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Ingen
   koronademper 
for bunadssølv

– Det er vår og høysesong for bunadssølv
og koronakrisen har ikke lagt noen demper på  
bestillingene. Selv om det tilfeldige smykke-
salget bråstoppet 13. mars, har jeg hatt en
god bestillingsliste å jobbe med, forteller 
filigranssølvsmedmester Gry Grindbakken.
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Hos Biltema kan du levere alle kasserte el-produkter innenfor sortimentet vårt, og ordningen er gratis. 

Følg oss
@biltemano

Social icon

Square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines. www.biltema.no
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- En av bransjens enkleste 
fakturaløsninger!

Snekkerhammer 
Helsmidd og velbalansert kvalitetshammer med 
vibrasjonsdempende og ergonomisk gummigrep. 
Av sandblåst og polert stål. 
16 oz, 335 mm   16-4015   199,-
20 oz, 349 mm   16-4016   219,-

199,-
FRA

- Bli bedriftskunde på 
bedrift.biltema.no!

Hvorfor 
betale mer?
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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.

SVANEMERKET
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Hjulene holdes i gang

Vanskelige tider, men positive ting skjer og har skjedd!

Miljøprosjekt selger strøm

Etterutdanner seg hele tiden

Byggmesteren fikser turveien

Fremsnakker yrkesfagene på nett

Prestegård ble konsertsal

Mesteren og Monolitten
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Vil ha flere varsler om ulovlig bruk
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leder

HJULENE HOLDES I GANG

Viktig informasjon legges 
først ut på 

www.mesterbrev.no

www.mesterbrev.no

I begynnelsen av mars fikk vi Covid-19 
kastet over oss. Mye av AS Norge stoppet 
opp og med det fulgte tilsvarende 
 permitteringer. Vi har i skrivende stund  
en arbeidsledighet som aldri har vært 
høyere i etterkrigstiden. Myndighetene  
har stilt opp med tiltakspakker for å støtte 
bedriftene og ansatte i disse krevende 
tider. Men det er fortsatt mye som må 
gjøres for å sikre at flest mulig har en  
jobb også når pandemien er over. 

Mange mesterbedrifter er robuste nok  
til å takle en situasjon lik den vi er oppe i 
nå, men ikke alle. Da er det viktig med 
drahjelp. Mesterbrev bidrar blant annet 
gjennom kampanjer for å få flere til å 
velge lokale håndverksbedrifter slik at 
disse også har oppdrag utover høsten  
og vinteren. Det har allerede vært en 
 kampanje i VG og på Facebook, og det vil 

komme nye kampanjer framover. Når dere 
ser at vi legger ut kampanjeinformasjon  
på våre Facebooksider så er det bare å 
dele denne. Dere kan dele våre annonser 
uavhengig av om det kjøres en kampanje 
eller ikke. Vi har et nedslagsområde for 
annonsene, men når de også deles av 
dere, når vi ut til et enda bredere kunde-
grunnlag. 

En god del mestere jobber i virksom-
heter som ikke er typiske mesterbedrifter. 
Mestere i denne kategorien har frem til nå 
ikke kunnet synliggjøre i mesterregisteret 
hvor de jobber. Nå utvikles det en ny løs-
ning i Min side som gjør at også mestere 
som jobber i bedrifter som ikke er mester-
bedrifter, kan få synliggjort i registeret 
hvor de jobber. På denne måten vil bedrift-
ene få vist frem at de har mestere ansatt, 
og vi får vist frem at mesterkompetansen 

er viktig og nyttig i ulike virksomheter  
i samfunnet. Som dere ser jobber vi nå  
på flere fronter for å forsøke å hjelpe dere 
i dagens utfordrende situasjon. Dere kan 
også lese mer om dette inne i bladet.  
Vi har fått det handlingsrommet vi trenger 
for å bidra til å styrke mesterbrevordning-
ens posisjon – nå når det virkelig gjelder. 

Hjulene skal fortsette å rulle. Uten  
mestere stopper Norge!

■ ROGER NYBORG, REDAKTØR
roger@mesterbrev.no



Samtidig har vi sett at det er 
viktig for Norge at flest mulig 
holder hjulene i gang. Ønsker 
folk at dere mestere skal finnes 
i morgen, er det viktig at de 
bruker dere i dag. Vi har akkurat 
hatt en kampanje for å fremme 
nettopp dette, forteller daglig 
leder Heidi Tveide i Mesterbrev.

Både Mesterbrevnemnda  
og sekretariatet har holdt og 
holder fortsatt hjulene i gang 
fra hjemmekontor. Målet er å 
opprettholde driften like effektivt 
som før, og vi gjør det vi kan for 
å hjelpe dere i denne vanskelige 
situasjonen.   

Mye har skjedd 
I den perioden vi har bak oss 
har vi lansert «Min side» for 
aktive mestere. På denne siden 
kan du håndtere mye selv, slik 
som fakturaoversikt og endring 
av kontaktinfo. Du kan også 
laste ned mesterbrevet og 
 mestermerket. En av de mange 
nyvinningene er at du nå kan 
legge inn hvor du tar på deg 
oppdrag. På «Min Side» har vi 
kalt det Nedslagsområde. Dette 
vil hjelpe forbrukere og andre  
til å finne fram til mestere og 
mesterbedrifter som tar på seg 
oppdrag i ulike områder. For at 
dette skal bli en suksess og at 
du ikke skal gå glipp av mulige 
oppdrag, anbefaler vi at du 
legger inn ditt nedslagsområde 
så snart som mulig. Vi har også 
«freshet» opp nettsidene våre 

slik at de framstår som mer 
 innbydende og profesjonelle. Når 
vi skal markedsføre  profesjonelle 
mestere, så må vi være profe-
sjonelle vi også. Vi har derfor 
lansert nye nettsider med nytt 
design tilpasset de ulike mål-
gruppene våre. Vi har også bedret 
søkemotoren i  mester registeret, 
men vi vil fortsette denne utvik-
lingen videre, sier Tveide.

Markedskampanje 
- Rett over påske lanserte vi en 
kampanje som synliggjorde at 
dere mestere og mesterbedrifter 
fortsatt er på jobb og klare for 
oppdrag. Vi satte fokus på de 
lange håndverkstradisjonene og 
den solide fagkompetansen 
mesterne representerer. 

- Vi har også hatt og har fort-
satt dialog med det offentlige 
om tiltak som kan sikre mester-
brevordningens og mesternes 
fremtid. Vi utfordrer og opp-
fordrer kommuner og fylkes-
kommuner til å gjennomføre 
mindre oppdrag, som iht. regel-
verk for offentlig anskaffelser 
kan igangsettes på direkten.

Krafttak for  
kompetanseheving 
Sekretariatet har vært i kontakt 
med hver av de tre tilbyderne av 
mesterutdanning, og drøftet hva 
mesterutdanningen kan bidra 
med for å avhjelpe situasjonen 
for fagfolk og bedrifter som 
rammes av virusutbruddet. 

- Vi er særlig opptatt av at  
det legges til rette for at det 
økte rammetilskuddet til fylkes-
kommunene, som skal støtte 
kompetanseheving og bedrifts-
intern opplæring i bedriftene 
(BIO-midler), kan brukes også  
til å ta mesterutdanning. Alle  
tre tilbydere ønsker å være  
med på en ekstra innsats nå,  
og gi bedrifter i mesterfagene, 
over hele landet, mulighet til å 
styrke lederkompetansen sin og 
satse på gode fagfolk i krevende 
tider. 

Bedrifter som ønsker å søke 
BIO-midler for sine ansatte  
kan kontakte sin egen fylkes-
kommune. Gis det støtte, kan 
mesterutdanningen tas hos:

•  Folkeuniversitetet 
v/regionkontorene 

• Blimester.com

• Norges grønne fagskole Vea

Vi i sekretariatet vil informere 
om mesterbrevordningen og 
mesterutdanningen til fylkes-
kommunene, partene regionalt 
og andre, forteller Tveide.

Politisk påvirkning  
- Vi har hørt statsråder og 
politik ere oppfordre til bruk av 
lokale håndverkere, slik at de er 
der også når krisen er over. Fra 
vår side skal vi fortsette å opp-
datere politikere og myndigheter 
om betydningen av mesterbrev-
ordningen, og poengtere viktig-
heten av at det gjøres best mul ige 
tiltak for våre mester bedrifter, 
som å sette i gang offentlige 
prosjekter/innkjøp nå. Dette vil 
sikre sysselsetting og redusere 
behovet for permitteringer som 
belaster samfunnsøkonomien. 
Dette og annet viktig arbeid vil 
prege hverdagen vår framover 
og det vi gjør er for og til mest-
erne, avslutter Tveide. ■ ■ ■

VANSKELIGE TIDER,
MEN POSITIVE TING SKJER
OG HAR SKJEDD!
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Daglig leder i Mesterbrev-
nemnda, Heidi Tveide.

- Mesterbrevnemnda og sekretariatet har bidratt i den nasjonale dugnaden for å begrense 
spredningen av koronaviruset og har oppfordret alle til å følge  myndighetenes råd. 

AV ROGER NYBORG

«VI HAR HATT OG HAR 
FORTSATT DIALOG 

MED DET OFFENTLIGE 
OM TILTAK SOM  

KAN SIKRE MESTER-
BREVORDNINGENS  

OG MESTERNES 
FREMTID»

HEIDI TVEIDE



S-serien er utstyrt med en rekke 

smarte funksjoner. Værstyrings- 

funksjonen gjør at S-serien kan 

tilpasse seg værmeldingen, slik at 

varmepumpene smidig håndterer 

store temperaturvekslinger.

«Smart Price Adaption» sørger for at 

varmepumpen henter informasjon 

om det kommende døgnets strøm- 

priser, og tilpasser driften etter 

disse. Slik spares både miljøet og 

lommeboka.

Les mer om vår smarteste varme-

pumpe på abkqviller.no.

Som installatør kan du gjennom 

den nye appen, MyUpLink, enkelt 

igangkjøre, overvåke, diagnostisere 

og oppgradere varmepumpen fra 

mobilen. MyUplink gir også brukeren 

full oversikt og kontroll over varme- 

og varmtvannsproduksjonen.

NIBE S-SERIEN
Nå blir varmepumpen en del av det

smarte hjemmet. NIBE S-serien 

leveres med ny styreplattform for å 

imøtekomme fremtidens krav og 

funksjoner. Det vil bidra til å senke 

energikostnadene og skape et godt 

inneklima. Modellene lanseres med 

et helt nytt og større display med 

touchfunksjon som gjør livet enklere 

både for installatører og for kunden.

VARMEPUMPEN 
SOM TENKER SELV
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Når Ferd-eier Johan H. Andresen eller 
Mesterhus-direktør Karl Arne Jespersen  
skal vise frem den grønne fremtiden, er det 
Byggmester Binde de peker på. – Steike 
artig, sier Jørgen Binde om all oppmerksom-
heten. Boligprosjektet Vassinghaugen i hans 
egen hjembygd Stod utenfor Steinkjer går 
nye veier med miljøvennlige energiløsninger.

Strømnettet sliter
– Hovedprinsippet er at vi prøver å ta ned 
effektforbruket, forklarer han. Det er bra for 
miljøet å bruke mindre strøm, men det er 
like viktig å bruke mindre strøm akkurat når 
alle andre bruker aller mest. 

Strømnettet må bygges ut for å klare 
 toppene. Slik det er i dag, sliter det når alle 
står opp og skal dusje i løpet av et par timer 
om morgenen. For ikke å snakke om når alle 
setter juleribba i ovnen samtidig.

