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– Norgeshus gjorde oss oppmerksomme på muligheten,
og vi tente på idéen om å kunne vise frem produktene på
en ny måte, sier Ronny Gundersen. Han er en av mesterne bak
Byggmestrene Magnussen og Gundersen. Sammen med Bygg
mestrene Knudsen og Askautrud er de først med ny teknologi
for å vise rundt i fremtidige boliger ved hjelp av Snapchat.

www.mesterbrev.no

Bruker
Snapchat til
boligvisning
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GODT HÅNDVERK ER
GOD SIRKULÆR ØKONOMI
Regjeringen jobber for tiden med en
strategi for en grønn, sirkulær økonomi
som skal utnytte ressursene våre bedre.
Etter planen kommer den i løpet av
våren 2021.
Det finnes ulike definisjoner på sirkulær
økonomi, men essensen er å utnytte
verdien i ressursene, og holde disse i bruk
så lenge som mulig. I en sirkulær økonomi
er materialene og produktene designet for
lang levetid, og når produktene ikke lenger
kan brukes, skal så mye som mulig av
avfallet kunne gjenvinnes og bli til nye
produkter. På denne måten utnyttes de
samme ressursene flere ganger, og den
samlede avfallsmengden reduseres. Også
forbruksmønsteret vil bli endret ved at
forbrukerne vil få større mulighet til
å ta miljøriktige valg.

Tanken bak sirkulær økonomi ligger i
 jernen av det mesterbrevet står for 
k
– nemlig bærekraft og kvalitet. En mester
leverer produkter av høy håndverksmessig
standard, og hvor det er tatt bevisste valg
når det gjelder bruk av materialer. Dette
gjør at produktene får lang levetid, de
kan repareres og gjenbrukes - og bidrar
dermed også til reduserte utslipp og gi
mindre avfall. Feks. er byggenæringen
løftet frem av EU som en av de viktigste
sektorene for å lykkes med en grønn,
sirkulær økonomi, ved å få material
ressursene til å vare så lenge som mulig.
Mesterne er ofte nøkkelen som skal til
for å få til en grønn utvikling og sirkulær
økonomi, fordi de har den kompetansen
som skal til for å gjøre en slik utvikling
mulig.

I dette bladet kan du bla. lese om
anleggsgartnermestere som lager kompost
av hage- og matavfall til ulike formål.
De tar det som kastes og gjør det til
et nytt forretningsområde som kommer
forbrukerne og miljøet til gode.
I tiden som kommer vil vi se etter
gode eksempler blant mestere og mesterbedrifter på hva dere gjør og hva dere
ønsker å bidra med rundt temaene grønn
utvikling og sirkulær økonomi.
Ta gjerne kontakt med oss!

■ ROGER NYBORG, REDAKTØR
roger@mesterbrev.no

Viktig informasjon legges
først ut på
www.mesterbrev.no

www.mesterbrev.no
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90-ÅRSJUBILERENDE

FRISØRMESTER
Han begynte som fireåring, stående på en skammel mens han tok rullene
ut av håret på gamle damer. Etter hvert tok han over hele salongen.
Nå har Chris Bech Halstvedt 90-årsjubilert.
AV GEORG MATHISEN

Chris og Ann Kristin Bech Halstvedt har feiret 90-årsjubileum.

MESTERN 1 • 2021
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«JEG VAR SÅ HELDIG AT
JEG FIKK VÆRE MED PÅ ET
PRØVEPROSJEKT SOM
BUSKERUD HADDE PÅ DEN
TIDEN, DER JEG LÆRTE
BÅDE DAME- OG
HERREFAGET SAMTIDIG»
CHRIS BECH HALSTVEDT

Han gikk i frisørsalongen i stedet for i barnehagen. Anna Bech startet Bech’s Dame- &
Herrefrisør i Askim i 1930. Da hun ble bestemor, passet hun gjerne lille Chris samtidig.
– Nå har jeg holdt på i 32 år. Men lære
tiden tok jeg på Hønefoss. Ellers hadde jeg
ikke holdt på med dette i dag. Det blir litt
vanskelig å jobbe for familien under lære
tiden, sier Chris Bech Halstvedt.

Utdannet i Chicago
Han utdannet seg på Pivot Point i Chicago.
– Det er en verdensomspennende skole, og
vi bruker samme læreplan i Norge. Da jeg
kom tilbake fra utlandet, var jeg her et halvt
års tid før jeg flyttet på meg. Det var nyttig
lærdom å være ute, sier han.
Frisørsalongen i Askim har søkt internasjonale impulser i alle de tre generasjonene
den har vært i drift. Anna Bech var «Nestle
mester» – en tittel som sveitsiske Nestlé
ga til dem som hadde utdannet seg i kaldpermanent. Datteren Rita Bech tok frisørutdannelsen i Tyskland. Chris Bech Halstvedt,
på sin side, fikk også prøve noe nytt da han
kom hjem til Norge:

En frisørmester har mange muligheter til å lære mer. Chris Bech Halstvedt er også utdannet
hårolog – det må han være for å selge produktene fra svenske Hårologi.

Dame og herre
– Jeg var så heldig at jeg fikk være med på
et prøveprosjekt som Buskerud hadde på
den tiden, der jeg lærte både dame- og
herrefaget samtidig, forteller han. Det ble
et halvt års ekstra læretid, men i dag er han
dame- og herrefrisørmester.
Kona Ann Kristin Bech Halstvedt kom inn
i livet, salongen og styret i 2015. Da var han
på vei til å legge ned salongen og søke
annen jobb. Det var lite motiverende å
arbeide alene hele dagen og ikke ha noen
som spurte «hvordan har det gått i dag?».
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Pusset opp
– Da var det grønn linoleum på gulvet og hvite
vegger. Du følte at du satt på et venterom.
Det var på tide å pusse opp hele salongen,
forteller hun. I dag er salongen moderne og
trivelig, men stoler og speil er de samme.
– Gjenbruk på høyt plan. Det var annen
kvalitet på det vi fikk kjøpt før. Det var dét
som reddet oss da vi måtte stenge ned på
grunn av koronaen, også: Det var mange
utgifter som vi ikke hadde fordi vi eier alt
selv, sier de to.

