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Trender
– Når vi jobber med utvikling, styres vi veldig mye av trender.  
Du har megatrender som varer over lang tid – for eksempel  
helse og sunnhet – og så kommer det andre, kortere trender. 
Bærekraft er et begrep vi nordmenn har et sterkt forhold til,  
sier bakermester Amund Skrutvold i Bakehuset.

6   styrer 
utvikling
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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!

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 på-

bygg. 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)

REKKEVIDDE PÅ 
HELE 342 KM (WLTP)
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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,- 
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3. omslag 30.750,-  

Bakside 33.800,-  
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leder

Viktig informasjon legges 
først ut på 

www.mesterbrev.no

www.mesterbrev.no

I skrivende stund er det over 6 måneder 
siden Norge ble stengt ned på grunn av 
corona-epidemien. Enkelte bransjer ble 
sterkere berørt enn andre. Som for 
 eksempel frisørbransjen. Her ble, på  
noen timers varsel, alle frisørsalonger 
stengt ned. Det var som et jordskred  
for bransjen og mange fryktet det aller 
verste. Heldigvis fungerte nedstengingen  
og salongene kunne forsiktig åpnes igjen 
i slutten av april. 

Vi har hatt noen spørrerunder hos 
 mestere i ulike bransjer, også frisør-
bransjen, og tilbakemeldingene har vært 
gledelige. Det synes som at for de fleste  
er det «business as usual». Bilbransjen fikk 
kanskje drahjelp på grunn av rådene om at 
befolkningen burde velge norgesferie, 
dette ga et lite oppsving mht biler som 
skulle gjøres klar til ferien. Mesterbrev, 

sammen med Rørentreprenørene Norge 
sendte ut en DM til fylkeskommuner,  
kommuner og helseforetak med forslag om 
å bruke lokale rørleggere til å få satt inn 
nye smittevennlige armaturer. 

Vi har spurt mestere og bransjer om  
det er tilsvarende tiltak vi kan gjøre for å 
skaffe dere oppdrag utover høsten, men  
har fått lite respons. Kanskje skyldes dette 
at dere har hatt nok å gjøre. Men vi har 
fått tilbakemeldinger om at det av ulike 
grunner kan bli færre oppdrag utover 
høsten. Mesterbrev ønsker derfor fortsatt 
tips til DMer vi kan lage, gjerne samme 
med bransjeforeningene, som kan bidra  
til at oppdragene fortsetter å strømme inn 
til dere. Kristiansund kommune var tidlig 
ute med å tildele oppdrag til lokale hånd-
verkere slik at de ikke skulle bli permit-
terte. Vi ser gjerne at flere kommuner og 

fylkeskommuner tenker på denne måten. 
Det vil bety at folk er i arbeid, skatt blir 
betalt og nødvendig  vedlikehold blir utført. 
Det er en vinn-vinn situasjon for alle.

Mesterbrev vil fortsette med sine face-
book-kampanjer slik at vi får flere til å 
velge mestere når de skal kjøpe håndverks - 
tjenester. Når dere ser en av våre kampanjer 
så bli med og del disse, også når det ikke 
er direkte knyttet til din bransje eller fag. 
Det viktige er at vi gir til kjenne at om  
en trenger en håndverker, enten det er fra 
den ene eller andre bransjen, så skal det 
velges kvalitet og trygghet - med andre 
ord en mester. Mesterbrev jobber for dere!

■ ROGER NYBORG, REDAKTØR
roger@mesterbrev.no

NYHET!
HELT NYE ISUZU PICK-UP

Tøffest i klassen • isuzu.noIntroduksjonspris fra 378.720,- eks mva.

KONGEN AV PICK-UP HAR BLITT HELT NY!

OMFATTENDE UTSTYRSPAKKE
Adaptive cruise control, regnsensor, automatiske fjern og nærlys, BI-LED automatiske nær og fjernlys, elektronisk 

differensialsperre, 9 tommers multimediaspiller med Apple CarPlay og Android, ryggekamera, 8-veis elektrisk setejuste-

ring, skinnratt, skinnseter m/ekstra komfort, kollisjonsvarsling (FCW), nødbrems (AEB), trafikkskilt gjenkjenning (TSR), 

intelligent  fartsbegrenser (ISL), filholder (LKAS), filskiftevarslingsystem (LDWS), opptil 8 høyttalere og mye mer.

FORHANDSSALGET HAR STARTET
Kjøp nå og sikre deg tidlig levering av helt nye Isuzu. Les mer på isuzu.no

Pick-UP

Black Edition

Trooper

Magnum

Arctic Truck

VELG MELLOM

2 eller 4 dører

Manuell eller automat

Differensialsperre

4x4 med lavserie

3,5 tonn hengervekt

9" informasjonsskjerm

ADAS: nivå 2 selvkjøring

Lavt utslipp og forbruk

Ekstremt høyt 
utstyrsnivå

Klasseledende 
sikkerhet

•

Sterke 
spesifikasjoner

LEASINGKAMPANJE 
2.989,- 

PR MND EKS MVA

*3 års leie/45.000km, forskuddsleie på Kr 65.000. I tillegg kommer frakt, termingebyr 
med Kr 95,- og etableringsgebyr med 4.795,-. Alle beløp er eks. mva. Bilen er 2 
seters varebil.
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CORONA TIL BESVÆR
– MEN DET JOBBES FOR DERE
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Det er ikke alt som kan puttes i det  
daglige brød. Ikke i brødet til spesielle 
anledninger, heller, for den saks skyld.  
– Det er noen begrensninger både bake-
teknisk og sensorisk. Hva smaker det?  
Hva lukter det? Hva slags munnfølelse  
gir det? sier Skrutvold.

Trender styrer
Bakermesteren er produktutviklingssjef i 
Bakehuset. Siden Norgesgruppen er eier og 
største kunde, har de nye brødene som han 
utvikler, alle muligheter til å nå mange. Men 
da han blandet inn larver, var det slett ikke 
planen at det skulle bli en storselger:

– Det vi gjorde i fjor vår, var en prøvera-
kett. Det var ment som en «limited edition», 
men det ble en fantastisk flott mottagelse, 
fastslår han.

Han snakker om insektbrødet «Mjølmums». 
Grovbrødet ble bakt med tørkede og malte 
larver av melbiller.

– Når vi jobber med utvikling, styres vi 
veldig mye av trender. Du har megatrender 
som varer over lang tid – for eksempel helse 
og sunnhet – og så kommer det andre, 
 kortere trender. Bærekraft er et begrep vi 
nordmenn har et sterkt forhold til, sier 
bakermesteren.

Helse og miljø
Insekter i maten er bra for både bærekraft 
og sunnhet, nemlig:

– Det er ikke noe nytt på verdensbasis å 
ha insekter som en del av kostholdet. To 
milliarder mennesker har det. De fleste lever 
litt nærm ere ekvator. Insekter er en veldig 
sterk proteinkilde. Cerealer – kornprodukter 
– er også en god proteinkilde i kostholdet 
vårt. Derfor så vi på hvordan vi kan forsterke 
produktene våre med en tilleggsproteinkilde, 
forteller han.

Idéen hadde ligget i tankene og i skrive-
bordsskuffen i noen år. Så kom Bakehuset 
litt tilfeldig i kontakt med Larveriet på Voss, 
som produserer larver til mat for både fisk 
og folk.

Nøtteaktig smak
– Vi var ekstremt klar over at vi kom til å 
møte masse fordommer. Det er langt fra  
vår overbevisning å spise insekter. Her er 
 kommunikasjon og faktabasert informasjon 
viktig. Vi merker i alt vi gjør, at informasjon 
er lett tilgjengelig og at vi får forbruker-
henvendelser med ordentlig gode spørs - 
mål, sier Skrutvold. Han mener bakerne er 
privilegerte. Brød og bakevarer er noe som 
absolutt alle har en mening om.

Han beskriver insekter som litt nøtte-
aktige i smaken. Når de tørkes og males  
ned til melkonsistens, registrerer ikke for-
brukerne store endringer. – Så kan vi spørre 
om insekter er en naturlig tilleggsingrediens. 

Men dette var melbillelarver, og det de 
vokser opp på, er tross alt restråstoff  
fra mølleindustrien, peker han på.

Positive unge
Bakehuset testet mye for å finne riktig 
mengde. Det må være en harmoni i brødet 
som gjør at dette er noe som forbrukeren 
kan tenke seg å spise igjen.

– Vi lagde et 290 grams ferdig brød. I det 
var det mel fra 100 larver. Det er ikke store 
doseringen, men det ga oss en økning i 
 proteininnholdet i produktet på ti prosent, 
forteller Skrutvold.

– Larvene har ingen baketeknisk evne  
i seg selv, men det er snakk om hvordan  

SJEF FOR NYE 
BRØDOPPSKRIFTER
Larver i brødet var bare et testprosjekt, men glutenfritt er kommet for å bli. For at nye brød skal bli gode, 
må bakermester Amund Skrutvold bruke kunnskapen sin om hva det faktisk går an å bake med.

AV GEORG MATHISEN
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de påvirker det baketekniske i de andre 
ingrediensene. Grunnen til at vi ville se på 
dette, er bærekraft. Hvor effektive larver 
som proteinkilde er å dyrke frem, hvor lite 
fotavtrykk de setter og hvor bra de er for 
miljøet.

Mjølmums-brødet ble testet i et tjuetalls 
Meny-butikker i Oslo-området. Det var ment 
som en tre måneders test, men det ble så 
populært at perioden ble utvidet til seks 
måneder. Spesielt barn og ungdom var  
åpne for et slikt brød.

Store endringer
Amund Skrutvold regner med at insekter i 
brødet kommer tilbake, selv om det blir et 

nisjeprodukt. Han peker på hvor mye de 
norske kostholdsvanene har endret seg.  
Før var brødet hovedrolleinnehaveren på 
frokostbordet og innholdet i nistepakka.  
Nå har det fått konkurranse av frokost  -
bland inger, smoothies og varme lunsjer, 
samtidig som senere middag gjør at færre 
spiser brødskiver til kveldsmat.

På den andre siden ligger det muligheter 
for bakeriene i mat i farta og lettvinte mål-
tidsløsninger. Den største trenden som har 
fått fotfeste de siste årene, er glutenfrie 
produkter. For å få til det, bygde Bakehuset 
et eget bakeri i bakeriet, slik at det ikke 
skulle være noen tvil om at alt var bakt  
uten spor av gluten.

– Når vi utvikler produkter, prøver vi først 
å definere målgruppen. Hvilken misjon skal 
dette produktet ha? Hvorfor skal folk velge 
å kjøpe det? Hvilke huller i sortimentet skal 
det fylle? I produktutviklingsavdelingen er vi 
et team på seks, og vi jobber veldig tett med 
både kunden vår og markedsavdelingen,  
sier han.

