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Kunne du tænke dig at rejse ud på traditionel vis, 

“med stok og med ranselen på”? 
 
PÅ VALSEN 
At være på valsen stammer helt tilbage fra middelalderen. Det har 
sine rødder i Tyskland. Man kunne ikke tidligere anerkendes som 
håndværksmestre uden at have på valsen. Det var her man lærte de 
nye håndværkstraditioner og byggeformer, som skabte en bedre fag-
mand. 
 
SKANDINAVER 
For at rette nogle misforståelser, så er en "naver" en håndværker fra 
Skandinavien og behersker et af de 3 sprog. Ordet naver kommer af 
ordet skandinav, og har været anvendt om de rejsende svende fra 
Skandinavien. 
 
CUK 
 
Navernes sammenslutning hedder CUK, - og står for central 
understøttelse kasse. Den blev stiftet i Wintertur i Schweiz. 
 
Mange tusinde skandinaviske håndværkere, heraf langt størstedelen 
var danske, rejste ved århundredskiftet 1900 - og tidligere - til 
udlandet for dels at dygtiggøre sig og for at lære andre landes sæder 
og skikke at kende. 
 
Så tidligt som i begyndelsen af 1870'erne var der mange unge danske 
håndværkere, der gik på valsen og arbejdede rundt omkring i Europa. 
C.U.K. har i dag ca. 600 medlemmer, hvoraf mange fortsat er aktive 
udenfor Danmarks grænser 
Vi tilstræber at samle håndværkere der har været ude at rejse med 
deres fag. Vi prøver at fastholde de gamle håndværkstraditioner, - 
beklædning, ritualer og kammeratskab. 
Vi ansporer unge håndværkere til at rejse ud, og dygtiggøre sig så de 
kan opnå det fulde udbytte af deres håndværk. 
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 Vi holder foredrag i foreninger og på skoler. 
Vi informerer og STØTTER de unge der vil ud og rejse, og er dem 
behjælpelig med at skabe kontakt i udlandet. 
 
På baggrund af foreningens medlemmers erfaringer, og kontakter i 
udlandet er det muligt for os, at give dem støtte og vejledning inden 
de drager ud. 
Har du været ude at rejse med dit håndværk, og ikke bragt dit fag i 
vanære, kan du blive optaget i naverne. 
Du skal have været ude og rejse i mindst et år og en dag for at kunne 
blive medlem Der er ikke krav om et bestemt fag du har bestridt. 
Det er ikke et krav at du har gået på "VALSEN", men har du været på 
VALSEN, vil du nyde de privilegier som en rigtig nav vil blive tildelt. 
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Hvordan bliver jeg Nav? 

Du/I kan, efter en opholds - og arbejdsperiode i udlandet, der strækker 
sig over 1 år og 1 dag, opsøge en af de lokale Naverforeninger som vil 
oplyse dig om hvordan man bliver meldt ind. 

Hvis du/I har fået arbejde i udlandet og der ikke findes en lokal 
Naverforening, kan du/I, inden afrejsen fra Danmark, tilmelde jer 
Hovedkassen og blive medlem her. Naverforeningerne kan hjælpe på 
forskellige måder. 

F.eks. er en arbejds - og opholdstilladelse ikke altid det nemmeste i 
verden at få og her kan Naverforeningen eller Hovedkassen være 
behjælpelig med oplysninger. 

I udlandet, hvor der findes en lokal Naverforening, vil der altid være 
hjælp at hente. Både m.h.t. de stedlige myndigheder, men også m.h.t. 
arbejdsforhold, idet de lokale Navere har ofte opholdt sig i landet 
gennem mange år. Der vil også altid være hjælp at hente til lidt hvile 
og et måltid mad. 

Naverforeningerne er ikke kun for mandlige medlemmer. Kvinder, 
der opfylder optagelsesbetingelserne, er mere end velkommen som 
medlemmer. 

Ligeledes er Naverforeningerne ikke kun for personer, hvis dåbsattest 
siger 50 eller 60+. Vi ønsker yngre kræfter ind i foreningerne, så 
vores over 100- årige traditioner kan blive videreført, til gavn for 
kommende generationer, der vil ud i verden for at dygtiggøre sig. 
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Hvorfor skal jeg være 
 medlem af en forening 

 som CUK - Naverne? 

 
Det skal du/I fordi det er en forening der samler folk som har opholdt 
og arbejdet i udlandet i mindst 1 år og 1 dag, som vi siger: "Alt 
godtfolk som har prøvet lidt af hvert". 

Vi er en forening, som har ca. 600 medlemmer på verdensplan, der 
mødes mindst 1 gang om måneden, til et Svendemøde eller 
Hulemøde, da vores mødested, som før omtalt, jo kaldes "Hulen". 
 
I øjeblikket er det yngste medlem 22 år og det ældste er 90 år. At 
blive medlem af en Naverforening er ikke kun forbeholdt faglærte. 
Ufaglærte, der opfylder optagelsesbetingelserne, er selvfølgelig lige 
så velkomne i CUK - Naverne/Forening for berejste Skandinaver. 

 Hvis der er skoler, uddannelsessteder eller andre forenin-
ger/institutioner der vil høre mere om Naverne, er man velkommen til 
at kontakte en af vores lokale afdelinger for, at få yderligere 
informationer. 

 

 
 

 



CUK - Naverne 
  

Forening for berejste Skandinaver 
  

 

Forening for berejste Skandinaver 
 Side 6 
 
 

 
 

HVAD BETYDER DET AT VÆRE NAV 
 OG HVORDAN BLIVER JEG DET? 

 
Hvad kan Naverforeningerne gøre for mig og hvad er formålet med at 
være Nav? 
 
Betydningen af at være Nav er, at man herigennem har eller får 
kontakt med andre der har arbejdet og opholdt sig i udlandet, her-
under de skandinaviske lande samt Grønland og Færøerne. 
 
Herved kan man udveksle erfaringer og oplevelser når man møder 
andre Navere i "Hulen" som er betegnelsen for vore mødesteder. 
 
 
 
 

FORENINGER I DANMARK 
 

 Esbjerg  Odense 

 Fredericia  Randers 

 Frederikssund  Roskilde 

 Herning  Samsø 

 Hillerød  Silkeborg 

 Holbæk  Slagelse 

 Hørning  Sønderborg 

 Kolding  Vejle 

 København  Århus 

 Nakskov  Aalborg 

 Nysted   

 Næstved   
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Kontakt til CUK Naverne 
 

CUK – Hovedbestyrelse 
 

Formand  
Kaj Jepsen 

Münstervej 36, Strib 
5500 Middelfart 

E-mail: liskaj-d-j@mail.dk 
    Tel:   75869335 
Mobil.  30705576 

www.naverne-cuk.dk 
 

Kasser 
Frode Zachariassen 
Præstemarken 10A 

8653 Them 
    Tel: 86849268 
Mobil: 20646412 

E-mail: mailto:Hovedkasser@gmail.com 
www.naverne-cuk.dk 

 
Næstformand 

Jan-Erik Johansen 
Kirkevej 9 

4520 Svinninge 
E-mail: janj898@gmail.com 

       Tel: 59431422 
Mobil:  71780759 

www.naverne-cuk.dk 
 

 Eller i er meget velkommen til, at besøge os i vores naverhuler. 
 

mailto:liskaj-d-j@mail.dk
http://www.naverne-cuk.dk/
mailto:Hovedkasser@gmail.com
mailto:janj898@gmail.com
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