– Så er det klart at frisøryrket er salg,
også. Du får ikke den biten i en frisørutdannelse, men hvis du ikke selger produktene,
taper du masse omsetning og inntjening.
Det er noe de burde ha lagt inn i utdannelsen. Det er ikke alle som kan klippe, som
kan salg, men de er avhengige av det. Det
er ikke så lukrativt å være frisør i dag,
konstaterer Ann Kristin Bech Halstvedt.
I hvert fall ikke i Askim, mener hun. Selv
brukte hun frisør på Skedsmokorset før hun
gjorde østfolding av seg. Hun forteller om et

Navnet er Bech. Chris Bech. Da salongen fikk en ansiktsløftning,
ble det også nye plakater på fortauet utenfor.

prisnivå i Askim som er det halve av det på
Skedsmokorset.

Parykker
Bech’s Dame- & Herrefrisør leverer også
parykker. Flertallet av kundene skal bare ha
den en kort periode mens de går på cellegift. – Selv om jeg har sett så mange være
gjennom dette, så går det kaldt nedover
ryggen hver gang, sier Chris Bech Halstvedt.
De to forteller om ekteparet som kom
inn lille julaften etter å ha funnet store

Bech’s Dame- & Herrefrisør holder også kundene
i Indre Østfold med parykker.

hårdotter på puten om morgenen.
Vanligvis tar det noen dager å få riktig
parykk, og familien så for seg en hårfattig
julefeiring. Men akkurat denne gangen
hadde salongen én eneste blond parykk,
og den satt som et skudd.
– Ofte er det andre familiemedlemmer
som kommer hit og hjelper til med å
ta avgjørelsen om fasong og farge,
fordi kunden selv ikke klarer å forholde
seg til det, forteller Ann Kristin Bech
Halstvedt.

Siste generasjon
90-årsjubileet er behørig markert i vinter.
Men noen fjerde generasjon kommer det
ikke til å bli i salongen. Mesteren har to døtre
– den ene studerer juss, den andre er helsefagarbeider med planer om å bli sykepleier.
– De hadde såpass mye atopisk eksem da
de var små, så de fikk klar beskjed om at de
måtte gjøre noe annet, forteller Chris Bech
Halstvedt. ■ ■ ■
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Olaf Haugland smiler bredt over å ha
fått Kragerø kommunes håndverkerpris.
I bakgrunnen er den forgylte hammeren
han fikk da bedriften rundet 30 år.

Han har ført femti lærlinger
frem til svennebrev. Nå har
byggmester Olaf Haugland fått
håndverkerprisen i Kragerø.
AV GEORG MATHISEN

ÅRETS

HÅNDVERKER
Han er beskjeden i kommentarene. – Dette
er en årlig pris som de har gitt ut i flere tiår,
i utgangspunktet til en som har utmerket
seg på noen måte. Men hvis en har drevet i
en lengre periode, har en jo utmerket seg,
sier Olaf Haugland.

Noen blir
Han har drevet eget firma i 35 år. Hele tiden
har han passet på å bidra til rekrutteringen:
– Vi har bestandig hatt lærlinger. To–tre
lærlinger stort sett hvert år. Gjennom 35 år
blir det ganske mange som vi har lært opp,
konstaterer han.
Noen av dem har han med seg ennå.
– Men vi ville vært et veldig stort firma hvis
vi skulle beholdt alle sammen. Noen har tatt
videreutdanning, noen har startet eget
firma, men vi har også dem som har vært
her helt siden de var utplassert fra skolen,
gjennom læretiden, svennebrev og jobbet
videre. Vi har en på kontoret nå som holder
på å ta mesterbrev og en byggeleder med
både mesterbrev og ingeniørutdannelse,
forteller Haugland.
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Alle har bestått
Det er Kragerø kommune som deler ut
håndverkerprisen, sammen med kulturprisen
og byggeskikkprisen. I tillegg til den stolte
lærlinghistorien trekkes de store bidragene
til verdiskapningen i kommunen frem som
begrunnelse. I dag har Byggmester Olaf
Haugland 16 ansatte, pluss to utplasserte
skoleelever som også arbeider litt deltid
når de ikke er på skolen.
– Det som er moro, er at det er ingen av
lærlingene som har strøket på prøve noen
gang. Alle har bestått, og noen har bestått
meget godt. Det gjør også sitt til at vi lettere
rekrutterer nye lærlinger, sier byggmesteren
selv. Han har vært styreleder i Vestmar
Opplæringskontor for bygg og mekaniske
fag, og han er full av ros til Kragerø videregående skole.
– Vi har godt samarbeid med skolen. Vi
har elever utplassert her, og da får vi prøvd
dem ut litt før vi skriver lærekontrakt. Det er
noen som bør finne noe annet å drive med,
men det finner de ut selv, også. Da er det
greit at de ikke bruker opp hele ungdoms

tiden på noe som ikke passer, poengterer
han.

Mest småhus
Når byggmesterbedriften får en ny lærling,
blir han eller hun plassert sammen med en
av de erfarne tømrerne.
– Så lager vi en opplæringsplan og prøver
å få dem med på det meste av det som de
skal gjennom i læreplanen. Det er mange
deler av hus og bygg som det skal trenes
på, sier Haugland.
Han har varierte oppgaver å sette lærling
ene til:
– Vi driver hovedsakelig med småhusbygging,
og også alt mulig av tilbygg, rehabilitering og
vedlikeholdsarbeid. Det gjør at de kommer
borti det aller meste i løpet av to års læretid.
Den andre partneren som Haugland gjerne
roser, er Byggmesterforbundet. – Det er en
viss markedsverdi i å kunne reklamere med
mesterbrevet, og i byggmesterforbundet i
Telemark og på landsplan er det samhold,
påfyll av kunnskap og oppgradering. Dette
er jeg nesten avhengig av. Skal du være

Under kontorene har byggmesterbedriften funnet rom for et lite visningsrom der han først og fremst kan presentere
hva Konsmohus har å tilby.

alene og finne ut av alt selv, blir det slitsomt.
Gjennom de 35 årene som vi har drevet firma,
har det forandret seg mange byggeregler og
forskrifter. Det er mange feller å gå i hvis en
ikke passer på, sier han.