Det er helt klart en fordel å være baker-
mester i en slik jobb. – Det å forstå og ha 
kunnskap om råvarer som kan benyttes, og 
ikke minst den håndverksmessige innsikten 
– hvordan du skal håndtere prosessen for  
å få frem kvaliteten i råvarene og få dette 
frem til ferdige, gode produkter. Da er det 
en fordel, sier Skrutvold. ■ ■ ■

Krever lite ressurser
Insektlarvene produserer mye mat  
med små ressurser. Her er tallene  
fra Larveriet for hva som skal til for  
å produsere en kilo protein:
•  Storfekjøtt: 125 kilo CO₂, 112 liter vann, 

24 kilo fôr, 200 kvadratmeter.
•  Svinekjøtt: 60 kilo CO₂, 57 liter vann,  

9 kilo fôr, 60 kvadratmeter.
•  Kylling: 40 kilo CO₂, 34 liter vann,  

4 kilo fôr, 50 kvadratmeter.
•  Melbillelarver: 20 kilo CO₂, 23 liter vann, 

2 kilo fôr, 10 kvadratmeter.

Prøvebakeriet  
til Bakehuset er  

arenaen til produkt-
utviklingssjef Amund 

Skrutvold.

Bakermesteren kan  
råvarene og prosessen 
– det er viktig  
kunnskap i en  
slik stilling.

Melbillelarver i brødet var 
en prøveballong som slo 
godt an. (Foto: Bakehuset)



HIPHOP 
-BUNADMESTEREN
Bunadmesteren designer ullklær til hiphop-miljøet. – Vi er inspirert av hvordan sjøfolk 
og oppdagere har kledd seg for å overleve i klimaet her i nord, sier Gøril Pedersen.

AV GEORG MATHISEN
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Det begynte da samboeren hennes var på 
konsert. – Han hadde på seg en sånn lue 
som jeg nettopp hadde strikket til ham. I 
løpet av konserten fikk han to tilbud om å 
selge den, forteller Pedersen. Sammen med 
søsteren Frøydis eier og driver hun Fogg 
Gildeskål. Luen hun viser frem, har fått 
navnet «T». Etter konserten strikket nemlig 
søstrene luer også til kameratene til sam-
boeren. De håndstrikkede luene i norsk ull 
ble populære i hiphop-miljøet i Oslo. De 
første som kjøpte mer enn én lue, var 
 produksjonsselskapet til Tommy Tee, kjent 
som gudfaren til norsk hiphop. Dermed  
var det naturlig å kalle den nettopp «T».

Fristet menn
Den gangen gikk Gøril Pedersen i lære for å bli 
bunadtilvirker. – Jeg har alltid vært interessert 
i håndverksprodukter og historie. Som bunad- 
tilvirker vet man at man får lov til å være en 
del av viktige anledninger, sier hun. Samtidig 
bestemte hun seg tidlig for at hun ville ta 
mesterbrevet, og sammen med søsteren 
hadde hun lenge tenkt på et eget klesmerke.

Det begynte med luer til menn i hiphop-
miljøet, og det fortsatte med andre klær 
mest til menn:

– Vi var med på julemarked i Botanisk hage. 
Der var det generelt veldig mange produkter 
til damer. Mennene sto på avstand og 
ventet. Så så de at vi hadde produkter til 
dem. Da kom de til oss, handlet og gikk 
 t ilbake og stilte seg på trygg avstand igjen.  
Da tenkte vi at vi hadde knekt koden,  
smiler Gøril Pedersen.

Til butikkene
De to søstrene fortsatte å lage alt selv frem 
til 2016, som hobbyvirksomhet med salg på 
messer og festivaler. – Da fikk vi en ekstern 
investor slik at vi kunne sette ut en del av 
produksjonen vår. Så kom det bestillinger  
fra butikk, og vi tenkte: «Hva gjør vi nå??» 
forteller hun. Når klærne skal selges i butikk, 
må leveransene være regelmessige og sikre.
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Siden har utviklingen kommet langt. Nå 
sitter det to faglærte bunadtilvirkere utenfor 
Oslo og syr skjerf. De håndstrikkede luene 
strikkes fremdeles i Gildeskål. Resten av 
strikkingen gjøres i Litauen. Dessuten selger 
Fogg håndvevde skjerf fra Fair Trade Egypt.

– De få som strikker i Norge, har nok med 
egen produksjon – derfor måtte vi til 
Litauen. Og så er det jo flott at vi også kan 
formidle det som kommer fra noen som er 
veldig flinke i Egypt, sier Gøril Pedersen.

Søsteren er arkitekt. – Det betyr at vi er 
material-nerder begge to!

Kystriksveien
Det kommunale Gildeskål Invest er med 
på eiersiden. Den faste butikken ligger 

Det begynte med håndstrikket 
lue, modell «T», viser Gøril Pedersen.

Luene kommer i en rekke 
forskjellige designer.

Håndvevde multifunksjonsplagg – skjerf, 
pledd og strandhåndkle i ett – er designet i 
Gildeskål og fairtradeprodusert i en egyptisk 
landsby.
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i uthuset til Gøril i Mevik, et par hundre 
meter fra Kystriksveien – også kjent som 
Nasjonal turistveg Helgelandskysten.

– Vi er med i brosjyren om Kystriksveien, 
og ekstremt mange kjører blindt etter den. 
Vi har åpent hver dag om sommeren, og i år 
gikk det mye bedre enn vanlig. Nordmenn 
ferierer på en litt annen måte: De er vant til 
prisnivået, og jeg hører fra alle de andre 
lokale butikkene at folk er flinke til å handle 
der også, sier hun.

– Problemet i år har vært fergene. Vi har 
hatt noen som har kjørt over Saltfjellet for  
å unngå dem, men som har kommet nedom 
her likevel, forteller Pedersen. Fra E6 på 
Rognan er det en to timers kjøretur til 
 butikken.

Varme og gode
Plaggene som søstrene lager, bygger  
på nordnorske tradisjoner:

– Vi er inspirert av hvordan sjøfolk og opp-
dagere kledde seg for å overleve i klimaet.  
Ull har vært avgjørende. Da damene klippet 
sauene og sorterte ulla, la de til side den 
varmeste og beste for at fiskerne skulle  
ha den til undertøy. Det var den eneste 
 forsikringen damene hadde for å få dem 
hjem igjen.

Hun forteller hvordan mange går med 
bomullssinglet under bomullsskjorte fordi  
de tror det er varmere.

– Vi laget ullsinglet med ribbestrikk. Det  
er i luften at varmen blir lagd. 95 prosent  
av det vi lager, er av ull. De håndstrikkede 
luene er i norsk ull; resten er merinoull fra 
en italiensk leverandør. Vi har prøvd å sjekke 
om vi kan bruke norsk ull, men det gir ingen 
mening økonomisk eller miljømessig å sende 
norsk ull til Littauen for å strikkes, etter at 
den har blitt vasket i England. Det er synd at 
bare 30 prosent av den norske ulla kommer 

tilbake for å bli brukt i produkter. Det meste 
går inn i engelsk teppeproduksjon, sier 
Pedersen.

Tur og fest
Nå ser hun at også damene har begynt å 
bruke Fogg-plaggene.

– Tingene våre kan brukes på mange for-
skjellige måter. Menn har mindre utvalg når 
de skal pynte seg. Skal de ha en lue, står 
det et sportsmerke på den. Det er hyggelig  
å ha en finlue også. I fjor sommer ble vi 
omtalt i Fjell og Vidde. De viste frem den 
gule longsleeven vår og skrev at den er fin 
både på tur og på etterpåfesten. Det er 
tanken vår: At de kan brukes på forskjellige 
måter, sier Gøril Pedersen.

15 butikker i Norge selger Fogg-produktene, 
i tillegg til den egne nettbutikken. Nå i sept-
ember har det dessuten vært popupbutikk 
på Grünerløkka.  ■ ■ ■

Ullplaggene skal kunne 
brukes både innerst 
for varme og ytterst 
for å se bra ut.

Også reklamebildene er lokale  
– her er det Fordypningsrommet 
Fleinvær som er bakgrunn.

Butikken ligger med utsikt 
over Storvika og Finnes i 
Gildeskål, og nordnorsk natur 
og klima er inspirasjon for 
produktene.

Flere luer har logoen plassert slik at de  
kan brukes både med og uten brett.
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Søk om kreditt
Søk om kreditt for bedriften ved hjelp av 
BankID, og få svar i løpet av kort tid.

Enkle innkjøp
Handle i alle varehusene med unik QR-kode 
på ett og samme kundenr. Bestill varene på 
nett og hent i utvalgte varehus uten ekstra 
påslag.

Betal med faktura
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Oversikt
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og dine ansattes uttak av varer.
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Administrer bedriftsinformasjonen når det 
passer for deg.

Administrer prosjekter 
Administrer prosjektene dine og hvilke personer 
som har lov til å handle på vegne av bedriften.

Dersom du driver et enkeltmannsforetak eller 
fikk avslag på søknaden, søk på Biltemakortet, 
eller kontakt oss på: biltemabedrift@biltema.no.

Enkel registrering på bedrift.biltema.no 
Det er ingen årsavgift.

Kundeservice Bedrift: tlf: 22 22 20 22 (tast 1)
E-post: biltemabedrift@biltema.no

En av bransjens enkleste fakturaløsninger!
Bli bedriftskunde på bedrift.biltema.no!



Når isbjørn angriper fangsthytter 
på Svalbard, må det til tysk 
vindusglass fra Odda. Glass-
mester Thor-André Aase 
 importerer glasset som er 
 godkjent til restaurering.

AV GEORG MATHISEN
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– Da jeg kom inn på fabrikken i Tyskland,  
var det nesten som himmelrike for en som 
jobber med glass!

Tårer i øynene
Thor-André Aase driver Hardanger Glass & 
Lås. Der brenner han for glass som er 
munnblåst på tradisjonelt vis. Det var Per 
Henning Graff i Glass og Fasadeforeningen 
som tok med seg norske fagfolk til Glashütte 
Lamberts første gang han var på besøk.  
– Jeg fikk tårer i øynene. Jeg ble helt betatt 
av lukten, lyden og synet, sier glassmesteren.

Nå er det han som importerer glasset fra 
Lamberts til Norge.

– Da jeg gikk på skolen i Kongsberg for å 
lære faget, hadde jeg mange av de gode, 
gamle lærerne som fortalte meg om blyglass 
og historien bak det. Det var første gangen jeg 
så sylinderglass og fikk vite hva det er, for-
teller han og beskriver produksjonsmetoden:

Glasset blåses som en vinballong. Så 
flates det ut så det blir en sylinder. Du 
kapper av endene på sylinderen, snitter på 
langs, bretter det ut til en plate og stryker 
det med en eikekloss.

Stor museumsjobb
– Da jeg startet Hardanger Glass & Lås i 2006, 
begynte jeg hovedsakelig med restaurerings-
arbeid. Gamle kirker og gamle industribygg. 
Så fikk vi et prøveprosjekt i Bergen i 2008. 
Det jeg ikke visste, var at tre glassmester-
bedrifter var leid inn og at vi skulle ta hvert 
vårt testvindu, forteller Aase.

Da jobben kom ut på anbud, hadde 
 firmaet et godt grunnlag for å kalkulere. 
Glassmesteren slo seg sammen med Maler-
mester Meusburger og Odda Mekaniske 
Verksted, og fikk oppdraget med å restau-
rere Universitetsmuseet i Bergen.

– Det var et gedigent prosjekt. Det gikk 
i ett og et halvt år med en bemanning på  
fra seks til åtte personer, forteller han.

Ukjent produkt
Plutselig var Odda-bedriften den største 
kunden på restaureringsglass fra Glashütte 
Lamberts.

