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Karetmagerlærling på Hjerl Hede

Ole Jespersen i ny rolle

Af Ib Møller

Job og hobby er realiseret på bedste vis. Redak-
tøren af Køresporten, Ole Jespersen er ansat 
på Hjerl Hedes Frilandsmuseum som karetma-
gerlærling fra juni 2004 og de næste 21/2 år. To 
karetmagermestre, John Nielsen fra Roskilde og 
Helge Jakobsen fra Østbirk underviser Ole Jes-
persen. John Nielsen som primær mester. Ole 
bliver dermed den første dansker i mere end 50 
år, som er gået i lære som karetmager. Han er 
allerede godt i gang med at restaurere en char-
à-banc fra museet, hvor hjul og alt træværk skal 
udskiftes.

Ole Jespersen lægger sidste hånd på sit første hjul. Mester og lærling er klædt i gammelt tøj som under levendegørelsen af 

Hjerl Hedes Frilandsmuseum.

Karetmagermester John Nielsen 

monterer et hjulnav i radstokken.
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Ole – og hans Lene - er lykkelige, selv om det var 
noget af et spring fra at være edb-ansvarlig for et 
større firma i Aalborg og så til at stå alene (ganske 
vist med tusinder af besøgende) på Hjerl Hedes 
karetmagerværksted. 

Ole er uddannet møbelmaskinsnedker i 1990, 
hvilket forklarer den relativt korte læretid. Pro-
jektet er støttet blandt andet af Concordia Fon-
den og Simon Spies Fonden og indgår i arbejdet 
med (det tidligere i Køresporten omtalte) ’Kom-
petence- og Videncenter for Landhåndværk’.

Andre projekter

For seks år siden fik Hjerl Hede uddannet en 
bødker og sikrede dermed også et andet trængt 
håndværk. Herudover har museet andet under 
udvikling. Arbejdsmarkedets Feriefond har så-
ledes bevilget 3,7 mio. kr. til at gennemføre 
et ’tilgængelighedsprojekt’ over de næste tre 
år, der skal gøre stedet til intet mindre end det 
mest handicapvenlige frilandsmuseum i Dan-
mark! Projektet er støttes også fra anden side og 
sigter på at forbedre forholdene for handicap-
pede - dels på museet og dels på de tilstødende 

naturarealer. I projektet indgår også ansættelse 
af en naturvejleder.

Socialfonden har herudover bevilget 6,7 mio. 
kr. til et uddannelsesprojekt ligeledes over tre år 
i tæt samarbejde med Den Gamle By i Århus og 
Center for Bygningsbevaring i Rådvad. Menin-
gen er at efteruddanne håndværkere i nænsom-
me restaureringsopgaver samt at gøre museer-
nes frivillige bedre som formidlere.

Ole – og Hjerl Hede – ønskes begge hjertelig 
til lykke. Der er nu skabt en lovende konstella-
tion, som vi forventer at høre mere om i frem-
tiden.

Læs mere om Hjerl Hedes Frilandsmuseum på 
www.hjerlhede.dk.

Den nye karetmagerlærling er her i gang med at kopifræse 

eger til en Char-à-banc.  Fotos: Tove Buskov, Hjerl Hede.
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