Konsmohus i 30 år
Byggmester Olaf Haugland er forhandler for
Konsmohus. – Vi har faktisk samarbeidet i

30 år. Det er et byggesystem som er rasjonelt og greit å selge. Det er veldig greit å
kunne støtte seg litt på en større aktør. Alle
underleverandørene er fra Kragerø, understreker han.
Konsmohus er best kjent for eneboliger i
tradisjonell stil, men har også sin egen serie
med funkismodeller. – Flere og flere etterspør mer moderne uttrykk. Samtidig har vi

verneplaner som gjelder for Kragerø
sentrum. Slik er det i de fleste byene i
Europa: Det er et gammelt sentrum som folk
trekker til fordi det er koselig, og så kan de
gjerne bo i en firkantet kasse på utsiden
av sentrum, smiler Olaf Haugland. ■ ■ ■

MESTERLIG
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SAMLER KOMPETANSE

UNDER SAMME HUS
De samler seg for å gi kundene alt på ett sted. Seks firmaer
har flyttet sammen i Byggfaghuset på Nøtterøy.
AV GEORG MATHISEN

Tre byggmesterbedrifter, rørleggermester,
byggtapetsermester og installatør. I firmaene
sine har de også med seg murer, flislegger
og anleggsgartner. De har kontorlokaler
sammen og møter kundene sammen. – Ta
kontakt, vi fikser resten! oppfordrer de seks
bedriftene på den felles nettsiden sin.

få profilert oss litt ut, så synes vi det er gøy
å se hvordan markedet reagerer, sier Sanner.
– Veldig mange nye kunder bruker nett.
Der må vi prøve å få fanget dem inn mot
oss. Vi ser på forskjellige løsninger for å få
det til. Kanskje de kan bestille befaringer
med åpen løsning for å få oppdraget forhåndskalkulert? Vi får vurdere markedet.

Sammen på nett
Det har fått navnet Byggfaghuset. – Det har
vært håndverksfag i huset tidligere, også.
Men så ble det litt forandringer, og da fant
vi ut at vi skulle sette et lokalt stempel på
bygget, forteller Marius Alfheim Sanner. Han
er prosjektleder for Byggfaghuset og en av
to mestere i Nøtterøy Rørservice.
Selve huset ligger på Skallestad på østsiden
av Nøtterøy. – Vi er jo ikke de første som
gjør dette, men vi tenkte vi skulle lage det
som et konsept. Vi startet med nettside og å

Skjemafellesskap
De seks bedriftene er selvstendige, og
de arbeider som de fleste andre i bygge
næringen: Med samarbeidspartnere som kan
variere fra prosjekt til prosjekt.
– Men vi prøver å holde ting på huset. Så
vet alle hvordan de andre tenker og hvordan
fremdriftsplanene er. Det er også viktig for
bygget: Vi skal klare å få gjort en god jobb
og å få levert et godt produkt til riktig pris,
understreker Marius Alfheim Sanner.

HER ER
PARTNERNE:
De seks i huset er:
• Alt Installasjon Nøtterøy
• Byggefirma Svindal
• Byggmester Jon O. Nyvoll
• Færder Maling & Belegg
• Norgeshus Saga Byggentreprenør
• Nøtterøy Rørservice

Rørleggermester Marius Alfheim Sanner
tar imot oppdrag for både maler,
byggmester og elektriker.
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Alle bedriftene sitter med sine egne
systemer nå, men prosjektlederen ser for
seg at de skal begynne å arbeide sammen
med mappestrukturer og standardskjemaer.
– Hvis du for eksempel trenger en baderomsoppussing, kan vi ha en fast FDV-mal som
ligger klar slik at vi slipper å bruke masse
tid hver for oss på å lage mye av det
samme, sier han.

Dokumentasjon
– Så må vi få den dokumentasjonen og det
vi leverer, relevant for kunden slik at noen

gidder å åpne den. Kundene får så mye
papirer og bare dytter dem bort. Det er
relativt uinteressant for den vanlige beboer
å lese om alle tekniske godkjenninger
på diverse rør og komponenter, medgir
Sanner.
Der kan det bli en forandring. Når folk
skal selge boligen, vil de ha dokumentasjon
på arbeidet som ble gjort for noen år
siden.
– Det er et nyttig verktøy for en huseier.
Det kan forenkle mye å vite hvilket produkt
du har når du skal spørre om service.

Samarbeidspartnerne har kjent hverandre
lenge. De arbeider over store deler av Vestfold. 35–40 ansatte arbeider ut fra lokalene
på Skallestad når det ikke er korona.
– Da vi satte sammen Byggfaghuset, var
vi enige om at det måtte være en av oss
som ikke er byggmester, som tar imot
oppdragene, slik at vi deler broderlig,
sier Sanner. ■ ■ ■

Nøtterøy Rørservice er et av
firmaene som allerede eide
lokalene som er blitt til
Byggfaghuset. Marius Alfheim
Sanner er medeier.
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VISER RUNDT I HUSET

FØR DET ER BYGD
To mossebedrifter er først i Norge med å vise boligkunder rundt i hus som ikke er bygd ennå.
De har hatt over 2200 på virtuell visning.
AV GEORG MATHISEN

De er først med ny teknologi
– byggmestrene Ronny Gundersen (fra venstre),
Henning Magnussen og Jørgen Knudsen.
– Norgeshus gjorde oss oppmerksomme på
muligheten, og vi tente på idéen om å kunne
vise frem produktene på en ny måte, sier
Ronny Gundersen. Han er en av mesterne
bak Byggmestrene Magnussen og Gundersen.
Sammen med Byggmestrene Knudsen og
Askautrud er de først med ny teknologi for
å vise rundt i fremtidige boliger ved hjelp av
Snapchat.

Uten 3D-briller
– Det som er moro, er at du trenger ikke
3D-briller. Du tar det rett via telefonen. Så
får du et inntrykk av hvordan boligen ser
ut på tomta, og du kan gå inn i boligen,
forklarer Gundersen. Han synes det er gøy
å være først ute med noe helt nytt.
Mens Magnussen og Gundersen kjøpte
tomten, er det Jørgen Knudsen i Knudsen
og Askautrud som er raceren på teknologi:
– Vi har fått laget en Snapchat-kode, og
den kan vi bruke til andre prosjekter senere.
I neste omgang er tanken å få utviklet visningen slik at vi kan få inn møbler i boligen,
forklarer han.