– Det ble et fruktbart samarbeid. Siden 
har vi prøvd å fronte dette glasset. Mange 
glassmestere tror at det er ikke-eksisterende. 
Hvis du går til en glassmester og sier at du 
skulle hatt noe sylinderglass, vil han sann-
synligvis si at «beklager, det er ikke i pro-
duksjon lenger», mener Aase.

Aase viser frem en annen 
klassisk glasstype – kronglass, 
som blåses til en kule før det  

roteres så kraftig at sentrifugal-
kraften gjør det til en skive.

Det var her det begynte – for ti år siden 
samarbeidet montør Tom Ribesen og 
malermester Vivian Korssund om å 
 restaurere Universitetsmuseet i Bergen. 
(Arkivfoto)

FANGET KLASSISK 
GLASS TIL SVALBARD
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Glasset kjennetegnes av veldig mange 
optiske feil. – Et stueglass sånn som du 
 vanligvis har, finner du ikke én feil i. Her ser 
du livet i glasset. Det har sin egen sjarm på 
gamle hus når du ser disse bølgene i glasset. 
Du finner det på hus bygd helt opp til 1910–
1915, sier han.

Stortinget og Bryggen
Det munnblåste sylinderglasset – som Aase 
omtaler som «restaureringsglass» for å gjøre 

det enklere å forstå hva det skal brukes til  
– blir brukt på mange spennende prosjekter. 
Glassmesterbedriften har levert glass til 
Eidsvollsbygningen, Stortinget, Nidaros-
domen og Bryggen i Bergen – og også til 
Allmannajuvet i Sauda og svømmehallen  
på Hotel Ullensvang.

Og nå senest: Fangsthytter på Svalbard.
– Jeg fikk en telefon fra André Jenssen, 

som driver glass- og fasadefirma på 
Svalbard. Han hadde lest om meg og lurte  

på om jeg kunne hjelpe til med å skaffe 
restaureringsglass. Isbjørn legger labbene  
på glasset og knuser det. Du kan selvsagt 
montere skuddsikkert glass, men ikke  
når bygget er fredet, sier Thor-André 
Aase. ■ ■ ■

André Jenssen på 
Svalbard fikk tak i tysk 
glass fra Odda til fangst-
hyttene. (Foto: Privat)

Glassmesterbedriften har egen kai med lager.

Dette vinduet  
er laget til Røldal 

stavkirke.

Fangsthyttene på Svalbard har 
isbjørnbesøk fra tid til annen, 
og da kan det bli behov for 
nytt glass. (Foto: Privat)
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Både boken og omgivelsene 
der Svein Nord driver 
«forlagshuset» sitt, er  
en hyllest til naturen.
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FLERE ÅR PÅ
SHERPASTIER

Den siste boken hans har han 
arbeidet med i fem år. For bok-
trykkermester og forfatter Svein 
Nord er det bokhåndverket som 
er viktigst.

AV GEORG MATHISEN



– Jeg har drevet forlag i 35 år, og de første 
årene fikk jeg pris for årets vakreste bok to 
ganger. Det var den gangen de la vekt på 
sånt, sier han.

Bokverksted
Svein Nord er pensjonert boktrykkermester. 
Fra Hatlestrand i Kvinnherad driver han 
Nord 4 Bokverksted. Forlaget har gitt ut  
70 egne bøker om natur, kulturlandskap, 
kunst og historie. «Vegbøkene» for Horda-
land og «Folgefonna og fjordbygdene» er 
verk som han omtaler som «trekilos bøker».

– Selv om vi lever i en ny tid, har jeg hele 
tiden villet holde på den gamle fagkunnskapen. 
Jeg legger utrolig mye arbeid i repro, typografi 
og lesbarhet. Det er viktigere for meg å lage 
en fin bok enn å tjene mye penger, sier Nord.

Sherpastier
Han har først og fremst hatt med redaktører 
og forfattere å gjøre, og ikke skrevet så  
mye selv. – Jeg har vært flinkere til å stryke 
det andre skriver, dele det opp, lage titler, 
ingresser og form. Men denne har jeg gjort 
helt selv, understreker han.

«Denne», det er praktverket «På sherpa-
stier». Over hele Norge har sherpaer fra 
Nepal bygget steintrapper og gjort turstiene 
enklere og fjellet mer tilgjengelig.

– Jeg har valgt ut 70 steder hvor de har 
jobbet, og så har jeg vært der to, tre, fire, 
fem ganger. Det har vært en glede å være 
med disse flotte folkene. De har vært her  
i 12–13 år nå. De jobber rundt omkring på 
forskjellige steder, i firemannslag eller åtte-
mannslag, alt etter hvor store oppdragene 

er. Opp til Preikestolen arbeidet åtte mann  
i fire–fem år, sier Svein Nord. – Dette er 
utrolig høflige og vennlige mennesker,  
gode kamerater med utrolig respekt for 
landskap og natur. De dreper ikke huggorm!

Inn i landskapet
Nord har alltid vært opptatt av å vandre i 
landskap og natur selv også. Bøkene ser  
han på som en fin kombinasjon – han får 
formidlet både landskapet og sherpasaken.

Mottagelsen er han noenlunde fornøyd 
med, men hele markedsplanen måtte legges 
i skuffen. Han skulle reise rundt med boken 
og holde foredrag, men alt måtte avlyses på 
grunn av Coronaen.

Stikkordet hans for en slik bok er at det 
du ser, skal være naturlig. Leseren skal få 
kontakt. – Da må du legge mye arbeid ned i 
repro og trykk for å få frem stoffligheten i 
bildene. Når du har kjøpt denne boken, skal 
du bli trukket inn i landskapet. Du skal tenke 
at «der har jeg lyst til å bo» eller «jeg får lyst 
til å gå den gamle, grønne veien» eller «hva 
er det som er der bak?».

Siste store bok
«Forlagshuset» helt nede ved 
Hardangerfjorden er i seg selv en hyllest  
til det landskapet som Svein Nord elsker. 
Fire måneder om vinteren bor han i Bergen, 
resten av de siste 40 årene har han vært 
opptatt med å restaurere plassen sin, 
pleie landskapet og bygge nye hus.

I boken om sherpastiene har han gravd 
opp landskapshistorie, beskrevet utfordringer, 
fortalt hvor steinen kommer fra og fortalt 
om de små hendelsene underveis. Hjerte-
sukket hans er at mange av dem som har 
fått gjort sherpaarbeid, ikke har villet ta inn 
boken for å selge den. – Når de snakker,  
er det fantastisk kjekt med alle gjestene  
og all trafikken, men kunnskapen rundt 
 stedene er visst ikke så viktig, mener han.

Svein Nord er 77 år i år. Nå trapper han 
ned.

– Jeg skal lage noen små bøker som er 
finansiert og som jeg får betalt for, men det 
er så mye arbeid å få markedsført og solgt 
en bok. Jeg vil ikke lage flere store, fastslår 
han.  ■ ■ ■

Oppstemten opp mot Ulriken i Bergen er 
blant de mange trappene som sherpaer fra 
Nepal har bygget i Norge.

Natur og kultur 
preger hyllene med 

bøker fra Nord 4.

De siste 40 årene har 
Svein Nord restaurert 
eiendommen sin på 
Hatlestrand.
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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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GMG Service er gaffeltruckekspertene i 
Ålesund. Jørgensen eier, driver og har fag-
kunnskapen. Ikke bare har han mesterbrev 
på lette kjøretøy – han har svennebrev som 
rørlegger, også.

Fast på stasjonen
– Jeg var fast inventar på den lokale bensin-
stasjonen og skrudde bil som tolvåring. I 
1972 begynte jeg på delelageret på Ford  
her i Ålesund og ble der til jeg var ferdig 
med fagbrevet i 1979. Vestlandske Auto  
het det den gangen, minnes han.

Det ble rørleggerjobb, stålindustri, oljerigg, 
og så eget bilverksted fra 1990. – Det dukket 
opp en annonse i avisen for et firma i 
Stavanger. Hillevåg Elektro-Diesel søkte etter 
forhandler. Jeg tenkte at jeg kunne prøve. 
Nissan-forhandler ble jeg i 1993, forteller 
han.

Selv om mesterbrevet er i bilfag, er det 
ikke Nissan biler han snakker om. – Jeg kom 
i kontakt med Nissan gaffeltruck. Den første 
solgte jeg allerede samme året, og så rullet 
det på med mer og mer, sier Jørgensen.

Trucker til fryseskip
– Vi forsynte både lasteskip og fryseskip 
med gaffeltrucker. Så var vi om bord og 
reparerte når de lå ved kaiene her. Den 
gangen var det 24 timers service, og båtene 
kom ofte inn ved to-tretiden om natten.  
Vi hadde nesten alle terminalene her i byen, 
også, på den tiden. Vi solgte både stort og 
smått, forteller han.

Han skrudde bil som tolvåring;  
nå skrur han gaffeltruck.  
– Arbeidsdagen skal være litt 
administrasjon, men det er  
gøy å slippe de papirene,  
sier Gunnar Jørgensen.

AV GEORG MATHISEN

Han selger, leier ut og reparerer gaffeltrucker – nå er Gunnar Jørgensen og GMG Service 
blitt Hyster-forhandler.

VIL HELST 
SKRU SELV
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Den tiden er det slutt på:
– Nå sitter det folk og skal kjøpe inn i Oslo. 
De tar ikke med den lokale leverandøren. 
Det er synd, men det er sånn «Rema 1000- 
innkjøpsopplegg» det er blitt. Når de små, 
lokale bedriftene skvises ut av de store, blir 
det dyrt før du får satt skifte nøkkelen på 
trucken, ifølge Gunnar Jørgensen.

Leier ut
Nå leier han i stedet ut mange gaffeltrucker. 
Det ble vanskelig i vår: Da koronaen kom, 
forsvant inntektene til dem som leier truck-
ene, og truckene kom inn til GMG igjen. 

Koronatilskuddet fra staten omtaler han 
som en vits. – Vi måtte permittere én i 
 slutten av mars. Det er dumt det skal være 
sånn. Men vi greier oss gjennom denne 
 stormen, også. Jeg begynte egentlig i ned-

gangstider. Det tok en stund før landet kom 
seg opp igjen etter jappetiden, og vi skal fint 
greie en nedgangstid til, mener GMG-sjefen.

– Hotellene har begynt å åpne igjen, og 
da kan vi få levert ut maskiner til dem som 
forsyner hotellene. De som driver lager, 
trenger truck. Så har vi maskiner som vi 
leverer i samarbeid med en del større firmaer 
i distriktet – på basene på Aukra, blant 
annet, forteller han.

Hyster og Bilxtra
Nissan-truckene forsvant ut for snart 15 år 
siden. Nå er GMG Service forhandler for 
Hyster, og kombinerer truck med bilverksted.

– Vi har to mekanikere og en lærling på 
bilverkstedet og er i Bilxtra-kjeden. Det 
funker veldig greit nå, men vi vet jo ikke hva 
som skjer i fremtiden. På trucksiden er vi én 

som er ute og skrur. Vi var to, men vi har 
ikke ansatt noen ny slik som markedet går 
opp og ned, forteller Gunnar Jørgensen.