– I stedet for å bygge ut for de høyeste 
toppene, prøver vi å påvirke forbruket slik at 
det går ned i akkurat de periodene, forklarer 
Jørgen Binde. Han gjør klart for en fremtid 
der strømmen blir dyrere alt etter når på 
døgnet den brukes.

Batteri og bergvarme
– I Stod har vi et svært batteri, på størrelse 
med batteriet til en Tesla. Så kjøper vi strøm 

MILJØPROSJEKT 
SELGER STRØM
Boligprosjektet til Byggmester Binde bruker grunnvann og solceller til å skaffe varme og strøm. 
Egne batterier sørger for at beboerne kan kjøpe strøm når den er billigst, og til og med selge  
den tilbake til nettet.

AV GEORG MATHISEN

Egne målere i hver leilighet viser hvor mye varme som brukes til gulv og dusj.
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fra nettet når belastningen er lavest, sam-
tidig som vi produserer selv med solceller. 
Strømmen lagrer vi slik at vi kan hente den 
fra batteriet når belastningen er størst. Vi 
kan til og med kjøpe billig strøm om natten, 
lagre den på batteriet og selge den tilbake 
til nettet og tjene penger når prisen er 
høyest, sier han.

Vassinghaugen er et boligprosjekt med 20 
leiligheter i Stod, halvannen mil nordøstover 
fra Steinkjer sentrum. Det første av to bygg 
sto klart til innflytting i desember. Her er det 
ikke bare solceller og batterier som skal 
spare energiutgifter for beboerne:

– Varmen henter vi fra fjellet. Vi har boret 
to energihull 220 meter ned i bakken, ned  
til grunnvannet. Der pumper vi ned vann 
som holder null grader. Når det kommer opp 
igjen, holder det fire grader, viser Binde 
frem.

God effekt
Varmepumpene bruker varmen fra bakken  
til både gulvvarme i leilighetene og varmt 
vann i dusjen. – Med varmepumpen kan  
vi bruke en krone til strøm og få igjen  

«VI KAN TIL OG MED  
KJØPE BILLIG STRØM OM  
NATTEN, LAGRE DEN PÅ  

BATTERIET OG SELGE  
DEN TILBAKE TIL NETTET  

OG TJENE PENGER NÅR  
PRISEN ER HØYEST»

JØRGEN BINDE

Bygget som står ferdig, er utstyrt med 20 solceller.Jørgen Binde har gjort hjembygda Stod til foregangssted 
for miljøvennlig bygging.

Byggmester Jørgen 
Binde viser hvordan 

Vassinghaugen  
borettslag får energi 

fra sol, bergvarme-
pumper og batteri.
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effekt som om vi skulle brukt fire eller fem 
kroner. Varmepumpen blir en pengemaskin 
som henter energi fra bakken, sier han.

I parkeringskjelleren har nybygget bilder 
og et skjema som forklarer hvordan oppvar-
mingen og strømproduksjonen fungerer. I 
neste omgang skal en tavle vise hvor mye 
energi som kommer fra sol, varmepumpe  
og batteri, minutt for minutt. De 20 sol-

cellepanelene skal produsere 7–8000 
 kilowattimer i året.

Test for NVE
Det er slett ikke noen billig løsning.  
Batteriet og inverteren til solcellene  
koster 5–600 000 kroner ekstra. Til  
gjengjeld sparer beboerne gode penger 
hvert år på strøm og varme. Dessuten har 

Enova støttet prosjektet med 1,4 millioner  
kroner.

I vinter fikk det dispensasjon fra NVE, 
også: Energidirektoratet vil bruke Vassing-
haugen som test for å se på hvordan nye 
priser og ny teknologi kan bidra til at 
 strømnettet drives mer effektivt.  ■ ■ ■

I det tekniske rommet har varmepumpene fått plass sammen med et stort batteri og  
inverter til solcellene.

Varmen fra grunnen brukes til å varme opp vannet til gulvvarmen til mellom 32 og 45 grader, 
mens tappevannet holder 62 til 65 grader. Alt er godt merket i det tekniske rommet.

Jørgen Binde har bygd ut Vassinghaugen 
i regi av sitt eget eiendomsselskap.

«Varmepumpen blir 
en pengemaskin som henter 

energi fra bakken»

JØRGEN BINDE



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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– Helt fra starten av har jeg tatt alt jeg kunne få av kurs, forteller 
Waagønes. Mesterbrevet skal etterhvert også opp på kontor- 
veggen. Der blir det uansett trangt mellom alle de andre kurs-
bevisene.

Michael Hjelle Waagønes fant tidlig ut at for ham var byggenæringen 
det eneste alternativet. – Jeg syntes ikke skolen var artig. Det jeg 
gjorde det bra i, var sløyd og gym. Så pleide jeg å hjelpe eldstebroren 
min og pappa på hytta med praktiske ting. Tømrer var et ganske 
enkelt valg, og jeg har aldri angret, sier han.

Skritt for skritt
Han har vært hos Snekkerbjørn siden han begynte der som lærling. 
Den lille mesterbedriften som Bjørn-Trygve Johansen startet i 1997, 
har vokst til rundt 35 ansatte. Waagønes har vært med på veksten  
de ti siste årene.

– Det var ikke slik at jeg så for meg mesterbrev som mål. Jeg har 
gått små skritt hele veien. Lærling, svennebrev, så fikk jeg egen 
 servicebil. Det var kjempestort. Jeg gikk videre til å få ansvar for å ha 
egen lærling til tillitsmann i bedriften, bas, formann og byggeplassleder. 

Hele tiden har det vært små skritt som kom naturlig. Så er det 
jo bare å hoppe i de utfordringene man har fått, sier han.

Stipend
Det er en filosofi for den kunnskapssultne tømreren.  
– Får man tilbud om å hoppe på et kurs eller få en lærling eller  
mer ansvar, er det bare å si ja. Det går som regel greit til slutt.  
Man vokser med ansvar, sier han, og er slett ikke redd for nye ting:

– Man lander stort sett med begge bena!
Veien til mesterbrevet begynte med et stipend. Stiftelsen Bodø 

Hånd verkerstand deler ut reise- og studiestipend til unge i Salten 
med yrkesfaglig bakgrunn.

Han fikk stipend for å bli byggeplassleder, men brukte det heller til å ta mesterutdanningen.  
– Du blir aldri utlært i denne bransjen, sier Michael Hjelle Waagønes.

AV GEORG MATHISEN

Michael Hjelle 
Waagønes har vært 

hos Snekkerbjørn  
siden han begynte 

som lærling.

ETTERUTDANNER 
SEG HELE TIDEN

Han hadde aldri trodd han skulle trives så godt på kontor.  Veggen  
er full av kursbevis og her skal også mesterbrevet opp med tiden.
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– Jeg visste ikke at jeg var nominert før jeg ble oppringt med 
beskjed om at jeg var en av de tre siste kandidatene. Den gangen  
var det arbeidsgiver som måtte nominere, forteller han.

Stipendet skulle han bruke til å bli byggeplassleder. Men han kunne 
velge noe annet, også, så lenge det var snakk om relevante fag.

Status
– Jeg valgte å ta mesterutdanningen fordi det inneholder litt mer.  
Jeg var allerede byggeplassleder – formann på et større bygg  
– så jeg tenkte at jeg kunne ta mesterutdanningen for å gå den 
veien, forteller han. Stipendet dekket rundt en tredjedel av utgiftene, 
resten betalte Snekkerbjørn. Når han føler at bedriften investerer 
i ham, får han selvsagt ekstra lyst til å gi noe tilbake.

– Måten det var lagt opp på, med helgebaserte samlinger i Oslo, 
var veldig fin, sier han. Samboeren hans bodde i Oslo på den tiden, 
og det passet jo ekstra bra. Det krevde ekstra innsats, men samtidig 
kunne han velge egen bedrift som utgangspunkt og satt delvis i 
jobben som prosjektleder mens han tok mesterbrevet.

– Nå ser vi også i stillingsannonser hvordan mesterbrevet har  
fått høyere status. Det er fint. Det har vært en kampsak for å øke 
rekrutteringen til faget.

Prosjektleder
I dag er Michael Hjelle Waagønes prosjektleder, med mye oppfølging 
ute på byggeplass. Han hadde ikke trodd at han skulle trives så godt 
på kontoret, siden det han likte aller best i jobben, var variasjonen  
og det å være ute og møte kunder. 

Blant annet arbeider han med det største prosjektet firmaet  
har hatt – totalrenovering av et næringsbygg i Bodø sentrum der 
kontrakten er på rundt 30 millioner kroner. Dessuten har han 
 ansvaret for Snekkerbjørns rammeavtale med Bodø kommune.

Planer fremover? 28-åringen trives godt der han er. – En eller 
annen gang ønsker man jo å ha noe for seg selv eller en form  
for eierskap. Det er den naturlige gangen. Men nå får jeg først  
få fordøyd det jeg holder på med nå, sier Waagønes.  ■ ■ ■

Veien til mesterbrevet til Michael Hjelle Waagønes var et resultat  
av stipend fra Bodø Håndverkerstand.

26 
nye medlemmer  

så langt i år  
– og plass til flere!

■   Stadig flere ser fordelene ved å være med  
i et større fellesskap.

■   Bare en bransjeorganisasjon kan ta et  
næringspolitisk ansvar som fremmer 
medlemsbedriftenes interesser.

■   Få hjelp når du trenger det. Ikke bare  
i krisetider, men alle  arbeidsdager,  
hele året. 

Seriøse bedrifter står sterkere sammen
 BLI MED OSS!

www.byggmesterforbundet.no

hei@byggmesterforbundet.no
Telefon: 23 08 75 77
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BYGGMESTEREN
FIKSER TURVEIEN

Dag Søren Omdal tar jevnlige 
turer for å se etter at tøm-
merrenna er i god stand.

Det er slutt på tømmeret for lenge siden 
– nå er tømmerrenna i Vennesla blitt trivelig turvei. 
Dag Søren Omdal hjelper venndølene ut i naturen.

AV GEORG MATHISEN
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– Jeg bruker kjerneved og følger noen av  
de gamle prinsippene for måten å skjøte  
på, sier Omdal. Byggmesteren i Vennesla 
engasjerer seg for tradisjonshåndverk. Han 
får anledning til å arbeide tradisjonelt på et 
temmelig utradisjonelt sted.

20 år med tømmer
Den fire kilometer lange tømmerrenna er 
Norges eneste i sitt slag. Langs Otra og  
tett ved sporet til museumsjernbanen 
Setesdalsbanen er det som opprinnelig var 
et transportmiddel for tømmer, nå blitt en 
turvei for mennesker.

Arbeidet med renna begynte i 1952. Da 
Steinsfoss kraftverk skulle bygges, ville en  
ny demning stoppe tømmeret. Dermed kom 
renna som erstatning slik at fløtingen kunne 
fortsette. I 1957 ble de første tømmerstok-
kene sendt nedover renna. Det varte bare i 
20 år. Da tok bilen over tømmertransporten 
også i Setesdal.

Krafthistorie
– Tømmerrenna er nesten et kunstverk.  
Den flyter utrolig fint gjennom terrenget 
med tunneler og hengebroer, sier Dag Søren 
Omdal. – Det er en opplevelse å gå den stille 
turen der tømmerrenna bukter seg langs 
elva med furuskogen på begge sider. Dess-
uten er det så lett å gå at mange som ikke 
kommer seg ut på så mange turer ellers, kan 
gå her.

