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Hammershus Fairtrade 

- af Morten Ledskov, grundlægger og ejer 

- fodnote af Jørgen Olsen. 

 

Siden vi startede virksomheden Hammershus Fairtrade 

for godt 20 år siden, har det været vores erklærede mål 

at reducere fattigdom i afrikanske lande ved at skabe 

arbejdspladser på gode betingelser. I dag designer, 

udvikler, producerer og importerer vi varer fra 8 

forskellige afrikanske lande og beskæftiger samlet set 

7 – 800 mennesker - de fleste tider af året på fuld tid. I 

2021 modtog vi 14 containere fra Afrika – primært 

med vores egne produkter, men også varer fra 30-40 

andre europæiske virksomheder og NGO’er, der 

producerer i og importerer fra Afrika. Som vores 

eksterne transportkunder modtager, transporterer og 

leverer vi deres varer i pt i 7 forskellige lande i Europa. 
 

Vi sælger vores produkter engros til godt 400 butikker, 

primært i Danmark og Sverige, men også mange andre 

europæiske lande. Vi har agenter der repræsenterer 

Hammershus Fairtrade i Sverige og Tyskland. 

 

Udviklingen på det afrikanske kontinent     
 

Inden for de næste ca. 30 år fordobles Afrikas 

befolkning. Med andre ord: Der kommer mere end en 

milliard flere mennesker til. Stort set hele verdens 

befolkningstilvækst vil finde sted i Afrika i de 

kommende år, mens de fleste afrikanske lande ikke har 

en tilsvarende økonomisk vækst, og tværtimod i de 

seneste 2 år under pandemien har oplevet et fald i 

deres BNP. Samtidig er Afrikas andel af den samlede 

verdenshandlen droppet til nu under 1 %. Det er 

skræmmende perspektiver der kalder på international, 

politisk handling.  
 

Men mens vi har al fokus rettet mod klima og den 

nødvendige grønne omstilling, også når det gælder 

kampagner om og implementering af FN’s 

verdensmål, så er der tilsyneladende ikke den store 

attention på hvad der sker i Afrika. Upåagtet at 

verdensmål 1 og 2 netop drejer sig om afskaffelse af 

fattigdom og sult. 

 

Beskæftigelse 
 

Hvis vi et øjeblik vender blikket væk fra den 

traditionelle og nødvendige udviklingshjælp, som vi 

alle kender på godt og ondt, så kalder situation i 

afrikanske lande først og fremmest på økonomisk 

vækst, massive investeringer, øget eksport og handel 

med omverdenen, og dermed skabelse af millioner af 

arbejdspladser. Det private erhvervsliv må 

nødvendigvis spille en langt større rolle end vi hidtil 

har set. Det gælder alle typer af virksomheder og 

sektorer, avanceret teknologi såvel som 

lavteknologiske interventioner, som den bredere og 

uuddannede / ikke alfabetiserede og meget store andel 

af Afrikas befolkning kan få aktiv del i, og tjene penge 

på. 

 

Håndværk, interiør og brugskunst 
 

Udviklingsarbejde er som udgangspunkt komplekst og 

kræver både den nødvendige faglige indsigt og 

forståelse af den kulturelle, sociale og historiske 

sammenhæng, som er aktuel i den givne situation. Men 

nogle frugter hænger lavere end andre, og i de 

afrikanske lande er der millioner af gode håndværkere, 

ofte i fag med en lang nedarvet tradition for at tilvirke 

bestemte produkter, hvor materialer og ressourcer er 

tilgængelige i et givet lokalområde. Det være sig strå, 

træ, læder, metaller, keramik, glas, etc., som bruges til 

fremstilling af brugskunst- og interiørprodukter. En 

stor del af produkterne sælges kun i områder, hvor der 

kommer udenlandske turister eller udstationerede, og 

det begrænser selvsagt mulighederne for at skabe 

beskæftigelse. 
 

Det internationale marked for denne type produkter er 

meget stort, og der er et uudnyttet potentiale for 

millioner af arbejdspladser, forudsat man kommer ind i 

en eksportøkonomi. Den indenlandske efterspørgsel er 

som regel uinteressant. 
 

Det gælder ikke mindst de meget fattige lande i Sahel 

området, der i de senere år har været plaget af 

terrorisme og senest også corona.  

 

Håndværkere i Burkina Faso 
 

I Burkina Faso arbejder vi sammen med en række 

kunsthåndværkere og har sammen med dem 

videreudviklet på gode og salgbare produkter.  

Et stort antal tuareger (nomadefolk fra Sahara) er 

flygtninge fra krigen i Mali og lever i dag i lejre i det 

nordøstlige Burkina. Det er lykkedes for nogle at 

etablere sig i hovedstaden Ouagadougou, som Abou 

Aboubacrine og hans familie fra Timbuktu.  
 