På verkstedet skrur firmaet på alle merker. 
BMW, Audi og VW er gjengangere, og merke-
verkstedene blir konkurrenter. – Vi har fått 
tilbakemeldinger på at vi er billigere, og så 
har vi veldig personlig service her. Vi er ikke 
distanserte. På enkelte ting går dataalderen 
litt for langt. Kundene forteller at hos større 
forhandlere får de ikke engang kontakt  
med kundemottagerne, sier han.

Selv rykker Gunnar Jørgensen gjerne ut  
og hjelper kunden hjemme hvis det trengs:

– Senest i forrige uke reiste jeg ens  
ærend til Ålesund sentrum og fikset en 
enkelt kontakt på en pumpe. Det var gjort  
på tre minutter, og kunden var happy. Det  
er sånn jeg er skrudd sammen!  ■ ■ ■

Det begynte med Nissan for over 25 år siden. Nå er 
det bare én Nissan-truck igjen.

GMG Service driver verkstedet  
som en del av Bilxtra-kjeden.

Gunnar 
Jørgensen  
er mester i 
bilfaget, lette 
kjøretøy.

Tradisjon og truck i Ålesund.
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Han elsker utfordringer og er en forferdelig 
dårlig taper. – Jeg er en dårlig vinner også, 
innrømmer Bøe. 

Det handler om alltid å utvikle seg, å bli 
bedre, men også å være opptatt av at andre 
skal ha det bra. Resultatet er at han er skip 
på et curlinglag som stort sett vinner, fot-
balltrener for et jentelag som vil være best 
på å ha det kjekt og at han leder en avd eling 
i Kristiansund kommune som ser på seg selv 
som A-laget.

Bak det hele ligger et mesterbrev som han 
er veldig stolt av.– Byggmestertittelen er et 
kvalitetsstempel som det oser respekt av, 
sier han.

Mesterbrev ga forståelse
– Jeg husker da jeg startet på mesterbrevet. 
Jeg ble overrasket over hvor mye nytt jeg 
lærte: hvordan det knyttet sammen tidligere 
erfaringer til et nettverk som gjorde at jeg 
fikk mye større forståelse for faget, lov-

Anders Marius Bøe er bygg-
mesteren som holder Kristian-
sund ved like. Han leder drift  
og vedlikehold i kommunen – 
«The A Team». Nå studerer 
han offentlig styring også.

AV GEORG MATHISEN

De kaller seg «The A Team» og er 
opptatt av å fremstå nettopp som 
det. Her er folk og biler på drift og 
vedlikehold samlet til lagbilde.  
(Foto: Kristiansund kommune)

BYGGMESTEREN 
LEDER A-LAGET
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verket og samspillet i byggeprosjekter, fra 
start til slutt, sier Bøe.

Han er en av de mange som ikke visste 
hva han ville bli. Dermed ble det studie-
spesialiserende. – Så fattet jeg interesse  
for å holde på med fysisk arbeid og startet 
på byggfag. Jeg hadde ikke skolerett lenger, 
men heldigvis ønsket de å ha meg der som 
hospitant fordi jeg var litt eldre, forteller 
han.

Så ble det læretid hos entreprenør og 
tømrerfagbrev, og i neste omgang pendling 
til Oslo og skiftjobbing. – Det var en kjempe - 
fin erfaring, men jeg ville hjem, være sammen 
med familien og ha sju-til-tre-jobb. Jeg 
begynte som tømrer hos Strand & Stubø 
Entreprenør. En flott bedrift hvor jeg lærte 
mye, fikk med meg lærlinger og fikk ansvar 
på byggeprosjekter, forteller han.

Kommunejobber
– Så kommer den tiden at en blir sulten  
på nye erfaringer. Jeg hadde tenkt å starte 
bedrift sammen med en kollega og ta 
 mesterbrev samtidig. Så dukket det opp jobb 
i Kristiansund kommune som fagarbeider, og 
jeg søkte, fikk tilbud og startet der i stedet, 
sier Anders Marius Bøe.

Seks måneder senere ble det ledig jobb 
som oppsynsmann for eiendomsdrift. Da 
han fikk den, ble det mesterbrev også.

– Og i vår startet jeg som leder for drift 
og vedlikehold. Jeg har jobbet veldig tett  
på den stillingen som oppsynsmann, så  
jeg visste litt om hva det gikk ut på, 
 konstaterer han. Nå er han klar for å  
studere videre: Offentlig styring, ledelse  
og økonomi på deltid i Kongsvinger, ved 
siden av jobben.

Anders Marius Bøe gleder seg over arbeidshverdagen og holdningene til kollegene, da han 
begynte i Kristiansund kommune.

«DET HANDLER OM 
ALLTID Å UTVIKLE SEG,  

Å BLI BEDRE, MEN OGSÅ  
Å VÆRE OPPTATT AV  

AT ANDRE SKAL  
HA DET BRA»

ANDERS MARIUS BØE
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Byggdrifter
Avdelingen som han leder, har 25 fast 
ansatte. To av dem er lærlinger.

– Vi ønsker å gjøre mest mulig selv, men 
vi er avhengige av private aktører fordi 
arbeidsmengden svinger. Vi har ramme-
kontrakter og et godt samarbeid med stort 
sett alle bygg- og anleggsfag. Det er viktig  
å bidra med arbeid til det private også. Vi er 
godkjent lærebedrift for tømrer, elektriker 
og byggdrifter. I dag har vi to byggdrifter-
lærlinger og ønsker flere. Det er viktig å 
rekruttere fagarbeidere og satse på ung-
dommen, sier han.

– Byggdrifterfaget er nytt. Der har vi per  
i dag åtte som har tatt fagbrevet de siste 
årene. Nå kommer vi til å kjøre opp en 
gruppe på fem fast ansatte til fagbrev, 
sammen med de to lærlingene, sier Bøe. 
Han har tatt fagbrevet som byggdrifter selv 
også, og synes han lærte mye og forstår 
 forskjellige typer bygg bedre.

Stolthet og ros
Han er opptatt av å skape stolthet blant 
 folkene sine. – Vi kaller oss selv «The A Team». 
Det er en gimmick, men det er det vi står 
for og det vi ønsker å være. Vi ønsker å være 
best, og det gjenspeiler hele avdelingen. 
Den eldste ble 72 i august, den yngste er 16, 
og vi har et sykefravær på 0,9 prosent Det 
er vi veldig stolte av, konstaterer han.

Det er ikke vanskelig å få Anders Marius 
Bøe til å si noe pent om folk, enten det 
dreier seg om A-laget eller om sjefene.

– Roald Røsand, som er enhetsleder for 
eiendomsdrift, er kanskje en av landets 
beste ledere, etter min mening. Han startet 
i Kristiansund kommune etter at han hadde 
bygd opp Brødrene Røsand, sier Bøe. Da 
Betonmast kjøpte familiebedriften i 2013,  
lå omsetningen på 388 millioner kroner.  
– Skal du lykkes og gjøre det bra, er det 
viktig at lederne dine er dyktige, ifølge    
drift- og vedlikeholdssjefen.

Han er slett ikke den eneste mesteren i 
Kristiansund kommune. Samtidig mener han 

at fagfolk, administrasjon og kontorarbeid-
ere snakker godt sammen og trekker i 
samme retning. 

– Da jeg begynte i kommunen, var jeg 
veldig spent på hvordan arbeidshverdagen 
skulle være. Jeg kom fra en privat bedrift 
med høyt tempo og høy effektivitet. Vi hører 
dessverre litt negativ omtale om kommune-
arbeidere. Det tok ikke lang tid før jeg forsto 
at dette ikke stemte, sier han.

– Jeg ble riktig så imponert da jeg kom hit 
og møtte personene, kompetansen og hold-
ningene som er her. Jeg gleder meg til arbeidet 
hver eneste dag, med nye utfordringer og 
flinke kollegaer, sier Anders Marius Bøe. ■ ■ ■

Som leder for drift og vedlikehold 
har Anders Marius Bøe ansvaret for  
bygningene som huser både de  
yngste og de eldste.

Drift- og vedlikeholdslederen har kontor med sundutsikt på rådhuset i Kristiansund.

Det bygges hele tiden i 
 nordmørsbyen – nybygget til  

omsorgsboliger, bofellesskap og 
 dagsenter ved Rokilde skal stå ferdig 

rett over nyttår og har et budsjett  
på rundt 300 millioner kroner.
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Her er de som stiftet 800maler – senere Håndverksgruppen – i 2012. Fra venstre Anders Knutson (Malermester Knutson), Birger Knutsen 
(Follo Malermesterforretning), Morten Skancke (Malermester Morten Skancke), Jan-Helge Nielsen (Nielsen & Mele), styreleder Tony 
Støkkebo, daglig leder Jørgen Halland-Johansen, Sjur Risanger (Risanger & Sønn), Børge Grindhagen (Sverresborg Malerservice), Petter 
Skovholt (Malermester Petter Skovholt), Trond Tørdal (Arvid Bendixen), Robert Malmberg (Regnbuen Malermesterbedrift), Thomas Schwenke 
(Schwenke & Sønn) og Johnny Jensen (Malermestrene Jensen). Kenneth Nilsen (Malerfirma K. Nilsen) og Hans Jacob Bønå (Malermester H.J. 
Bønå) var ikke til stede da bildet ble tatt, mens Malermester Knutson ikke gikk med i selskapet.

MESTERBEDRIFTER 
I MILLIARDKONSERN
Det begynte med 11 malermesterbedrifter som startet en kjede. Nå er Håndverksgruppen blitt et milliard-
konsern. – Der virksomheten utøves, skal vi ha ledere med mesterbrev, sier konsernsjef Tony Støkkebo.

AV GEORG MATHISEN

– Innad i et konsern kan du samarbeide  
på en helt annen måte, sier Støkkebo.  
Han har ledet Håndverksgruppen i flere år.  
I år har selskapet gått fra kjede til Norges 
største konsern innen maling, gulvlegging, 
mur og flis.

30 av de 44 medlemmene i Håndverks- 
gruppen gikk inn i konsernet. Med seg  
fikk de en ny hovedeier: Oppkjøpsfondet 
FSN Capital V. De 14 som ikke ble med, 
 fortsetter som selvstendige medlemmer  
i gruppen.

Mesterinitiativ
For åtte år siden var det Robert Malmberg 
som tok initiativet. Han er daglig leder og 
hovedeier i Regnbuen Malermesterbedrift i 
Oslo. Han hadde sikret seg telefonnummeret 
800maler, og det nystiftede selskapet 
begynte under det navnet.

Siden ble det flere medlemmer og eiere, 
nytt navn, vekst og tettere samarbeid. 
Bedriftene ble håndplukket.

– Måten vi har jobbet på i kjeden, var å 
inngå rammeavtaler og skaffe oppdrag til 

dem. Vi er like, men ulike. Vi har dratt nytte 
av hverandre gjennom kjeden. Nå drar vi den 
nytten et hakk lenger, sier Tony Støkkebo.

Nytt eierskap
Da 800maler startet i 2012, var han advokaten 
som malermesterne hentet inn som styre-
leder. Fire år senere tok han over som ansatt 
sjef på heltid. Og nå har han overbevist 
tradi sjonelle mestere om å slå seg sammen 
og legge hver enkelt mesterbedrift inn 
i en større enhet.



