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Spesialister  
    på tak

 
– Veldig gode rutiner og godt samarbeid med  
produsentene gjør at vi aldri bommer på kalkulasjon  
av tak, forklarer byggmester Bernt Birkedal hos  
Byggmester B.O.B. i Stavanger. 24
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Transporter 6.1 
Originalen oppgradert 

Transporter fra kr 338.900,- eks.mva. Prisen er veiledende levert Oslo inkl. leveringsomkostninger. Frakt til 
forhandler utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg. Drivstofforbruk blandet kjøring fra 5,9-7,3 l /100 km, 
CO2-utslipp fra 158-203 g/km. Avbildet modell har ekstrautstyr utover standard.

Nå er Transporter oppgradert, og den har mange flere nyheter enn de du ser. På innsiden har 
Transporter 6.1 gjennomgått en liten revolusjon. En rekke nye infotainment– og  førerassistent-
systemer sørger for nye tilkoblingsmuligheter og ekstra sikkerhet og hjelp på veien. Førermiljøet 
har fått et betydelig løft med blant annet nytt dashbord og ratt, og med Digital Cockpit har du full 
oversikt. Smarte transportløsninger som gjennomlastningsluke i skilleveggen bidrar til å gjøre 
arbeidshverdagen enda enklere. Selvfølgelig tilbys Transporter 6.1 som alltid med 4MOTION 
firehjulstrekk, DSG automatgir og endeløse muligheter for skreddersøm. Velkommen til 
prøvekjøring. Volkswagen Nyttekjøretøy. Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
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ANNONSEKONTAKT: 

Inge Krav

HS Media

Tlf: 62 94 69 77

Mob: 911 27 717

PRISER 

1/1 side 29.750,-

1/2 side stående 20.700,- 

1/2 side liggende 20.700,- 

1/4 side 15.500,- 

1/8 side 9.100,- 

Spesialplassering 4 farger 

2. omslag 31.750,- 

3. omslag 30.750,-  

Bakside 33.800,-  

2/1 side 47.750,- 

Merkur Grafisk er godkjent som
svane merket bedrift.
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Takk for 2019 – velkommen 2020 

Ny giv med filigran

Politikken trenger mesterne

Oppfinnermester gjør kokkehver dagen tryggere

Et godt år for ordførerkjeder

Ni nye rørleggermestere

Fant opphavet til bunadene

Tar bare tak

Rett kompetanse på rett plass

Veganske sko holder ikke

Gigantsykehus velger lokale byggmestere

Siden sist fra Mesterbrevnemnda

Dette bør du lære av Nils Arne Eggen
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Vi gikk inn i 2019 med en tro på at mester-
brev stod foran en ny vår. Og det har det 
blitt. Mye har skjedd i løpet av året som  
nå går mot slutten. Ikke alt er like synlig 
for omverdenen, men vi har i dette og det 
forrige nummeret skrevet litt om hva som 
er blitt gjort og hva som står på trappene. 
To store endringer skjer allerede rett over 
nyttår, og er en restart på det digitale 
arbeidet som ble startet opp tidligere.  
Fra å sende ut fakturaer på papir, vil dette 
i hovedsak skje elektronisk fra og med 
2020. I tillegg vil mesterne på nyåret få 
 tilgang til en egen side (Min side) på 
 mesterbrev.no. Begge tiltakene gjøres 
blant annet for å forenkle hverdagen for 
mesterne. 

I starten av 2020 skal vi også starte vår 
kampanje for å fremme hva dere mestere 
står for og hvilken kompetanse dere har. 
Kampanjen skal rettes mot forbrukere for 
å øke deres bevissthet rundt valg av hånd-
verker, og få dem til å velge en mester når 
de skal ha utført håndverkstjenester. Med 

en god samarbeidspartner på laget har  
vi stor tro på at dette vil gis oss og dere 
resultater. Vi har allerede satt i gang en 
kampanje for å fremme mesterbrevet  
med hensyn til rekruttering, og har fått 
god respons på denne fra både mestere, 
elever, forbruk ere, utdannings- og karriere-
rådgivere. Vi er på rett spor når vi får 
spørsmål om andre kan kjøpe og bruke 
materiellet vårt for å fremme yrkesfag og 
den karriereveien som mesterbrevet er. 

Noen viktige saker i Mesterbrevnemnda 
dette året har vært ulike kompetanse-
spørsmål med vekt på å få synliggjort 
mesterkvalifikasjonen i ulike fora. Nå skal 
nemnda legge en ny og langsiktig strategi 
for arbeidet fremover. Hovedpunkter i den 
nye strategien er et kompetent arbeidsliv, 
et seriøst arbeidsliv og mesterkompetanse 
i verdensklasse. 

Langsiktige ambisjoner er viktig. Viktig 
er det også å stå sammen om det gode 
arbeidet. Mesterne og bransjene skal 
involveres slik at det blir enkelt for både 

mestere og bransjer å spre samme bud-
skap og jobbe mot samme mål. Et mål  
om at vi skal få et kompetent arbeidsliv,  
et mål om å få et seriøst arbeidsliv og et 
mål om at vi har en kompetanse i verdens-
klasse. Ja, det er tøffe mål og ja, vi må stå 
sammen for å nå målene. Etter møter med 
mestere og bransjefolk har jeg virkelig 
troen på at dette skal gå rette veien.  
For meg og flere er det viktigste: 

Vi gir oss aldri!

■ ROGER NYBORG, REDAKTØR
ROGER@MESTERBREV.NO

leder

TAKK FOR 2019 – VELKOMMEN 2020

Viktig informasjon legges først ut på 
www.mesterbrev.no

www.mesterbrev.no
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Vi dekker det meste av Norge gjennom  
vårt +partner nettverk.

•  Bra for miljøet
•  Beskytter mot fukt og råte
•  Gode lyddempende egenskaper

KONTAK T OSS FOR DIT T PROSJEK T I DAG

www.cbinorge.no • 950 73 777 • post@cbinorge.no
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      Ny giv med
FILIGRAN 
Hun gikk fra stipendiatjobb hos Norsk Håndverksinstitutt til nyåpnet galleri. Nå har filigrans
sølvsmedmester Gry M. Grindbakken tatt inn lærling, også.

AV GEORG MATHISEN
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Filigransarbeidet er håndarbeid,  
og mesteren reagerer på at støpte 
smykker merkes som om de skulle 
vært filigran.

Tynne sølvtråder er 
presisjonsarbeid.



– Stipendiatstillingen kom i grevens tid. Da 
var jeg på nippet til å gi opp, forteller hun. 
Grindbakken fikk muligheten til å fordype 
seg i faget sitt i tre år gjennom Norsk 
Håndverksinstitutt.

– Det var vanskelig å få ting til å gå rundt. 
Så kom stipendiatstillingen, og da fikk jeg 
nye tanker. Nå satser jeg, og jeg har kjøpt 
dette huset til verksted, fastslår hun.

Huset, det ligger på Gamle Stathelle. 
Sentralt nok til at det er lett å komme innom 
butikken, men samtidig på et sted med lite 
nok trafikk til at de får arbeidsro på verkste-
det store deler av uken.

«De»? Ja, filigranssølvsmedmesteren 
nemlig fått seg lærling, også. – Nå skal det 
gå, så nå må hun jobbe som bare det,  
smiler Grindbakken.

Fra Afrika til Rauland
Selv begynte den ferske femtiåringen sent  
i et sjeldent fag. I Mesterregisteret står det 
bare fire filigranssølvsmedmestere i hele 
Norge.

– Jeg fikk ikke begynt på utdanning etter 
videregående, og så endte det med at 
mannen min og jeg reiste til Afrika, forteller 
hun. De var enige om at hun skulle utdanne 
seg når de en gang kom hjem fra bistands- 
og misjonsarbeidet. I mellomtiden hadde det 
kommet to gutter, og det var ikke helt enkelt 
å kombinere familie og utdannelse.

Hun visste at hun ville gjøre noe praktisk. 
Derfor begynte hun på to kurs for å se hva 
hun likte best. Det ene i keramikk – det 
andre var et filigranskurs i husflidslaget.

– Jeg var så naiv at jeg bare tenkte på at 
det likte jeg best. Derfor tok jeg to år med 
ukependling til Rauland. Så kom jeg i lære 
hos Arnt Darrud på Gvarv. Han er en ener,  
og dit er det bare en time å kjøre, sier hun.

Merkes feil
Siden har hun produsert bunadsølv, men også 
andre smykker som er inspirert av tradisjon-
ene. Det trenger ikke å være filigransarbeid, 
men det skal være et tradisjonsuttrykk. Det 
meste gjøres på bestilling, men nå går det 
an å komme innom butikken og kjøpe 
 smykker uten planlegging, også.

– Er det noe jeg brenner for, så er det at 
håndlaget bunadsølv er én ting, mens støpt er 
noe annet. Det ene er ikke bedre eller verre 
enn det andre, men det er to forskjellige 
ting. Du skal ikke merke noe som håndlaget 
hvis det er støpt, sier hun og beskriver hvor-
dan filigran først kom på moten i Telemark 
på 1700-tallet.

Avsug for prispenger
Opp gjennom årene er det blitt mange 
 stipender og priser. I sommer fikk hun 
Telemark fylkeskommunes kunstner - 
stipend på 50 000 kroner. 
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Gry M. Grindbakken er med og lager den nye læreplanen for faget. I verkstedlokalene sine  
håper hun å samle flere kolleger.

«STIPENDIATSTILLINGEN  
KOM I GREVENS TID. 

DA VAR JEG PÅ NIPPET  
TIL Å GI OPP»

GRY M. GRINDBAKKEN
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– Det har gått som bidrag til ventilasjonsan-
legget her, forteller hun. Det nye verkstedet 
på Stathelle har punktavsug på flere steder. 
Ventilasjonen er bare én del av en stor 
oppussing.

– Jeg er glad for at jeg brukte god tid på å 
pusse opp. Nå har vi fått det veldig effektivt, 
konstaterer hun. Planen er å leie ut plass til 
flere som trenger verkstedplass i kortere 
eller lengre perioder.

Da lokalene åpnet, kom det så mange  
at hun gikk tom for glass til gjestene.  
– Jeg hadde satt inn 100 og tenkte at det 
virkelig var å ta i, smiler hun.

Da hun var stipendiat, fikk hun mulig-
heten til å prøve å samle kolleger. – Det  
har ikke vært noen kontakt mellom filigrans-
arbeiderne i Norge. Alle har sittet på hver  
sin tue. Nå har vi fått litt kontakt med hver-
andre. Jeg klarte å finne 50 navn, og vi var  
17 som møttes på Norsk Folkemuseum. Vi 
trenger ikke å være redde for hverandre og 
for konkurransen – vi er så få at det er nok 
kunder til alle, sier Gry Marie Grindbakken.

