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Smykkesmeden har til huse i nogle store fabrikshaller, som
lige fra fremstilling af små sølvsmykker til kæm
kunsthappeninger og kunstinstallationer. 
 

Vi er et privat værksted, men vi har samtidig en 
projektaftale med Kommunerne på Fyn, hvor 
kontanthjælpsmodtagere og unge under Børn og 
unge har mulighed for at deltage i vores 
aktiviteter. Vi er, på trods af vore store lokaler, 
et relativt lille sted med i alt 10 til 15 personer 
på værkstedet. 
 
 

• Vi fremstiller og designer sølvsmykker 
helt fra den første voksklump til det 
færdige smykke i sterlingsølv og bronze, 
som vi sælger i vores butik. 

 bugner af alle slags kulturelle aktiviteter 
pe skulpturer. Herfra arrangerer vi også vores 



 
• Vi er et billedhuggerværksted, som støber og klargør Jens Galschiøts bronze- og 

kobberskulpturer og vandkunste. Disse skulpturer udstilles på gallerier og museer eller indgår i 
vores happeninger og kunstinstallationer. 

 
• Vi har en udstillingshal, butik og park, hvor vi udstiller skulpturerne. 

 
• Vi er et kulturformidlingsted, der arbejder med konkrete praktiske gøremål i forbindelse med 

debatmøde, koncerter, kunstinstallationer og happeninger. 
 

 
Det er hovedsaglige unge og voksne der har 
vanskeligheder med at fastholde/opnå et 
tilhørsforhold til arbejdsmarkedet eller til en 
uddannelsesinstitution eller på andre måder har 
svært ved at få livet til at fungere. Især mennesker 
med sociale og eksistentielle problemer, drager 
fordel af den løse accepterende og kollektive 
arbejdsstil. Der gør det muligt for dem at finde 
deres egne roller, ved at udvikle ansvarlighed 

De fleste kommer i gang med en faglig, 
aglært arbejde. Opholdet hos Smykkesmeden varer 

 Vi slipper ikke eleverne før de er I gang med et 

 
Vi har en del materiale om værkstedet og vores 
aktiviteter på internettet: www.aidoh.dk

overfor værkstedets aktiviteter og senere tage 
ansvar for deres eget liv. 
 
Vi har nogenlunde ligelig fordeling af kvinder og 
mænd, fordelt i alle aldre fra 14 år til 50 år. Det er 
forholdsvis sjældent at vore elever går videre inden for kunst. 
teknisk eller pædagogisk uddannelse, skole eller uf
fra et halvt til halvandet år, alt efter behov.
efterfølgende forløb. 

 som kan 
give et billede af hvad vi har gang i. Vores 
happeninger, kunstinstallationer og skulpturer 
udstilles i ind- og 
udland, og meget 
ofte vil man 
kunne læse om os 
i aviserne. 

Varigheden af et 
ophold hos 
Smykkesmeden 
varierer efter 
behov. Målet på 
længere sigt vil 
altid være en aktiv 
plads i samfundet. 

Der er meget arbejde i at lave skulpturer og 
smykker. Vi modellere, støber, sliber, filer og polerer, og med smykkerne er der en del sortering og 
ophængning. Vi sætter vores udendørs område i stand, og vi er fælles om vedligeholdelsen af 
bygningerne. Ligeledes deltager alle i den daglige rengøring, og sørger for at kantine og madordning 
fungerer. På kontoret er der bl.a. de daglige mails, researching, oversættelser, mailskrivning, facebook, 
twitter, kopiering og telefonpasning vi bruger tid på. 
 

 

 



 
 
Optagelse i projektet: sker gennem henvendelse til din sagsbehandler. 
 
Arbejdstiden: er 37 timer om ugen.  
 
Mødetiderne er: 
-mandag og tirsdag kl. 8-16 
-onsdag til fredag kl. 8-15 
 
Unge under 18 år får løn for at deltage i arbejdet.  
 
Over 18 år får dagpenge, bistandshjælp eller sygepenge. 
 
Kendetegnende for Smykkesmeden er, at arbejdet er meget varierende og afvekslende.  
 
Vi har en løs struktur i et kollektivt og demokratisk miljø. Du behøver ikke at have en drøm om at 
blive kunstner for at være her, da vores arbejdsopgaver er alt lige fra kaffebrygning til slibning. 
 
Vi har ingen aldersgrænse, og vi forsøger så vidt muligt at have lige mange kvinder og mænd på 
værkstedet. 
 
Hvis du ikke kender værkstedet i forvejen, er du velkommen til at kigge ud til os, men ring gerne i 
forvejen. 
 



 
Personale: Smykkesmeden har 6 faste medarbejdere. 
-Jens er kunstneren, som farer rundt og forsøger at holde styr på det hele 
-Kurt er leder af selve værkstedet, og han er den som får alle de praktiske projekter til at fungere. 
-Vagn taler og skriver 8-10 sprog, og er stedets ”udenrigsminister”. 
-Søren er uddannet ædelmetalstøber, og står mest for smykkerne og de mindre skulpturer. 
-Karsten er ædelmetalstøberlærling, og laver smykkerne sammen med Søren. 
-John laver de flotte kobberglas, som kan købes i butikken på værkstedet. 
Tjek:  www.aidoh.dk 
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