– Jeg vil ikke si at det var enkelt, men vi  
la frem en plan for hvordan dette kunne 
fungere og hvordan vi skal jobbe sammen 
fremover. Så har vi sagt at de selger ikke 
virksomheten sin, de skal fortsatt være med 
og lede og utvikle den, men de flytter eier-
skapet inn i noe større, beskriver han.

Det betyr at konsernet tar over eierskapet 
til de lokale bedriftene, men det betyr også 
at de ikke blir like sårbare.

– Som mange sier: Det er bedre å eie en 
mindre andel av noe større som er lønnsomt 
enn å eie noe som er mindre og være mer 
sårbar for svingninger, sier Støkkebo.

Unngår tilsynsstopp
Han mener at den nye Håndverksgruppen  
vil utvikle bransjen og være en større enhet. 

For mange av mesterne har det vært viktig 
at konsernet skal bygge opp et eget akademi 
som skal utvikle kompetansen til både 
ledere, prosjektledere og baser.

Samtidig er konsernmodellen enklere for 
å ta større oppdrag og flytte mannskaper 
internt hvis det trengs.

– Innad i et konsern kan du samarbeide 
på en helt annen måte. Hvis to medlemmer 
gikk sammen om et anbud tidligere, kunne 
Konkurransetilsynet ha hindret det. Dess-
uten har vi sett at mange av malermesterne 
sitter på hver sin tue og ikke får utviklet seg, 
for de har egentlig ingen partner å diskutere 
med. Nå får de et mye større nettverk som 
de kan diskutere saker med og utvikle  
seg med, ifølge Støkkebo.

– Rom for mesteren
Men hvor blir det så av mesteren i et kon-
sern som eies av et oppkjøpsfond og ledes 
av en advokat?

– Her er det stort rom for mestere. Vi  
har mester her på hovedkontoret, og noen 
mestere har fått nøkkelroller som region-
ledere. De fleste vil fortsette å ha roller som 
lokal leder eller prosjektleder, og så er det 
utviklingsmuligheter både oppover og side-
lengs i konsernet, sier Støkkebo, som er 
opptatt av at regionlederne ikke skal være 
«blåruss». Han skal ha et lite hovedkontor, 
og der jobben gjøres, skal lederne ha 
 mesterbrev.

Målet til Håndverksgruppen er ikke  
å ta opp konkurransen med hoved-
entreprenørene.
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Slik kan en mester gjøre kontoret  
til noe helt annet. Konsernsjef Tony 
Støkkebo har ikke vinkjeller på 
 hovedkontoret – bare livaktig tapet.

Hovedkontoret skal ikke være stort. Det består av 
Maria H. G. Rohde, Nils Jørgen Olsen, Jørgen Halland-
Johansen, Pål Hagelund og Tony Støkkebo.

Tony Støkkebo lover stort  
rom for mesterne også i fortsettelsen.

Grønnfargen har vært i 
logoen helt fra starten 
som 800maler.



– Vi har ikke tenkt å bygge hele nybygg.  
Vi kan ta på oss oppdrag som hovedentrep-
renør både når det gjelder fasade og full-
stendig rehabilitering, men vi konsentrerer 
oss om det vi er gode til. Alt innen overflate 
– det som er synlig, sier Tony Støkkebo.

Og: – Vi trenger flere murmestere, og vi 
kommer til å bli flere malermestere. Vi er  
på utkikk etter flere gode oppkjøpsobjekter 
som ønsker å bli en del av konsernet og  
som vil jobbe med oss.  ■ ■ ■

Tar liten plass i bilen din  
og settes opp på få minutter!

www.hallgruppen.no 
tel: 400 05 077

Håndverkertelt  
fra Hallgruppen 

Lagervare, omgående levering: 

2x2
meter

3x3
meter

3x6
meter

4x4
meter

4x8
meter
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De første sjefene – her på stiftelsesmøtet 
i 2012 – er med ennå. Jørgen Halland-
Johansen (bak) er lederen som skulle  
over til å bli relasjonsbygger, mens Tony 
Støkkebo er styrelederen som tok over  
som direktør.

Oppussing av 112 Meny-butikker i løpet av tolv uker var prøveoppdraget som gjorde at 
800maler kom i gang. Malermester Johnny J. Jensen (til venstre) hos Malermestrene Jensen 
i Sandefjord og butikksjef Ronny Skjelbred på Meny Borre var godt fornøyde med lysere 
butikk.
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– 70 prosent av omsetningen vår er nok i 
denne verdenen her, sier David Forsberg.

Han står i et nesten tomt lokale i Torvbyen 
i Fredrikstad. En gang var dette den nyskap-
ende butikken til Gunnar Nilsen – «Stabbur-
Nilsen». Nå er det bare noen bilder på et par 
av veggene og nymalte søyler i kjedefargen 
som vitner om at det egentlig er en Coop 
Mega-butikk.

Paprikabeskyttelse
– Det som var spesielt her, er at vi var inne 
og sprøytemalte mens butikken var oppe og 
gikk. Vi måtte dekke til hver eneste paprika, 
forteller malermesteren.

Da butikken stengte en lørdag klokken seks, 
rykket seks mann fra firmaet inn for å dekke til 
alt. Så skulle den åpne igjen mandag morgen.

– Vi hermetiserte reolene. Papp på gulvet, 
plast over reolene, taping – det skulle ikke 
være mulighet til å komme inn for et eneste 

støvkorn. Utfordringen på et kjøpesenter er 
at det er åpninger alle plasser. Her er det et 
bakeri på den andre siden. Når du sprøyte-
maler, kan det skje en katastrofe hvis du ikke 
tenker på hva du driver med, sier David 
Forsberg.

Oslo og Follo
Sammen med broren driver han Malermestr-
ene Forsberg, med hovedkontor i Varteig i 
Sarpsborg. Eldstebror David var Norges 
yngste malermester da han fikk mesterbre-
vet som 22-åring – noen år senere slo yng-
stebror Tommy ham med noen måneder. 
Faren er også malermester, men 70-åringen 
har nettopp gått av med pensjon.

At så mye av jobben brukes på å gjøre 
god butikk bedre, var mer tilfeldig. – Veien 
blir litt til når du går. Du får ett oppdrag, og 
så går det bra, og så fungerer jungeltelegrafen 
godt i næringslivet også, konstaterer han.

Når butikken er nedslitt, trår malermesteren til. Malermestrene 
Forsberg har spesialisert seg på kjøpesentre.

AV GEORG MATHISEN

Butikken blir stengt til 29. oktober, men postkundene skal be-
tjenes. Når malerne skal arbeide over en åpen postekspedisjon, 
blir det ekstra utfordringer.

Ikke bare skal fargene friskes opp i butikken i Fredrikstad 
 sentrum – her blir det ny ventilasjon, letthimlingen er fjernet 
slik at lokalene blir mer luftige, og betongen skal males.

FIKSER
KJØPESENTERET

Coop er en viktig kunde for Malermestrene 
Forsberg – her er søylene malt i Megas  
logofarge.



I høst har malermesterbrødrene kjøpe-
senterjobber på nye Røa Senter og på Sofien - 
berg i Oslo, på Langhus og altså i Fredrik-
stad. – Men vi driver «vanlig» malermester-
bedrift også. Broren min driver rett oppi 
gata og legger gulvbelegg i en barnehage, 
og Sarpsborg kommune er en av de største 
kundene våre, forteller David Forsberg.

Coop og Citycon
Han kom inn på Stopp Tune allerede i 1993 
og har hatt malermesteravtale med kjøpe-
senteret siden 1998. Citycon, som driver 
Stopp, driver også Storbyen i Sarpsborg  
og bruker Malermestrene Forsberg når  
det trengs fornyelse.

Ellers er Coop fast kunde. – Vi fikk være 
med på den store omprofileringen da de 
overtok Rimi og omprofilerte butikkene  
til Prix og Extra, forteller han.

Forsberg har engasjert seg lenge i 
 rekrutteringsarbeidet til malermesterne i 
Østfold. Selv fikk han beskjed da han hadde 
gode nok karakterer fra ungdomsskolen,  
om at han burde velge «gymnaset». – På 
skolen er det akademikere som arbeider.  
Vi har fortsatt en jobb å gjøre her. Vi må  
få opp statusen til håndverksfagene. Men 
det er akkurat som å ro oppover bekken:  
Så fort vi slipper taket, går det nedover 
igjen!

Mestersamarbeid
Kollegene i Østfold er flinke til å samarbeide 
når det trengs, og han forteller om mange 
kunder som krever mesterbrev av den som 
skal gjøre malerjobbene. – Jeg bruker aktivt 
andre malermesterfirmaer til å være med og 
ta toppene, og det samme gjør andre mestere. 
I Tune Handelspark hadde vi 15 000 kvadrat-
meter inkludert toaletter og sosiale rom. Da 
er vi kolleger og hjelper hverandre.

David Forsberg er fornøyd med å lede et 
firma med fem ansatte og opptil fire–fem 
innleide. Det er lite nok til at han kan trekke 
i hvitt og komme seg ut på byggeplassene 
hver dag. – Blir det ti mann, så går tiden 
med til kontorarbeid, konstaterer han. ■ ■ ■

MESTERN 3 • 2020    27

Malingen som skal holde 
rust unna sprinkleranlegget, 
er et godt eksempel på hvor 
viktig det er å ha solid fag-
kompetanse. – Dette er det 
bare én type maling som 
ivaretar, forklarer David 
Forsberg.

Brødrene Pawel (til venstre) og Lukas Borkowski  
har vært med Malermestrene Forsberg og David 
Forsberg i mange år.

Hovedentreprenør EE Bygg er en av de faste sam-
arbeidspartnerne – Niklas Gustafsson og David 
Forsberg tar en prat om dagens oppgaver.

RAGNSELLS.NO  -  TELEFON 22 800 800

MESTERLIG
AVFALLSHÅNDTERING
FOR ALLE MESTERE!
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Byggtapetsermesteren fra 
Haugesund har fått mengder av 
god PR i sommer og høst. Hun 
kom helt til finalen i kåringen av 
Norges hyggeligste håndverker. 
Dipper og Mittanbud, som står 
bak konkurransen, sparer ikke 
på kruttet i markedsføringen, så 
det ble flere reportasjer i lokale 
medier. De mediene som kund-
ene leser, hører og ser.

Har venteliste
Egentlig trenger hun ikke så mye 
PR. – Jeg velger kundene mine. 
Det er lange ventelister. Jeg går 
ikke på Mittanbud for å få 
kunder, forteller hun mellom 
malingsspannene i den gamle 
lensmannsboligen på Nedstrand 
ved Boknafjorden.

Her setter hun i stand et hus 
som sårt trengte en flink hånd-
verker:

– Det var ikke ett helt bord 
her. Alt var markspist og øde-
lagt, forteller hun og viser hvor-
dan originale dører og en sliten 
trapp er i ferd med å komme til 
heder og verdighet igjen.

Hun liker rehabiliteringsjobb-
ene. – Det er sjelden noe som 
er likt, og du må tenke og bruke 
hodet, sier hun. Ofte tar jobb-
ene lengre tid enn det ser ut til 
på forhånd.

Kreativ trening
Marina Nordahl liker ikke bare  
å bruke hodet – hun er glad for 80 prosent av det hun gjør, er forarbeid.