Renna kan også by på pustehull som 
 speiderleirstedet Paulen gård og historiske 
Kringsjå kraftstasjon. Paulenfossen var det 
aller første stedet der staten kjøpte fallrettig - 
heter for å produsere elektrisitet, så tidlig 
som i 1895. 25 år senere var den norske 
staten Nord-Europas største vannkrafteier.

Ikke helt tett
Omdal har ansvaret for å vedlikeholde og 
reparere renna. Det gjør han på gammelt vis, 
men ikke helt perfekt. Den må nemlig være 
litt utett. Når den ikke skal brukes til fløting, 
må han sørge for at det ikke blir stående 
regnvann i den, heller.

– Blir den stående med regnvann, så 
klager folk når de skal ut og gå. Det kommer 
aldri vann i renna igjen – nå er den en tursti. 
Men det går jo en historie om noen briter som 
tok med seg kano oppi renna, smiler han.

Tradisjonshåndverk
Til daglig driver Dag Søren Omdal på tradi-
sjonelt vis både hva jobber og drift angår. 

– Vi som driver med tradisjonshåndverk,  
er i en annen bransje enn de som bygger 
nytt. Jeg brenner for kulturen, sier han.

Han snakker om Setesdal bygningsvern-
senter og hvordan det er veldig stort spenn 
mellom laftingen i Setesdalen og bygge-
skikken i de mer kystnære delene av Agder. 
Selv lever han et sted mellom de to. Han  
er blitt veldig god på bygg og utskjæringer 
fra den perioden Setesdalsbanen ble bygd  
– den åpnet i 1896.

– Jeg har et lite verksted på låven med 
gamle profilhøvler. Dette er et marked der 
du får gjøre jobben din. Det faglige får være 
fag, og du slipper tidsfrister og priser som 
gjør at ting forenkles, sier Dag Søren  
Omdal.  ■ ■ ■

Dag Søren Omdal driver 
tradisjonshåndverk og kan 

også sage sitt eget tømmer.

Tømmerrenna ble bygd på 1950-tallet for  
å sikre at tømmeret kom frem selv om Otra 
ble demt opp til kraftproduksjon.

Hullvarslingen tjener også som et lite 
 markedsføringstiltak for byggmesteren.
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Den 11. mai ble nettsiden til «Stolt 
Håndverker»  publisert. Dette er en nett-
portal som tar mål av seg til å rekruttere 
flest mulig unge til yrkesfagene. Den tar 
for seg 12 fag innen bygg og anlegg, og 
skal bringe nyheter og informasjon til 
ungdom som skal velge studieretning.

På nettsidene blir det også eget stoff 
for yrkesfagelever og lærlinger. Dette blir 

ingen konkurrent til eksisterende fag-
blader i de forskjellige yrkene, men et 
supplement, sier redaktør Jørn Wad til 
Mesterbrev.

-Vi har tatt rekruttering til yrkesfagene 
på alvor. Selv om det skjer rekrutterings-
fremstøt i mange forskjellige sammen-
henger, er det mange i bygge- og 
anleggsbransjen vi har snakket med  

som mener dette er et tiltak som vil være 
positivt. 

-Fremtiden vil by på massevis av mulig-
heter for den som velger yrkesfag, og Stolt 
Håndverker skal både bidra til at flere 
velger nettopp yrkesfagene, og samtidig 
forsøke å bidra til økt stolthet blant 
 håndverkere.  ■ ■ ■

FREMSNAKKER 
YRKESFAGENE PÅ NETT
AV ROGER NYBORG 

BLI MESTER DU OGSÅ!
www.mesterutdanningen.no

Ta utdanningen som et rent nettstudium,  
som kombinert undervisning  
eller i klasserom på kveldstid. 

Mer info/påmelding på våre nettsider.

Mesterutdanningen 
tilbyr opplæring 

i samtlige 
72 mesterfag

Folkeuniversitetet
Mesterutdanningen



Tysk ingeniørkunst betyr kvalitet i alle ledd – både 
under og etter montering. Derfor er Kermi x-net 
både enkelt og fleksibelt å installere. Trinnlyds-
isolasjon legges raskt og effektivt rett fra rull, 
og rørene monteres i den retning du måtte 
ønske. De patenterte krampene med den smarte 
mothakerfunksjonen låser seg fast i den slitesterke 
folien, og holder rørsystemet på plass under 
påføring av fiberarmert avretningsmasse.
 
Kermi x-net passer perfekt med alternative 
energikilder og frikjøling, og er helt ideelt til 
nybygg og rehabilitering.
 
Slik kan du sikre at hjem og næringsbygg får et 
effektivt og energibesparende system som både 
varmer og kjøler.
 
Les mer om Kermi x-net på abkqviller.no.

KVALITET I BUNN 
OG GRUNN

KERMI X-NET GULVVARME 
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Mange av de andre bygningene på Vang 
 prestegård ble jevnet med jorden da stedet 
ble gjort om til folkehøyskole. Men den 
 fredede hovedbygningenen på prestegården 
rett utenfor Hamar har fått en ny vår.  
– Instrumenter og klassisk musikk passer jo 
mye bedre inn her, sier Anne Louise Gjør.

Hun står i festsalen i andreetasjen på  
den gamle bygningen og peker over mot 
Toneheim Folkehøgskole. Bygningene på 
musikkskolen ble satt opp på 1970- og 
1980-tallet. 

Gjenbruk
Prestegårdsbygningen er en del av folke-
høyskolen, men det en gang så staselige 
rommet med mjøsutsikt i andreetasjen har 
vært rotete og i dårlig stand. Nå har Anne 
Louise Gjør restaurert det tilbake til fordums 
glans.

Aller eldst er takbjelkene. – De er nok fra 
bygningen ble satt opp på 1780-tallet, men 
allerede den gangen ble de gjenbrukt fra et 
annet sted, sier hun og peker på gamle og 
enda eldre spor. – Fra før var de malt med 
rød komposisjonsmaling; maling som smitter 
av. Så er det svart og hvit strekdekor på 
dem, viser hun.

På bjelkene har det vært strie og maskin-
papir. Nå er det planker mellom bjelkene.

1800-tallstapet
– Hulkilen tilhører tapetet, og så har vi 
funnet historisk tapet som passer den tids-
perioden, forteller Gjør. Veggene er nemlig 
ikke tilbakeført til de lyse fargene fra slutten 
av 1700-tallet – de er i stilen fra siste halv-
del av 1800-tallet.

– Målet med restaurering er jo å redde 
mest mulig, sier hun og peker på brystningen 
under tapetene. Der er omtrent halvparten 
igjen fra originalen, mens hun selv har ådret 
den andre halvparten. På den tiden var det 
kopien som var på mote, mens originalen 
ikke var like fin, forklarer hun og forteller  

om en dør på det gamle 
tinghuset i Oslo. Den 
solide døren er ådret  
i eik – det vil si at 
eike døren er malt for 
å ligne på … en eike-
dør.

– Her er det sjel-
dent fin ådring. Det 
er en veldig flink 
maler som har gjort 
det. Det er vel meste-
ren som har tatt speil-
ene selv, men vi vet ikke 
hvem han var, sier hun.

Enkel palett
Brannmuren er malt, hun har funnet en 
 sjablong som passer sammen med tapetet, 
og på gulvet har hun fjernet tykke lag med 
sparkel. For å få riktige farger på gulvet 
brekker hun malingen selv. Det var ikke  
den vanskeligste delen av jobben:  
– Det fine med restaurering er at paletten  
er enklere og bare består av jordfarger.  
Her var det brent umbra, rå umbra  
og oker, forteller hun.

Anne Louise Gjør gikk i lære i Odda, hos 
malermester Peter Meusburger. Han var 
utdannet i Østerrike og hadde spesialisert 
seg på antikvariske teknikker og dekora-
sjonsmaling. Da hun flyttet hjem igjen til 
Hamar, fortsatte hun i den samme retningen. 
Hun snakker gjerne om hvordan Meusburger 
lærte henne yrkesstolthet og respekt for 
håndverket. Senere har hun arbeidet med alt 
fra Slottet til gamle trekirker og museer, og 
også vært statsstipendiat på Maihaugen.

Gamle gårder
Men det er slett ikke alle prosjektene som  
er fra 17- og 1800-tallet. Når hun skal 
restaurere Ingeborg Refling Hagens kultur-
hus Fredheim, for eksempel, er det blank, 
hvit alkydmaling som skal til.  

PRESTEGÅRD
BLE KONSERTSAL
Abraham Pihl var potetpresten som ble minst like kjent som urmaker, astronom og kirkearkitekt.  
Nå har malermester Anne Louise Gjør gjort om finstuen hans til konsertsal.

AV GEORG MATHISEN

Storstua til potetprest Abraham Pihl  
er blitt konsertlokale. Malermester
Anne Louise Gjør har tilbakeført  
den til fordums glans.

Paletten på gulvet er ikke  
den største utfordringen  
for en malermester som 
 brekker sine egne farger. 
(Foto: Anne Louise Gjør)
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– Malingen til Fredheim 
brukes ikke i Norge lenger, 
men jeg fant noen gamle 
rester hos Flügger,   

forteller hun.
Ordreboken er full av gamle 

gårder rundt Mjøsa. Det er nok 
å gjøre. Egentlig burde hun hatt en 

lærling, inn rømmer hun, men trives veldig 
godt med å arbeide alene. Og så blir ikke 
100 prosent av jobben hennes gamle 
restaurerings prosjekter:

– Av og til kan jeg tapetsere en trapp  
eller male et tak, sier hun. Det er godt med 
litt avveksling.

Prest og vitenskapsmann
Men akkurat nå er det Abraham Pihl hun 
engasjerer seg i. Gausdølen var sogneprest  
i Vang i over 30 år fra 1789, og han var i  

tillegg prost i Hedemarken prosti i 18 av 
dem.

– Han kunne nesten ikke ha tid til å  
være prest, mener hun. Pihl var astronomisk 
observatør i Norge, han laget instrumentene 
selv, han slipte linser og produserte kikkerter, 
han bygde pendelurene som ble forløperen 
til den store klokkeproduksjonen på Hede-
marken, han forbedret ploger, han bygde 
teglverk og mølle, han opprettet yrkesskole 
på prestegården – og da Vang kirke ble total- 
skadet i brann, tegnet han den nye, som ble 
brukt som mønster for flere kirker senere.

– Han var en vidsynt prest, blant annet 
forsvarte han Hans Nielsen Hauge, og han 
var en av dansketidens fremste norske 
vitenskapsmenn. Han var en av tidens  
kjente potetprester. Hans kone fikk 14 barn. 
Jøje meg! sier Anne Louise Gjør.  ■ ■ ■

Mye av ådringen var helt slitt 
bort.  (Foto: Anne Louise Gjør)

Norsk Arv-tapetet følger moten  
fra siste halvdel av 1800-tallet.

På et hjørne av gulvet har hun tatt vare på en 
liten firkant av originalen som hun har tatt ut-
gangspunkt i.

Gobelengene fra 1650-tallet er plassert på 
Norsk Folkemuseum, men nå er naturtro av-
fotograferinger tilbake på Vang prestegård.

«DET FINE MED  
RESTAURERING ER AT  

PALETTEN ER ENKLERE  
OG BARE BESTÅR AV  

JORDFARGER»

 ANNE LOUISE GJØR

Da Anne Louise
Gjør dekorerte  

brannmuren,  
fant hun en  

sjablong som  
passet med  

tapetet.
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Stoltheten over håndverket sitter dypt hos 
Siri Refsum. Stoltheten over håndverket – og 
kunnskapen om Gustav Vigeland. Hun gikk i 
lære på Vigelandmuseet, og der arbeider hun 
den dag i dag. Nå som skulpturkonservator.

