
29/3/2019 Kvinde, kend dine rawlplugs: Sådan bliver du handywoman på en aften - Kultur

https://jyllands-posten.dk/premium/kultur/ECE11247970/kvinde-kend-dine-rawlplugs-saadan-bliver-du-handywoman-paa-en-aften/ 1/9

BREAKING

21.03.2019 KL. 10:30

Kvinde, kend dine rawlplugs: Sådan bliver du handywoman på en
aften
En torsdag aften er 10 kvinder mødt op hos handywoman Jeanne Fjorback for at
kompensere for det, ingen har lært dem.

På højre side er Elly Jensen ved at bore huller til knagerækken, mens hendes holdkammerat Sanni Nielsen sørger for at holde
konstellationen vandret. Foto: Tobias Nicolai

KAREN KLÆRKE

»Hænderne op, eller jeg skyder,« beordrer den 65-årige Elly Jensen og peger det lille
sci-fi-væsen direkte mod journalisten. Hun holder knappen inde og får et chok, da
boremaskinen giver et hvæs fra sig.

Ligesom ni andre kvinder er hun mødt op til Jeanne Fjorbacks workshop, hvor man for
600 kr. kan blive certificeret handywoman og få en lyserød værktøjskasse med i købet.
Her skal kvinderne bl.a. lære at bore huller i væggen, hænge billeder op og skifte et
blandingsbatteri.
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Det er ikke første gang, Jeanne Fjorback afholder workshoppen. Hendes Facebook-side
Handywoman2woman DIY rummer 4.524 likes i skrivende stund, og siden marts 2016
har hun gjort flere end tusinde kvinder til såkaldte certificerede handywomen.

»Der er virkelig mange kvinder, der gerne vil lære det, men som ikke har lært det
hjemmefra. At jeg er kvinde, gør en stor forskel, fordi man kan få lov til at stille alle de
dumme spørgsmål. Det er bare ikke det samme, når der i byggemarkederne står fem
mænd og skal undervise 15 kvinder,« fortæller Jeanne Fjorback.  

Gode grunde

Nogle møder op for sjov, men det skal vise sig, at størstedelen af deltagerne har en eller
anden praktisk årsag til at være der.

ANNONCE

Jeanne Fjorback, handywoman

Først var min tanke, at jeg skulle være billigere end håndværkerne,
men så tænkte jeg: Nej, hvorfor fanden skal jeg det?

Den første til at ankomme er Elly Jensen. Hun vil gerne selv lære håndværket, så
hendes fire børn kan komme på besøg uden at blive sat i arbejde.

Med sig har hun en skrigpink skuldertaske for bedre at passe ind i aftenens seance, som
pga. februarmørket er rykket ind i stuen. Ved vinduerne står en gipsvæg, hvor kvinderne
på den ene side skal hænge billeder op og på den anden montere en knagerække. Henne
ved hjørnesofaen skal hvert hold montere en lampe, og stuebordet er blevet erobret af
en vandhane, hvor blandingsbatteriet skal skiftes ud.

»Jeg tænker, I kan starte med at montere en lampe,« siger Jeanne Fjorback og kigger
over mod Elly Jensens gruppe.
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Jeanne Fjorback er i færd med at præsentere kvinderne for aftenens opgaver. Siden 2016 har hun afholdt workshops, og denne
dag foregår det på hendes egen adresse, hvor mand og delebørn normalt også opholder sig. Foto: Tobias Nicolai

»Oh dear,« lyder det fra Elly Jensen. Rundt på bordet ligger A4-ark, som i første øjekast
ligner biologitimens anatomiplakater. Her er knogler blot skiftet ud med skruer og
rawlplugs i forskellige former.  
 

Klare sig selv

Holdene spreder sig, og ved den konstruerede gipsvæg sidder den 47-årige Grete Kjær
og kigger ned i bøtten med skruer. For hende er det ikke kun på håndværksfronten, der
skal ske forandringer.