Lærling, master og mester
Samtidig med at det nye verkstedet  
og butikken åpnet, kom også Gry M. 
Grindbakkens første lærling på plass.  

Sunna-Inga Gaup Aamot vil bli både master 
og mester.

– Jeg kjenner jo på presset som lærling her, 
smiler hun. – Master i metall får du jo ikke 
godkjent som bakgrunn for svennebrevet.

Fra før har hun fagbrev i hestefaget og 
agronomutdannelse. Så har hun bachelor-
grad i folkekunst og tar en master i tradi-
sjonskunst.

– Gry spurte meg om jeg kunne tenke 
meg å være lærling. Jeg har lyst til å bli  

selvstendig næringsdrivende, kanskje med  
et enkeltmannsforetak, og i hvert fall ta 
mesterbrev. Vi får se etter læretiden, sier 
hun.

Faktisk har hun «mester»-bakgrunn fra 
før, men bare i anførselstegn. Hun var 
nemlig med på NRK-serien «Anno» i 2016  
og rakk å bli både svenn og mester før hun 
røk ut. – Forskjellen er at på TV er det 
ganske mye mer intensivt og overfladisk, 
sier Sunna-Inga Gaup Aamot.  ■ ■ ■

Smykker i sølv er faget til Gry M. 
Grindbakken.

Lærling Sunna-Inga Gaup Aamot har bachel-
orgrad i folkekunst og vil bli både master og 
mester.

Gry M. Grindbakken og Sunna-Inga Gaup 
Aamot tar imot kundene på nyåpnede 
Galleri Grindbakken.



Stor varebil Stor 9 seter

• Lave eierkostnader

• Best rekkevidde

• Best nyttelast

• Best hengervekt

• Rask levering

KLASSENS SUVERENT BESTE 
SPESIFIKASJONER

Nå lanseres Maxus i Norge! Maxus produseres av verdens syvende største bilprodusent SAIC (Shanghai Automotive International 

Corporation). SAIC produserer over 7 millioner biler i året i samarbeid med bl.a Volkswagen og GM (General Motors). Maxus EV80 

er den første i rekken av elektriske biler fra Maxus. EV80 kommer i flere varianter; 9 seter,  10,2m3 og 11,5 m3 kassevogn, Pick Up 

planbil samt chassisbil med div. muligheter for påbygg.  

MAXUS EV80, 0-UTSLIPP! Helelektrisk varebil med markedsledende egenskaper:
• 0-utslipp   • Nyttelast opptil 950kg   • Hengervekt: 1250kg   • Lader på AC (hjemme og på jobb) og DC (hurtiglading)   • AC – opptil 32A, 7kW  
• DC – CCS (Combo) samme som de fleste andre elbilmerker i dag. • 3 forskjellige varebiler • 2 størrelser varerom: 10,2m3 og 11,5m3
• Chassisbil med plan eller kasse   • Mulighet for 2 skyvedører • 192 km rekkevidde målt med halv nyttelast (475kg) www.maxus.no

MAXUS

ARENDAL: RSA BIL Arendal 37 00 51 00 • ASKER: RøhneSelmer  67  57 37 00  BERGEN: Oddvar Bjelde & Co 55 53 55 20 • BODØ: Star Autoco  75 58 66 00 • DRAMMEN: RSA BIL Drammen 32 21 88 00 EGERSUND: Holmane Bil 51 46 19 80 
ELVERUM: Elverum Auto Bilsalg  62 43 23 00 • FREDRIKSTAD: RSA BIL Fredrikstad 69 39 22 60 • GARDERMOEN: Birger N Haug 63 94 96 60 HAMAR: Oustad 62 51 92 20 • HØNEFOSS: Hønefoss Bil 32 14 01 70 
KRISTIANSAND: RSA BIL Kristiansand 38 17 70 40 • LARVIK: Gjermundsen Auto 33 13 66 00 • LYNGDAL: Kvavik Auto 38 33 15 00 • LØRENSKOG: Star Autoco 67 97 97 97 • NARVIK: Fagerthun Bil 76 96 50 00
NOTODDEN: Solberg Bil 35 02 51 00 • OSLO: RSA BIL Oslo 23 24 20 40 OSLO: RøhneSelmer 22 63 16 16 • ROMERIKE: RSA BIL Romerike 64 83 12 00 SANDEFJORD: Gjermundsen Bilsenter 33 45 43 00  
SANDNES: RSA BIL Forus 51 96 49 00 • SARPSBORG: RSA BIL Sarpsborg 69 13 68 70 SKEDSMO: Star Autoco 63 87 90 90 • SKI: RSA BIL Ski 64 87 88 80 • SKIEN: Solberg Bil 35 58 35 20 TROMSØ: RSA BIL Tromsø 77 60 84 20  
TRONDHEIM: RSA BIL Trondheim 72 88 20 00  TRONDHEIM: Melhus Bil 73 20 25 00 TØNSBERG: Gjermundsen Auto 33 35 34 00

gir støtte på 
50.000,- 

ved kjøp av ny 

Maxus varebil og 5.000,- 

ved kjøp av el-lader.

RETT TIL TOPPS!
FREMTIDEN ER ELEKTRISK OG MAXUS ER HITTIL I ÅR (PR. 3. KVARTAL) NORGES 
MEST SOLGTE EL-VAREBIL OVER 5M3 MED 39% MARKEDSANDEL . VI OPPFORDRER 
ALLE VAREBILKUNDER TIL Å SE NÆRMERE PÅ VÅRE NYE MAXUS-MODELLER.

Planbil

VOLKSWAGEN

MERCEDES

29%

26%

39%

Maxus 2019 Rett til topps nov Mestern nr 4.indd   1 19.11.2019   10:53



Jonny Finstad har gått fra glass i Lofoten  
til kaffekopper i stortingsrestauranten.  
– Med bakgrunnen min som håndverker og 
næringsdrivende opplevde jeg at jeg tilførte 
noe nytt i politikken, sier han. 
Glassmesteren fra Leknes i Lofoten har ofret 
seg for politikken i tolv år foreløpig.

– Fra 2007 til 2015 var jeg ordfører. Så 
drev jeg Finstad Glass – eneste glassmester-
bedrift i Lofoten – sammen med brødrene 
mine. Jeg sjonglerte begge deler frem til 
2012, men da solgte jeg til broren min, 
 forteller han.

Fikk sparken
Fra næringslivet var han vant til at arbeids-
mengden svingte og at inntektene varierte. 
Enda mer brutalt er det i politikken. Der kan 
både partifellene og velgerne kaste deg, fort 
og brutalt.

– Da jeg gikk av som ordfører i 2015, var 
det ikke frivillig. Vi klarte ikke å få flertall. 
Dermed ble det to års arbeidsledighet, sier 
Finstad. Han siktet på stortingsplass, men 
da skal man både nomineres og velges. De 
to årene var preget av usikkerhet. Til glass-
mesterjobben kunne han ikke gå tilbake:

– Man hadde jo en helt annen kompe-
tanse etter åtte år i ordførerstolen, men det 
er flere grunner til at det ikke var aktuelt å 
gå tilbake til håndverkerjobben. Jeg hadde 
også hatt et uhell og brukket nakken og 
andre bein, forteller han. De to usikre årene 
endte med stortingsplass, og nå sitter han 
der frem til 2021 i første omgang.

Få håndverkere
Jonny Finstad begynte å engasjere seg i 
 politikken da han var i 30-årene. Nærings-
saker og tilværelsen som nybakt far, med 
den interessen det førte med seg for 
ramme betingelser for ungene, dro ham til 
Vestvågøylista – en bygdeliste som dekket 
hele kommunen. Senere ble han spurt om  

å være ordførerkandidat for Høyre, som 
gjorde et brakvalg og gikk fra tre til elleve i 
kommunestyret med ham på topp av listen  
i 2007.

– Jeg opplevde at kommunestyret hjemme 
for det meste besto av lærere, bønder og 
akademikere. Det var veldig få håndverkere 
og næringsdrivende i politikken. Jeg fikk litt 
oppmerksomhet knyttet til det, og det ble 
opplevd som positivt, sier han.

– Du får en slags folkelighet som folk 
kjenner seg litt igjen i når du ikke er flasket 
opp mer noe ungdomsparti, men i stedet har 
med deg folkevettet. Det opplever jeg også 
her på Stortinget. Det er mange politiske 
broilere som er fostret i partiet og har 
 retorikken og ideologien under huden. Jeg 
går mer etter ryggmargsrefleksen i saker,  
og så stemmer det forbausende ofte med 
ideologien, sier han.

Stammespråk
Det er begrenset hvor ofte Jonny Finstad  
har kunnet snakke fag i politikken. – Men 
jeg har benyttet enhver anledning både som 
ordfører og stortingsrepresentant til å frem-
snakke yrkesfagene. Jeg bruker å si at med 
yrkesfag kan du nå veldig langt, og til og 
med komme på Stortinget, sier han.

Heltidspolitikeren legger ikke skjul på  
at det var litt vanskelig å komme fra familie-
bedriften til rådhuset og senere Løvebakken. 
– Du må lære deg en helt ny terminologi,  
og så var det et stammespråk. Men det jeg 
opplevde som aller vanskeligst, var at i en 
politikerrolle må du bryne deg mot adminis-
trasjonen og embetsverket. Da har man 
kjent noen ganger at man ikke har den 
 akademiske bakgrunnen og dybdefor-
ståelsen, sier han.

– Jeg må bare bruke min sunne fornuft  
og vurdere ut fra mitt ståsted. En teknikk jeg 
har forsøkt å holde litt på, er at i stedet for 
å adoptere det som kommer, kan man se 

ting fra siden til folk flest. Som politiker skal 
man være ombudsmann for folket. Det er så 
mange i politikken og embetsverket som er 
utdannet likt og tenker likt. Derfor er det så 
verdifullt at det også er rom for håndverkere 
i politikken. Folk med praktisk bakgrunn er 
med og styrer landet, sier glassmester og 
stortingsrepresentant Jonny Finstad.

Første fylkesordfører
Når Sørlandet samles, blir det en rørlegger-
mester som skal holde den politiske flyten. 
Fra nyttår er Arne Thomassen i gang som 
den første fylkesordføreren i Agder.

– Selvfølgelig har vi hatt et samfunns-
engasjement i bedriften, også, men det å 
være heltidspolitiker, er noe helt annet. Det 
er viktig og kjempenyttig at vi har politikere 
med håndverksbakgrunn, sier Thomassen.

Han har 16 år bak seg som ordfører i 
Lillesand. Der lærte han mye om hvor viktig 
kommunene er som tjenesteleverandør. Nå 
får han blant annet ansvaret for de skolene 
som skal utdanne fremtidens fagfolk i alle 
fag. Geografisk er også ringen sluttet. Han 
avsluttet rørleggerkarrieren som regiondirek-
tør i Bravida for begge agderfylkene; nå har 
han igjen hele Sørlandet som arbeidsplass.