Gipsmodeller
– Jeg hadde vært og tegnet her. Jeg hadde 
gått på tegnekurs på Kunst- og håndverks-
skolen, så jeg kjente Vigelandmuseet på den 
måten, forteller hun.

Det var gipsmakerfaget som fikk henne  
på heltid til museet, som lærling i 1985.  
– Jeg hadde vært hospitant i gipsmakeriet, 
forteller hun. 

Trygve Hartvedt lærte henne at det er 
viktig å ha flere ben å stå på. Hartvedt var 
mesteren og lærebokforfatteren som var 
atelierleder ved museet i 16 år. Han hjalp 
 billedhuggere fra Dyre Vaa og Ørnulf Bast  
til Arnold Haukeland og Per Ung med fag-
kunnskapen sin om gipsformer og  
støping.

Modeller
Siri Refsum tok svennebrevet i 1988 og ble 
gipsmakermester i 1991. Hun fikk arbeide 
med å støpe gipsmodeller av verkene til en 
kunstner som pleide å tegne, lage en liten 
modell i leire og så lage en gipsmodell i full 
størrelse før han overførte den til for 
eksempel granitt eller bronse.

Mesterbrevet kommer godt med når du skal 
sørge for at «Sinnataggen», «Monolitten» og de 
andre kjente verkene til Gustav Vigeland tas 
godt vare på. Siri Refsum ble gipsmakermester 
før hun utdannet seg til skulpturkonservator.

AV GEORG MATHISEN

«Fontenen» og de andre skulpturene ble laget i gips før de endelige versjonene ble  
plassert ut i Vigelandsanlegget i Frognerparken. (Foto: Vegard Kleven for Vigelandmuseet).

Siri Refsum har 35 år 
bak seg mellom Gustav 

Vigelands skulpturer.

MESTEREN
OG MONOLITTEN
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Senest i Dag Erik Elgins utstilling  
«Et modernistisk punktum», som åpnet 31. 
januar, har hun støpt i gips etter modeller i 
leire. Elgin har modellert to liggende kvadrater 
med utgangspunkt basene – plintene – som 
Vigelands skulpturer står på.

Støv og sprit
Nå om dagen blir det likevel mer støvtørking 
enn støping. Hele samlingen skal tas godt 
vare på. Det betyr alt fra å tørke støv av gips 
til å passe på smijernsporter med mønje og 
lakk som risikerer rust – og å dusje granitt-
skulpturer med sprit for å hindre at det 
begynner å vokse lav på dem.

Med mesterbrevet på veggen tok Refsum 
nemlig en ny utdannelse, som skulptur-
konservator. Den gangen måtte hun til 
Sverige for å lære. Nå finnes tilbudet  
også ved Universitetet i Oslo.

Inne på museet, som var Vigelands  
atelier de siste 19 årene han levde, står 
gipsoriginal ene til de berømte verkene i 
Vigelandsparken, i full størrelse. Der står 
også tidligere arbeider og kjente portrett-
byster. Siri Refsum konstaterer at mye av 
kunsten innbyr til å tas på. Men selv en 
hånd som stryker forsiktig på en skulptur, 
legger igjen fett. 

– Det jeg gjør, er stort sett forebyggende 
konservering. Støvsuge, tørke støv av  
skulpturene, prøve å hindre at det blir 

Inne på Vigelandmuseet  
er det som en gang var 

Vigelands atelier, fylt med 
blant annet gipsmodeller 

av verkene som er å finne 
i granitt og bronse  
ute i parken noen  

hundre meter unna.

På Vigelandmuseet står «Sinnataggen»  
på utstilling gjennom hele tilblivelsen  
– fra tegning til gipsmodell.
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skader, sier hun. Når verker lånes inn  
fra eller ut til et annet museum, så går 
 konservatorene fra de to museene over  
den sammen før og etter lånet. Til 150-års-
jubileet for Gustav Vigelands fødsel i fjor 
arbeidet hun blant annet sammen med 
 kolleger fra Rodin- og Orsay-museene i 
Paris.

1800 skulpturer
Inne på museet har hun et eget gipsmaker-
verksted. – Men nå i sommersesongen gjør 
vi mye av arbeidet ute, forteller hun. På 
museet er det rundt 1600 gipsskulpturer. 
Ute i parken står det 200 skulpturer.  
– I tillegg har vi 12 000 tegninger og  
400 tresnitt, forteller hun.

I parken går hun jevnlige runder for å  
se at alt er som det skal. Steen & Lund  
– anleggsgartnermesterbedriften som tar 
seg av grøntarealene – melder også fra hvis 
noe bør følges opp. Jevnt over forteller Siri 
Refsum om lite skader i en park som tross 
alt er åpen 24 timer i døgnet.

Refsum konstaterer at kombinasjonen 
gipsmakermester og skulpturkonservator 
fungerer godt: – Det er så viktig for jobben 
å ha en forståelse for hvordan skulpturene 
er blitt skapt, sier hun. – Vigeland var også 
en fantastisk håndverker!  ■ ■ ■

Vigeland modellerte i leire før han laget  
modell i full størrelse i gips som grunnlag  
for granitt- eller bronseskulpturene.

På vårens utstilling på Vigelandmuseet har Siri Refsum støpt i gips etter Dag Erik Elgins  
leiremodeller. (Foto: Vegard Kleven for Vigelandmuseet)
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Sammen med «Monolitten»  
i full størrelse, men oppdelt,  
har Refsum også en mindre  

modell som gir oversikt.

For turistene er Vigelandsanlegget og Frognerparken en av Norges 
mest besøkte attraksjoner. For gipsmakermester Refsum er det en 
spennende arbeidsplass. (Foto: Shutterstock)

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!

«DET ER SÅ VIKTIG FOR 
JOBBEN Å HA EN FORSTÅELSE FOR  

HVORDAN SKULPTURENE ER BLITT SKAPT  
– VIGELAND VAR OGSÅ EN  

FANTASTISK HÅNDVERKER!»

SIRI REFSUM
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Med eiere fra Andøy og gruveekspertise fra 
Rana utvinner Greenland Ruby rubiner og 
rosa safirer på den grønlandske vestkysten. 
Da rubinene kom til Norge, havnet de hos 
Mestergull Meyer i Rana.

Lokal kunnskap
– Mye av kompetansen i gruvene der er bygd 
opp av lokal kunnskap her fra Rana Gruber. 
Vi har solgt en del av de rubinene, sier gull-
smedmester og diplomgemmolog Gunhild 
Ruth Pedersen.

Hun er mester i den eneste butikken i 
Norge som selger de grønlandske rubin-
smykkene fra Hartmann’s i København. 
Mange kunder kommer innom med sine 
egne historier fra og om Rana Gruber. 
Plutselig betyr rubiner fra Grønland noe  
helt spesielt for lokalsamfunnet i Rana. 
Smykkene med håndplukkede rubiner 
sammen med diamanter koster fra 10 000 
kroner og opp til godt over 100 000.

– Vi selger mye historie, sier Gunhild Ruth 
Pedersen. Hun snakker engasjert også om 
Bjørg Jewellery – tekstilkunstneren fra 
Harstad som flyttet til India, ble smykke-
kunstner og har levert smykker til stjerner 
som Madonna, David Bowie, Rihanna, Lady 
Gaga. – Der er det også historien som selger!

Første gang i nord
Pedersen er gullsmeden fra Røyken, med 
svennebrev fra Bergen, som aldri hadde  
vært nord for Åndalsnes før hun søkte jobb 
hos Mestergull Meyer.

– Jeg tok svennebrevet i 1989. Den våren 
fikk jeg en «stilling ledig»-annonse som 
hadde stått i Gullsmedkunst. Jeg var i tvil, 
men moren min sa «forsøk nå et år  
– det er ikke noe ekteskap», sier hun.

Dermed ble det intervju. Dagfinn 
Christensen, som var sjef da og fremdeles  
er hovedeier, lurte på om hun hadde noe 
ønske. – Jeg ville gjerne ha bikkja med på 
jobb. Det var OK, og da begynte jeg,  
forteller hun.

Medalje
Det ene året er blitt til over 30 (og schæfer-
hunder har hun forresten hatt stort sett hele 
tiden). I fjor fikk hun Norges Vels medalje for 
lang og tro tjeneste. Hun begynte med å være 
utplassert hos Mestergull Melhus i Skudenes - 
havn før hun flyttet nordover for godt. Så 

kom hun til Mo i Rana og bygde opp verk-
stedet i tilknytning til butikken.

– Så gikk jeg til samme Dagfinn og lurte på 
om de var tjent med å ha meg som mester. 
Svaret var «ja, selvfølgelig». Jeg tok ledelse, 
økonomi og markedsføring her og yrkesteori 
på Plus-skolen i Fredrikstad, forteller hun. 

Når ranværingene utvinner rubiner på Grønland, skulle det bare mangle om ikke 
Ranas egen gullsmedmester selger rubinene i eksklusive smykker.

AV GEORG MATHISEN

RUBINER MED 
RANA-HISTORIE

Da hun kom til Mo i Rana,  
fikk hun frie hender til å bygge  
opp verkstedet. Nå blir det meste 
reparasjoner, men hun lager  
også smykker på bestilling.
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Diplomgemmolog ble hun samtidig med  
at hun tok svennebrevet. Det handler om å 
identifisere smykkestener. Hun har ansvars-
merke og er registrert takstmann i Norges 
Gullsmedforbund. Noe av grunnen til at hun 
trives så godt og er blitt i jobben så lenge, 
er nettopp det at hun har fått støtte til å 
lære og utvikle seg.

Hjulene i gang
Økonomisk hadde Mestergull Meyer gode 
tider frem til koronaen kom. Bedriften har 
vært der helt siden 1854. – Det gikk bra helt 
til plutselig nå en dag i mars. Vi har hatt fine 

resultater og fin omsetning. Men vi er såpass 
etablerte og solide at vi skal nok stå han av, 
sier Gunhild Ruth Pedersen.

Bedriften har måttet permittere de to 
ansatte en periode. Nå er de inne igjen på halv 
tid, mens de to eierne som arbeider i bedriften, 
har permittert seg selv 50 prosent i stedet.

– Det er viktig å prøve å holde hjulene i 
gang. Kanskje folk heller vil bruke penger i 
Norge nå. Men i og med at mange er permit-
tert og mange mister jobben, er kanskje ikke 
gullsmedbutikken det de går først i. Samtidig 
er det mange som ønsker å kjøpe noe fint til 
seg selv, fastslår Gunhild Ruth Pedersen. ■ ■ ■

Mestergull Meyer fikk inn grønlandske rubiner med Rana-tilknytning i butikken. 
Gullsmedmester Gunhild Ruth Pedersen viser frem noen av de eksklusive smykkene.

Mos egen «Havmannen» er  
populær. Mestergull Meyer har  

designet smykket, Opro har  
emaljert og Th. Martinsen har  

laget stansen, forteller Gunhild 
Ruth Pedersen.

Gullsmedmesteren 
har fått støtte til  
å lære og utvikle  
seg både før og  

etter hun tok  
mesterbrevet.
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Det ble brenntravelt både da hun måtte 
stenge og da hun fikk lov til å åpne igjen.  
– Det har vært tøft, sier Aud Schjødt 
Fredriksen. Herrefrisørmesteren i Bodø  
er i gang igjen etter koronaen. Nå er de 
fleste koronasveisene stelt, men det  
gikk ut over servicen.