I de sidste 5 år har vi arbejdet sammen med ham om 

produktion af det fine tuareg-læderhåndværk, der med 

mindre tilpasninger i designet har vist sig at være 

meget salgbart på det europæiske marked.  
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Producent af lædervarer Abou Aboubacrine, 

fotograferet hos Svalerne i København 
(foto: Jacob Crawfurd) 

 

I dag sælger vi i tusindvis af læderæsker i Danmark, 

Sverige og Tyskland, og det meste af året beskæftiger 

Abou nu op til 20 tuareg-håndværkere.1  
 

Et andet eksempel er det fine, traditionelle 

messinghåndværk, som vi samarbejder med 

kunsthåndværkeren Patrice Balma om. Når vi har store 

ordrer hos ham, beskæftiger han op til 30-40 

medarbejdere på sit værksted i Ouagadougou. 

Derudover får vi produceret andre metal-, træ- og 

tekstilvarer i Burkina Faso, og har i mange år haft 2 

ansatte, koordinatorer og praktikere omkring handel og 

transport i Ouagadougou. 

 

Flettede kurve og andre produkter fra Ghana 
 

I det fattige, nordlige Ghana beskæftiger vi i 

samarbejde med en lokal producent og virksomhed 

500 til 600 kurveflettere. De arbejder for os i tørtiden, 

og i den ca. 3 måneder lange regntid er de aktive 

småbønder uden tid til deres håndværk.  
 

Vi har i samarbejde med lokale producenter i næsten 

20 år designet og kvalitetsudviklet på kurveprodukter, 

herunder også i en periode med støtte fra DANIDA’s 

tidligere privatsektor-program, B2B.  
 

I det sydlige Ghana køber vi i mindre grad glas-, træ- 

og tekstilprodukter. 

 

Senegal og Zimbabwe 
 

Nogle af de nyeste varer i vores produkt-portefølje er 

metal- og stenprodukter fra Zimbabwe. Vi har indgået 

et samarbejde med den danskejede virksomhed Huset 

ved Havet i hovedstaden Harare, om produkter, 

transport og distribution fra vores lager i Fredericia. 
 

Tilsvarende har vi i 2021 indgået et samarbejde med 

den dansk-senegalesiske virksomhed A Deal with 

Care, om udvikling, produktion og transport. 

 
1 Genvej til Udvikling forhandler disse læderæsker, foruden 
nogle af kurvene fra Bolgatanga, som omtales senere i 

 

 
 
 

Begge virksomheder producerer og sælger produkter af 

meget høj kvalitet og med et stort potentiale på de 

europæiske markeder. 
 

Både Huset ved Havet og A Deal with Care er som 

Hammershus Fairtrade medlemmer af Fair Trade 

Danmark. 

 

Fair Trade 
 

Som medlemmer af Fair Trade Danmark har vi 

forpligtet os til løbende at følge op på (monitorere) 

vores arbejde og de betingelser vi tilbyder vores 

samarbejdspartnere. 
 

Udgangspunktet er det frie marked og den 

prisdannelse, der følger af udbud-efterspørgsels-

mekanismer. Prisdannelsen i mange afrikanske lande 

er stærkt præget af for store udbud af stort set alt, hvad 

der kan sælges, da for mange forsøger at ernære sig 

ved småhandel. Det gælder i mange tilfælde også 

fødevarer - det samme gælder i allerhøjeste grad 

håndværksprodukterne, når de bliver handlet på det 

åbne marked. 
 

Vi har i mange år fulgt kurvefletterne i 

provinshovedstaden Bolgatanga, Nordghana. 

Normalen er at man fletter kurveprodukter, og en gang 

om ugen hvor det lokale kurvemarked er åbent, 

forsøger man at afsætte sine produkter. Der er 

opkøbere, der køber ind til eksport; men udbuddet er 

alt for stort - med det resultat at kurvefletterne oplever 

kun at kunne tjene nogle få kroner på en hel uges 

arbejde.  
 

Hammershus Fairtrade – og andre Fair Trade 

producenter – betaler en langt højere og samme 

fastsatte løn for et givet produkt, gældende for et år af 

gangen. Fair Trade indbefatter også ordentlige 

arbejdsvilkår, produktion under hensyntagen til miljøet 

og støtte til forbedrede forhold for producenterne. Vi 

har med stor glæde støttet mange forskellige tiltag for 

at forbedre vores producenters arbejds- og generelle 

livsvilkår, herunder også haft mange på studie- og 

foredragsbesøg i Danmark, Sverige og Tyskland.      