Snapchat-sponsing
Begge de to byggmesterbedriftene i Moss er
Norgeshus-forhandlere. Da planene ble lagt
for det som skal bli Tunet Boligsameie, ville
de få til et ordentlig samarbeid i stedet for å
risikere å bli harde konkurrenter. Hvis salget
går bra, blir det for mye arbeid for den ene
av de to alene, og da vil de heller samarbeide enn å leie hjelp.
– Så har Snapchat støttet markedsføringen
vår. Dette er nytt for dem, også, forteller
Henning Magnussen.
Det som gjøres, er at både skiltene på
den fremtidige byggeplassen og annonsene
i avisene er utstyrt med Snapchat-koder.
Så avfotograferer den potensielle kunden
koden. Da kommer huset opp på skjermen
i 3D-utgave med mulighet til å se seg rundt
både innvendig og utvendig.

12
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Foto: Norgeshus

Markedssjef Jonny Svarliaunet i Norgeshus
(til venstre) og norgessjef Steffen Rabben
i Snapchat bruker byggefeltet i Moss som
test på ny teknologi.

Tunet Boligsameie skal bygges i Sydskogen, noen kilometer øst for Moss sentrum.

To varianter
– Visningen er skalert i to størrelser. Den på
byggeplasskiltene får du opp i fullversjon.
Den i annonsene kommer i en liten versjon
som du kan ha foran deg på bordet, forteller
Ronny Gundersen.
Nå bruker de to byggmesterbedriftene
visningen på sitt eget prosjekt, før boligene
er solgt. – Vi kan også bruke det hvis
kunden har en tomt, til å plassere huset og
vise hvordan det blir seende ut på tomta,
forklarer Jørgen Knudsen.
De to firmaene innrømmer at de ikke har
vært spesielt gode til å markedsføre seg på
sosiale medier. De er blitt bedre. – Denne

løsningen er stort sett beregnet på den
yngre garde, sier Henning Magnussen.
– Ser vi at den gir lønnsomhet for kunden,
vil vi bruke den videre, og dette vil være mer
og mer attraktivt etter hvert som det blir
utviklet, mener Jørgen Knudsen.

Få vil på visning
Markedssjef Jonny Svarliaunet i Norgeshus
omtaler den virtuelle visningen som å stikke
tåen i vannet og kjenne på temperaturen.
– Det er mange som snakker om VR og
virtuelle visninger. Men det er et stykke frem
ennå til folk driver og har med seg briller
rundt for å oppleve ting.
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I disse koronatider er det dessuten de
færreste som har lyst til å komme på faste
visningsleiligheter og visningshus, sier han.
Svarliaunet konstaterer at nesten tre
millioner i Norge har Snapchat på telefonene
sine. 40–50 prosent av dem som har passert
60 år, har også appen.
– Da er dette et verktøy der de ikke trenger
å ta med seg noe ekstra. Mobilen har de
uansett. Så får vi se om det gir noen effekt
eller om det er mest gøy, sier markedssjefen.

4500 visninger
Han forteller at Snapchat-presentasjonen
hadde 4500 visninger i slutten av januar:
– Det er 2212 mennesker som har vært
innom. Det betyr at de som har fått den,
har brukt den ti ganger i snitt. Vi har satt
et geografisk avgrenset område rundt boligfeltet, slik at folk i Trondheim, for eksempel,
ikke vil få den opp.
Han konstaterer at det er åpenbart at
langt fra alle de 2000 har vært på tomta for
å se. – Men vi har betalt visning i tillegg, slik
at du kan få det opp på Snapchat når du er i
området, forteller Jonny Svarliaunet. ■ ■ ■

Gundersen, Magnussen og Knudsen samarbeider i stedet for å konkurrere om mulige
Norgeshus-kunder.
Illustrasjon: Norgeshus

Skiltene på byggeplassen sender kundene til
den store versjonen av visningen, mens de
også kan få en mindre versjon gjennom
annonsene for prosjektet.

Slik presenteres løsningen i markedsføringen,
med en 3D-modell av boligen som vises
sammen med det virkelige terrenget.

14
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PREMIEREDAGER
VELKOMMEN TIL PRØVEKJØRING

LEASINGKAMPANJE

3.211,-

Ekstremt høyt
utstyrsnivå

Sterke
spesifikasjoner

Klasseledende
sikkerhet

PR MND EKS MVA

* 4 dørs premium automat Black Edition inkl. Vinterhjul.
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.

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 setejustering, skinnratt,
skinnseter ekstra komfort, kollisjonsvarsling (FCW), nødbrems (AEB), trafikkskilt gjenkjenning (TSR), intelligent fartsbegrenser
(ISL), filholder (LKAS), filskiftevarslingsystem (LDWS), opptil 8 høyttalere og mye mer.

VELG MELLOM
Pick-UP
Black Edition
Trooper
Magnum
Arctic Truck

Endelig er nye Isuzu D-Max her. Norsk motorpresse har latt seg imponere.
Nå er det din tur til å oppleve nye Isuzu. Les mer på isuzu.no

Introduksjonspris fra kr 449.900,- inkl mva. (herav mva kr 73.482,-)

Tøffest i klassen • isuzu.no

FÅR LO-STØTTE
TIL MESTERBREV
Egentlig skulle Pawel Czynsz bare til Norge for å tjene litt ekstra penger til bryllup. 14 år senere bor han på
Sola og tar mesterbrev med støtte fra et fond som han aldri hadde hørt om.
AV GEORG MATHISEN

– Jeg kom til Norge på en veldig spesiell dag.
14. februar 2007. Valentinsdag, sier polske
Pawel Czynsz.
For mange andre er kanskje ikke dagen
så spesiell. Men han kom til Norge fordi han
skulle tjene penger til et skikkelig bryllup. Da
passet det ekstra godt at det var valentinsdag.