Fire timer på å stenge
– Vi fikk fire timer på oss på å stenge.  
Vi hadde langåpent til 19, og klokken 14  
fikk vi beskjed om å stenge klokken 18. 
 Vi fikk ikke forberedt oss på noe som  
helst, og det var kjempetøft å få til,  
sier hun.

Enklere ble det ikke da frisørsalongene 
over hele landet fikk lov til å åpne igjen.  
Det skjedde på en mandag. Storvik Salong, 
som Fredriksen eier og driver, har drevet  
ren drop-in. Dermed var det heller ikke  
noe system for timebestilling på plass til  
å ta rushet.

Aud Schjødt Fredriksen startet opp etter koronaen mandag 27. april og flyttet frisørsalongen  
fredagen etter. Det verste med å måtte holde stengt var pasienter som ikke fikk parykk.

AV GEORG MATHISEN

Aud Schjødt Fredriksen flyttet 
inn i mindre lokaler fire dager 
etter at hun fikk lov til å åpne 
salongen igjen.

TØFFE TIDER FOR 
FRISØRMESTERNE



– Vi fikk ikke kriteriene før torsdag kveld 
og fredag formiddag. Det hadde vært noen 
lekkasjer, men vi visste ikke helt hva slags 
begrensninger vi fikk. Folk ringte, og jeg 
kunne bare si at jeg satte dem på liste. Det 
ble litt urettferdig for dem som ikke er like 
frempå, så jeg måtte sende melding til alle 
de registrerte kundene og si fra, forteller hun.

Vanskelig å svare alle
På en halvtime fikk hun 175 telefoner.

– Det ble en voldsom jobb å gå tilbake i 
listen og se på hvem som eier de forskjellige 
numrene som hadde ringt og hva de pleier  
å gjøre i salongen. Og så kom alle kriteriene 
så sent, forteller hun.

Etter at timene var satt opp, kom melding - 
ene som talemeldinger, tekstmeldinger, på 
Facebook og på Whatsapp. Bare det å holde 
oversikten var en vanskelig jobb.

– Det verste og mest alvorlige på det pro-
fesjonelle planet var at jeg følte at jeg ikke 
fikk ytt service. Det glapp nok noen kunder, 
noen måtte ringe flere ganger fordi de ikke 
hadde hørt fra meg, og noen fikk jeg ikke 
ringt tilbake til fordi jeg ikke klarte å fange 
opp alle som kom oppå hverandre. Det kan 
godt hende jeg mistet kunder fordi de rett 
og slett ga opp å vente, sier hun.

Flyttet
På toppen av det hele skulle hun flytte 
 samtidig. Fire dager etter gjenåpningen var 
planen uansett å kutte størrelsen på både 
staben og lokalene. Etter 19 år skulle salongen 
tømmes. Alt har sin tid, som hun sier, og 
etter å ha hatt ansvar for ansatte siden 
1970-tallet bestemte hun seg for å trappe 
ned og fortsette alene.

Det ble for lite tid både til å komme i gang 
igjen og til å flytte. – Jeg kunne gå hjem alt 
fra halv ett til halv fem om morgenen, sier 
Aud Schjødt Fredriksen.

Parykker og hårdeler
Det vanskeligste mens hun stengte på grunn 
av koronaen, var nok ikke koronasveisene, 

men kundene som får laget og skiftet  
parykker.

– Det er verre for hårdelskundene som skal 
ha skiftet en hårdel hver fjerde til femte uke. 
De blir veldig «avslørt» når det blir synlig. Så er 
det de fra sykehuset som normalt ville kommet 
ned og bestilt en parykk, som ikke fikk gjort 
det. Jeg skulle ønsket at jeg kunne ha fått 
en dispensasjon for sånne ting. Jeg prøvde, 
men det ble aldri prioritert å se på søknaden, 
og det kan jeg jo skjønne, medgir hun.

– Ellers var vi glade for at vi slapp å få 
pålegg om å bruke munnbind. Det er mye 
feilbruk som kunne gå galt, og det er tungt 
å stå og puste med munnbind så lenge. 
Ellers hadde vi god plass så alle kunne  
være på jobb samtidig. Men det var jo  
veldig strengt. Ikke minst er det trasig ikke  
å kunne ha kaffe å servere. Nå er det litt 
mer forventning til at besøk hos frisøren 
skal være koselig, sier Fredriksen.

Roser organisasjonene
Etter koronastengningen er hun full av 
lovord om NFVB (Norske Frisør- og Velvære-
bedrifter) og NHO. Selv har hun trappet ned 
der, også, etter å ha vært både president i 
NFVB, leder i det nordiske frisørmesterfor-
bundet, leder i NHO Håndverk og arbeids-
utvalgsmedlem i NHO.

– De har gjort en formidabel jobb. Vi var  
jo de første i rekken som ble «locked down». 
Alle er ikke fornøyde og de fleste av oss får 
tap, men forbundet og NHO fikk frem i lyset 
hva slags konsekvenser det ville bli for alle 
småbedriftene rundt omkring. Så kan det 
føles litt urettferdig at vi i Nordland, som har 
hatt så lite smitte, skal ha så strenge regler. 
Men sånn kan vi ikke tenke. Vi må kjøre 
løpet og håpe at vi er med og bidrar til at 
det går fortere over og at vi unngår at folk 
dør, sier Aud Schjødt Fredriksen.  ■ ■ ■

Pasienter som behandles på sykehuset, mister håret – men ikke kunne komme for å få  
parykk. Da frisørene ble pålagt å stenge, var Aud Schjødt Fredriksen mest bekymret kreft-
pasientene og kundene som har hårdeler – altså spesiallagde hårerstatninger.

RAGNSELLS.NO  -  TELEFON 22 800 800

MESTERLIG
AVFALLSHÅNDTERING
FOR ALLE MESTERE!
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Fra hovedkontoret i Verdal vokser Master 
Stillas først og fremst nordover. Både Bodø og 
Tromsø har egne avdelingskontorer. – Vi har 
oppdrag lenger sør, men hovedfokuset vårt er 
Trøndelag og nordover, sier Levin S. Nestvold.

Kunnskapsbedrift
Faget hans er ledelse, ikke stillas. Men her 
er det snakk om en bedrift med mye og 
 v  ariert kompetanse. – Vi er en kunnskaps-
bedrift, sier han.

Tre stillasmestere er på plass i bedriften  
– to i Verdal og en i Tromsø. – Sistemann var 
ferdig i desember. Vi har kontinuerlig fokus på 
å utdanne gode formenn til stillasmestere, og 
vi regner med å sette flere på skolebenken i 

årene som kommer. Fra før har vi også to 
mastergrader, en ingeniør og en bachelor, 
forteller Nestvold.

Når tårnet i Nidarosdomen skal dekkes 
med stillas og gjøres til et trygt sted å 
arbeide, krever det kompetanse. Nidaros-
domen er bare ett av mange spesielle 
 oppdrag fra de siste årene.

1000 tonn stillas
– Til enhver tid har vi gående rundt 60 
 prosjekter. Mange små og noen store. 
Spesialiteten er kirker. Da bruker vi stillas-
mesterne aktivt for å beregne stillaser. 
Ordreboken for 2020 er bra, koronaen  
til tross, forteller han.

De bygger opp den ene stillasmesteren etter den andre. Daglig leder 
Levin S. Nestvold i Master Stillas forklarer det med et bilde fra tårnet på 
Nidarosdomen. – Her kan du se hvorfor vi trenger kompetanse, sier han.

AV GEORG MATHISEN

Kompliserte jobber – Levin S. Nestvold viser noen eksempler på hvorfor fagkompetanse er 
så viktig.

Kirker er en spesialitet for Master 
Stillas – slik ser det ut når taket på 
Stiklestad kirke renoveres.

STADIG NYE 
STILLAS-
MESTERE
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Da Norge var som mest stengt og søring-
karantenene dekket deler av Nord-Norge, 
fikk stillasbyggerne dispensasjon for å 
arbeide i Grane kommune, mens kollegene 
på Fauske lå i karantene.

Noen andre tall: 1000 tonn med stillas,  
33 ansatte og totalt rundt 50 mann i arbeid 
for tiden. Tall er sentralt, nemlig: – Vi bygger 
mange spesielle ting, og da er det mye 
matematikk, konstaterer Nestvold.

Vil ha flere fagbrev
Nå må han sette trykk på å få flere fagbrev. 
Det er ikke bare enkelt, men bedriften prøver. 
Noen av stillasbyggerne hos Master Stillas 
kommer fra skolebenken. Andre kommer fra 

forskjellige andre yrker. – Vi har både bakere 
og snekkere som har omskolert seg til stillas 
– og snekkere, sier han.

– Det er hard konkurranse om arbeids-
folket. Vi må tenke nytt. Nå kommer det jo 
nedgang i olje og gass, og det nyter vi godt 
av. Kanskje gjør det at vi får tak i flere 
 fagfolk, spår Nestvold, som stort sett har 
norske ansatte. Målet er å ha en base av 
egne ansatte og leie inn på toppene.

– Nå har vi fem lærlinger. Vi har hatt full 
klaff og fått inn tre fra skolen, og så har vi 
to voksenlærlinger. En baker og en snekker. 
Det siste året har vi fått fire nye fagbrev, 
forteller han.

Roser konkurrentene
Om stillaslærlingene må han konkurrere med 
Kværner. Verftet i Verdal trenger også mange 
lærlinger. Alle på videregående som vil bli 
stillasbyggere, får lærlingkontrakt, ifølge 
Nestvold.

Også når han skal fortelle hvorfor firmaet 
vokser, snakker han om konkurransen:

– Vi har mange flinke konkurrenter. Det  
er hard konkurranse i bransjen. Vår styrke  
er kompetansen: At vi tar på oss litt mer 
kompliserte stillaser og at vi har stort volum. 
Jeg ser det som et konkurransefortrinn å ha 
flere stillasmestere, og likeens at vi har 
 akademisk kompetanse i ledelsen, sier han.

Levin Nestvold avviser at det er noen mot - 
setning mellom akademikere og faglærte.  
– Vi har konstant fokus på å lære opp nye 
ledere. Vi får aldri nok ledere, sier han. ■ ■ ■

De har 1000 tonn stillas å arbeide med. 
Stillasmester Morten G. Olsen flankeres av  
eierne Stein Roger Sundland (til venstre)  
og Levin S. Nestvold.

Det skal ikke være noen tvil om hvem som 
sørger for stillasene.



Mesterbrevnemnda reagerte sterkt på  
den manglende forståelsen av mesterkompe-
tansen og  mesterbrevet som kvalifikasjon 
slik denne beskrives i høringsnotatet. 

- I kraft av mesterbrevloven med forskrifter 
og mesterbrev ordningens tilhørighet i Nærings- 
og fiskeridepartementet, er mesterkvalifika-
sjonen en formell, høyere yrkesfaglig leder - 
kvalifikasjon. Mesterkvalifikasjonen gir 
 kompetanse på høyt nivå både som fag-
ekspert og leder, fastslår Heidi Tveide.

Hun legger til at kvalifikasjonen består av 
selvstendig praksis i faget etter fag-/svenne-
brev i et mesterfag og mesterutdanning eller 
tilsvarende utdanning. Kravet til praksis er 
nedfelt i egen forskrift.  