– Mesterbrev gir forståelse
– Jeg tror mesterbrevet er en god bakgrunn 
for politikk. Det gir en forståelse av den 
 forretningsmessige delen av samfunnet, sier 

POLITIKKEN TRENGER

MESTERNE
De byttet fra glass, tre eller rør til politikk – fra håndverksfag til  
politisk håndverk. Politikken trenger flere med mesterbrev, mener  
politikkens mestere selv.

AV GEORG MATHISEN

Rørleggermester Arne Thomassen er første 
fylkesordfører i Agder. (Foto: Høyre)
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den påtroppende fylkesordføreren, men 
 innrømmer at næringslivet nok har hatt 
større forventninger til ham enn han har 
klart å levere på som ordfører. Noe av ut -
fordringen med demokratiet er at han ikke 
har klart å få til ting raskere.

Om han har gjort noe for faget?
– Jeg mener at jeg har hatt fokus på det 

og vært aktiv rundt lærlinger selv om jeg 
ikke har nådd opp helt. Nå får jeg virkelig 
bruk for det, for nå skal yrkesfag og fagopp-
læring virkelig bli satt på kartet, sier Arne 
Thomassen.

Vil alltid være byggmester
I Randaberg har byggmester Jarle Bø tatt 
over som ordfører. – Jeg er byggmester, og 
det vil jeg alltid være selv om det er seks–
syv år siden sist jeg praktiserte tømrerfaget, 
sier han til Byggmesteren. Overfor fagbladet 
trekker Bø frem at det er viktig å få til en 
effektiv og god behandling i byggesaker  
og andre saker.

Bø drev eget firma med opptil fire 
ansatte, og bygde først og fremst nye 
 eneboliger. Siden han ga seg som aktiv 
byggmester, har han vært distriktssjef i 
Icopal og nærings- og havnesjef i Hå, 
 forteller Byggmesteren. ■ ■ ■

Stortingsbygningen byr på mye godt glassarbeid og annet håndverk fra mange forskjellige 
perioder. Det som er gjort, ville nok ført til bestått og svennebrev eller fagbrev med god 
margin, konstaterer Jonny Finstad.

Utleie og salg av Klaas tilhengerkraner, krokhøyde 24 - 34 m

tlf 939 50 100  www.klaas.no  post@klaas.no

Salg og utleie
Utleiekraner:
K21-30TSR*

K17-24TSR-H
* kan ha utslippsfri drift

Ny K21-30TSR og 
K23-33TSR m/kurv

til salgs. Omgående 
levering.

Vær fleksibel på
byggeplassen med
din egen kosteffektive
tilhengerkran!
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Hun har bakgrunn som kjøkkensjef, forfatter 
og gründer – og nå er hun nylansert opp-
finner. Det begynte med en kollega som  
tyvlånte kniven som hun nettopp hadde  
fått av sjefen som bevis på at nå var hun 
ferdigutdannet kokk:

– Kollegaen tullet med kniven min, mistet 
den i stålbenken og knekte tuppen på den. 
Det var ikke store tuppen som ble borte, 
men det var sårt, og jeg ble sur. Da begynte 
jeg å tenke på hvordan jeg kunne beskytte 
utstyret mitt neste gang jeg snur ryggen til, 
forteller hun.

Legger fra seg
Kokken håndterer nemlig ikke arbeidsverk-
tøyet sitt slik som fagfolk flest. – Enten det 
er snekkere, rørleggere, frisører, blomster-
dekoratører eller elektrikere – alle de jeg 
kjenner utenom oss som arbeider med mat, 
har utstyret sitt på seg, fastslår Silje  
Merethe Fossnes.

– Du hører aldri snekkeren si «hvor er 
hammeren min?». Men på kjøkkenet hører 
du ofte «hvor er kniven min?». Det er et 
hektisk miljø der vi løper fra A til B, sier hun.

Det handler om å ha kniven der den skal 
brukes og å finne den igjen. Det handler 
også om å bære den sikkert i et miljø der 
det går fort og er trangt.

– Vi lærer tidlig at vi skal bære kniven ved 
låret. Det er potensielt kjempefarlige situa-

Silje Merethe Fossnes gjør 
hverdagen tryggere på kjøkkenet 
og i restauranten. Kokkmester fra 
Søgne har lansert desinfiserende 
knivslire med tilhørende verktøy
belte og forkle.

AV GEORG MATHISEN
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Sliren passer til de vanligste knivene, på 18 til 21 centimeter, men hvis salget går som  
forventet, kommer det lengre slirer ganske snart.

OPPFINNERMESTER  
GJØR KOKKEHVER DAGEN 

TRYGGERE



sjoner som kan oppstå. Tanken min var: 
«Hvordan kan jeg kombinere disse to 
 tingene?», sier hun.

Desinfiserer
Utstyret skal være personlig, samtidig som 
det er trygt oppbevart. Så kommer hygienen 
inn, også. Kokken bør helst desinfisere 
utstyret 30 til 50 ganger i løpet av en 
arbeidsdag, litt avhengig av hvor ofte hun 
bytter mellom forskjellige ingredienser og 
forskjellige stasjoner.

– Det har du ikke tid til. Dagen løper fra 
deg, og du bruker to timer i arbeidstiden 
bare på å desinfisere kniven, fastslår hun.

Løsningen ble en desinfiserende, anti-
bakteriell knivslire. Den kommer med et 
verktøybelte slik at kokken kan spenne den 
på seg. Hver gang hun har kuttet ferdig og 
skal bevege seg, legger hun bare kniven til-
bake i sliren. Der desinfiseres den ved hjelp 
av ren alkohol, i en egen pakning som settes 
ned i sliren og byttes hver dag.

Ikke nok å vaske
– Vi vil ikke bruke produkter som kan over-
føre kjemikalier til maten, og det er uansett 
kjempeviktig å begrense bruken av kjemi-
kalier. Dessuten er kniven tørr på tre sekunder 
når vi tar den opp igjen av sliren, sier hun og 

viser frem bilder fra en rekke tester av 
 kokkekniver som er godt vasket på konven-
sjonelt vis. – Du må desinfisere den for å  
bli kvitt bakteriene!

Knivhånden og håndtaket på kniven er 
ikke borti maten på samme måte. Hendene 
kjenner du dessuten at ikke er rene – det 
kjenner du ikke på stålet.

– Dessverre har vi sett at det finnes en 
del som har dårlige rutiner på for eksempel 
magnetlistene på kjøkkenet, sier hun. 
Fossnes innrømmer at hun har hatt dager 
selv, også, der hun har hektet opp kniven 
uten å desinfisere den. Det blir rett  
og slett glemt i stresset. 

Silje Merethe Fossnes beskytter gjestene mot bakterier og kokkene mot kniver og brann. 
Her har hun tatt på seg både kniv og forstykke.
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Den desinfiserende sliren selges sammen 
med verktøybelte og et forstykke i naturlige 
materialer. (Foto: Bon Vivant)

«KOKKEN BØR HELST  
DESINFISERE UTSTYRET  

30 TIL 50 GANGER I LØPET  
AV EN ARBEIDSDAG,  

LITT AVHENGIG AV HVOR  
OFTE HUN BYTTER MELLOM 

FORSKJELLIGE INGREDIENSER 
OG FORSKJELLIGE  

STASJONER»

SILJE MERETHE FOSSNES
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Nå kommer hun strengere regler i forkjøpet 
– det kan fort bli nye krav for å sikre at 
 redskapen er desinfisert. Ikke minst kan 
slike krav komme i land der tappevannet 
ikke er rent som i Norge.

Patent
– Jeg er veldig stolt av at jeg har fått patent-
beskyttet den, sier Silje Merethe Fossnes. 
Hun har lansert sliren internasjonalt, med 
god hjelp fra mange hold og støtte fra 
Innovasjon Norge.

– Det som er både gleden og utfordringen 
med et sånt produkt, er at du klarer ikke å 
begrense deg til ett enkelt marked i en tidlig 
fase. Jeg la ut noen filmer på Linkedin før 
lanseringen og fikk 24 000 følgere,  
forteller hun.

Forstykke
Slirene er bare ett av produktene som 
Fossnes og firmaet hennes, Bon Vivant, 
 lanserer. Hun er også ute med et forstykke 
som hører til – altså et kort forkle, som 
dekker fra livet og ned – som skal beskytte 
mot brannskader. Forstykket er festet med 
trykknapper slik at det skal være raskt å  
rive av seg om kokken skulle søle eller 
trenge å få det av seg fort.

– I løpet av mine 15–20 år på kjøkken har 
jeg aldri sølt på brystpartiet, men det hender 
veldig ofte at ting går ned. Hvis det tar fyr 
fra gassen, er det også forstykket du må ha 
av i en fart, peker hun på.

Forstykket er i 100 prosent bomull. Det 
tar ikke like fort fyr som en standard kokke-
jakke, som inneholder mye polyester eller 
andre materialer som smelter hvis du søler 
frityrolje på den eller kommer borti gassen.

I tillegg kommer Bon Vivant med en 
 kolleksjon forklær i lær.

– Alt dette er produkter for «high 
end»-kokkene – de kvalitetsbevisste, de 
som vet hva de vil ha og fokuserer på godt 
utstyr, forteller kokkmester Fossnes.  ■ ■ ■ Kokkmester fra Søgne selger den nye oppfinnelsen sin over hele verden. (Foto: Bon Vivant)

«DETTE ER PRODUKTER  
FOR «HIGH END»-KOKKENE 
 – DE KVALITETSBEVISSTE,  

DE SOM VET HVA DE VIL  
HA OG FOKUSERER PÅ  

GODT UTSTYR»

SILJE MERETHE FOSSNES



LEDIG KAPASITET..?
• Gode penger å tjene på  

piperehabilitering i ditt distrikt!

• Vi formidler jobber, sponser  
markedsføring, samt hjelper  
til med utregning av tilbud.

• Vi lagerfører alle deler. 

– Ta kontakt for en uforpliktende prat 
om evt samarbeid.

Produkt.dok.: SINTEF 128-035

VANGBO A/S
2040 Kløfta, Tlf: 63 98 12 20
e-post: vangbo@vangbo.no

www.heatfab.no

HEATFAB tynnveggede, rustfrie stålrør er  
godkjent for rehabilitering av alle typer piper.
Enkel montering, samt lite for- og etterarbeide.
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– Jeg er superglad for at jeg fikk lov til å 
gjøre det. Dette hadde jeg så lyst til, sier 
gullsmedmesteren. Hun har verksted i gara-
sjen sin vest for Frekhaug, som er kommune-
senter i Meland. Men bare frem til nyttår.