Bas før fagbrev
– Jeg var innleid i Protan i et halvt år. Så ble
jeg ansatt i august samme år, forteller han.
Han begynte som hjelpemann, kostet og
ryddet etter andre. Han avanserte snart til
taktekkerjobb, og året etter var han bas
allerede før han var ferdig med fagbrevet.
– Prosjektlederen kastet meg ut på dypt
vann. Jeg var bas da Avinor bygde på fly
plassen på Sola, forteller han.
Samtidig kom kona til Norge, og begge
begynte å lære språket på Folkeuniversitetet.
En viktig og riktig avgjørelse, fastslår han i
ettertid.
– Fagbrevet var ganske enkelt. Det eneste
jeg var redd for, var den skriftlige testen, sier
han og snakker varmt om hvor viktig språket
er for å komme videre. – Gjennom livet
åpner det seg mange dører. Hvis du kan
språk, åpner du de fleste!

Vil videre
I Protan arbeider han fortsatt. – Jeg var den
første utenlandske med fagbrev her i firmaet,
forteller Czynsz. For to år siden begynte han
å tenke på at han ikke kan arbeide på taket
hele livet. Han spiller fotball, sykler og trener
ivrig, men arbeidet er tungt, og det er ikke
sikkert helsa holder helt til pensjonsalder.
– Når du spiser middag, vil du ha litt
dessert også. Jeg var sulten og bestemte
meg for å gå videre, sier han.
Dermed bestemte han seg for å ta mesterbrev. Det var vanskelig til å begynne med.
Fire strake timer om økonomi, finansiering,
analyse og firma ble en tøff start. – Men jeg
klarte å rydde hodet, og nå elsker jeg å gå
på det kurset, sier han.
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Pawel Czynsz var første utenlandske medarbeider med fagbrev hos Protan i Stavanger.
Nå tar han mesterbrev. – Har du mål i livet og løfter deg opp, så blir du ikke utbrent
så tidlig, sier han.

«Ukjent» fond
Det koster, men arbeidsgiveren er med og
spleiser. Og så fikk han støtte fra uventet
hold, også:
– Jeg er tillitsvalgt i fagforeningen. Så var
det en kar som sa til meg at «vi har fond».
Det er ikke så mange som bruker det, og jeg
visste ikke om det. Men jeg fylte ut et enkelt
skjema og fikk 13 500 kroner i støtte, forteller
han.
– Jeg har sagt til fagforeningen at de må
lage noen annonser på dette. Folk vet ikke
om det.

Stipend til 268
Rådgiver Jadwiga Zarzycka i LO forteller at
268 medlemmer fikk stipend til yrkesmessig
videreutdanning i fjor. I tillegg til mesterbrev
kan det dreie seg om alt fra høyskole eller
universitet via teknisk fagskole til videre
gående skole.
– LOs utdanningsfond startet i 1992, og
det er blitt mer og mer kjent. Fondet er
generelt for alle forbundene våre, sier
Zarzycka.

Storsykehus
Pawel Czynsz snakker gjerne om at han
mener det er viktig og riktig å organisere seg:
– Jeg hører ofte at folk klager på byggeplass. Da spør jeg: «Er du organisert?» Ja, de

Pawel Czynsz beskytter byggene sine mot vått vær i Rogaland.

jobb. Vi har aldri hatt en så stor jobb. Blir
det et godt prosjekt, vil jeg tro at det blir
mye mer jobb på oss i fremtiden, sier
Czynsz. ■ ■ ■

må betale for det, men det er lønnsomt,
sier han.
Nå skal han lede taktekkerne fra Protan
på Norges største byggeplass. – Det nye
sykehuset i Stavanger er en kjempestor

Utleiekraner til ditt prosjekt – fleksibel til bygg og industri

tlf 939 50 100 www.klaas.no

www.4rent.no

Utleie og salg
Kongsvingervegen 6, 2040 KLØFTA

K21-30TSR utleiekran
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PRESIDENTEN ER

RØRLEGGERMESTER
Foto: Røde Kors

Han reddet liv på rørleggerjobb. Rørleggermester
Thor Inge Sveinsvoll har gått hele veien fra frivillig 15-åring til president i Norges Røde Kors.
AV GEORG MATHISEN

Listen over forgjengere oser av
titler og status: Statsminister,
høyesterettsdommer, jernbanedirektør, admiral, direktør, statsråd. Og nå: En lys levende
rørleggermester.
Vanligvis henter Norges Røde
Kors presidenten sin utenfra.
Thor Inge Sveinsvoll fra Bryne er
noe så uvanlig som en president
som har begynt som frivillig og
gått gradene i organisasjonen.

Når dagens Røde Korspresident får på seg
rød jakke, er det ikke bare
til ære for fotografene:
Han har snart 40 år bak
seg i organisasjonen.

Organisasjon først
Men hvordan blir rørleggeren
organisasjonsmann? – Det var
motsatt, sier Sveinsvoll. – Jeg er
organisasjonsmannen som ble
rørlegger!
Han begynte som frivillig i
Røde Kors som 15-åring, nemlig.
Han følte seg godt mottatt, og
etter hvert var det også der han
traff kona. Gode argumenter for
å fortsette, med andre ord.
– Her på Bryne var det Røde
Kors som drev førstelinje ambulansetjeneste. Det fascinerte jo,
forteller han. Ambulansesjåfør
kunne han bli som 18-åring.
Men ikke på heltid:
– Jeg hadde en far som drev
rørleggerbutikk på Bryne og en
bestefar som var rørlegger. Jeg
skal ikke si at det var forutbestemt, for det var det ikke, men
det var et yrke der jeg følte at
jeg visste hva jeg gikk til.
Dermed begynte han å arbeide
hos faren. – Jeg var rørlegger fra
7 til 15 og ambulansesjåfør med
hjemmevakt hver tredje uke fra
17 til 5. Det ble en vane og en
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livsstil. Jeg måtte gå hjem fra
jobb klokken tre, for da skulle
jeg på vakt, forteller han.

«Tror hun er død»
Noen ganger måtte rørlegger
Sveinsvoll og ambulansesjåfør
Sveinsvoll ut til samme adresse.
– Som ambulansesjåfør får en et
annerledes bilde av folks liv,
konstaterer han. Den mest
spesielle opplevelsen var den
gangen rørleggeren kom på jobb
til en bonde på Jæren:
– Han spurte om ikke jeg var i
Røde Kors. Så sa han at «mor
sitter i stua, og jeg tror hun er
død». Da slipper du rørtangen

og vrir hodet om til «ambulanse
sjåfør». Jeg fikk sett damen og
sikret frie luftveier; det var dét
som skulle til. Det lille grepet
med to hender som er forskjell
på liv og død, forteller han.