VELGER
KUNDENE SELV
Hun elsker faget sitt og 
kan velge kundene selv. 
– 80 prosent av det jeg 
gjør, er forarbeid, sier 
Marina Nordahl.

AV GEORG MATHISEN
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arbeidsdager der hun må bruke 
kroppen også:

– Faget er kreativt, skapende, 
fargerikt og inspirerende, og så 
er det trening. Du holder deg i 
form fysisk, sier hun og snakker 
også om den perfekte blandingen 
av sosialt og usosialt. – Noen 
dager er det godt å gå med 
 hørselvern og ikke snakke. Andre 
ganger er det veldig sosialt. Tenk 
på dem som sitter på kontor  
og ikke får oppleve dette, sier 
hun.

Fra tolvårsalderen
Hun kom tidlig inn i faget.  
Faren Johnny Nordahl ble 
 byggtapetsermester ved en 
 tilfeldighet – han havnet innom 
parkettsliping i USA, dro hjem  
til Norge da han ble innkalt til 
militærtjeneste i Vietnam og tok 
svennebrev og mesterbrev 
mange år senere. 

Marina hang med på jobb fra 
hun var tolv år. Hun håndterer 
fremdeles de tunge rullene med 
linoleum, men hun skraper og 
maler mer enn faren gjorde da 
han drev firmaet.

– Jeg har masse erfaring. Det 
er ikke svennebrev og mester-
brev som gjør deg til en god 
håndverker. Jeg elsker faget mitt, 
sier hun. Hun var den første 
kvinnen på Vestlandet og den 

tredje i Norge som tok mester-
brevet som byggtapetserer.

Fremmer damer
All medieomtalen ser hun som 
en god mulighet for faget.  
– Hvis jeg kan fremme det at 
flere damer blir håndverkere, er 
det bra. Det er så fint å jobbe i 
dette miljøet med alle de kjekke 
mennene, og å skape ting, 
smiler hun. Til vanlig har hun 
åtte byggmestere som hun 
arbeider regelmessig for, men 
hun tar også oppdrag direkte 
for privatkunder.

Nå har hun drevet for seg selv 
i åtte år. Ansatte vil hun absolutt 
ikke ha. Det passer hun ikke til, 
mener hun selv: Hun setter pris 
på muligheten til å legge seg 
altfor sent, stå opp altfor sent 
og heller fortsette å arbeide 
etter at håndverkere flest har 
tatt kvelden.

Rehabiliteringsoppdragene  
på gamle, flotte bygninger betyr 
også at hun har kunder som kan 
og vil betale.

– Du klarer ikke å levere 
 perfekt arbeid til lavest pris. For - 
arbeid er viktigst for meg. 80 
prosent av det jeg gjør, er for-
arbeid. Og så opplever jeg når jeg 
endelig har tapetsert og malt, at 
folk sier «ja, nå har du gjort 
noe», ler Marina Nordahl. ■ ■ ■

Marina Nordahl bringer den 
gamle lensmannsgården på 
Nedstrand på Haugalandet  
tilbake til fordums prakt.

Hun legger gulvbelegg,  
våtromsbelegg og fliser, hun 

 sparkler, maler og tapetserer, og 
av og til må hun snekre litt, også. 

Marina Nordahl setter pris  
på hvor allsidig faget og  

arbeidsdagen er.
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Dette innebærer også at tilsyns-
myndighetene får kompetanse 
til å gi pålegg og reaksjoner ved 
brudd på disse reglene.

– Ved å følge våre anbefalinger 
og opptre som gode bestillere 
overfor bemanningsbyråene,  
vil dette være et viktig bidrag  
til seriøsitetsarbeidet i byg-

genæringen, sier nestleder i 
Fellesforbundet Steinar Krogstad.

Krogstad sier tilbakemeldinger 
fra tillitsvalgte gjør det nødvendig 
å presisere ansvaret bedriftene 
har.

– Vi har fått tilbakemeldinger 
om at ikke alle bedrifter har 
kontroll på innleie hos under-

leverandører. Det skal være kon-
troll og seriøsitet i alle ledd, hos 
alle underleverandører, og det er 
både vi og arbeidsgiverne enige 
om, sier han.

Fast jobb er hovedregel
Hovedregel i norsk arbeidsliv  
er fast ansettelse. Dersom man 
likevel har behov for å leie inn, 
er det viktig å kjenne sitt ansvar 
som en god bestiller, sier admi-
nistrerende direktør i Bygge-
næringens Landsforening (BNL), 
Jon Sandnes.

– Følg anbefalingene som BNL 
og Fellesforbundet har laget 
sammen for å sørge for seriøs 
innleie i byggenæringen.

Klare anbefalinger
Partenes anbefalinger for godt 
innkjøp av innleid arbeidskraft i 
byggenæringen ble presentert 
25. mai 2019. Anbefalingene ble 
til gjennom forhandlinger hvor 

begge parter har hatt et felles 
mål om mer seriøs innleie i 
næringen.

Noen av de  
sentrale punktene i  
disse anbefalingene er:
•  Innleide skal være ansatt i 

minst 80 prosent stillingsbrøk 
med forutsigbare arbeids-
perioder.

•  De innleiede på prosjekt skal 
ha fast ansettelse med garanti - 
lønn (lønn mellom oppdrag).

•  Bedre planlegging for økt 
 forutsigbarhet.

•  Grunnleggende HMS-opplæring 
for de som er leid inn.

•  Tydelig definering av bosted 
for at de som har krav på 
 dekning av reise, kost og  
losji får det.

SERIØS INNLEIE I 
BYGGEBRANSJEN
Arbeidstilsynet fikk fra 1. juli myndighet til å føre tilsyn med at vilkårene for innleie fra bemannings - 
foretak og kravet til likebehandling ved utleie av arbeidstakere er oppfylt. Fellesforbundet og BNLs  
anbefalinger gir en mer seriøs byggebransje. 

Jon Sandnes. (Foto Moment Studio)
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Fellesforbundets nestleder Steinar Krogstad. 
(Foto: John Trygve Tollefsen)
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- Jeg er både stolt og ydmyk 
over å skulle lede en bransje 
med så mange dyktige og sterke 
bedrifter, og med fagkunnskap 
og håndverkstradisjoner som er 
en viktig del av norsk kulturarv, 
sier Norske Trevarers nye daglige 
leder i en pressemelding i for-
bindelse med ansettelsen.

- Også framtidsmulighetene 
for norsk trevarebransje appel-
lerer til meg. Treet er et unikt 
materiale, og jeg tror både 
Norge og framtida trenger vår 
bransje, sier Hilde Widerøe 
Wibe, og vektlegger at trevare-
bransjen også har et stort 
 internasjonalt potensial.

- Norsk trevarebransje er et 
godt lag av flinke folk i et mang-
fold av bedrifter. Jeg gleder meg 
nå til å reise rundt for å bli godt 
kjent med en bransje jeg har lite 
kunnskap om fra tidligere. Dette 
er noe av det første jeg skal 
begynne med når jeg starter 
opp 1. oktober.

Styreleder Ole Olsen i Norske 
Trevarer ønsker den nye daglige 
lederen hjertelig velkommen inn 
på trevarelaget.

- Hilde Widerøe Wibe har 
akkurat de kvalitetene og egen-
skapene vi var på leiting etter.  
Vi ønsket oss en entusiastisk, 
lyttende og reflektert leder som 

er god til å kommunisere, orga-
nisere og gjennomføre, og det 
er nettopp det vi nå har fått 
gjennom ansettelsen av Hilde.

- Gjennom generasjoner har  
vi bygd opp tusenvis av arbeids-

plasser og bidratt til å skape et 
levende Norge med livskraftige 
lokalsamfunn. Det er vi stolte  
av, sier Ole Olsen.

- Vår viktigste jobb som 
 bransjeforening er å utvikle  
og legge til rette for økt 
 konkurransekraft, lønnsomhet 
og verdiskaping hos medlems-
bedriftene våre.

- Vi trenger en modig, utad-
vendt og moderne leder til å 
lede vår bransje. Jeg er derfor 
veldig glad for at vi kan ønske 
Hilde Widerøe Wibe velkommen 
på det norske trevarelaget, sier 
styreleder Ole Olsen i Norske 
Trevarer.  ■ ■ ■

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-HVær fleksibel på
byggeplassen med
din egen kosteffektive
tilhengerkran!

NY DAGLIG LEDER I 
NORSKE TREVARER
Hilde Widerøe Wibe (47) er ansatt som ny daglig leder i Norske Trevarer. Hun starter i jobben 1. oktober.
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Hos oss førte koronakrisen med seg svært få endringer, forteller 
Elisabeth Aase,

– Det var nok mer utfordrende for ansatte med småbarn, som 
plutselig skulle passe barn, være lærer og ha hjemmekontor. Men 
Teams-møter har fungert, og vil nok fortsatt gjøre det fremover,  
selv om for eksempel det å diskutere løsninger over en tegning  
er lettere når man er fysisk sammen, sier hun.

Det kommer en vinter…
–Koronakrisen vil nok gjøre at mye blir annerledes fremover. Nye 
måter å jobbe på kan føre til mindre behov for nye kontorbygg.  
Det kan kanskje bli mindre behov for møterom og større behov for 
stillerom til for eksempel Teams-møter. Det er ikke godt å si eksakt 
hvordan det vil bli, men det er, og vil alltid være, behov for bygg  
– enten de er eksisterende eller nye. Ved heller å vedlikeholde og 
bruke de byggene vi allerede har bygget på en bedre og mer areal-
effektiv måte, vil volumet av nybygg gå ned. Det vil gi større konkur-

ranse om byggeprosjektene, og da handler det rett og slett om  
å vinne konkurransene. For å vinne gjelder det å ha flinke med-
arbeidere med gode CV’er og gode referanser, som viser at vi  
skaper verdier for våre kunder.

Viktig å oppnå klimamål
– Bygg-, eiendoms- og anleggsbransjen står for om lag 40% av 
 klimagassutslippene og 40% av verdens årlige råvareuttak. For å nå 
klimamålene vil bedre ressursutnyttelse i vår bransje være kritisk. Da 
må vi ikke bare rive og bygge nytt, men tenke mer sirkulært. Vi må ta 
vare på byggene våre og rehabilitere og transformere dem. Og det 
som bygges må bygges med varige kvaliteter. Se bare på Oslo der det 
er mange bygårder som er bygd før 1900-tallet. De står fortsatt og 
de kan stå lenge. Selv går vi på parkettgulv som ble lagt for snart 
100 år siden her i våre egne lokaler i den gamle administrasjons-
bygningen til Nitedal Tændstikfabrik. Det vitner om solid håndverk  
og materialer av god kvalitet. Det som bygges må være ordentlig og 

DET BLIR KANSKJE  
ANNERLEDES 
FREMOVER
Det har vært finanskrise, dot.comkrise og nå koronakrise siden tømrermester Elisabeth Aase startet  
egen bedrift i 1991. – Koronakrisen vil nok gjøre at mye blir annerledes fremover, sier arbeidende  
styreleder i Aase gruppen, Elisabeth Aase.
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med høy kvalitet. Tilrettelegging for fremtidig ombruk, gjennom å 
planlegge for demontering med minimale materialskader, ser vi som 
et av de viktigste tiltakene for å redusere materialbruken frem i tid. 
Og skal man lykkes med ombruk og rehabilitering av eksisterende 
bygg er det viktig å bruke mestere som kan det å bygge og forstår 
hvordan materialer virker sammen, sier Aase.