 

Links: 
 

www.hammershusfairtrade.dk 

www.facebook.com/hammershusfairtrade 

www.instagram.com/hammershusfairtrade 

https://housebythesea.dk  

https://www.adealwithcare.dk   

https://fairtradedanmark.dk 

 

 

artiklen. Se vores katalog gtu.dk/blandede_u-
landhandel_2018.pdf  
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__url12.mailanyone.net_v1_-3Fm-3D1lEnSq-2D0007te-2D3g-26i-3D57e1b682-26c-3DNGxBrwq8J-5F5JwT-5FzkxEQ3ZADynBUcSmDpgJUopMeNxrrRBcLrOJd-5FBvD-2Ddf26qv2nGf93qSg2pTSmFbsYlb7NM7CURZr-2DqsPCtBwdeN6h7XIGW8JShcoOAsW2QtJGlJJcUDZsm-2Dd62XLDrY1amvfV-5F8uTOIA1hCYRGE1Whsc4mr-2DPi4djz7L6BqWyXii87AYkjTVM42OjgLmPX2FtaavTqsIVVmSmetH4elvVay-5FjK8%26d%3DDwMDaQ%26c%3DeuGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM%26r%3DCO3Omm6TfinPAR-bvZRbQUNH09x8POLPFP7OPJXQwS8%26m%3DIIUNObhSw5Dqv65eAsNsTcRvCLFjKddzc9T1cwpzNjo%26s%3D7jXVb6Oc-0dbr_mxVO_orRVNa8cLWrA-QzVnRRfwBcI%26e%3D&data=04%7C01%7Ckoersel-ud%40leman.com%7C21429467bdfd43bf33fb08d9b0cefee0%7C63821550633f4c1ba9f36ac8fa7e2329%7C0%7C0%7C637735225385453087%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=u1wyMxgZ4s0IWGuDSTY6GO751lP5YGaH62Ir2ULiRf0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__url12.mailanyone.net_v1_-3Fm-3D1lEnSq-2D0007te-2D3g-26i-3D57e1b682-26c-3DSe3V-2DjcnDrJObGCzTnV2TfrIzPx16RmEFtChdhH0uJxu1YUFGutZzsTlkfOLIrtM4phD3dG3pL600gItk6Gf81ZcZ2TEe3PUICMlmCTmdEpsJyRVoyCLQU8lLZjNYzD6Curj6PpDvPHTplxnLBq08RbWnogKEVqgOM7rpbvmk1kimP7r-5FzxmbncMwGa-5FKtkpEmAxi8uPZsDHGVg5JxyKWAKRmdBRfcnY73IaWDFj5EC0rmEldex7YQw76jlDRGTT%26d%3DDwMDaQ%26c%3DeuGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM%26r%3DCO3Omm6TfinPAR-bvZRbQUNH09x8POLPFP7OPJXQwS8%26m%3DIIUNObhSw5Dqv65eAsNsTcRvCLFjKddzc9T1cwpzNjo%26s%3D-12j9VnytG6ELVB33vRtyboRMPwcp2pRWETdbJEQd-M%26e%3D&data=04%7C01%7Ckoersel-ud%40leman.com%7C21429467bdfd43bf33fb08d9b0cefee0%7C63821550633f4c1ba9f36ac8fa7e2329%7C0%7C0%7C637735225385463032%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=2%2F0J1XzMMq6Lf9glOvo%2FW50RG0zgwhtGgU8PoJswME0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__url12.mailanyone.net_v1_-3Fm-3D1lEnSq-2D0007te-2D3g-26i-3D57e1b682-26c-3DDv2sPgqUnTcAGo7KI9w-2DZojQ5-2D2yfp5iEvlHdTXGKZsBsPiNMSyVbqUpVFRq1a7mvzK2enQvE11sQIHJC7QcNIWVsazUCLDbOIXZ6VjTSIft-2DDwpxwJFz5-5FSQjqbkGVgQ8KwWInwiLd7Wtk7LPDo-5FUF5nZoKA3CmdEZeQuBDhP8AbS2yzulVqwlretm-2DM5bXRVJMyVyw-2DEOJf6muavT9F0HBGPhnNKRilkKNVbzyTmc99cgmc13qDRvs1899VIbf%26d%3DDwMDaQ%26c%3DeuGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM%26r%3DCO3Omm6TfinPAR-bvZRbQUNH09x8POLPFP7OPJXQwS8%26m%3DIIUNObhSw5Dqv65eAsNsTcRvCLFjKddzc9T1cwpzNjo%26s%3DBNafs_Vn-pC83R8AcnFmHDw2pT_BGVIXVPS-OWGm7Uw%26e%3D&data=04%7C01%7Ckoersel-ud%40leman.com%7C21429467bdfd43bf33fb08d9b0cefee0%7C63821550633f4c1ba9f36ac8fa7e2329%7C0%7C0%7C637735225385472994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SG0Sj7DIlkGXX2JHefgMiAqSKvudQsEl6ApkKm8vYKc%3D&reserved=0
https://fairtradedanmark.dk/
http://gtu.dk/blandede_u-landhandel_2018.pdf
http://gtu.dk/blandede_u-landhandel_2018.pdf


 

 
 

Weavers day i Bolgatanga, Nordghana som Hammershus Fairtrade har indført sammen med sin producent.  

Hundreder af kurveflettere er samlet, og årets priser og lønninger bliver offentliggjort 

(foto: Jacob Crawfurd) 

 