Viktig førstehjelp
Han forstår ikke at ikke alle lærer
seg livreddende førstehjelp. Ikke
minst for bygghåndverkerne er
det viktig – de som både arbeider
i et miljø der de kan trenge det
for egen del og som besøker så
mange mennesker.
Og moren til bonden? – Hun
ble kjørt til legevakt og levde i
mange år etterpå. Det er noen

fordeler å kunne begge deler,
sier Thor Inge Sveinsvoll.
Da han var ferdig med svennebrevet, tok han fatt på mesterbrev, også. Først full jobb, så
undervisning fire dager i uken i
Sandnes, så ambulanse. – Jeg er
glad for at jeg var ung. Jeg husker
da jeg kom hjem etter den fjerde
heldagseksamenen at jeg sa at
«hvis jeg stryker, skal jeg ikke ta
den på nytt», smiler han.

Kommunejobber
Mesterbrevet fikk han som 21åring. Da fikk han vite at han var
landets yngste rørleggermester.
Etter militærtjenesten – i saniteten,

Yrkesmessig har han måttet
legge bort rørtengene, men
Røde Kors-president Thor Inge
Sveinsvoll kan fremdeles
bruke verktøyet sitt.

Håndverkerens Våtroms
Veileder i digital versjon
NÅ OGS
Å
ENGELS PÅ
K!

naturlig nok – og noen år i
firmaet hos faren søkte han jobb
som rørleggerkontrollør i Stavanger
kommune. Kravet for å komme i
betraktning, var nettopp mesterbrev. I dag snakker han ennå om
spennende jobb og en sjef som var
veldig opptatt av at han skulle få
oppdatere og videreutdanne seg.
– Da jeg hadde vært i Stavanger
kommune i ti år, fant jeg ut at
jeg hadde lyst til å bli skitten på
hendene igjen. Da begynte jeg
og en kamerat et foretak som
hovedsakelig drev med eiendomsutvikling, og så hadde vi rørleggeravdeling på si. Så var jeg daglig
leder for ambulansetjenesten til
Røde Kors på Jæren. Da var vi vel
35 ambulansesjåfører som jeg
hadde arbeidsgiveransvar for.
Til slutt sa ryggen stopp. Han
måtte gi opp rørleggerarbeidet.
Han begynte som byggesaks
behandler i hjemkommunen Time.
Nok en gang en jobb han var
fornøyd med og med mye å lære.

Legens ordre
– Så gikk ikke det lenger, heller.
Jeg måtte ha enda en ryggoperasjon. Da fikk jeg beskjed på
smerteklinikken om at jeg måtte
gjøre to ting. Det ene var å
kjøpe hund så jeg kom meg ut.
Det andre var at jeg måtte finne
noe å fylle hodet med!
Det første var vanskeligst.
Thor Inge Sveinsvoll hadde alltid
vært redd hunder. – Men det
hjalp ikke helt å ha katt, så vi
kjøpte oss hund. Til ungenes
store glede. Og så stilte jeg som

distriktsleder for Røde Kors i
Rogaland, forteller han.
Han fikk tillit i flere verv, og da
det nærmet seg landsmøte, ble
han spurt om å stille som visepresident. – Jeg var jo smigret.
Det er det høyeste et «vanlig
medlem» kan bli valgt til, sier han.
Slik er det ikke lenger. Da
valgkomitéens innstilling ble
offentlig, begynte nemlig noen
å se etter andre alternativer til
president. De så til Jæren.
– Da ble det en hæl i bakken
og et familieråd. Frem til da
hadde det egentlig vært helt
utenkelig, fastslår Sveinsvoll.

Leder 43 000
Det ble benkeforslag, kampvotering, og så sto rørleggermesteren
der som øverste leder for 43 000
frivillige. I organisasjonen som
han har brukt hele livet i.
Da han besøkte de frivillige som
stilte opp etter raset i Gjerdrum,
så han fordelen av å ha vært ute
en vinternatt før. Han forsto hva
de snakket om og skjønte språket.
I ettertid tar han med seg lærdom
om hvordan slik innsats kan
organiseres enda bedre.
Og så har han litt faglig nytte
av rørleggerbakgrunnen sin i
Røde Kors, også: – Norges Røde
Kors har en svær internasjonal
avdeling, peker han på. Så har
landene fordelt litt oppgaver seg
imellom. – Norge er blitt flinke
på vannforsyning og avløpshåndtering. Det er spennende for
meg! konstaterer Røde Korspresidenten. ■ ■ ■

Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) i
nettutgave kan nå bestilles på hvvbok.no
• Unngå feil og skader på bad. Bygg riktig 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.
Riktige bad, etter gjeldende regelverk, med
Håndverkerens Våtroms Veileder.
Bestill på: www.hvvbok.no
Årsabonnement medlem: kr. 950.-. Ikke-medlem: kr. 1.300,-.
Abonnement gir tilgang til både norsk og engelsk versjon!
RIKTIGE BAD

H
V

V

Håndverkerens
Våtroms Veileder
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BYGGMESTEREN

OVERTAR I SKJÆRGÅRDEN
Da det ble strengere restriksjoner
på å bygge i skjærgården, forsvant
de store entreprenørene. Det åpnet
et helt nytt marked for Bygg
mesterfirma Egil A. Myrstrand.
AV GEORG MATHISEN

– Jeg har aldri hatt marked der før. Men nå
som det er blitt vanskeligere å gjøre noe
som helst i skjærgården, er de store blitt
borte. Dermed er det marked for meg som
er mindre, sier byggmesteren, som driver
tremannsbedrift i Kragerø.
– Nå har folk heller begynt å gjøre mer
ombygginger, moderniseringer og mindre
jobber, forteller Myrstrand. – Dette er litt i
tråd med det som jeg alltid har brent for:
Å bevare den gamle, fine bebyggelsen.