Mesteren er kvalifisert!
- Vi mener at de kompetansekravene som 
stilles i forskriftsforslaget ikke tar hensyn til 
den kompetansen mesterne i relevante 
byggfag besitter, og vi stiller oss uforstående 
til at utvalget mener at mesteren ikke er i 
stand til å foreta en tilstandsrapport. Når  
det fremstilles som om en mester har 
samme fagkompetanse som en svenn er 
dette direkte misvisende. Det er ikke riktig  
slik utvalget legger til grunn, at mesterut-
danningen utelukkende er en utdanning i 
økonomi og administrasjon (i høringsnotatet 
feilaktig kalt merkantil utdanning red.anm.), 
påpeker Tveide.

Læreplanene for mesterutdanningen i 
byggfagene inneholder mål om kompetanse 
innen byggeregler, tekniske forskrifter, 
stand arder, prosjektering og kalkulasjon,  
i tillegg til bedriftsledelse. Summen av dette, 
sammen med oppfyllelse av praksiskravet, 
gjør en mester i et byggfag kvalifisert til å 
stå som ansvarlig prosjekterende og ansvarlig 
kontrollerende i den sammenheng hørings-
forslaget omhandler. 

Mesterbrevnemnda mener påstanden  
om at en mester generelt har svak skriftlig 
fremstillingsevne er helt urimelig.  
Mesterutdanningen inneholder bla.  
skriftlige prosjektoppgaver som krever 
samme lese- og skriveferdigheter som i 
høyere utdanning. 

Studiepoeng et blindspor
Forskriftsforslaget innebærer et krav om 
høyere fagskolegrad (120 studiepoeng)  
som minimum utdanning for å kunne foreta 
en tilstands rapport. 

- Vi mener at et krav til studiepoeng, som 
utelukker andre typer kvalifikasjoner, er et 
blindspor. Mesterkvalifikasjonen gir ikke 
 studiepoeng fordi den opparbeides både 
gjennom læring i arbeid og i utdanning.  
En eventuell studiepoengsetting vil derfor 
kun gjelde deler av kvalifikasjonen og ikke  
gi uttelling for den totale mesterkompe-
tansen, sier Tveide.  

Når det gjelder kompetanse som kvalifisert 
person i takstbransjen tilsvarer mesterbrevet 
fullt ut en høyere fagskolegrad. Det er også 
slik at praksiskravet som foreslås, to års 
relevant praksis, er dekket gjennom et  
mesterbrev. 

Støtter forslag om register
Forskriftsforslaget innebærer at de bygnings-
sakkyndige må registrere seg i et offentlig 
register. Mesterbrevnemnda støtter forslaget 
om et slikt offentlig register som et viktig 
supplement til mesterregisteret, som er 
Norges offentlige register for godkjente 
hånd verksmestere. ■ ■ ■

Høringssvar fra Mesterbrevnemnda 
– Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel):

Misvisende framstilling

AV MESTER- 
KOMPETANSEN
Mesterbrevnemnda reagerer kraftig på framstillingen av mesterkompetansen og mesterkvalifikasjonen 
i forslaget til forskrift til avhendingsloven (tryggere bolighandel). - Vi mener at de kompetansekravene  
som stilles i forskriftsforslaget ikke hensyntar den kompetansen mesterne i relevante byggfag besitter,  
og vi stiller oss uforstående til at utvalget mener at mesteren ikke er i stand til å foreta en  
tilstandsrapport, sier daglig leder i Mesterbrev Heidi Tveide.

AV ROGER NYBORG
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Gården er nevnt på 1280-tallet. Men det er 
ikke usannsynlig at den lå her allerede da 
Olav den hellige braket sammen med bonde-
hæren på Stiklestad tre–fire kilometer unna. 
I 1843 ble den tidligere kirkeeiendommen 
sist solgt, og dagens sjølfolk Silje og Jørund 
H. Eggen er sjuende generasjon på Fæby.

Norgesmester
– Da de tok over, tenkte de nytt på hva 
slags næring de kunne satse på. De har 
totalrenovert bygningsmassen og bygd  
opp nytt kjøkken, forteller Hákon Bragi 
Valgeirsson. Han har ansvaret for kjøkkenet, 
og dermed sørger han også for at maten 
passer sammen med gårdens eget øl.

– Det var bryggeri her for over 100 år 
siden. Nå brygger Arne Martin Haugen her. 
Han er norgesmester i ølbrygging og har 
mulighet til å brygge opp mot 20 000 liter  
i året. Det blir noen gode halvlitere i sol-
veggen, det! Det er nok til å servere i vår 
egen restaurant pluss at vi har fem basisøl-
sorter på boks, sier Valgeirsson.

Fullbooket
Fæby rett utenfor sentrum av Verdal startet 
opp for fullt i april i fjor. Hver eneste fredag 
og lørdag var utsolgt. I tillegg til restaurant 
og catering byr gården på kurs, konferanser 
og gårdsbutikk. Selve gården dyrket 1350 
tonn poteter i fjor, og de ni forskjellige 
potetsortene selges selvsagt i gårdsbutikken.

– Vi startet i april i fjor, og vi har vært 
utsolgt i restauranten hver eneste fredag og 
lørdag frem til covid kom, sier kjøkkensjefen. 

Da restauranten måtte stenge, ble det hente - 
mat og catering i stedet. Og produktutvikling.

– Vi har fått utviklet spekemat. Sammen 
med Baker Einar, som er en lokal ressurs-
person, får vi utviklet to sorter brød til 
gårdsbutikken og til eget bruk. Vi bruker  
mye ølmask i bakervarene våre – det er 
mange hundre kilo i måneden som ikke blir 
brukt. Nå har jeg begynt å bake en del med 
potet i tillegg. Nå utvikler Gangstad en is 
med ølsmak for oss. Så har vi samarbeid 
med flere lokale aktører som produserer 
grønnsaker, svinekjøtt og melk, og vi samar-
beider med Scandic Stiklestad om overnat-
ting, ramser Hákon Bragi Valgeirsson opp.

Stolt islending
Mesterbrevet sitt tok han hjemme på Island. 
Han bruker enhver anledning til å fortelle at 
han er stolt av mesterbrevet. I Norge har 

han inntrykk over at det ikke settes like mye 
pris på.

– Opplæringen til mesterbrevet på Island 
kjøres i lag med alle de andre matrelaterte 
fagene. Da har du kjøttskjærere, bakere, 
servitører,  konditorer og pølsemakere. Det 
foregår slik at det kan gjøres ved siden av 
jobb. Det er lagt opp over to år med hoved-
sakelig drifts- og organisasjonsbasert under-
visning, i tillegg til noe faglig, beskriver 
Valgeirsson.

– En pådriver er at du ikke får godkjenning 
til å ha lærlinger uten at du har mesterbrev, 
sier han. Selv har han vært kjøkkensjef på 
det største hotellet på Island og hadde åtte 
lærlinger.

24 med fagbrev
– Da jeg tok mesterbrev som 22-åring, tror 
jeg at jeg var den yngste på Island som hadde 

De fyller låven med middags-
gjester og eget bryggeri. Hákon 
Bragi Valgeirsson, islandsk 
kokkmester, sørger for maten 
på 750 år gamle Fæby gård.

AV GEORG MATHISEN

Mesterbrevet henger høyt og er et krav for å få lov til å ha lærlinger, sier Valgeirsson.

STOLT AV ISLANDSK
MESTERBREV
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tatt det. I etterkant har den utdannelsen 
vært svært nyttig for meg. Siden jeg flyttet 
til Norge i 2005, har jeg hatt 24 lærlinger 
som har fått fagbrev. Spesielt for drift og 
personalbehandling setter jeg mesterut-
dannelsen høyt, sier han.

De islandske kokklærlingene går på en  
fire år lang kontrakt og har teori på skolen 
underveis. – Styrken med det systemet er  
at du finner veldig fort ut om det er noe for 
deg. Du slipper å gå to år på skole før du 
kommer ut og ser om det passer, ifølge 
Valgeirsson.

Olsokfullt
På Fæby har han en ansatt kokk i tillegg  
til seg selv, og en lærling. 

– Jeg startet forsiktig alene. Så ble kon-
septet veldig godt mottatt. Hvis vi beholder 
den samme ordreboken som før covid-19,  
så trenger vi alle, pluss 12–15 servitører på 
tilkalling, sier Verdals islandske kokk mester.

– Vi baserer oss ikke på drift hver dag. 
Hittil har vi valgt å ha åpent fem til åtte 
dager i måneden for privatmarkedet, og  
så åpner vi for grupper. Pågangen har vært 
så stor at vi stort sett er fullbooket. Til 
 sommeren blir det perioder hvor vi har åpent 
hver dag og gjør om fra forhåndsbestilling  
til à la carte. Særlig i forbindelse med olsok 
er det veldig mye folk i området, fastslår 
han.  ■ ■ ■

Hákon Bragi 
Valgeirsson byr 

på Fæbys eget øl.

I tillegg til bryggeriets eget øl har Hákon Bragi Valgeirsson 
produkter fra vennebryggerier på to av kranene.

Det er god plass til noen øl i solen ute.

Mens koronaen har stengt 
landet, har kjøkkenet på 
Fæby først og fremst 
 produsert enklere mat  
til henting.
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Etter å ha drevet enkeltmannsforetaket Fili  
i 19 år, satset hun i fjor stort og kjøpte et 
lokale på bryggekanten i gamle Stathelle. 
Her etablerte hun Galleri Grindbakken - et 
sted for filigran, håndverk, kunst, utstillinger, 
happeninger, gjesteplasser og mye annet. Så 
kom koronaepidemien. Hvordan har det gått 
for gründervirksomheten?   

–Det er vår og høysesong for bunadssølv 
– og koronakrisen har ikke lagt noen demper 
på bestillingene. Selv om det tilfeldige smykke  - 
salget bråstoppet 13. mars, har jeg hatt en 
god bestillingsliste å jobbe med. På grunn av 
restriksjonene for folkeansamlinger har jeg 
måttet utsette noen utstillinger, men det er 

ingen krise. Jeg har alltid mye å gjøre og 
kanskje dette er tiden for nytenkning også? 

Arvesølvet må bringes videre
At Gry Grindbakken har det travelt, er det 
ingen tvil om. Hun er medlem av Norske 
Kunsthåndverkere, Gullsmedforbundet, 
Norske Husflidhåndverkere og en gründer-
gruppe. I tillegg er hun med i gruppen  
som skriver nye læreplaner for filigrans-
sølvsmedfaget. 

–Og jeg har min første lærling, samt  
en student fra kunsthøyskolen i Oslo som 
sitter på en av gjestepultene, legger hun til. 

Det var ikke jeg som valgte filigranssølvsmedfaget, det var filigran som valgte meg,  
sier filigranssølv smedmester Gry Grindbakken. Hun er en av landets fire mestere som 
utfører arbeider bygget opp av tråd og kuler i edelt metall. 

TEKST: MONA BIDNE FOTO: HAAKON SUNDBØ

INGEN KORONADEMPER
FOR BUNADSSØLV

GRY GRINDBAKKEN

har bakgrunn fra folkekunststudier, 
svennebrev og mesterbrev, og har 
fordypet seg i filigransarbeid gjen-
nom sin utdanning  fra Høgskolen 
 i Telemark, avdeling Folkekunst.
Gry var også 3-årig håndverkstipen-
diat hos Norsk Håndverksinstitutt.
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– Skolen er stengt og hun leier hos meg.  
For meg er det viktig å bringe kunnskapen 
og søljetradisjonen videre på en verdig måte. 
Det betyr ikke at vi må gjøre alt som før  
– det går fint an å skape noe nytt i tråd 
med tradisjonen. 

