
 

 

Manifest  for optagelse i  Foreningen for BevaringsHåndværkere 
 
Forud for optagelse i Foreningen for Bevaringshåndværkere tilslutter jeg mig at kunne efterleve nedenstående 
holdninger, der i generelle træk matcher de forventninger, jeg har til det håndværk, jeg udfører, og til mine 
kollegaer i foreningen. 
 

• Som bevaringshåndværker er det  afgørende for mig,  a t  det  er hensynet  t i l  det  
oprindel ige his toriske udgangspunkt (huset ,  haven, bygningsdelen, materia let ,  møblet  
etc . ) ,  der definerer teknikken og el ler materia levalget  for udførelsen. 

 
• Som bevaringshåndværker er det  afgørende for mig at  udføre mit  håndværk ud fra 

materia lernes egenskaber og opgavens forudsætning.  
 

• Som bevaringshåndværker er jeg bevidst  om de historiske spor mit  håndværk 
efter lader,  og hvordan disse spor forstås i  forhold t i l  de oprindel ige spor.  

 
• Som bevaringshåndværker s iger jeg fra ,  når jeg pålægges at  udføre håndværk, der 

ikke er i  tråd med "De tradit ionel le håndværks principper indenfor mit  fag" .  
 

• Som bevaringshåndværker er jeg bevidst  om, at  min fagl ighed er min styrke.  Jeg v i l  
værne om min fagl ighed, da det  er min fagl ighed, der underbygger min autori tet  som 
håndværker.  

 
• Som bevaringshåndværker er jeg hensynsfuld overfor andre faggruppers håndværk, så 

a l le  opnår bedst  mulige forudsætninger for korrekt  udførelse.  
 

• Som bevaringshåndværker er jeg bevidst  om, at  det  er en styrke at  evaluere eget  
arbejde,  s ige fra ,  hvis  jeg er i  tv iv l ,  og al t id af levere ærl ig t  håndværk.  

 
Implementering af ovenstående holdninger for udførelse af og bevidsthed omkring bevaringshåndværk, 
bidrager til at differentiere os som forening og medlemmer. De værdier, vi som medlemmer af denne forening, 
bidrager med, definerer os som gruppe. Så vær bevidst omkring, at du som medlem repræsenterer os alle, og 
at vi også måles på de holdninger og det arbejde, du udfører. 
 
Som bevaringshåndværker værner jeg om min fagl ige s tol thed 
 
Med min underskrift anmoder jeg hermed om optagelse i Foreningen for Bevaringshåndværkere og bekræfter 
samtidig, at det er min hensigt at indfri overståede retningslinjer efter bedste evne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Navn og dato 



 

 

Manifest  for optagelse i  foreningen for bevarings håndværkere – s tøt temedlem. 
 
 
Forud for optagelse som støttemedlem i Foreningen for Bevaringshåndværkere, er jeg indforstået med ,at jeg 
ikke optages med baggrund i min håndværksmæssige kunden. 
 
Som støttemedlem støtter jeg op omkring foreningens arbejde med at skabe et forum for 
bevaringshåndværkere.  
 
Som støttemedlem har jeg adgang til foreningens arrangementer og foreningens generalforsamling. 
 
Med min underskrift anmoder jeg hermed om optagelse i foreningen for bevaringshåndværkere, som 
støttemedlem. 
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Navn og dato 

 