Fra 1. januar slår Meland, Lindås og Radøy 
seg sammen til nye Alver kommune. Da 
nyvalgt ordfører Sara Sekkingstad (Sp) fikk 
ordførerkjedet på det konstituerende møtet  
i det nye kommunestyret, satt Hilde Rønning 
Rongevær på tilhørerbenken. Hun innrømmer 
at det var en opplevelse som gjorde inntrykk.

Anbud fra lokale
Det begynte med en epost om at kommunen 
ville ha tilbud på et ordførerkjede. – Jeg ante 
ikke om det ble sendt ut til alle i hele landet 
eller ikke, men det viste seg etterpå at det 
bare gikk til lokale, forteller hun.

Rongevær fra Senja flyttet til Nordhordland 
for 25 år siden og har hatt eget verksted i 
nesten 20. Lenge var hun usikker på om  
hun kom til å få oppdraget – det ble mange 
runder med tilpasninger etter at hun sendte 
inn det første forslaget sitt.

Sølv
– Kommunen hadde lagt noen føringer  
for hva de ville ha med. Det nye kommune-
våpenet, så ville de ha med de gamle fra de 
tre kommunene som er slått sammen, og 
navnet Alver. Ellers skulle det være bare  
rent sølv, forteller hun.

Selv trodde hun at det var snakk om 
fargen sølv og tegnet et forslag med masse 
symbolikk. – Men de mente bare helt enkelt 
sølv. De hadde en tanke om at det skulle 
være veldig stilrent og lett å bruke til alt fra 

ET GODT ÅR FOR
ORDFØRERKJEDER
Fra nyttår får Norge over 40 nye kommuner. De fleste av dem skal ha ordførerkjede.  
Gullsmedmester Hilde Rønning Rongevær har laget kjedet til ordføreren i nye Alver kommune.

AV GEORG MATHISEN

Det begynte med en tegning – ordførerkjedeanbudet var nesten som en designkonkurranse, 
forteller Hilde Rønning Rongevær.

I tillegg til nytt og gamle kommunevåpen 
 består kjedet av 28 plater. 
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Alt er håndarbeid – slik ser Alvers 
ordførerkjede ut. (Foto: Hilde 

Rønning Rongevær)
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bunad til mønstrete skjorte eller dress, sier 
hun.

Tre forskjellige kjeder
De tre ordførerkjedene som kommunene 
hadde fra før, var ganske ulike. Men det 
innebar også at gammelordførerne hadde 
god erfaring i hva som fungerer og hva som 
ikke fungerer. 

– Ordføreren her i Meland tok med kjedet 
sitt og sa at det var en fin størrelse – ikke 
for lite og ikke altfor stort. Det var veldig 
greit. Du blir litt tryggere når du skal lage 
det da, sier Hilde Rønning Rongevær.

Hun har vært med på å lage ordførerkjeder 
før: Hjulpet andre, fått deloppdrag og montert 
sammen. – Jeg har vært med på deler av 
prosessen, men dette er jo en helt annen 
sak, sier hun. Det ferdige kjedet betalte 
kommunen 70 000 kroner for.

Sa opp jobben
Hvor mange timer arbeid det ble, kan hun 
ikke si:

– Jeg bestemte meg for at jeg ikke skulle 
telle timer. Når du først har gitt en pris og 
fått oppdraget, så er det bare å gjøre det.

Hun var ansatt i en annen jobb ved siden 
av å drive sitt eget verksted. Den tok hun 
ferie fra for å jobbe med ordførerkjedet.  
Da «ferien» først begynte, fikk hun så mye 
annet å gjøre at det ikke ble tid til kjede-
oppdraget. Det endte med at hun sa opp 
den andre jobben.

Produksjonen gikk i rykk og napp. Hun 
kunne ha støpt og masseprodusert de 28 
leddene i kjedet, men var fast bestemt på at 
de skulle være håndarbeid. – Emaljen kunne 

jeg ikke legge selv, så det måtte jeg få gjort 
litt tidligere. Det som jeg hadde kontroll med 
selv, kunne jeg putle med, og om jeg hadde 
dårlig tid, kunne jeg ta kveldene til hjelp, sier 
hun.

Tidenes yngste
Den første som bærer kjedet, Sara 
Sekkingstad (26), er ikke bare kommunens 

første ordfører. Hun er også tidenes yngste 
kvinnelige ordfører i Norge.

– Det er også litt rart. Hun gikk i parallell-
klassen til sønnen min, og jeg ser ikke for 
meg ham som ordfører, smiler Hilde Rønning 
Rongevær.  ■ ■ ■

Gullsmedmesteren har verksted i garasjen og er klar til høysesong før jul.

Kommunevåpnene til Radøy (fra venstre), Lindås og Meland har fått sin plass på kjedet. (Foto: Hilde Rønning Rongevær)



Mittanbud har skjerpet seriøsitetskravene:

Hver tredje bedrift som hadde lov til å 
helrenovere bad har mistet muligheten

Hver tredje bedrift som hadde lov til å helrenovere 
bad via Mittanbud har mistet muligheten. – Det 
er viktig for oss å stille krav til bedriftene og luke 
ut useriøse aktører.

Hvert år legger norske forbrukere ut 7000 store 
våtromsjobber på Mittanbud, og nå skjerpes 
kravene til bedriftene som får lov til å være med.

Bedrifter som ønsker å helrenovere våtrom via 
Mittanbud, må være mva-registrert, aksjeselskap 
og ha vært i drift i minst to år. 

De som enten har sentral godkjenning for ansvars-
rett, er godkjente våtromsbedrifter eller som er 
mesterbedrifter, får unntak fra aksjeselskaps- og 
toårskravene.

Dette er Mittanbuds seriøsitetskrav:
De som skal utføre jobber innenfor renovering 
av våtrom må oppfylle følgende krav:

1. MVA-registrert
2. Aksjeselskap
3. Drift i minimum 2 år

Firma som ikke oppfyller krav nummer to og tre, 
men har én eller flere av følgende  sertifiseringer 
som bevis på deres kompetanse, kan likevel utføre 
våtromsjobber:

«Det skal være 
trygt, enkelt og 
effektivt å finne 

dyktige og 
kvalifiserte 

fagfolk til bygg 
og renovering»

Sandra Marie Erdal 
Kvalitetsansvarlig

“

ANNONSE
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Det er alltid høytidelig når det  
deles ut nye mesterbrev i Oslo,  
i laugssalen på Hånd verkeren.  
– Vi vil ikke at mesterbrevut
delingen skal være en parentes 
blant svennebrevene i Oslo rådhus, 
fastslo Amundsen da hun ønsket  
de mye mesterne velkommen.

Livslang læring
Hun understreker at selv om de har fått en god 
opplæring, er det én ting en god leder ikke kan 
tilegne seg gjennom utdannelsen: Erfaring.

– Fagkunnskap gir trygghet, fastslår mester- 
brevordningens daglige leder Heidi Tveide, som 
sto for selve overrekkelsen. Tveide peker også på 
den livslange læringen og på at  mesterne i sin tur 
må  ta ansvaret for å lære opp nye svenner.

Positivt for yrkesfag
– Det blåser en positiv vind over yrkesfagene.  
I år var det 800 flere søkere til yrkesfag enn til 
studieforberedende på vg1, sier hun.

Styreleder Espen Lynghaug i Oslo Håndverks- 
og Industriforening snakker om hvordan den 
norske fagarbeideren er verdens mest selvsten-
dige. – Vi har ikke pekere og forklarere, sier 
Lynghaug. Han siterer Albert Einstein, som fast-
slo at skulle han levd en gang til, ville han blitt 
rørlegger. 

TEKST OG FOTO: GEORG MATHISEN

Nye rørleggermestere i Oslo. Fra venstre: Martin Pablo Andrés Velasco Bratfos, Waqas 
Muhammad Javed, Elise Emmely Svang Jansen, Marie Horvei, Mathilde Olsen, Henrik 
Østerberg Torgersen, Marco Lindemann, Muzaffar Ahmad Chaudhry, Jon-Aril Hagen

29. oktober hadde Byggmesterforbundet  
Oslo og Akershus mesterbrevutdeling for nye 
mestere i 2019. I alt var det 17 stolte tømrer-
mestere som fikk overrakt sine mesterbrev i 
Laugsalen til Oslo Håndverks- og Industri-
forening.Daglig leder i Mesterbrevnemnda, Heidi 
Tveide, og daglig leder i Byggmester forbundet 
Oslo og Akershus, Harald Hansen, delte ut 
mester brevene til de nye mesterne:  
Morten Evensen, Markus Øhman, Manuel Lars 
Schröter, Lasse Dahl, Christian Askildsen, 
Christian Rødfoss, Felix Alexander Attramadal, 
Rune Alnes Dyb, Alan Ross, Roar Gulbrand 
Bratlie, Christopher Jordbakke, Marius Engen 
Kløften, Sigve Botnen, Erlend Røer Drabløs, 
Erlend Ragnar Ekerholt, Simen August Larsen  
og Christian Håkonsen. ■ ■ ■

NI NYE 
RØRLEGGERMESTERE

14 nye mestere i Kristiansand
14 nye mestere fikk i oktober utdelt mesterbrevet i Kristiansand 
Hånd verkerforening. Daglig leder i Mesterbrevnemnda,  
Heidi Tveide, og rørleggermester og ny fylkesordfører i Agder, 
Arne Thomassen, stod for utdelingen av mesterbrevene.

Det var et høytidelig arrangement i regi av Kristiansand Håndverkerforening.  
32 personer deltok og det var taler av Mesterbrevnemdas daglige leder, Heidi  
Tveide, Fylkes ordfører Arne Thomassen og Håndverkerforeningens formann  
Geir Salvesen. 

Oslo har fått ni nye rørleggermestere. – Husk at dere aldri blir  
helt utlært, oppfordrer oldermann MariAnn Amundsen.
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Ford Nyttekjøretøy.  
Vår jobb er å legge til    
rette for at du kan gjøre din.

Pris eks MVA, inkludert frakt og levering Ski. CO2-utslipp fra 118-146 g/km (1.5 TDCi 100 hk - 1.0 EcoBoost 100 hk). Blandet drivstofforbruk fra 0,48 – 0,64 l/mil. Tilbudet kan kombineres 
med enkelte andre rabatter. Gjelder kontrakter signert til og med 31. Desember 2019. Startleie: 34 800,-. Etabl.gebyr 4 485,-. Termingebyr 95,-. Avtaletid: 36 mnd. Total kjørelengde: 
45 000 km. Alle priser er eksl. Mva. Forutsetter kredittgodkjenning fra Ford Credit. Forbehold om prisendringer og  trykkfeil.

Kampanjepris fra 1.490,- /mnd med 2,49% rente. Spar fra 12.000,- 

Gjør valget enklere med Transit Connect Proff+ 
Proff+ er komplett utstyrte varebiler, vi alltid har på lager, 
til en gunstig pris.  