Hun er også svært opptatt av sam- 
arbeid mellom filigransølvsmedene i Norge. 
– Som stipendiat jobbet jeg med å samle  
et nettverk. Ved hjelp av Kari-Anne Pedersen 
på Norsk Folkemuseum og min filigransølv-
smedmester-kollega Hilde Nødtvedt arran-
gerte vi en fagdag for filigranssølvsmedene 
på Folkemuseet. Vi klarte å spore 50 perso-
ner – og 17 stilte på seminaret. Det synes 

INGEN KORONADEMPER
FOR BUNADSSØLV

SE OGSÅ:

www.grygrindbakken.no

https://www.instagram.com/grygrindbakken/

https://www.instagram.com/galleri_grindbakken/

https://www.facebook.com/GGrindbakken/

https://www.facebook.com/gallerigrindbakken/

VÆR BEVISST,  
HANDLE LOKALT,  

VÆR SÅ SNILL

GRY GRINDBAKKEN
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jeg er bra! Vi har ikke hatt tradisjon for å 
samarbeide eller ha særlig kontakt med 
hverandre, men det har løsnet litt etter den 
fagdagen. Vi er så få at vi ikke må se på 
hverandre som konkurrenter, men kollegaer. 
Det er kunder nok til oss alle. Vår utfordring 
er de større firmaene som tilbyr massepro-
dusert bunadssølv, og som gjerne markeds-
fører det for å være håndlaget, noe det 
overhodet ikke er! Jeg mener kundene blir 
villedet, for hva er definisjonen på hånd-
laget? 100%, 50, 20 eller 10%?

Noen gladhistorier fra koronatiden?
–Min læremester Arnt Darrud og jeg har  
hatt oppdraget med å lage det nye fylkes-
ordførerkjedet til Vestfold og Telemark 
fylkes kommune. En spennende oppgave!  
Og så må jeg legge til at det har dukket opp 
så utrolig mange bra webinarer den siste 
tiden. Koronaepidemien har fått folk til å 
tenke nytt, og det er bra. Jeg tror også folk 
blir mer bevisst på å handle lokalt og at alt 
det ekte vil være ekstra viktig fremover; ekte 
håndverk, lokalmat, nisjebutikker… Om jeg 
kan komme med en anbefaling til folk er det 
dette: Vær bevisst, handle lokalt, vær så snill, 
avslutter Grindbakken. ■ ■ ■

«VÅR UTFORDRING ER DE 
STØRRE FIRMAENE SOM 

TILBYR MASSEPRODUSERT  
BUNADSSØLV, OG SOM 

GJERNE MARKEDSFØRER  
DET FOR Å VÆRE  

HÅNDLAGET, NOE DET  
OVERHODET IKKE ER!»

GRY GRINDBAKKEN



Stor varebil Stor 9 seter

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

Planbil

FERDIG LEVERT INKL. VINTERHJUL, 
MET. LAKK OG BEGGE STØTTENE483.500,-

100.000,-  i  STØTTE
FREMTIDEN ER ELEKTRISK OG MAXUS EN AVNORGES MEST SOLGTE EL-VAREBIL. ENOVA GIR MAXUS FULL STØTTE PÅ 
50.000,- VI FEIRER SUKSESSEN OG MATCHER ENOVA. NÅ FÅR DU HELE 100.000,- I STØTTE VED KJØP AV NY MAXUS. 

BILER KLARE FOR 
LEVERING OMGÅENDE!

gir støtte på 
50.000,- 

ved kjøp av ny 

Maxus varebil og 5.000,- 

ved kjøp av el-lader.

Enova sin støtte og 
gir også støtte på 
50.000,- 

ved kjøp av ny 

Maxus varebil

MAXUS 
MATCHER

+ =
Kjøp nå

nå og få hele

100.000,- 
ved kjøp av ny 

Maxus varebil
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– Bjerke lager hovedsakelig vinduer og dører, 
mens vi lager innredning, forteller Tobias 
Engels. Han er fremdeles ansatt hos 
Snekkermester Per Bjerke, men har startet 
Trysil Innredning sammen med mangeårig 
kollega Bjørn Eldar Sortodden. De leier 
 lokaler hos Bjerke, som har hatt avdeling 
i grenda i Østerdalen siden han overtok  
Søre Osen Snekkeri i 2002.

Søre Osen ligger midt mellom Trysil og 
Rena. Det er kort vei til hyttene i landets 
nest største hyttekommune, men kundene 
til Trysil Innredning kommer slett ikke bare 
fra hyttene.

Drømmene til kunden
– Her er det et kjøkken i engelsk-fransk  
stil til en herregårdsbolig, viser Engels. Han 
forteller om et oppdrag som begynte med  
et 250 år gammelt skap som har stått på 
kjøkkenet. – Vi begynte å etterligne og 
bygge hele stilen rundt det. Resultatet blir  
et kjøkken i gammel stil, men med moderne 
teknikk, sier han og viser frem en stor 
 ventilasjonshette.

– Vi prøver å realisere drømmene til 
kunden, sier han og forteller om et annet 
spesielt prosjekt. Kunden ville ikke ha trappe - 
trinn opp til overkøya, men må ha det for  
å kunne leie ut. – Derfor har vi laget en 
 spesiell trapp med skuffer under, sier han.

Trysil Innredning har også mange restaurer - 
ingsjobber. På Akershus festning, for eksempel.

13 år i Norge
Snekkermesteren selv kom til verkstedet  
ved Osensjøen første gang i 2015, men har 
arbeidet i Norge siden 2007. Han har vært 
innom Trysil Interiørtre og Trysil Snekkeri,  
har arbeidet hos Snekkermester Per Bjerke 
en stund og vendte tilbake dit.

Søre Osen byr på god plass i lokalene, 
men det er vanskelig å få tak i fagfolk.  
Selv bor Tobias Engels på den andre siden  
av Osensjøen. Det betyr to og en halv 
 kilometer i luftlinje, men han må kjøre  
31 kilometer for å komme dit.

– Hjertet mitt trakk meg til Norge. Jeg 
visste at det var her jeg ville bo. Ingen er 
overrasket over at jeg ble snekker, heller  
– helt siden jeg var ti år har jeg løpt rundt i 
snekkeriet i ferien, sier han. Slektsforskerne 
i familien har sporet Engels-slekten tilbake 
til 1500-tallet. Annenhver generasjon har 
vært snekker og baker.

Tysk mesterbrev
Fra Tyskland forteller Tobias Engels om en 
avgrensning av fagene som ligner mye på 
den norske, med Tischler (snekker) og 
Zimmermann (tømrer). Den store krangelen 
mellom de to er hvem som skal lage trapper, 
forteller han. På t-skjorta har han det tyske 
snekkermestersymbolet.

– Jeg hadde tenkt å ta det norske mester-
brevet. Men det har tatt for mye tid å etablere 
bedriften, og for den daglige driften er det 
ikke så viktig. Kompetansen er overførbar. 
Nå får vi få bedriften til å gå, så får jeg se 
på mesterbrevet senere, sier han.

Tradisjonelle norske innredninger fra en tysk mester midt i den norske skogen. I Søre Osen har 
Tobias Engels fra Köln etablert seg med den norske snekkermesteren Per Bjerke som partner.

AV GEORG MATHISEN

Før koronaen hadde Trysil Innredning nok å gjøre. Hytteforbudet førte til noen stille uker, 
men nå håper Tobias Engels på gode dager igjen.

TYSK OG NORSK 
SNEKKERMESTER
I SAMARBEID
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Mesterbrev er et krav
Engels forteller om en opplæring der han  
har gått på skolen sammen med andre hånd-
verkere i andre fag for å lære å ta seg av 
lærlingene og å håndtere personalsaker.

– I Tyskland må du ha mesterbrev for å ha 
lærlinger. Mesterbrevet gjør det også mulig  
å få jobber for offentlig sektor, og du kan  
ta de jobbene som er potensielt farlige, sier 
han. Parallelt med personalledelse har han 
også fått regnskapsutdannelse tilpasset 
håndverkerens hverdag.

– Etterpå har jeg gått to år videre med 
snekkerfaglig opplæring. Materialkunnskap, 

rettslære, lover og regler. To år på heltid,  
sier han.

For å bli mester har han også måttet på 
kurs hos det tyske arbeidstilsynet for å lære 
mer om sikkerhet. – Ikke alle skjønner verdien 
av å arbeide sikkert. Da sier jeg at hvis det 
koster deg noen timer, hvor mye mer koster 
det deg hvis jeg blir sykmeldt? sier han.

– Grundige i Tyskland
Per Bjerke har samarbeidet med flere tyske 
fagfolk. – Tyske mestere har en mer grundig 
grunnutdannelse i faget. Det er ikke til å 
komme ifra. Det er en annen systematikk 

der, sier han. Bjerke reagerer på at det gamle 
trefylket Hedmark har lagt ned fagopplær-
ingen på Elverum.

– Håndverksfagene i Norge har vært altfor 
lite flinke til å markedsføre seg. Det kommer 
litt av at administrasjonen i mange av disse 
systemene er akademiske mennesker som 
ikke skjønner alt som utvikles i sånne bedrifter 
og på skolen, sier Bjerke.

Snekkermesteren har hatt verksted i Søre 
Osen siden 2002. – Utfordringen der er å få tak 
i kvalifiserte folk. Spesielt når du skal ha lærlin-
ger – de fleste har ikke lappen da, og da er det 
vanskelig å komme seg dit, sier han. ■ ■ ■

Tre med tre – Annar Dambuen (fra venstre), Bjørn Sortodden og Tobias Engels utgjør 
staben i de to snekkermesterbedriftene i Søre Osen.

«Et trinn opp i livskvaliteten» er mottoet til 
Trysil Innredning.

Annar Dambuen har arbeidet hos 
Snekkermester Per Bjerke siden 2002.
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Produsert av  :

I et industriområde i 
Fredrikstad har Solcelle-
spesialisten satt opp sju 
ulike tak for å trene og 
kurse sine montører.

Det er ulikt taktekke på hver side av alle takene, 
slik at de aller fleste av utfordringene montørene 
møter ute hos kundene er representert. For det å 
sette opp et solcelleanlegg er ikke så enkelt som 
å klatre opp på taket og skru fast noen solcelle-
paneler. Alle tak er forskjellige, og montørene må 
vite hva de driver med.

Solcelleanlegget blir en del av takkonstruk-
sjonen, så man må ta høyde for snø- og vindlast, 
økt punktbelastning og ikke minst at taket må 
forbli vanntett. Dessuten skal sikkerheten tas 
på høyeste alvor, og alle regler for sikkert arbeid 
i høyden skal følges.

– Type taktekke, takhellingen, den lokale snø- 
og vindlasten og senteravstanden mellom taksto-
lene tar vi høyde for i prosjekteringen. Det danner 
grunnlag for beregningen av hvor mange fester 
som skal til for at taket skal tåle snøtrykket og 
vindløftet, forklarer Ole Johannessen, prosjekt-
leder i Solcellespesialisten.

Alle tak representerer ulike utfordringer når 
montørene skal gå i gang. Festekrokene til skin-
nene som panelene festes i må skrus fast gjennom 
sløyfene og inn i bæringen under, noe som inne-
bærer å løfte vekk takstein. Noen typer takstein er 
enkle å dytte på, mens andre er har sporløsninger 
som gjør det ekstra krevende å ta dem løs og sette 
dem på plass igjen etterpå – eller de er til og med 
skrudd fast eller festet med stormklips.

