
Det er via fondsmidler lykkedes Hjerl Hede at uddanne en ny karetmager. 
Ole Jespersen bliver dermed den første danske karetmager, der er uddannet i næsten
50 år. Svendebrevet blev for nyligt overrakt på Hjerl Hedes Frilandsmuseum 

Tekst og foto: Jens Mathiasen

Aktuelt   Ole Jespersen, nyuddannet karetmager
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Karetmagerfaget 
i fortid og nutid

I Hjerl Hedes Frilandsmuseums 
nye visitorcenter kan man opleve 

særudstillingen Karetmager i Fortid 
og Nutid. Udstillingen viser flere unikke 
vogne med bl.a. en flot rekonstruktion 
af en oldtidsvogn fra ca. 50 år f.kr. og en 
4-sædet gallakaret fra Den Kongelige 

Stald-Etat.
Udstillingen kan ses frem til den 

1. marts 2007 i museets 
åbningstid.

Danmark har fået sin første nye karetmager 
i knap 50 år. Den 17. oktober i år kunne Ole 
 Jespersen stolt fremvise sit svendestykke, et 
såkaldt luksushjul, håndlavet i det fineste 
egetræ.

Spændingen steg tydeligvis hos Ole, da 
formanden for skuemestrene Per Roswall, 
berettede om svendestykket. Nervøsite-
ten var dog ganske unødvendig. Prøven 
blev belønnet med 33 point og en flot 
bronzemedalje. 
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Der skulle gå knap 50 år, før Danmark 
igen fik en ny karetmager uddannet in-
den for hestevognsarbejdet. Det nye 
navn er Ole Jespersen, som i de sidste 
2½ år har slidt med høvl, sandpapir og 
stemmejern, inden han den 17. oktober i 
år kunne kalde sig Danmarks nye karet-
mager. Forløbet har dog været alt andet 
end ligetil for den 40-årige Ole. Flere af 
læremestrene er faldet bort undervejs, 
og det var derfor med nød og næppe at 
læretiden kunne gennemføres. 

Fra systemadministrator  
til karetmager
- Jeg har altid været interesseret i både 
heste og vogne og specielt køresport har 
haft min store interesse, så det er bestemt 
en gammel drøm, der nu er gået i opfyl-
delse, fortæller Ole Jespersen.

Allerede tilbage i Oles unge år, hvor 
han for første gang stod overfor at vælge 
uddannelse, ønskede han at komme i 
lære som karetmager, men på det tids-
punkt var det ikke muligt. Han måtte 
finde et alternativ og valgte derfor en 
uddannelse som møbelmaskinsnedker. 
I mellemtiden har han foretaget f lere 
karriereskift, og hans sidste job var en 
stilling som systemadministrator i en 
IT-virksomhed ved Aalborg. 

- Jeg har aldrig fortrudt, at jeg skiftede 
spor. I mit tidligere job havde jeg en me-
get stresset hverdag, og det savner jeg be-
stemt ikke. Det største savn er nok den 
daglige omgang med de mange kolleger. 
Men det er jo luksus at kunne arbejde på 
fuld tid med ens hobby, siger Ole.

Ole har i mange år været redaktør på 
Dansk Køreforbunds blad, Køresporten. 
Derudover er han også historisk interes-

seret og har lige fået sin anden bog ”Jum-
ben og den Islandske hest” udgivet. 

Veloverstået svendeprøve
Inden Ole Jespersen kunne kalde sig ka-
retmager, måtte han naturligvis bestå 
sin svendeprøve. Opgaven gik ud på at 
fremstille et vognhjul helt fra bunden - 
en opgave som blev løst til topkarakter, 
næsten da. Med 33 point ud af 36 mulige 
blev det til en meget flot bronzemedalje. 
Formand for skuemestrene Per Roswall 
kunne berette om et særdeles flot stykke 
håndværk, som fortjente at blive beløn-
net med en medalje.