• Xenon hovedlys  
• Drivstoffvarmer 
• Aluminiumsfelger 

• Tilhengerfeste
• Ryggesensor 
• Cruisekontroll



Egentlig arbeidet hun i bank. – Men jeg 
kunne strikke før jeg begynte på skolen og 
jeg hadde brukt hendene hele livet. Så fant 
jeg ut at jeg ville ikke jobbe i bank når jeg 
ble femti, forteller Rigmor Øvregaard.
Hun er fagansvarlig hos Bunadhuset i 
Stavanger sentrum. – Jeg tok kontakt med 
Godalen videregående skole, og da jeg ble 
vist rundt der, var det nesten så jeg kjente 
sagmuggen, smiler hun. Det ble utdannelse 
med kombinert teori og praksis på skolen. 
Nå er hun byens eneste kjole- og drakt-
syermester.

Museumsutstilling
– Siste året på skolen kom det en henvend-
else fra Stavanger museum. De hadde fått 
penger til å ruste opp og lage en utstilling 
med forskjellige tablåer. Jeg snakket med 
dem og var så gal at jeg sa ja til det,  
forteller hun.

Resultatet ble tablåer med forskjellige 
mennesker fra flere hundre års Stavanger-
historie. Bønder og misjonærer, herskap og 
tjenere, straffanger og barn med hoppetau, 
Alexander Kielland og lille Marius. Mange av 
dem sto eller satt i stillinger som gjorde det 
vanskelig å få kledt på dem.

Rigmor Øvregaard lærte mye om historie 
og gikk videre til å lese om bunader.

Mye silke
– I Sauda hadde de litt penger, mens de  
ikke hadde så mye på Jæren, forteller hun. 
Rogalandsbunaden består av liv i brokade-
stoff, stakk i drapé eller damask, og forkle 
og veske brodert på ulldrapé. Øvregaard  
så at den opprinnelig hadde silkeforkle.

– Broderier kom til mye senere, og de 
første med broderier broderte de på  
silkestoff. Jeg så også at det var mye silke-
tørklær i halsen. Både damer og herrer 
hadde disse silketørklærne, forteller hun. 
Hun har sett på gamle drakter på museer  
og private samlinger, og også på fotografier 
og malerier.

Rigmor Øvregaard har sydd rokokkodrakter på museum og kartlagt røttene til rogalandsbunaden.  
Nå kan hun tenke seg å gjenskape Arne Garborgs bunad til jærbuene.

AV GEORG MATHISEN

Da hun var ferdig på skolen, sydde Rigmor 
Øvregaard draktene til utstilling på Stavanger 
museum. Her rokokkoantrekk fra Ledaal-familien.

Bunadhuset er Stavangers eneste opplæringsbedrift i bunadtilvirkerfaget. Her har Rigmor 
Øvregaard stilt ut jakke fra Suldal.

Silketørkleet gikk igjen i hele Rogaland.

FANT OPPHAVET
TIL BUNADENE
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Garborg med sølvknapper
Ett av bildene er av Arne Garborg. – Da 
Dalane Folkemuseum skulle åpne, gikk han 
med den jærske bunaden med nye sølv-
knapper. Den har ingen vært borti. Hvis jeg 
kunne fått mer informasjon, kunne vi kanskje 
utvikle og lage den, sier hun og viser frem 
bildet av Garborg med vest, jakke og hals-
tørkle.

Det Rigmor Øvregaard virkelig har med  
seg fra utdannelsen, er mønsterkonstruksjon, 
nemlig. – Svenneprøven vår var en arbeids-
tegning og en motetegning, og så skulle  
vi sy. Vi startet med blanke ark og begynte 
konstruksjon ut fra målene, forklarer  
hun.

Tidligere sydde hun mye brudekjoler og 
drakter. – Så fikk jeg tak i dette lokalet og 
bestemte meg for at nå skulle jeg bli veldig 
flink i én ting, sier hun.

Asia-konkurranse
Det ble bunader, altså. Mens Bunadhuset 
gjør arbeidet manuelt og individuelt, får 
mange av konkurrentene sydd bunadene i 
Asia.

– Det som jeg synes er det mest utrolige, 
er at jeg produserer en sånn bunad som er 
mange tusen billigere enn de som syr i 
Thailand. Og de har ikke den utdannelsen i 
bunnen og vet hvordan passformen skal 
være. Folk som kjøper bunad, er så lite 
bevisste. Jeg tror det kommer av at de ikke 
lærer håndarbeid eller har mødre som kan 
sy og strikke lenger. Dermed har de heller 
ikke greie på kvalitet og hvordan du skal 
behandle stoff, mener hun.

– Mesterbrevet i kjole- og draktsyerfaget 
er ufattelig nyttig når du skal sy bunad. 
Mønsterkonstruksjon må du ha med deg. Jeg 
husker den ene læreren vår sa at «du kan sy 
så fint du vil, men har du ikke passform, så 
stryker du». Det er tre ting som gjelder: 
Passform, passform og passform! erklærer 
Rigmor Øvregaard.  ■ ■ ■Dagens rogalandsbunad har brodert forkle, men opprinnelig var forkleet silke.

FANT OPPHAVET
TIL BUNADENE
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«DET SOM JEG SYNES  
ER DET MEST UTROLIGE,  

ER AT JEG PRODUSERER EN 
SÅNN BUNAD SOM ER MANGE 

TUSEN BILLIGERE ENN DE 
SOM SYR I THAILAND»

RIGMOR ØVREGAARD



Han er virkelighetens Byggmester Bob. Eller i 
hvert fall den som har overtatt. Bernt Olav 
Birkedal – B.O.B. – startet firmaet lenge før 
barne-tv-figuren var oppfunnet. Sønnen 
Morten – fullt navn er Bernt Morten Birkedal – 
overtok i 2012. Nå er faren kjøpt ut, og Morten 
eier firmaet sammen med broren og søsteren.

– Faren min var Norges yngste byggmester 
i sin tid. Etter at han var ferdig med mester-
brevet, har han alltid drevet for seg selv, 
 forteller Morten Birkedal.

Tak i to generasjoner
B.O.B. har alltid likt å arbeide på taket. Den 
interessen har neste generasjon overtatt. 
Byggmesterfirmaet har spesialisert seg på 
tak. – Vi er veldig flinke til å kalkulere det. Vi 
bommer aldri på kalkulasjon av tak. Vi er så 

vant til tak at skulle vi satt inn vinduer og 
satt opp kledning, ville vi tapt penger med 
én gang, smiler Birkedal.

Han forklarer det med veldig gode rutiner 
og veldig godt samarbeid med produsentene. 
Dessuten har firmaet laget sitt eget kalkula-
sjonssystem, er godt fornøyd med prosjekt-
styringssystemet og har sitt eget CRM-system. 

– Det er det ikke mange som har, konsta-
terer byggmesteren. Han er bedre rustet enn 
de fleste på det området: Før han begynte i 
familiefirmaet, tok han fagbrev i IKT-servicefag.

Datautdannet
– Jeg hadde sommerjobb hos min far fra jeg 
var ti år. Etter utdannelsen i data savnet jeg 
alle de fine somrene på taket med ham, og 
jeg savnet det å gjøre noe praktisk. Jeg 

begynte hos ham som praksisarbeider og 
tok utdanning på kveldstid, forteller han. 
Birkedal jobbet i flere forskjellige firmaer for 
å få med seg lærdom fra flere steder før han 
vendte hjem til familiefirmaet for godt.

Kundene er stort sett private boligeiere. 
Ofte er de hverken spesielt interesserte i 
eller spesielt opptatt av tak.

– De lager fine kjøkken og pusser opp 
badet, men taket er det siste de tenker på. 
Ulempen er at hvis du har tak som er over 
en viss alder, så sier forsikringsselskapene at 
de ikke dekker følgeskader, engang. Det er 
derfor vi tar en taksjekk, forteller han.

Kom igjen etter ti år
Morten Birkedal er glad i å selge, også. 
Samtidig er han opptatt av å være ærlig  

Skulle de arbeidet med kledning eller dører, ville de neppe tjent stort. – Men vi bommer aldri på å  
kalkulere tak, sier byggmester Morten Birkedal. Han driver et byggmesterfirma som bare arbeider på taket.

AV GEORG MATHISEN

Alt er holdt i rødt hos 
Byggmester B.O.B. 
Morten Birkedal tar 
 takene i Rogaland  
– for privatkunder  
og for andre bygg-
mestere.

TAR BARE TAK
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og redelig og ikke alltid selge det dyreste.  
Det gir bedriften et godt rykte, mener han. 
Noen er mindre seriøse og forteller alltid 
kunden at de må skifte med én gang.

– En gang før jeg var daglig leder, var  
jeg ute og så på et tak. Jeg ba kunden  
ringe igjen om ti år, for da måtte han skifte. 
Han ringte meg ti år senere og valgte å 
skifte taket. Da sjekket han ikke priser hos 
andre, fordi han sa at jeg hadde kommet  
der og vært ærlig. De to andre som tok  
taksjekk hos ham den gangen, sa at  
han måtte skifte med én gang, forteller  
han.

Jobb for konkurrenter
Også konkurrentene ber privatkunder om  
å ringe Byggmester B.O.B. Og omvendt.

– Bare i år har vi skiftet tak for seks  
andre byggefirmaer. De tar dører, vinduer  
og kledning – jeg tar tak. Vi skal være den 
foretrukne partneren når noen skal skifte 
tak – også for andre byggefirmaer, sier 
Birkedal.

Han mener at B.O.B. ikke har særlig mange 
useriøse konkurrenter lenger. Men det er 
alltid noen som tar litt lett på reglene. For 
eksempel skal det ikke være annet enn 
 teglstein eller skifer på takene i den delen 
av Stavanger som omtales som Europas 
største trehusby.

Stolt mester
– Det er noen som ikke bryr seg om hva 
kommunen sier og legger betongstein. 
Kunden er den som får problemet. Vi sjekker 

alltid med kommunen om det er reguleringer 
og får svar fra byantikvaren på minuttet, sier 
byggmesteren. Han har det samme gode 
forholdet til Arbeidstilsynet.

– Taper jeg en jobb til en annen byggmes-
ter – Sagen, Faber, Jadarhus, Frøiland og de 
andre seriøse – så gjør det ikke like vondt 
som å tape til «Jalla Jalla Bygg». Jeg skulle 
ønske du måtte ha mesterbrev for å starte 
byggefirma. Byggmester er et fint ord, sier 
Morten Birkedal.

– Jeg er stolt av å være byggmester, av å 
drive et skikkelig firma og av å ha 40 mann  
i arbeid!  ■ ■ ■

Birkedal tok IT-fagbrev før han ble byggmester 
og har sørget for at firmaet har bedre 
systemer enn de fleste for å behandle  
og holde kontakt med kundene sine.

