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Tirsdag den 24. september 2013

Den praktiske tilgang

drejede sig om at få unge mennesker på ret køl.

Ville prøve selv
Men efter tiden på Hadsund
Produktionsskole, som han
stadig har et godt samarbejde
med, fik Carsten Uhrenholt lyst
til at prøve at være sig selv.
Hans praktiske tilgang til at
løse opgaverne, hang måske
heller ikke altid så godt sammen med, hvordan man ad bureaukratisk vej løser opgaverne
i det offentlige.
- Jeg har alderen til, at hvis
jeg skal prøve for mig selv, så
skal det være nu, siger smeden,
der har haft en forrygende start
med god efterspørgsel efter
hans tjenester.

Smed Carsten Uhrenholt, Uhrenholt Multiservice ved Skørping,
har en praktisk tilgang til alle arbejdsopgaver, hvad enten
det er ombygning af
en grubber eller undervisning af utilpassede unge.
 Carsten Uhrenholt er det,
man vil kalde en god, gammeldags smed.
Her i sommer startede han
som selvstændig med virksomheden Uhrenholt Multiservice,
hvor han kører ud til landmændene i sin servicelastbil og laver
lige netop dét, de mangler, 24
timer i døgnet.
Han reparerer maskiner,
vogne, redskaber, halmfyr og
kedler samt inventar, og han er
heller ikke bange for at give en
hånd med ved staldvask eller
markarbejde.
At firmaet hedder multiservice er meget dækkende, for
Carsten Uhrenholt har blandt
andet bygget en grubber om til
at kunne så samtidig, han har
bygget en specialgrill til at stege
en hel gris på, og han har udviklet et nyt griselegetøj.
- Kunst-, klejn- og mirakelsmed kan man kalde det, siger Carsten Uhrenholt med et
skævt smil.
Men uanset opgaven går han
til den med sin helt igennem
praktiske tilgang.

Af Anne Kjærsgaard Krogh

Det er ikke kun praktiske
opgaver, som Carsten
Uhrenholt kan løse. I flere
år har han arbejdet med
utilpassede unge.

Carsten Uhrenholt er startet som selvstændig smed og »multimand« med Uhrenholt Multiservice. (Fotos: Anne Kjærsgaard Krogh)

Håndens arbejde
Han har nemlig oplevet på egen
krop, hvordan den praktiske tilgang til opgaverne er den bedste for ham.
- I skolen fattede jeg aldrig
Pythagoras’ sætning, men jeg
kunne den, da jeg første gang
havde klippet en plade til, for-

tæller han, der blev udlært
smed hos Toppenberg Maskinfabrik i Aalborg i 1985.
Den oplevelse med Pythagoras` sætning vider om, hvordan
man også kan lære matematik,
og det har han haft god brug
for siden, hvor han blandt andet har undervist utilpassede
unge på et socialpædagogisk
opholdssted og på Produktionsskolen i Hadsund.
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Ind på livet af de unge med
udfordringer

Der er stort set ikke den opgave, som Carsten Uhrenholt ikke kan
løse.

Med sin baggrund som smed
kunne Carsten Uhrenholt altså
lære de utilpassede, unge mennesker at skabe noget med deres hænder.
Men det var ikke kun det rent
faglige og måden at lære på,
han havde erfaring med. Carsten Uhrenholt har nemlig selv
været en af de utilpassede unge.
Efter en turbulent barndom i
København ender han som 13årig i pleje ved sin mors fætter i
Nordjylland, som er mælkeproducent.
Det skabte ro hos Carsten
Uhrenholt, at han kom med ud
at arbejde i stalden, og tingene
begyndte at vende for ham
dengang. Da han siden fik lærepladsen hos smedefirmaet i
Aalborg, kom der rigtig skred i
tingene.
- Det er så vigtigt, at det arbejde, man udfører, er meningsfuldt, siger han.
Han har arbejdet som smed i
flere år – også som værkfører,
men indimellem har han altså
også haft ansættelser, hvor der
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