Hun er netop ved at blive skilt fra sin mand, og den 1. april flytter hun i en bolig for sig
selv. Derfor vil den kommende tid stå på adskillige skabe og reoler, som skal pilles ned
og sættes op på ny.

»Jeg er egentlig landmandsdatter, men dengang lavede min far og brødre mange af
disse ting, så det har ikke ligget i kortene, at det var mig, der skulle bruge
boremaskinen,« fortæller Grete Kjær og tilføjer, at hun heller ikke har tålmodigheden til
at vente på, at andre eventuelt gør noget.

I hendes gruppe befinder sig også aftenens yngste deltagere, Julie Brown og Maria
Albrechtsen. De er kommet cyklende fra Aarhus til Hjortshøj – 27 km frem og tilbage.



ANNONCE
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»Ups,« siger Maria Albrechtsen, da boremaskinen går direkte gennem gipsvæggen. Hun
vender sig om og kigger afventende på de to andre.

Både hun og Maria Albrechtsen er på su, og uden at kende hinanden er de netop flyttet
sammen i en gammel herskabslejlighed på Frederiksbjerg i Aarhus. Her har en dyr
husleje resulteret i, at de to piger vil lave fremtidens håndværkerprojekter selv.

»Vi trænger til en ny lampe, og generelt er ting bare i stykker,« siger Julie Brown, mens
10 lakerede negle hjælper hinanden med at holde vaterpasset vandret.

Video: Tobias Nicolai

Lys i pæren

Et par af kvinderne har haft besøg af Jeanne Fjorback før. For hun er handywoman på
fuld tid, og når hun ikke afholder workshops for kvinder, kører hun rundt til dem. Hun
hænger de to billedrammer op, som håndværkeren ikke kan lokkes til. Assisterer
singlekvinderne og retter op på ekskærestens ufærdige gør det selv-projekt.

»Først var min tanke, at jeg skulle være billigere end håndværkerne, men så tænkte jeg:
Nej, hvorfor fanden skal jeg det? Jeg laver det samme som dem, tager de opgaver, de
ikke vil have, og jeg er kvinde – jeg burde faktisk tage mere. Sådan havde jeg det lidt,«
fortæller Jeanne Fjorback.

Det er ikke, fordi hun høvler millionindtægter ind, men så længe kontoen altid har tre
måneders husleje liggende, er hun godt tilfreds.

Ligesom hun har bygget sit eget ”grillpalads” ude i baghaven, har hun også bygget et
andet slags palads til Stinne Ibsen, som sidder henne ved bordet – nemlig hendes walk-
in-closet.

SE FORFRA MED LYD
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LÆS OGSÅ

Aftenens yngste deltagere, Julie Brown (tv.) og Maria Albrechtsen (th.), er ved at hænge en knagerække op på den ene side af
gipsvæggen. Foto: Tobias Nicolai

Stinne Ibsens mand er udstationeret for Lego, hvilket betyder, at hun og familien ofte
må rive rawlpluggene ud.

»Hvis han får tildelt et job i udlandet, flytter vi med, så det er ofte, jeg har brug for at
kunne det her,« fortæller hun. Familien har bl.a. været bosat i Kina, hvor hendes mand
skulle hjælpe med at bygge en fabrik.

Til sidst samles pigerne rundt om spisebordet, hvor Jeanne Fjorback har linet
gruppernes lamper op på bordet. Lyser de, har kvinderne bestået.  

Bilder vi os ind, at vi er nået længere, end vi er? Forsker bifalder
”Kvinde, kend din bil” og handywoman-kurser

Hun begynder fra en ende, og hver gang en af pærerne lyser, summer pigerne »eeej« og
»æææh«, som var det juletræet på Rådhuspladsen, der blev tændt.

Der bliver råbt navne op, klappet og delt lyserøde certifikater ud. Deltagerne får også
hver deres værktøjskasse i – ja – lyserød.



ANNONCE
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»Ej, og der er lyserøde rawlplugs, yaaay,« udbryder Maria Albrechtsen, da hun åbner
kassen.
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