Oles bror benyttede lejligheden til at 
lykønske med det f lotte resultat, og på 
familiens vegne overrakte han to iko-
ner i gave. Ikonerne var udvalgt fra en 
serie bygget over de klassiske dyder. Fa-
milien havde valgt ”flid” og ”tålmodig-
hed”, som på en særlig måde beskriver 
Danmarks nye karetmager.

Tilskud fra fonde
Uddannelsen af Danmarks ny karetma-
ger er gjort mulig igennem tilskud fra 
to fonde, nemlig Concordia Fonden og 
Simon Spies Fonden. 

Janni Kjær fra Simon Spies Fonden var 
mødt personligt op for at ønske den nye 
karetmager tillykke. Umiddelbart efter 
arrangementet fortalte Janni Kjær om sin 
store interesse for at bevare Danmarks 
uddøende håndværk. 

- Det ligger mig meget på sinde, at 
hjælpe de gamle håndværk. Jeg synes, 
det er en stor skam hvis Danmark mister 
en så vigtig del af kulturarven. Da Hjerl 
Hede henvendte sig, fordi de manglede 
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Det var en synlig stolt 
museumsdirektør, der 
kunne overrække Ole 
Jespersen svendebre-
vet som bevis på en 
velgennemført karet-
mageruddannelse. 

Maurel
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økonomisk støtte til projektet, var jeg 
meget positivt stemt for ideen og hel-
digvis var bestyrelsen i fonden af samme 
holdning, fortæller Janni Kjær.

At Janni Kjær har en særlig interesse 
for at bevare de gamle håndværk er tid-
ligere kommet til udtryk. Det viste sig 
senest i 2003, hvor et bødkerhus genop-
stod på Hjerl Hede. Simon Spies Fonden 
bevilgede dengang de nødvendige mid-
ler både til opførelse af huset og til ud-
dannelsen af den unge bødker. På denne 
måde lykkedes det at holde bødkerfaget 
i live i endnu en årrække. 

Spændende fremtid

Mange vil måske synes, at karetmager-
faget er en usikker tilværelse at gå i gang 
med, da jobmulighederne naturligvis er 
begrænsede, men for Ole Jespersen ser 
fremtiden ganske lys ud. 

- Som tingene står lige nu, så bliver jeg 
på Hjerl Hede og arbejder med levende-
gørelse af det gamle karetmagerværksted 
i museet. Det er den ene del af mit kom-
mende arbejde. Derudover har jeg et ny-
ere værksted på området, hvor jeg vedli-
geholder Hjerl Hedes egne vogne og tager 

opgaver ind for private og andre museer. 
På den måde kommer en stor del af mit 
arbejde altså til at gå med kundeopgaver, 
forklarer Ole. 

Tilfreds museumsdirektør
Museumsdirektør Poul Buskov berettede 
i sin tale om Oles til tider meget proble-
matiske læretid. 

- Da der næsten ikke er flere faglærte 
karetmagere i Danmark, har det været sær-
deles svært at finde læremestre til Ole. De 
læremestre, der findes, er efterhånden alle 
oppe i årene, og desværre skete der det 
forfærdelige, at to af dem gik bort i den 
periode, hvor de var tilknyttet Oles ud-
dannelse. Han har faktisk haft fire for-
skellige mestre i læretiden, fortæller Poul 
Buskov. 

Nu skulle de håndværksmæssige tradi-
tioner dog være i sikre hænder, idet nyud-
lærte Ole Jespersen kun lige har rundet 
40 år og forhåbentlig har mange gode år 
foran sig. Kun fremtiden kan vise, om 
det bliver Ole, som en dag kommer til at 
holde håndværket i live ved at udlære 
endnu en ny karetmager.

- Tillykke med din 
nye uddannelse, 
sagde Janni Kjær, 
da hun varmt gratu-
lerede Ole Jespersen 
med hans nye titel 
som karetmager.
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Be safe...

Be somebody - vi skaber vindere

Gaveideer...