Fredet sentrum
Egil A. Myrstrand er vant til å arbeide med
tradisjonene, nemlig. Han har hatt mange
bygg i Kragerø sentrum.
– Bykjernen er fredet, og det er veldig
lite her av den moderne byggestilen. På Øya
har det kommet litt nymoderne som bryter
veldig, sier han. Øya er bydelen på den
andre siden av Bysundet fra bykjernen.
– Jeg trives med utfordringer. Det er veldig
moro å kunne være med og beholde stilen
og sørge for at gamle Kragerø fremstår som
gamle Kragerø, sier han og forteller om hvordan byen er bygd opp etter bybrannene i
1711 og 1886.

med bæring og dårlig gulv. Ofte må han lage
en helt ny konstruksjon inni den gamle.

Bar og bad

«Kjendisprosjekt»

Det er ikke langt fra å pusse opp gamle
trebygninger til å bygge nye barer i tre.
– Jeg har hatt mye med restauranter å
gjøre. Jeg har vel bygd noe sånn som fem
barer fra bunnen av. Da går det mye i edeltre, eik og sånne fine produkter. Det er
moro å gjøre det helt fra starten til du har
et sluttprodukt som er klart til å servere på,
konstaterer Myrstrand. Materialene får han
gjerne fra en lokal gårdssag.
Byggmesterfirmaet stiller også med
spisskompetanse på bad. Det kan være en
utfordring å få til moderne bad i gamle hus.
Sjefen beskriver mange potensielle problemer

Det er ikke bare bad som sørger for store
endringer i gamle hytter. Nå holder Myrstrand
på med det som han snakker om som «noe
som er blitt kjendisprosjekt her i Kragerø». Det
er en av de eldste hyttene på Bærø rett utenfor
byen. Kjendisfaktoren er det eier Jon Almaas
som står for, mens faren hans, arkitekt Øyvind
Almaas, er en god medspiller for byggmesteren.
– Tidligere har folk hatt lyst til å bygge
på og heve hytta, men vi har gått ned. Alt
er tømt innvendig, sier han og forteller
om mange smårom og lav takhøyde.
Arbeidet hans har ført til mye heder
– blant annet to restaureringspriser. Og nå
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er Andrea Bjordam, som er lærling i firmaet,
kåret til årets lærling i Vestfold og Telemark.
Myrstrand får ikke fullrost lærlingen sin for
iver og dyktighet.

Båtbyggmester
Skjærgårdsbyggmesteren er ikke bare opptatt av hus – han arbeider med båt, også.
– Jeg har et prosjekt nå med en båt som
skal renoveres. En 53-fots Hatteras fra 1969;
en amerikansk flybridge-båt. Der er det en
god del treverk, og samtidig glassfiberarbeid.
Det blir litt snekkerglede, samtidig som det
er veldig spennende og utfordrende, sier han.
– Ofte er det føringsveier til ledninger
som må ses på for i det hele tatt å få plass.
Jeg må lage konsoller og detaljer som matcher
dem som er der fra før. Du trenger jo en del

Håndverkeren og rådhuset
er gode eksempler på de gode,
gamle bygningene som Egil A. Myrstrand
liker ekstra godt å arbeide med.

På Øya i Kragerø ligger en spesiell
enebolig med prisbelønt hage. Egil A.
Myrstrand har blant annet laget porten.

Lukkemekanismen
på porten har bygg
mesteren fått laget
fra grunnen av.

verktøy som er litt spesielt til en sånn
type jobb, sier han.
Selv har han båt fra 1985, den gangen
Glomma Papp hadde sin egen båtdivisjon.
Han har oppgradert det meste. – Nå
holder jeg på med å gjøre om en del av
innredningen til sittegruppe, og så utnytter
jeg området under sittegruppen til å lage
en liten sykkelgarasje. Knærne mine svikter,
så da bruker vi sykler på land, forteller Egil
A. Myrstrand. ■ ■ ■

Den tidligere garnbua ble bygd om til
tomannsbolig – da hevet Myrstrand hele
huset en halv meter. – Vi brukte bare jekker,
ikke store kranbiler, forteller han.
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FRA UFØRE
TIL EGET FIRMA
Egentlig skulle de hatt uføretrygd. Thorbjørn Thevik og Dag Hjalmar Haugaard driver varmepumpeservice
i stedet. – Hadde jeg ikke begynt med dette, tror jeg ikke at jeg hadde levd i dag, sier Thevik.
AV GEORG MATHISEN

Om kroppen gjør vondt, har de det moro når de møtes. Dag Hjalmar Haugaard og Thorbjørn «Tobben» Thevik driver firma i stedet for å
heve trygd.

Etter et langt yrkesliv til sjøs måtte
han gå på land i 2002. Kjøle
maskinisten ble ufør. Tilværelsen
som trygdet gjorde vondt verre
for Thorbjørn «Tobben» Thevik.
– Det er tøft når du vil jobbe,
men ikke kan, sier han.

Arbeidet gratis
Vendepunktet kom da han skulle
ha seg varmepumpe. – Før selg
eren gikk, hadde jeg fått prutet
ned varmepumpen til innkjøpspris, lånt verktøy av ham og
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montert den selv, forteller
Thevik.
Resultatet var at han fikk
spørsmål stadig vekk om han
ikke kunne hjelpe til litt. – Jeg sa
nei, for jeg var jo trygdet. Men
til slutt var det ikke igjen flere
prosjekter som jeg kunne gjøre
hjemme. Da sa jeg at jeg kunne
hjelpe til gratis. Jeg kjente med
én gang at dette var noe som
virkelig passet meg. Endelig
gledet jeg meg til å stå opp
igjen, sier han.

Han snakket med Nav og fikk
beskjed: – Registrer deg! Du er
jo så flink!

Yrkesskadet mester
Det endte med eget firma.
Tobben’s Varmepumpeservice.
Lenge var det en enmannsbedrift. Det var til tider tungt, men
både den psykiske og den
fysiske helsen ble mye bedre.
Så, for to og et halvt år siden,
ansatte han en kollega. Siden
har firmaet vokst raskt – og nå

har han fått med seg en daglig
leder som også skulle vært ute
av yrkeslivet:
– Jeg hadde en yrkesskade.
Jeg ble gassforgiftet i 2003 på
et anlegg, forteller Dag Hjalmar
Haugaard. Han har arbeidet med
kjøleanlegg og varmepumper
siden 1993. Da han ble syk, om
skolerte han seg og tok mesterbrev i kulde- og varmepumpemontørfaget.
– Tobben og jeg traff hverandre da vi var litt nede begge

Haugaard og Thevik plukker gjerne fra hverandre nye produkter og
har til og med laget montasjeanvisning for en av leverandørene sine.

to. Vi tenkte at «nå må vi finne
på noe sammen». Vi tenker
veldig likt. Og uansett helseut
fordringer, så gir vi oss ikke, sier
Haugaard.