– Mesterbrevet viser at du 
har stått på litt mer enn en 
tømmermann, sier Morten 
Birkedal. Selv tok han 
kveldsskole i to år da han 
hadde tre små unger på 
seks, fire og to år.

Takstein med solceller er i rask 
vekst hos Byggmester B.O.B.

På utsiden av  
kontorene på 
Bekkefaret i Stavanger 
har Byggmester B.O.B. 
en teller som følger 
med på hvor mange  
tak som er lagt i løpet 
av året.
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«BYGGMESTER ER ET FINT ORD. JEG ER STOLT AV  
Å VÆRE BYGGMESTER, AV Å DRIVE ET SKIKKELIG  

FIRMA OG AV Å HA 40 MANN I ARBEID!»

SIER MORTEN BIRKEDAL.



- Mange setter likhetstegn 
mellom det å være mester med 
det å drive egen bedrift. Hos 
oss, og i mange andre offentlige 
virksomheter, er det i enkelte 
stillinger minst like viktig med 
mesterkompetansen. Vi vet hva 
vi får når vi søker etter en mester 
eller ingeniør. Mesteren er en 
profesjon rett og slett. Vi er 
opptatt av å styrke kompetansen 
og jobber strategisk med det 
over tid. Hvorfor skulle ikke vi 
ha kompetansen hos oss. Vi blir 
mye sterkere faglig, og alle 
 støttefunksjonene på sykehuset 
er viktige- og til dels kritiske for 
at sykehuset skal få utført sine 
primæroppgaver, som jo er 
 pasientbehandling og forskning, 

understreker seksjonsleder 
Gaulin.

Gaulin leder en stor avdeling 
og et stort ansvar hviler på 
deres jobb. 

Ved sykehuset er det mange 
drift og vedlikeholdsoppgaver på 
VVS-området, men også en del 
prosjekter. 

- Det aller meste av det vi 
gjør er drift og vedlikehold, men 
vi har også større prosjekter som 
skal planlegges og gjennom føres 
via vår prosjektavdeling i OUS, 
Investering og Prosjekt. Drifts-
avdelingen deltar i disse pro-
sjektene som gjennomføres av 
Investering og Prosjekt. Vi har 
stort behov for kompetanse til 
både drifts og vedlike holdsopp - 

gavene og i prosjekt ene. I løpet 
av et år er vi gjerne innom 30-60 
prosjekter. Da trenger vi fag-
kompetanse. Da jeg skulle ha en 
ny ansatt var det viktig for meg 
med en som kunne styrke den 
faglige kompetansen, enten det 
var med mesterkompetanse eller 
ingeniørkompetanse, forteller 
Gaulin. 

Valget falt til slutt på rørlegger- 
mester, Stian Jørstad Rygh. Rygh 
skulle opprinnelig bli siviløkonom, 
men avbrøt studiene etter 2 år 
for heller å begynne i lære som 
rørlegger. Etter tiden som voksen- 
lærling og med  mesterbrevet i 
boks var ønsket om større opp-
gaver der. Men det var ikke å 
starte egen bedrift.

- Nei, jeg så ikke for meg å 
starte min egen bedrift. Jeg 
ønsket meg større oppgaver, og 
denne stillingen ser jeg har mye 
av det jeg er ute etter. Her får 
jeg utfordringer bredt og tverr-
faglig i driften av de mange VVS-
tekniske anleggene, samtidig 
som jeg skal ha et spesielt fokus 
på-, og naturlig nok har mest å 
bidra med i eget fag.

Med 2 års økonomistudier, fag-
skoleutdanning og mesterkompe-
tansen er jeg godt forberedt til å 
ta på meg større oppgaver. Jeg har 
ikke vært her lange stunden, men 
ser at dette er et sted med mange 
spennende oppgaver, sier Rygh.

Og mesterkompetansen vil 
komme godt med skal vi tro 

RETT KOMPETANSE 
PÅ RETT PLASS
Rørleggermester og seksjonsleder VVS ved Ullevål sykehus, Vidar M Gaulin, er avhengig av at de har  
riktig kompetanse på rett plass. Da han skulle ansette ny person ved avdelingen var det viktig for han  
å ha en som kjente det praktiske ved faget og samtidig kunne jobbe med prosjekter og prosjektledelse. 
Videre er teoretisk kompetanse viktig. Teoretisk kompetanse kombinert med praktisk kompetanse er  
svært viktig i en driftsavdeling. Valget ble da en rørleggermester.

AV ROGER NYBORG
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Planlegging er viktig for Stian Jørstad Rygh (t.v) og 
Vidar M Gaulin Med gode overvåkingssystemer har Stian og Vidar god kontroll på systemene.



Vidar M Gaulin. - Vi er en stor 
avdeling og skal dekke et stort 
arbeidsområde og derfor kjøper 
vi også en god del tjenester. For 
oss, som alle andre bedrifter, er 
det viktig å unngå kostnads-
sprekk så kompetansen hos 
bestiller er viktig. Vi sender ikke 
ut anbud selv. Det gjør vår inn-
kjøpsavdeling og da er det 
ekstra viktig at vi med vår 
 kompetanse kan bidra slik at 
det blir best mulig. Vi gir våre 
innspill basert på praktisk 
 erfaring, teoretisk kompetanse 
og behov, forklarer Gaulin. 

Det har vært og er svært 
viktig for oss i VVS seksjonen og 
høyne vår kompetanse. Dagens 
samfunn stiller høyere krav og  

vi må innrette oss deretter. En 
seksjon som oss må fungere i 
alle ledd, både med teoretisk og 
praktisk kompetanse. Alle er like 
viktige i en slik sammensetning 
og skal utfylle hverandre til 
sykehusets beste.  

I prosjektene på Ullevål syke-
hus er det viktig at ulike kompe-
tanser blir involvert. 

- Det er tverrfaglig kompe-
tanse og gjensidig respekt for 
hverandres yrker. Jeg opplever  
at det settes pris på vår kompe-
tanse og at de ser viktigheten 
av vår jobb, slik vi ser viktig-
heten av deres. På den måten 
kommer vi gjerne fram til de 
beste løsningene, forteller 
Gaulin.  ■ ■ ■
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Byggeplasslederstudiet
Påmeldingsfrist 10. okt.
Bli en god byggeplassleder! Studiet gir deg 
kompetanse til å løse utfordringene i 
byggeprosjektet, og verktøy 
for økt effektivitet og
lønnsomhet.

“Kurset har hatt stor nytteverdi. I tillegg har det 
vært fint å møte bransjekollegaer og snakke om 
forskjellige utfordringer i hverdagen.” 

Påmelding og mer informasjon: 
www.byggmesterskolen.no

MODUL 1:  
• Definering	av	byggeplasslederrollen,	konsept	og	oppbygging
• 	Overordnet	om	entrepriseformer,	kontrakter,	aktuelle	lover
og	forskrifter

• Bruk	av	bedriftens	KS-system
• Risikovurdering,	HMS-planlegging	og	-	oppfølging
• Internkontrollforskriften	og	Byggherreforskriften
• Deleksamen

MODUL 2: 

• Eksempel	på	prosjektunderlag
• Produksjons-,	avfalls-	og	riggplanlegging
- Innkjøp	og	leverandører
- Fremdriftsplanlegging

• Deleksamen

MODUL 3:  

• Kontrakter	og	avtaler
• Dokumentasjon	 av	egenkontroll , fukt,	tetthet	osv.
• Uavhengig	 kontroll	og	tilsyn
• Avviksbehandling
• Byggemøter	 og	rapportskriving
• Overtakelse
• Deleksamen

MODUL 4:  

• Kalkulasjon	og	økonomioppfølging	 i	prosjektet
• Kundebehandling	og	ledelse
• Kvaliteter,	toleranser	og	målemetoder	 ved	bruk	av	NS	3420
• Forsikring	 -	risiko	og	ansvar
• Deleksamen

TROMSØ
Oppstart	5.- 6. feb. 

SARPSBORG
Oppstart	12.-13. feb.

«VI VET HVA VI FÅR NÅR VI SØKER ETTER  
EN MESTER ELLER INGENIØR.  
MESTEREN ER EN PROFESJON  

RETT OG SLETT»

VIDAR GAULIN

Det er store anlegg som rørleggermesteren har ansvar for.



Skomakermester Asbjørn Dagestad har slett 
ikke noe imot veganske produkter. Han 
selger og reparerer gjerne veganske sko den 
dagen han kan være bekjent av kvaliteten. 
Foreløpig er han skeptisk. De som prøver å 
imitere skinn, klarer ikke å lage sko som 
holder.

Imitert skinn
Dagestad husker familiens skai-sofa. Han  
og broren pirket på armlenene med en gang 
den kom, og det var ikke lenge før den var 
synlig slitt. Nå er det sko som kommer i 
 imitert skinn. Mange vil unngå produkter 
som stammer fra dyr, og dermed er det på 
vei til å bli et marked for veganske sko. I 
industrien forteller for eksempel Dr Martens 
om 70 prosent økning i overskuddet takket 
være en vegansk serie.

I Norge kan du telle antall aktive sko maker- 
mestere på én hånd. Asbjørn Dagestad er en 
av dem, med butikk på Bislett gjennom 30 år 
og verksted på Fagerborg. Han har ikke noe 
negativt å si om ønsket om å velge vegansk. 
Men om han skal selge veganske sko, så må 
det foreløpig bli i kanvas – ikke veganske 
sko som er laget for å se ut som skinn.

– Holder ikke
– Veganprodukter – plastikkprodukter – er 
mye dårligere på føyelighet enn skinn.  Det 
veganproduktet som er fullgodt i dag, er rett 
og slett gummistøvler. De billigste skoene du 
får – 190-kronerssko i lavprisbutikker – er 
veganske. Plastikksko. Jeg vil gjerne være 
positiv til slike trender, men jeg er skeptisk, 
sier han.

Designerne Uranbileg Altangerel og  
Iben Kambestad sier det enda klarere.  

VEGANSKE SKO 
HOLDER IKKE
Etter vegansk mat kommer 
veganske sko. Men veganske sko 
– plastsko – er ikke bra for miljøet. 
De er vanskelige å reparere og 
må kastes mye fortere enn 
skinnskoene som de prøver  
å ligne på.

AV GEORG MATHISEN
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Skomakermester Asbjørn Dagestad har drevet butikk og verksted i Oslo i 30 år.



PU – polyuretan – omtaler Kambestad dem 
som. Hun har arbeidet i skoindustrien i Kina 
og sett ultrabillig produksjon på nært hold.

– Det kan se helt ut som skinn, og det ser 
fint ut før man begynner å bruke det. Men 
det er veldig billig produksjon, og  det holder 
ikke. «Vegansk» er mer en markedsgreie, 
sier Kambestad.

