
• Slotsherrens Hus. Etape III
• Kirkekarnap
• Terrassemuren
• Køkkenbrønden
• Byporten (evt. under rammeudbud)
• Kirkeportal (evt. under rammeudbud)
Kronborg Slot og Fæstning
• Trompetertårnet
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Sammenfattende ser det altså ganske lovende ud både med både antal udbud i alt og varigheden
på en række ag de større opgaver. Noget som giver grobund for stenhuggernevirksomhederne til
at kunne binde an med lidt mere langsigtede forretningsdispositioner.

Ad. 4: Eventuelt
Annette og Mette foreslog, at vi måske kunne se på mulighederne for at lade lærlinge komme med
på nogle af styrelsens ”egne” vedligeholdelsesopgaver, således at de også kunne få kendskab til
den type af opgaver. Peter Michael noterede sig positivt denne invitation, som han ville tage med til
næste møde i Uddannelsesudvalget.
Ole orienterede afslutningsvist om den nye stenteknikeruddannelse, som nu var blevet en realitet,
og hvis hovedsigte er at opgradere de ufaglærte i den mere industrielle del af branchen ligesom
det også er vigtigt med et anerkendt uddannelsestilbud for at kunne tiltrække nye unge kræfter.
Mette fandt det relevant, hvis man i denne uddannelse også kunne indarbejde scanning og indlæggelse af data i AutoCAD. Peter Michael noterede sig dette, og mente i udgangspunktet at bekendtgørelsen havde en så bred formulering vedrørende teknologi, at det burde kunne rummes herindenfor.

Alle var enige i, at det havde været gavnligt igen at udveksle synspunkter og viden. Stenhuggerfaget er vigtigt for en bevarelse af den bygningsmæssige danske kulturarv, og alle omkring bordet
har en stærk interesse i at faget opretholdes via et løbende optag af nye stenhuggerlærlinge.

Mødet hævet.
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