Det kan være gammel takstein som er porøse 
og skjøre, det kan være Decra-takpanner som 
krever at man trår svært forsiktig, det er trapes-
plater og bølgeblikk som er svært glatt å gå på, 
og det er shingeltak og papptak hvor man må 
påvise hvor bæringen under befinner seg. Alle 
de ulike scenarioene får montørene trene på i 
treningsparken.

DERFOR BLIR DET TETT
– Det hender at vi møter på tak der sløyfene er 

lagt unøyaktig og dermed utenfor bæringen un-
der, forteller Johannessen.

Her ligger også forutsetningen for et tett sol-
celletak. Når kroksystemet skrus fast gjennom 
sløyfene og inn i takstolene under forblir taket 
tett. Skrus det inn i en sløyfe som ligger utenfor 
bæringen og tvers gjennom undertaket uten å 
treffe noe på undersiden, vil det oppstå lekka-
sje. I verste fall vil vann da trenge inn i både tak 
og vegger. 

– Montørene møter også på tak der taksteinen 
ligger og bølger bortover fordi lektene har forskjø-
vet seg. Panelene er flate, så da må de ta høyde 
for krummingen under. Derfor har vi med vilje 
satt opp et slikt bølgende tak i treningsparken, 
sier Johannessen. 

40% BEDRE EFFEKTIVITET
– Ved å trene sammen med andre montører 
her, drilles vi på en felles standard, forteller 
Pedrag Kamenic, som mener kurset har vært 
veldig nyttig selv om han har erfaring fra mange 
forskjellige solcelleprosjekter ved avdelingen 
i Trondheim.

Og nettopp det er sjefen sjøl veldig opptatt av:
– Du skal kunne se at et anlegg er levert av 

Solcellespesialisten, uansett hvor i landet det 
er, sier grunnlegger og daglig leder Carl Chris-
tian Strømberg. 

– Å levere den kvaliteten som gjør at et anlegg 

kan vare i 30 år er krevende. Det er viktig å velge 
en leverandør som kan utføre montasjen etter 
alle lover og regler, og som dessuten har erfarin-
gen som skal til for å møte utfordringene knyttet 
til alle tenkelige typer tak, sier han.

I tillegg gjør kursene i treningsparken opplæ-
ringen av nye montører mer effektiv, og monte-
ringslagene mer blir mer effektive i jobben:

– Vi ser allerede nå at de lagene som har vært 
på kurs i treningsparken er opptil 40% mer effek-
tive enn de lagene som ikke har vært her ennå.

– Treningsparken gjør det også mye enklere for 
oss å teste ut nye løsninger. For eksempel har vi 
utviklet en ny type festekrok for Decra-tak, og den 
har vi kunne teste ut her før vi begynte å montere 
den ute hos kunder, avslutter Strømberg.

Simon Løining og Pedrag Kamenic monterer integrerte solceller, under kyndig veiledning av Ole Johannesen 
i bakgrunnen.

Anders Railo (t.v.) og Ole Johannessen kurser alle 
montørene i Solcellespesialisten i en ny treningspark 
i Fredrikstad.

ANNONSE FOR SOLCELLESPESIALISTEN

Egen trenings-
park for sol-
cellemontører
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I en kronikk i Byggfakta går 
administrerende direktør i 
Statsbygg, Harald Vaagaasar 
Nikolaisen ut og ber om at flere 
varsler om ulovligheter.

I innlegget skriver Nikolaisen 
at byggebransjen har hatt en 
ukultur der varsler om ulovlig-
heter ikke er blitt verdsatt, og 
uønskede hendelser har blitt 
skjøvet under teppet. Han 

mener en sunn utvikling i 
bygge bransjen er avhengig av 
varslere og en sunn varslings-
kultur. Nikolaisen mener bransjer 
og virksomheter som mottar 
mange varsler bør takke for 
det. 

Dugnad mot ulovlig bruk
Rådgiver i Mesterbrev, Tone 
Frækeland, ønsker seg en felles 

dugnad for å få ned ulovlig 
bruk av mestermerke og tittel.

- I dag har vi et samarbeid 
blant annet med anbudstorgene 
for å hindre ulovlig bruk, men 
ikke alle fanges opp der. Vi 
 trenger flere øyne til å følge 
med. Og det er her dere 
 mestere kommer inn i bildet. 
Dere er over hele Norge og kan 
fange opp de som påberoper 

seg en kompetanse de ikke har. 
Meld inn mistanke om ulovlig 
bruk på Mine sider slik at vi får 
stoppet dette, oppfordrer 
Frækeland. Hun legger til at det 
er viktig å dokumentere med 
bilder eller lignende når en sak 
meldes inn.

 – Da står vi sterkere i vår sak, 
sier hun. ■ ■ ■

VIL HA FLERE VARSLER OM 
ULOVLIG BRUK
Mestermerket og mestertittelen er beskyttet av mesterbrevloven, men dessverre bruker likevel enkelte 
bedrifter tittel og merke uten at bedriften har en aktiv mester ansatt. Årlig får vi inn rundt 80 varsler om 
ulovlig bruk, men vi antar det er flere som bruker tittel og merke urettmessig. 

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.

Modell med 1 logo kr 
Modell med 2 logoer og felt for initialer kr 
Priser er inkl. mva, porto og oppkravsgebyr.

john@espeland.no 

www.espeland.no
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Mestermerker

Art.nr 9806

Art.nr 9801

Art.nr 9805

Art.nr. 9800 Art.nr. 9810
Art.nr. 9809

Art.nr. 9808
Art.nr 9807

For å få bukt med ulovlig bruk av 
mestermerket og –tittelen er vi avhengig 

av varsler om dette. 
Med Min side på www.mesterbrev.no 

har vi gjort det enklere for dere mestere
å varsle om ulovlig bruk. 

«DET ER VIKTIG Å DOKUMENTERE 
MED BILDER ELLER LIGNENDE NÅR  

EN SAK MELDES INN SLIK.   
DA STÅR VI STERKERE I VÅR SAK»

TONE FRÆKELAND
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NORGES STØRSTE UTVALG
AV ELEKTRISKE VAREBILER
FREMTIDEN ER ELEKTRISK OG MAXUS ER ALLEREDE EN AV NORGES MEST SOLGTE EL-VAREBILER.
ENOVA GIR FULL STØTTE PÅ 50.000,- PÅ ALLE MAXUS VAREBILER.

gir støtte på 
50.000,- 

ved kjøp av alle nye 

Maxus varebiler og 5.000,- 

ved kjøp av el-lader. 

NORGES STØRSTE EL-BIL NYHET!

HOLDER DET MED 200KM REKKE-
VIDDE ELLER MÅ DU HA 300KM?
VELG DIN BATTERIPAKKE.

INTRODUKSJONSPRIS e-Deliver 3 FRA 249.900,-

ENESTE BILMERKE MED 

FULL STØTTE PÅ ALLE MODELLER

KLASSENS BESTE SPESIFIKASJONER: 
BEST REKKEVIDDE, NYTTELAST
OG HENGERVEKT!

VELG MELLOM 4,8M3  OG 6,3M3
Nå lanseres e-Deliver 3 som årets største el. varebil nyhet. Maxus har tatt Norge med storm 

og etter lansering i fjor gikk vår første el varebil Maxus EV80 rett til topps som Norges 

mest solgte elektriske varebil over 5m3. EV80 leveres i flere varianter; 8/9seter, 10,2m3 og 

11,5m3 kassevogn, Pick Up planbil samt chassis med div. muligheter for påbygg. På EV80 

matcher vi også Enova sin støtte og du får totalt 100.000,- i støtte på EV80.

(Pris inkl. Enova støtte)

INTRODUKSJONSPRIS EV80 FRA 465.500,-
(Pris inkl. Enova støtte)
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Mesterens navn: 

Fag: 

Mesterbrev nr.: Tildelt dato: 

Navn/firma: 

Adresse: 

Postnr./sted: 

Telefon: Mob.: 

Jeg bestiller  stk 

Mesterens navn:

Fag:

Mesterbrev nr.: Ant.:

Navn/firma:

Adresse:

Postnr./sted:

Telefon: Mob.:

Jeg bestiller         stk.kr. 850,- 

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

Ad r e ss eend r i n g

NY ADRESSE:

GAMMEL ADRESSE:

navn:

adresse:

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

www.maxus.no
EV80 Stor varebil EV80 Stor 9 seter EV80 Planbil

NORGES STØRSTE UTVALG
AV ELEKTRISKE VAREBILER
FREMTIDEN ER ELEKTRISK OG MAXUS ER ALLEREDE EN AV NORGES MEST SOLGTE EL-VAREBILER.
ENOVA GIR FULL STØTTE PÅ 50.000,- PÅ ALLE MAXUS VAREBILER.

gir støtte på 
50.000,- 

ved kjøp av alle nye 

Maxus varebiler og 5.000,- 

ved kjøp av el-lader. 

NORGES STØRSTE EL-BIL NYHET!

HOLDER DET MED 200KM REKKE-
VIDDE ELLER MÅ DU HA 300KM?
VELG DIN BATTERIPAKKE.

INTRODUKSJONSPRIS e-Deliver 3 FRA 249.900,-

ENESTE BILMERKE MED 

FULL STØTTE PÅ ALLE MODELLER

KLASSENS BESTE SPESIFIKASJONER: 
BEST REKKEVIDDE, NYTTELAST
OG HENGERVEKT!

VELG MELLOM 4,8M3  OG 6,3M3
Nå lanseres e-Deliver 3 som årets største el. varebil nyhet. Maxus har tatt Norge med storm 

og etter lansering i fjor gikk vår første el varebil Maxus EV80 rett til topps som Norges 

mest solgte elektriske varebil over 5m3. EV80 leveres i flere varianter; 8/9seter, 10,2m3 og 

11,5m3 kassevogn, Pick Up planbil samt chassis med div. muligheter for påbygg. På EV80 

matcher vi også Enova sin støtte og du får totalt 100.000,- i støtte på EV80.

(Pris inkl. Enova støtte)

INTRODUKSJONSPRIS EV80 FRA 465.500,-
(Pris inkl. Enova støtte)
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Returadresse: Mesterbrev, Pb 5145 Majorstuen, 0302 OSLO

Vi er Pilar – en av Vestlandets ledende stillas-entreprenører. Det forplikter. Stålkontroll og bakkekontakt – selv høyt oppe.

DU SKAL VÆRE TRYGG!

PILAR BERGEN STILLAS PILAR STAVANGER STILLAS
Jærvegen 264 
4341 Bryne

TLF : 55 19 79 79    
EPOST : post@pilar.no 
WWW.PILAR.NO

• Trygg på at vi leverer markedets beste stillas-løsninger.
• Trygg på at du får den løsningen som gir aller mest for pengene.
• Trygg på at sikkerheten er ivaretatt av folk med erfaring og kompetanse.
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Hylkjeflaten 24
5109 Hylkje

Vi er Pilar – en av Vestlandets ledende stillas-entreprenører. Det forplikter. Stålkontroll og bakkekontakt – selv høyt oppe.

DU SKAL VÆRE TRYGG!

PILAR BERGEN STILLAS PILAR STAVANGER STILLAS
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4341 Bryne

TLF : 55 19 79 79    
EPOST : post@pilar.no 
WWW.PILAR.NO

• Trygg på at vi leverer markedets beste stillas-løsninger.
• Trygg på at du får den løsningen som gir aller mest for pengene.
• Trygg på at sikkerheten er ivaretatt av folk med erfaring og kompetanse.
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