Motsatt av miljøtrenden
Hun kan ikke skjønne hvorfor det er nød-
vendig å erstatte skinn med produkter som 
har veldig kort levetid. – Det har jo også 
vært en trend at vi skal kjøpe ting som varer 
lenger. Dette er stikk motsatt av den, peker 
hun på.

– Det er en lang vei å gå før de blir gode 
nok, sier Asbjørn Dagestad. Det eneste helt 
veganske produktet han har i butikken, er 
en økologisk såle med ett lag kork og ett  
lag hamp, limt sammen med kvae.

Nok å reparere
Skomakermesteren konsentrerer seg om å 
reparere sko. Skoene han selger i butikken, 
tar han inn fra andre produsenter. Bedriftens 
egendesignede sko lages i Portugal. – Vi har 
brukt to fabrikker i Portugal, og nå begynner 
vi med den tredje. Den nye fabrikken har en 
produksjonsteknikk som passer til vegansko. 
Men da kommer vi i tilfelle til å begrense  
oss til tekstilsko, ikke noe av skai-skinn,  
sier han.

Mesterbedriften har mer enn nok å gjøre. 
Dagestad har vært nødt til å begrense hvilke 
reparasjoner han kan ta på seg. I utgangs-
punktet reparerer han bare sko som han har 
solgt selv. – Av de 28 parene som ligger og 

skal repareres denne uken, er det to som 
ikke er kjøpt i vår butikk. De kommer inn fra  
kunder som kjøper sko hos oss, men som 
kommer med en «slenger», forklarer han.

Han lover aldri noen leveringsdato. 
Kommer en kunde med et par sko som  
skal brukes i et bryllup eller en begravelse, 
så får de snike i køen, men ellers kan en 
reparasjon godt ta et par-tre måneder.

– Vi har alltid hatt mye mer tilgang på 
arbeid enn det vi har klart å reparere. Så har 
jeg alltid tenkt at vi skal gjøre reparasjoner 

fordi folk er glade i skoene sine. Andre 
tenker heller at kunden har dårlig råd og vil 
reparere skoene for at de skal holde litt til, 
sier Asbjørn Dagestad. Han har en minstepris 
på 500 kroner for å reparere et par sko. 
Andre steder ligger den maksimale prisen 
omtrent der.

Dagestad karakteriserer det han driver, 
som en luksusbutikk. For dem som er inter-
esserte i sko – ikke først og fremst for  
dem som har tjent mye penger.  ■ ■ ■

Nå er det en ny B2B-
nettbutikk på gang med 
produkter som Skomaker 
Dagestad er grossist for  
– fra venstre Uranbileg 
Altangerel, Asbjørn 
Dagestad og Iben 
Kambestad.

På verkstedet har 
skomakermesteren 

mye mer tilgang 
på arbeid enn det han 

klarer å reparere.
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– Det er veldig mange lokale 
 firmaer som har fått veldig mye 
på sykehuset. De har delt det 
opp i så små entrepriser at det 
gjerne ikke er interessant for  
de aller største å regne på dem, 
sier Hallem.

9,3 milliarder
Det nye sykehuset – SUS2023 – er 
et gigantprosjekt som skal koste 
9,3 milliarder kroner. Det skal 
bygges rundt 100 000 kvadrat- 
meter med rundt 640 sengerom 
for pasientene, alle med eget 
bad.

Her har Faber Bygg fått en 
kontrakt på 456 millioner kroner 
for å bygge fasader og en på 40 
millioner kroner på himlinger. 
Front Bygg skal levere servant-
moduler for 67 millioner. 

Byggmester Sagen, på sin 
side, skal bygge himlinger i alle 
senge- og behandlingsrommene 
i det første byggetrinnet av det 
nye sykehuset, og skal også 
levere rundt 3500 dører. De to 
kontraktene er verdt 94 millioner 
kroner. Alle de tre er byggmester- 
bedrifter med hovedkontor i 
Stavanger.

Motivasjon
– Det er helt unormalt at vi har 
så store, spesifikke jobber. Det 
pleier å være mer variasjon. Dette 
er en ting vi må tenke på for å 
klare å holde driften oppe over 
lang tid med akkurat det samme 
arbeidet, sier Snorre Hallem.

GIGANTSYKEHUS 
VELGER LOKALE 
BYGGMESTERE
Lokale byggmestere har fått flere kontrakter på det nye sykehuset i Stavanger.
 – Veldig bra for oss og for markedet, sier daglig leder Snorre Hallem i Byggmester Sagen.

AV GEORG MATHISEN

De skal bygge storsykehus – fra venstre Ove 
Hansen (Front Bygg), Kari Gro Johanson (SUS2023) , 
Jan Arild Wathne (Faber Bygg), Therese Øvernes 
(SUS2023) og Snorre Hallem (Byggmester Sagen). 
(Foto: Helse Stavanger/SUS2023)
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Prosjektleder Ståle 
Hebne (til venstre)  
og markeds- og 
utviklingssjef Jone 
Skjæveland hos 
Byggmester Sagen er  
klare for storoppdrag 
på nytt sykehus.

Daglig leder Snorre Hallem hos Byggmester Sagen og administrerende 
direktør Inger Cathrine Bryne ved Stavanger universitetssjukehus tar 
hverandre i hånden på avtaler for 94 millioner kroner. 
(Foto: Helse Stavanger/SUS2023)

Modell med 1 logo:
14 karat gull (585/1000) med 
mestermerket i gull og blå emalje.

Modell med 2 logoer:
14 karat gull (585/1000) med 2 
mestermerker i gull og blå emalje. 
Midtfeltet graveres med Mesterens 
initialer.

Ringen blir gravert innvendig med
ditt mesternummer og levert i gaveeske. 
Kun registrerte mestere har tillatelse 
til å bære ringen.

Service og eventuelle forandringer i 
størrelse utføres av vårt firma.

Mesterringen

Sigmund Espeland AS er en av Norges største produsenter av smykkevarer i gull og 
sølv. I gullsmed- og gavebransjen er selskapet kjent for sitt brede utvalg av kvalitets-
produkter. Mesterringen ble designet av Sigmund Espeland i 1988.
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– Når du begynner på første 
dør, har du 3499 igjen. Vi må 
knekke noen koder for å skape 
motivasjonen til å utfordre seg 
selv og gjøre ting litt bedre hver 
gang. Vi har aldri vært med på 
noe lignende, men så har det 
heller aldri blitt bygd noe lign-
ende før, sier han.

De 3500 dørene er slett ikke 
like. Noen av dem er ganske 
spesielle – andre er mer stan-
dard. – Det blir spennende å se 
hvordan de skal sys sammen 
med andre fag og entrepriser.  
Du har lås og beslag, innvendige 
vegger, gulv, betong og elektriker. 
Det er mange parter som skal ha 
noe å si når vi begynner, sier han.

Over 50 mann
Hallem regner med at firmaet 
kommer til å ha topper med over 
50 mann på bygget. Men det er 
vanskelig å si akkurat nå hvor 
mange det blir – spørsmålet er 
hvor mange områder på bygget 
de skal arbeide på samtidig.

– Vi begynner jobben om 
 halvannet år, tenker jeg, men  
jeg vet ikke helt ennå hvordan 
fremdriften er, sier han.

Byggmester Sagen-sjefen 
understreker at markedet frem-
deles er tøft i Rogaland etter 
oljekrisen som begynte for fem 
år siden.

– Prisene har falt dramatisk  
og er fortsatt lav. Vi ser jo at det 
er mye å regne på, men det går i 
sykluser. Det er litt for mange 
som har lyst på jobb, så det er 
veldig tøff kamp om jobbene, 
sier Snorre Hallem.

Glad for lokale
Han får solid støtte fra stor-
kunden: – Vi er glade for at vi 

skal få jobbe tett med tre lokale 
aktører. Det er både kjekt og 
praktisk at lokale selskaper 
vinner frem i våre anbudskon-
kurranser, sier administrerende 
direktør Inger Cathrine Bryne ved 
Stavanger universitetssjukehus.

– Det er bare å slå fast at 
dette er himla bra, sier Kari Gro 
Johanson, prosjektdirektør for 
SUS2023.

– For Faber Bygg betyr kon-
trakten på systemhimlinger at  
vi sikrer arbeid for 20 personer. 
Dette er den andre kontrakten  
vi vinner med det nye sykehuset, 

og vi gleder oss til å levere, sier 
daglig leder Jan Arild Wathne.

– Dette er et stort og spen-
nende oppdrag. Vi er stolte over 
å vinne frem i konkurransen.  
Nå sikrer vi flere arbeidsplasser 
mot en meget profesjonell bygg-
herre som er opptatt av gode 
rammevilkår for entreprenørene, 
og vi ser frem til å levere vårt 
bidrag til dette viktige bygget  
for vår region, sier Ove Hansen, 
daglig leder i Front Bygg 
Stavanger.  ■ ■ ■

Første trinn av det nye sykehuset skal vært klart til bruk i 2023.  (Foto: Helse Stavanger/SUS2023)

Slik skal sykehuset se  
ut når det er ferdig. 
(Illustrasjon:  
Nordic Architects)
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ELEKTRONISKE FAKTURAER 
FOR ÅRSAVGIFTEN
Fra og med 2020 blir årsavgiften sendt ut 
som e-faktura til de mesterne som har 
e-faktura avtale med banken. De av dere 
som ikke har avtale om e-faktura med 
banken vil få fakturaen tilsendt på e-post 
som PDF-fil. Dette vil forenkle fakturahånd-
tering for dere mestere i vesentlig grad  
og med den nye funksjonen Min side på 
mesterbrev.no vil dere få oversikt over 
 fakturaer og kan laste ned fakturakopi selv.  
Det som er viktig er at de av dere som ikke 
har avtale om e-faktura i banken eller vet  
at dere ikke har eller har byttet e-post-
adresse gir mesterbrev beskjed om dette  
på post@mesterbrev.no. Husk da å oppgi 
mesternummer og ny e-post-adresse.

MIN SIDE FOR MESTERE
Etter å ha vært lagt på is en periode har 
Mesterbrevnemnda startet opp igjen  
arbeidet med digital utvikling. Det første 
mesterne vil merke er at fra starten av 2020 
får dere en personlig side på mesterbrev.no: 
Min side.

På denne siden kan dere selv laste ned 
kopi av mesterbrevet og mestermerket, få 
oversikt over fakturaer og melde fra om 
adresseendringer, firmatilknytninger. Videre 
utvikles det en ny søkemotor som skal gjøre 
det enklere for brukere å finne mestere og 
mesterbedrifter i mesterregisteret.

Dette er et forenklingstiltak, som er tids-
besparende når en mester for eksempel  
skal legge ved en kopi av mesterbrevet  
som dokumentasjon til søknader eller tilbud.  
Med den nye løsningen kan dere enkelt 
logge dere inn og laste ned det dere  
trenger, der og da.