Kvinnelige mestere ønskes velkommen
Som landets andre kvinnelige tømrermester ønsker Elisabeth Aase 
flere kvinnelige mestere velkommen.

–Noen ganger er det lettere å være i et miljø med flere kvinner, 
så er det kvinner som har lyst til å gå denne veien innen bygge-
ledelse, ta kontakt. Det styrker kompetansen, også formelt på 
CV’en, at man har tatt mesterbrev. Det er også viktig å ha flere 
kvinnelige mestere som rollemodeller for å bygge bransjens 
omdømme. Det er mange flinke og seriøse menn, men jeg tenker at 
enhver bedrift lykkes best med både kvinner og menn, eldre og 
yngre. Da jeg begynte i bransjen for 40 år siden var jeg en av få 
kvinner. Plutselig fikk gutta en å snakke med om det å være små-
barnsforelder for eksempel. Det var ikke vanlig på den tiden. Mye 
har skjedd siden den gangen, men det er fremdeles behov for flere 
kvinner. Og hvorfor skulle ikke vi kvinner fikse et yrke innen bygg 
like godt som menn? Fysikken ble tidligere brukt som et ankepunkt 
mot kvinner, men med dagens hjelpemidler er ikke det lenger et 
argument, om det noensinne har vært det. Det viktigste for å 
lykkes i en hvilken som helst jobb er interessen og motivasjonen. 
Man må ta utgangspunkt i individet, ikke kjønnet.

Viktig å gi de unge en sjanse
Koronakrisen har satt mange arbeidsplasser på spill, og Elisabeth 
Aase er opptatt av at vi ikke får en gjentakelse av det som skjedde 
på begynnelsen av nittitallet, da nyutdannede med fagbrev ikke  
fikk jobb og bransjen mistet en hel generasjon.

–Vi som bransje må ta inn de som er nyutdannet og sørge for å 
overføre erfaring og kompetanse fra dem som har vært i bransjen 
en stund. Fra det offentliges side mener vi det beste tiltaket for å 
holde sysselsettingen oppe er å sørge for finansiering av tiltak for  
å redusere vedlikeholdsetterslepet og modernisere eksisterende 
bygg for å sikre gode lærings- og arbeidsmiljø for elever, ansatte  
og andre brukere av offentlige bygg. Ja, det koster, men det er helt 
nødvendig, samtidig som det skaper verdi gjennom bedre bygg.  
Det holder flere i arbeid og man sikrer at kompetanse overføres  
til neste generasjon, avslutter hun.  ■ ■ ■

Elisabeth Aase etablerte firmaet 
Aase Byggeadministrasjon AS som 
et enkeltmannsforetak i 1991.  
I 2005 hadde selskapet vokst til ti 
medarbeidere, og Elisabeth kjøpte da 
det tidligere administrasjonsbygget til 
Nitedal Tændstikfabrik på Helsfyr. I 
2017 ble Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS 
en del av familien, og i dag består 
Aase gruppen av Aase Prosjekt med om lag 50 ansatte,  
Aase Teknikk med 6 ansatte og Aase Utvikling med 3 ansatte. 
Gruppen forvalter og skaper verdier for over 10 milliarder 
kroner gjennom sine prosjekter.

V
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RIKTIGE BAD

Håndverkerens  
Våtroms Veileder

Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV)  
i webversjon kan nå bestilles på  
www.hvvkurs.no

•   Unngå feil og skader på bad. Bygg rett første 
gang, med riktige produkter.

•   Temaer som fuktmekanikk, konstruksjoner  
i mur og tre, membraner og gjennomføringer,  
blir belyst med 3D bilder og skisser som viser  
de forskjellige oppbyggingene av et våtrom.

•   Håndverkerens Våtromsveileder er utviklet av 
Byggmesterforbundet i samarbeid med Norske 
Murmestres Landsforening.

Håndverkerens Våtroms  
Veileder i digital versjon

Riktige bad, etter gjeldende regelverk, med  
Håndverkerens Våtroms Veileder.  

Bestill på: www.hvvkurs.no

Årsabonnement medlem: kr. 950.-. Ikke-medlem: kr. 1.300,-.



–Vi utfører ikke lenger skadereparasjoner, 
men er et ordinært bilverksted klasse 01.  
Og vi merket godt at mange planla bilferie  
i år. Etterspørselen etter service har nær 
sagt vært overveldende. Men kollegaer som 
primært driver med skader og lakkering  
har hatt det stille og har vært nødt til  
å permittere, forteller han.

Bilferie, hjemmekontor og utsatt PKK 
– tre suksessfaktorer
I tillegg til at mange klargjør bilen for å 
kunne dra på bilferie i år, har også det at 
mange har hatt hjemmekontor bidratt til 
etterspørselen etter service.

–En kunde fortalte at logistikken i forbind - 
else med å sette bilen på verksted var mye 
enklere nå da han jobbet hjemmefra. I til-
legg har mange benyttet seg av muligheten 
for utsatt PKK (periodisk kjørekontroll), noe 
som også har spist mye av kapasiteten. Alt 
dette har bidratt til at vi har kunnet holde 
hjulene i gang. I en bransje hvor gjennom-

snittlig  årsresultat ligger på 3–4 %, skal det 
ikke mange ukene uten omsetning til før det  
er kroken på døra.

Mesterbrev forplikter
Kjelsås Bilverksted AS ble etablert i 2001,  
da Rune Ottesen og konen Monica, som er 
utdannet billakkerer, kjøpte opp tidligere 
Kjelsås Biloppretting. –Planen var at vi skulle 
drive med oppretting og lakkering. Men 
ettersom lakkboksen ikke var godkjent  
av Arbeidstilsynet og etterspørselen etter 
skadereparasjon falt, så dreide vi fokuset 
over på mekanisk bilverksted. Vi har i dag  
tre mekanikere, alle med fagbrev. Monica 
styrer økonomi og regnskap, og jeg har  
den daglige administrative jobben, i tillegg  
til at jeg også skrur av og til.

På spørsmål om hvorfor folk bør velge et 
mesterverksted og ikke bare et verksted, er 
Rune Ottesen krystallklar. –Et mesterbrev 
forplikter. Det er veldig mange gode verkste-
der i Norge som blir drevet av mennesker 

uten mesterbrev, men jeg mener at et 
 mesterverksted i enda høyere grad er 
 forpliktet til å drive med høy kvalitet  
og seriøsitet, sier han.

Det laveste tilbudet  
trenger ikke å være det beste
–Min oppfordring til folk er nok det samme 
som de fleste andre sier; innhent skriftlig 
tilbud på den jobben du ønsker utført og 
sammenlign. Det laveste tilbudet trenger 
ikke å være det beste. Jeg har i mange til-
feller gitt et «i verste fall» tilbud. Det har 
sikkert gjort at jeg har tapt noen anbud, 
men det er adskillig mer behagelig å gi 
kunden beskjed om at jobben blir billigere 
enn først antatt, enn å ha begynt på jobben 
og måtte ringe kunden og si at vi må ha til-
legg for det og det. Da setter man kunden i 
en gisselsituasjon, avslutter han.  ■ ■ ■

FULL RULLE HOS 
KJELSÅS BILVERKSTED
Til tross for koronatiden har det vært travelt på bilverkstedet til  
Rune Ottesen, mester i bilskadefaget. –Koronatiden har ikke påvirket  
oss negativt i det hele tatt, snarere tvert i mot. Vi har fulle ordrebøker  
i overskuelig framtid, sier han.
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Rune Ottesen er mester i bilskade-
faget og driver Kjelsås Bilverksted i 
Oslo sammen med kona Monica, som 
er utdannet billakkerer. Verkstedet er 
et ordinært bilverksted klasse 01 og 
driver ikke med skader og lakkering.
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VIKTIG 
FORSKRIFTS-
ENDRING
Mesterbrevnemnda vedtok i sitt møte 1. september i år  
å endre forskriften om godkjenning av annen utdanning  
i stedet for mesterutdanning. - Endringen innebærer at 
adgangen til å gi generell godkjenning av utdannings tilbud, 
både for utdanninger som bygger på Mester brev nemndas 
læreplaner og for andre utdanninger, oppheves. Utdanninger 
som allerede er godkjent beholder godkjenn ingen, forklarer 
daglig leder Heidi Tveide i Mesterbrev. 

Hun forklarer videre at adgangen til å få godkjent annen 
utdanning gjennom individuell søknad er videreført, men  
det er innført et krav om at annen utdanning som kan gi 
fritak for mesterutdanning er akkreditert.

Bakgrunn
Bakgrunnen for ovennevnte forskriftsendring er at 
Mesterbrevnemnda 16. juni 2020 vedtok å avslutte avtaler 
med utdanningstilbydere om mesterutdanning. Vedtaket  
ble gjort på bakgrunn av Sivilombudsmannens uttalelse av 
27. mai 2020, der det fremgikk at Mesterbrevnemnda ikke 
har tilstrekkelig hjemmel til å godkjenne tilbydere av 
 mesterutdanning. 

- For å sikre videreføring av utdanningstilbudene og  
forutsigbarhet for mesterstudentene, vedtok nemnda  
samtidig, med hjemmel i Forskrift av 9. april 2015 nr. 418  
om godkjenning av annen utdanning i stedet for mesterut-
danning, å godkjenne at tilbudene fra de tre utdannings-
tilbyderne nemnda hadde hatt avtale med, samt en fjerde 
aktør som i 2015 søkte om å inngå avtale om mesterut-
danning, inntil videre gir fritak for mesterutdanning ved 
søknad om mesterbrev, forteller Tveide.

- Med bakgrunn i de ovennevnte vedtakene kan nemnda 
ikke lenger inngå nye avtaler om mesterutdanning eller gi 
generell godkjenning av andre utdanningstilbud som fri-
taksgivende for mesterutdanning, opplyser Tveide.

Revisjon av mesterbrevloven
Nærings- og fiskeridepartementet gjennomgår nå, sammen 
med Mesterbrevnemnda, mesterbrevordningens lovgrunnlag, 
med sikte på en revisjon av mesterbrevloven av 20. juni  
1986 nr. 35. 

- Formålet er blant annet å gi nemnda tilstrekkelige 
 kompetansegrunnlag for å ivareta lovens formål. Endringen 
av forskriften av 9. april 2015 nr. 418 er et midlertidig tiltak 
som vil gjelde frem til en revidert mesterbrevlov trer i kraft, 
avslutter daglig leder Heidi Tveide i Mesterbrev.  ■ ■ ■

SETT SPOR

Bli yrkesfaglærer
Ønsker du å utdanne neste 
generasjons fagarbeidere? 
Som yrkesfaglærer får du dele 
erfaringen din og bygge videre 
på kompetansen du har. Kvali-
fiser deg til yrkesfaglærer ved 
NTNU!

Du kan velge mellom  
følgende studieretninger:

- bygg- og anleggsteknikk 
- elektrofag 
- helse- og oppvekstfag 
- teknikk og industriell 
   produksjon

Les mer på:  
www.ntnu.no/studier/byrk
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I sommer var det tøffe tak for arbeiderne, 
med arbeidsstart klokken 02.00 om natten.

- I den varmeste tiden av sommeren 
måtte arbeidet utføres på natten, da varmen 
gjorde at takbelegget ble varmt og mykt  
og det fort kunne bli skade på belegget. 
Samtidig unngikk arbeiderne den verste 
varmen på dagtid. Temperaturen kunne 
komme opp mot 50 grader på taket,  
forteller salgs- og markedsansvarlig, Jarle 
Svendsen i Mesterbedriften Byggpartner AS 
fra Sande ≤fjord. Sandefjordsbedriften er 
hovedentreprenøren, med Komplett Tak AS 
som underentreprenør for det nye taket  
på Hamars olympiske storstue. 

Med over 21.000 kvadratmeter tak  
er det mye takbelegg som må på plass. 

Hele 3.400 ruller med takbelegg må  
bæres opp, rulles ut, kuttes, mekanisk  
festes og skjøtes med varme. I tillegg skal 
vinduene på toppen skiftes. Totalt vil 
arbeidslaget håndtere 136 tonn belegg  
fra parker ingsplassen til skipstaket. Først 

med kran til tak, så sjauing og bæring på 
taket. 

Vikingskipet ble bygget til OL på 
Lillehammer og sto klart i 1992. Arkitektene 
bak bygget er Niels Torp og Biong & Biong. 

I følge Svendsen er det et helt vanlig tak-
belegg fra Isola som legges, men valget av 
fargesammensetningen var en utfordring. 

STORJOBB PÅ
VIKINGSKIPET
Taket på Vikingskipet har vært det samme siden 1992, men i sommer og høst legges nytt dekke. 
Hele 21.184 kvadratmeter takbelegg skal legges på det 260 meter lange Vikingskipet.

AV ROGER NYBORG
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Da det var på det varmeste startet arbeidsdagen klokken 02.00 for å skåne arbeiderne og 
belegget for varmen.



Hvorfor var det en utfordring - var det krav 
til fargen på takbelegget?
- Den originale fargen, Olympia Blå, skulle 
gjenbrukes. For å få til dette måtte skiferstrøet 
på takbelegget hentes fra 3 forskjellige skifer - 
brudd i Italia, og da vi først fikk strøet så måtte 
dette blandes sammen slik at de riktige farge - 
nyansene kom fram. Deretter ble det produsert 
testbiter som skulle godkjennes av arkitekt 
Niels Torp, forteller Svendsen, som legger til 
at dette utgjorde en forsinkelse på 14 dager. 

Ferdigstilles utpå høsten
Arbeiderne blir på Hamar en stund. De 
 startet taktekkingen på den vestlige spissen 
av skipet for så å fortsette på østsiden. Til 
slutt ferdigstiller de midtpartiet. Kalenderen  
vil trolig vise godt ut i november når taket  
er ferdig. 

Går arbeidene etter framdrifts planen, eller 
har dere støtt på noen utfordringer utover 
ovennevnte underveis? 

- Prosjektet hat gått som planlagt og ingen 
overraskelser er oppdaget. Vi har med tanke 
på uforutsette værutsikter forsert fremdrift 
med 3 uker, forteller Svendsen, og legger til 
at det er svært god tone mellom alle parter 
i dette. 

- Prosjektet er det tøffeste som noen 
gang er utført og i den forbind else rettes 
det en stor takk til gutta som ut fører arbeid-
ene under de forholdene som er på Viking-
skipet, avslutter Svendsen. ■ ■ ■

Get cover!!!

+ 47 40 00 50 77
Karoline Eggens vei 3, 2016 Frogner
www.hallgruppen.no

PVC PRESENNING:
 › Brukes alle årstider
 › Smidige når det er kaldt
 › Maljer pr. lpm. og alle hjørner
 › Forsteket kant rundt hele presen-

ningen med overlapp i alle hjørner.
 › PVC 600 g/pr. m2. På lager i:  

4X6, 5X7, 6X8 og 6x10 meter

SNØSEIL / LØFTESEIL:
 › Godkjent løftekapasitet: 2500 kg
 › Bruddlast: 17800 kg
 › PP-Duk, miljøvennlig
 › Egenvekt kun 9 kg pr seil, lett for  

en mann å håndtere
 › Egner seg til alle typer løft som: 

sand, singel, isolasjon, hage avfall, 
bark, jord mm.

Haller   -   Telt   -   Event   -   Bygg

og
PresenningSnøseil
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Det er mye tak som skal få nytt belegg på Vikingskipet i Hamar.
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Ønsker å du lese mer om de ulike studietilbudene, så kan du gjør det på denne nettsiden:  
https://www.kompetansenorge.no/bransjeprogram-med-studie--og-opplaringstilbud/

Bransjeprogrammene er skreddersydde 
utdanningstilbud som styres av Kompetanse 
Norge og utvikles i samarbeid med partene i 
arbeidslivet.

– Flere bransjeprogram vil være en god og 
hensiktsmessig måte å møte kompetanse-
utviklingsbehov i arbeidslivet. Her bidrar vi 
med ressurser slik at bransjer og sektorer 
med særlig behov får den kompetansen de 
trenger for å mestre en ny hverdag. Et annet 
viktig mål er at flere ansatte skal få den 
kompetansen de trenger for å bli stående  
i arbeid lengst mulig, sier Sveinung Skule, 
direktør i Kompetanse Norge.

Dette er de nye bransjeprogrammene:
• Reiselivsnæringen
• Varehandelen
• Frisørbransjen
• Mat- og drikkevareindustrien
• Anleggsbransjen
•  Elektro/automasjon-  

og fornybar/kraftnæringen
Målet med bransjeprogrammene er å  
bidra til kompetanseutvikling i tråd med 
bransjenes behov, slik at ansatte kan takle 
omstillinger og være bedre rustet for 
 morgendagens arbeidsliv.

For å støtte de næringene som er hardt 
rammet av koronasituasjonen har partene i 

arbeidslivet og Kompetanse Norge engasjert 
fagskoler, studieforbund og andre opplær-
ingsaktører for å få på plass korte og 
 relevante utdanningstilbud. 

Opplæringstilbudene som tilbys gjennom 
bransjeprogrammene er for ansatte, permit-
terte og ledige i bransjene. Det er kurs og 
videreutdanningsmoduler som kan tas i 
kombinasjon med jobb, og alt foregår via 
nett. Hvis du er permittert, kan du delta 
uten å miste dagpengene dine.

I bransjeprogrammene for kommunal 
helse- og omsorgssektor og industri- og 
byggenæringen er det lyst ut midler til 
 utvikling av nye studietilbud.  ■ ■ ■

BRANSJEPROGRAM 
MED STUDIE- OG  
OPPLÆRINGSTILBUD
Regjeringen har etablert åtte treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling der staten og partene  
i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer.



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



Returadresse: Mesterbrev, Pb 5145 Majorstuen, 0302 OSLO

1116TEKNISK UKEBLAD 1
Produsert av  :

Solceller er mer effektive 
i lave temperaturer. Der-
for er det kjølige klimaet 
i Norge godt egnet for 
solkraftproduksjon.

Solcelleteknologien har vært under utvikling helt 
siden de første solcellene ble framstilt for over 
60 år siden. Men selv om solcelleteknologien 
nå er veletablert, omtales den likevel ofte som 
umoden, og Norge som uegnet og uinteressant 
for solkraftproduksjon.

— Det er mange myter forbundet med solcel-
ler, og en av dem er at det er for lite sol og altfor 
kaldt her i Norge, sier sivilingeniør Carl Chris-
tian Strømberg i Solcellespesialisten. Selskapet 
monterte i fjor over 50.000 kvadratmeter med 
solceller bare på næringsbygg. 

— Norge er på nivå med solcellelandet Tysk-
land når vi ser året under ett, men lokalt vær er 
helt avgjørende. Derfor er Tromsø bedre egnet 
enn Bergen, som bare hadde tre soltimer i hele 
desember, sier Strømberg.

Dessuten er lave temperaturer en fordel, siden 
solcellepanelene blir mer effektive i kaldt vær. 
Varmt vær er faktisk en ulempe.

— Et solcelleanlegg på Hvaler er mer effektivt 
enn et tilsvarende anlegg i Milano. Selv om det er 
mer sol i Milano, er panelene i Norge mer effek-
tive fordi temperaturen er lavere, forklarer han.

BILLIGERE KWH-PRIS ENN FOR 
VINDTURBINER
Det er årsproduksjonen som er interessant, og 
Strømberg forklarer at de gjør en LCOE-analyse 
— levelized cost of energy — for hvert anlegg 
som leveres. Analysen tar høyde for alle livsløps-
kostnader for anlegget, som deles på anleggets 
strømproduksjon gjennom levetiden.

— For næringsbygg ser vi at kWh-prisen er på 
30 øre for for de beste flate takene, og helt ned 
mot 17-18 øre for skrå, sydvendte tak. Det er bil-
ligere enn vindturbiner, sier Strømberg, og legger 
til at deres LCOE-beregninger for solkraft ligger 
langt under kWh-prisen som NVE opererer med.

Generelt er det lite å tjene på å selge over-

skuddsstrøm, så Strømberg anbefaler å installere 
kun for å dekke eget forbruk. Unntaket er der det 
er spesielt gunstige forhold.

— Bønder med store, skrå låvetak mot sør kan 
jo begynne å tjene penger på overskuddsstrøm 
fra første dag, siden det koster dem bare 17 øre 
å produsere en kWh som selges for rundt 30 øre 
på spotmarkedet, sier Strømberg

BLIR IKKE NOE BILLIGERE ENN NÅ
Solcellepaneler har blitt både billigere og mer ef-
fektive de siste årene. Men selv om denne utvik-
lingen skulle fortsette, vil det neppe bli billigere 
å investere i solcelleanlegg i årene som kommer.

— Prisene på solcellepaneler er nå så lave at de 
ligger i et område tilsvarende kvadratmeterpri-
sen på en god del takstein. Selv om prisen skulle 
synke enda mer, vil det spises opp av økte instal-
lasjonskostnader, sier han.

Ifølge Strømberg vil stigende lønnskostnader 
til montørene og prisen på installasjonsmateriell 
gjøre at solcelleanlegg heller vil bli dyrere enn 
billigere i fremtiden. For enebolig utgjør selve 
solcellepanelene nemlig bare 25% av investerin-
gen, mens det for næringsbygg utgjør rundt 50%.

TÅLER NORSK KLIMA GODT
Mange er bekymret for for hvordan det tøffe 
norske klimaet påvirker solcellepanelene, men 
Strømberg forsikrer at de vil takle både stormer, 

harde vintre og annet ekstremvær godt.
— Det er krav om at panelene skal tåle hagl 

på størrelse med golfballer. I prosjekteringen tar 
våre ingeniører høyde for både vindsuget rundt 
bygget og snølasten i den aktuelle kommunen. 
Vi regner også på den økte belastningen på ta-
ket. Et solcelleanlegg er jo også et byggteknisk 
anlegg, og både panelene og taket skal tåle en 
norsk snøvinter, avslutter han.

Anlegget som Solcellespesialisten har montert på Sandbakken miljøstasjon på Hvaler, er mer effektivt enn 
et tilsvarende anlegg i Milano.

— Det er mange myter forbundet med solceller, sier 
Carl Christian Strømberg i Solcellespesialisten.
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