KAMPANJE MOT FORBRUKERE
Mesterbrevs samarbeidspartner, kommuni-
kasjonsbyrået Siste Skrik, utarbeider en 
kampanje rettet mot forbruk ere. 

Målsetningen med kampanjen er å øke 
kunnskapen om hvilken kompetanse en 
mester har og gjennom det få flere til å 
velge en mester når de skal kjøpe håndverk-
stjenester. Kampanjen starter opp i 2020 og 
i forkant skal nettsidene oppgraderes med 
hensyn til innhold og form slik at innholdet 
svarer til forventningene som skapes gjen-
nom kampanjen. 

MØTER, KONFERANSER  
OG REKRUTTERING
Foruten mesterbrevutdelinger (se egen sak) 
har Mesterbrev deltatt på ulike møter i løpet 
av senhøsten. Dette for å gjøre  mesterbrev - 
ordningen og mesterbrevet som karrierevei 
kjent. Mesterbrev har også deltatt på ut -
danningsmesse ved Sam Eyde videregående 
skole i Arendal og på utdanningstorget på 
Norges Varemesse på Lillestrøm. I tillegg har 
Daglig leder i Mesterbrev, Heidi Tveide, holdt 
innlegg om mesterbrevordningen på LOs 
Regionkonferanse i Kvinesdal om Klima, 
industri og kompetanse. 

MANGE NYE SØKERE  
OG MYE STUDIEVEILEDNING
Mye tyder på at interessen for mesterbrevet 
er stor. Mesterbrevnemndas kompetanse-
rådgivere har iløpet av året mottatt mange 
henvendelser angående studieveiledning om 
de ulike veiene til mesterbrev, og det er 
behandlet ca 600 søknader om mesterbrev. 
De fleste søkerne har hatt utdanningsbak-
grunn fra Folkeuniversitetet, Blimester.com 
og Fagskolen. Vi har også arbeidet med 
høringen til Markussenutvalgets NOU 
2019:12 Lærekraftig utvikling - Livslang 
læring for omstilling og konkurranseevne.I 
utvalgets rapport beskrives behovet for et 
styrket tilbud av utdanning og opplæring 
definert av arbeidslivets behov. Det frem-
kommer videre at tilbudet må ha et innhold 
og omfang som er etterspurt i arbeidslivet, 
og være tilrettelagt slik at deltakelse kan 

kombineres med å være i jobb. I vårt hørings- 
svar poengterte vi at mesterbrevordningen  
er i stor grad en ordning lik den som foreslås 
i utvalgets rapport, og vi ga en utførlig 
beskrivelse av mesterkvalifikasjonen. I denne 
høringen fikk vi derfor spredt informasjon 
om kvalifikasjonen til aktuelle myndigheter 
og vårt høringssvar ligger offentlig tilgjenge-
lig slik at andre kan gjøre seg kjent med vårt 
svar. Høringssvaret finner du her:  
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/
horing-markussenutvalget---larekraftig- 
utvikling-livslang-laring-for-omstilling-og- 
konkurranseevene/id2653095/?uid= 
376f09f7-218a-4b11-b0d5-6888c74840e1

ARBEIDET MOT  
ULOVLIG BRUK
Per 15. november 2019 har Mesterbrevnemnda 
behandlet 60 saker om ulovlig bruk av mes-
tertittel og/eller mestermerket. 6 av sakene 
er oversendt til Statens innkrevingssentral. 
14 av sakene gjaldt ulovlig bruk av mestertit-
telen i firmanavnet, resterende saker gjaldt 
bruk av mestermerket eller  mestertittel i 
andre sammenhenger. Se utviklingen i antall 
saker om ulovlig bruk nedenfor.

 

MESTERBEDRIFTER.NO
Mesterbrevnemnda fikk tidligere i høst 
mange henvendelser fra mestere angående 
nettsiden mesterbedrifter.no, spesielt om 
deres varsel om fakturautsendelse. 
Mesterbrevnemnda har ingen ting med 
denne siden å gjøre. Det finnes bare ett 
offisielt register over mestere og mester-
bedrifter. Det er mesterregisteret.no, og det 
er gratis. Mesterbrevnemndas klare råd var, 
og er, at hvis du ikke har bestilt oppføring  
på siden så ikke betal. Mange mestere 
 reagerte også sterkt på at de ved å logge 
seg inn på mesterbedrifter.no med det opp-
gitte brukernavnet og passordet i eposten 
fra mesterbedrifter.no aksepterte og bestilte 
de samtidig opp føring på sidene.  ■ ■ ■

SIDEN SIST FRA
MESTERBREVNEMNDA

 
ÅR  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 (PR 15.11.) 
ANTALL  45  76  43  44  47  88  70  57  79  61  60 

UTVIKLINGEN I ANTALL SAKER OM ULOVLIG BRUK: 
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Mantraet til Eggen var at fremfor å jobbe 
med dine svakheter, skulle du bruke tiden 
din på det eller de feltene du hadde en 
styrke. Samtidig skulle du fremsnakke og 
gjøre andre gode. Hvis alle gjorde det 
samme og hadde samme mål ble også  
resultatet bedre. 

Ifølge Bent Skammelsrud, som var kaptein 
på Rosenborg på den tiden Eggen hadde sin 
storhetsperiode, uttalte Eggen følgende: 

«Jeg er ikke interessert i hva du ikke kan, 
jeg er bare interessert i det du er god på,  
og det skal jeg gjøre enda bedre». 

Oppskriften var altså enkel og samtidig 
genial. Hver enkelt i maskineriet måtte vise 
sine beste sider, og de andre på laget måtte 
utnytte de sterke sidene maksimalt. 

I Eggens periode som Rosenborg-trener 
vant laget alt som var å vinne i Norge – 

omtrent hele tiden – og de hevdet seg også 
mot de aller beste fotballagene i Europa. 
Hva har så dette å si for meg, kan du si? 

Alle som starter for seg selv bør, etter min 
mening, jobbe med det de er gode på. Det 
som er kjernevirksomheten. Er du en god 
håndverker, en mester, bør du også fokusere 
på det du er god til å gjøre. 

Jeg er nokså håpløs når det kommer til 
praktiske oppgaver. Skulle jeg prøvd å drive 
et oppussingsprosjekt fremover på egen hånd 
tror jeg sinnasnekkeren hadde kommet på 
besøk fortere enn jeg klarer å si julekvelden 
på kjerringa. Det er derfor jeg kjøper tjenester 
av en mester når jeg har behov for det. 

Jeg tipper mange av dere også tenker slik 
når dere tenker på regnskap og økonomi. Der 
jeg er redd for sinnasnekkeren er dere kanskje 
redd for Hallgeir Kvadsheim i Luksusfellen. 

Mitt beste råd til dere er derfor å følge 
Eggens ord i praksis. Gjør det dere er gode til, 
og knytt til dere folk som er gode på sine ting. 

Det er både smart, effektivt og bespar-
ende å overlate kompliserte regnskaps-, 
skatte- og avgiftsregler til en ekspert. Han 
eller hun kan gjøre jobben riktig mye raskere 
enn du klarer. Da kan du som bedriftseier 
konsentrere deg om å drive virksomheten  
på best mulig måte. 

En regnskapsfører er for eksempel forsikret 
mot eventuelle feil og forsømmelser, og en 
næringsdrivende kan på denne måten unngå 
både tvangsmulkter og andre sanksjoner fra 
det offentlige. Og stol på meg: Du vil ikke ha 
tvangsmulkt, dagbøter eller lignende. Alle 
som har opplevd det offentlige som kreditor 
vet at det er en nokså vanskelig kreditor  
å forholde seg til. ■ ■ ■

AV STIG FLESLAND, REDAKTØR I SKATTEBETALERFORENINGEN 

For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby deg og din bedrift, besøk 
www.skatt.no/www.sbfskatteadvokater.no

INNLEGG FRA SKATTEBETALERFORENINGEN

DETTE BØR DU LÆRE AV NILS ARNE EGGEN

Nils Arne Eggen, den tidligere Rosenborgtreneren, forfektet i sin trenergjerning  
noe han kalte «Godfotteorien». Der har du noe å lære! 

«GJØR DET DERE ER  
GODE TIL, OG KNYTT TIL 

DERE FOLK SOM ER GODE 
PÅ SINE TING»

STIG FLESLAND

«DU VIL IKKE  
HA TVANGSMULKT, 
DAGBØTER ELLER 

LIGNENDE.»

STIG FLESLAND
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SKAP TILLIT
VIS DEG SOM EN MESTER
INNRAMMET MESTERBREV – Et meget eksklusivt produkt 
som lager et lekkert blikkfang av mestertittelen din og 
signaliserer kvalitet for kundene dine. Str. 310 x 470 mm.

PRISEN ER EKS. MVA OG PORTO.
VAREN BLIR SENDT I OPPKRAV.

Mesterbrev
Postboks 5145g Majorstuen
0302 OSLO

Sendes til:

Fagkunnskap gir trygghet

SKAP TILLIT VIS DEG SOM EN MESTER
INNRAMMET MESTERBREV - Et eksklusivt produkt 
som gjør mesterbrevet ditt til et blikkfang og signaliserer

 kvalitet overfor kundene dine. Str. 310 x 470 mm.

VIS DEG SOM EN MESTER
INNRAMMET MESTERBREV - Et meget eksklusivt produkt som lager et lekkert blikkfang av mestertittelen din og
signaliserer kvalitet for kundene dine. Str. 310 x 470 mm.

Fagkunnskap gir trygghet

PRISEN ER EKS. MVA, FRAKT OG EMBALLASJE
VAREN BLIR SENDT I OPPKRAV

Svarsending 2241
0091  Oslo

Mesterbrev
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postnr:           sted:

telefon:

mesternr:

Adresse:

Telefon:

Postnr:          sted:

epost:

mesterregisteret.no

✂

Ny MESTERPRODUKT-BROSJYRE fra Kraftex - På hjemmesiden www.kraftex.no kan du se deres 
nye brosjyre med godkjente mesterprodukter. Brosjyren kan lastes ned som pdf-fil slik at du kan printe 
ut en papirversjon ved behov. Alle bestillinger og spørsmål om produktene tas direkte med Kraftex.

KRAFTEX

1599 MOSS

DM til Mestern.indd   1 20.07.09   09.28

Solgaard Skog 150



Returadresse: Mesterbrev, Pb 5145 Majorstuen, 0302 OSLO

ORDEN OG SYSTEM I FESTEMIDLENE
ESSBOX er en oppbevaringsløsning for skruer og festemidler. 
Systemet gir deg orden og oversikt, og innholdet velger du selv. 
ESSBOX forenkler og effektiviserer arbeidsdagen.

ESSBOX
– DET ORIGINALE SYSTEMET
ESSBOX ORIGINAL • ESSBOX MINI • SYSTAINER • BILRACK • TILBEHØR