Vokser på arbeid
Nå har Sarpsborg-firmaet satset
på flere som ikke kan arbeide
100 prosent. – Folk vokser på
å komme i arbeid, sier Thevik.
– Vi har flere med helseutfordringer som jobber her, forteller
Haugaard og forteller om en
kollega som elsker å være på
jobb.
– Vi må sende ham hjem når
han begynner å bruke krykker
på jobben. Det er lov å ta seg
en time-out og jobbe etter
hvordan formen er. Vi sender
hverandre hjem innimellom,
også, sier Thevik og Haugaard.
– Det har lønt seg at vi har
slått oss sammen og blitt en
lokal mesterbedrift. Det gjør at
vi får flere henvendelser fra
kunder som er mer opptatt av
kvalitet. Så driver vi og opp
daterer oss hele tiden med kurs.
Vi oppdager noe nytt hver
eneste dag, fastslår de.

Lærling og faglærte
Tobben’s får ofte inn nye produkter om ikke er solgt i Norge
tidligere. Utviklingen går fort. Da
blir de automatisk testbedrift for
leverandørene sine. De driver
kontinuerlig selvutvikling, som
de lærer opp utplasseringselever

og ansatte, og nå arbeider de
også for å bli opplæringsbedrift.
– Rekrutteringen er håpløs i
dette faget. Det ser ikke ut som
foreldrene vil at ungdommene
skal bli fagarbeidere. Vi gjør en
viktig jobb for samfunnet, men
hvis vi ikke får flere som er
interesserte i faget, vil det dø
ut en vakker dag, advarer Dag
Hjalmar Haugaard.
Mesterbedriften har kommet
gjennom det første koronaåret
med omsetningsrekord og nye
lokaler. – Så har vi en egen vedlikeholdsleder som driver med
kildesortering. Han er også
uføretrygdet. Han kommer hit
hver fredag, sorterer ned til hver
minste skrue og leverer på gjenvinning, samtidig som de andre
guttene kan være ute og jobbe
og slippe å bruke to–tre timer
på å kjøre søppel. Vi har krets
rekord i å gjenvinne stål og
kobber, smiler han.

Vondt, men moro
De fortsetter å skape arbeidsplasser og gi folk muligheten,
selv om det ikke funker hver
gang. Men for sjefene selv
funker det godt:
– Vi har det moro på jobben.
Det er en del av essensen. Vi
kan ha veldig vondt i kroppen,
men når vi kommer på jobb
og treffer hverandre, løfter
vi hverandre opp, sier Dag
Hjalmar Haugaard og «Tobben»
Thevik. ■ ■ ■

Bli yrkesfaglærer
Ønsker du å utdanne neste
generasjons fagarbeidere?
Som yrkesfaglærer får du dele
erfaringen din og bygge videre
på kompetansen du har.
Kvalifiser 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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ALT HAR SIN PRIS
– MJØNDALEN MUR
& PUSS HAR MANGE
De henter hjem den ene prisen etter den andre. Nå senest satte Mjøndalen Mur & Puss
opp bygningen som fikk Murverksprisen 2020.
AV GEORG MATHISEN

Murverksprisen og Oslo bys arkitekturpris.
Ikke bare arbeider murmesterbedriften fra
Mjøndalen på mange praktbygg – den får
heder for dem, også.
– Det er alltid moro å få priser og omtale.
Det er et av de store målene våre å levere
kvalitet hele tiden. Men det må jo jobbes
med i alle ledd, sier Svein Kristiansen.

Store på tegl
Han er murmester, prosjektleder og en av de
tre brødrene som startet Mjøndalen Mur &

Puss i 1986. I dag har bedriften passert 200
millioner kroner i omsetning og er Norges
desidert største på å mure tegl. – Vi murer
nesten halvparten av all tegl i Norge.
Derfor blir vi også spurt om jobber nasjonalt
– Bergen, Tromsø, Harstad, sier HR-sjef Lars
Strøm.
For et par–tre år siden var murerne
fra Mjøndalen i fullt arbeid rett over elvemunningen for operahuset i Oslo. Resultatet
ble Munch Brygge. 156 leiligheter. 16 mann
på tegl, seks på Leca og fliser i tillegg.

I fjor fikk prosjektet først Oslo arkitekt
forenings arkitekturpris og så Oslo bys
arkitekturpris. Skråstilte balkonger, for
skjellige høyder mot gateplanet og at
store deler av fasaden er trukket helt
ned til gateplan, er poenger som juryene
peker på.

Usedvanlig vakkert
Murverksprisen gikk også til et Mjøndalenmurt bygg i Oslo. Pilestredet 77/79 har ifølge
juryen «usedvanlig vakre murte flater av tegl,

Daglig leder Robert Braathen (fra venstre), HR-sjef Lars Strøm og prosjektleder Svein Kristiansen leder bedriften som murer nesten halv
parten av all teglstein i Norge.
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Munch Brygge er
det flotteste nye
bygget i Oslo, ifølge
juryen.

Munch Brygge
156 leiligheter i Bjørvika i Oslo,
ved siden av Munchmuseet.
Byggherre: Stor-Oslo Eiendom.
Arkitekt: Lund + Slaatto Arkitekter.
Hovedentreprenør: Bundebygg.
Mur og flis: Mjøndalen Mur & Puss.
Priser: Oslo arkitektforenings arkitekturpris og Oslo bys arkitekturpris.
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Murerbas Ørjan Høgmoen får mye av æren for godt arbeid både på Munch Brygge og i Pilestredet 77/79.

overbevisende volumoppbygging og et tradisjonsrikt håndverk».
– Vi synes vi fikk veldig mye bra omtale da
Murverksprisen ble delt ut, og også på Munch
brygge ble det fremhevet at håndverket var
veldig bra. Pilestredet har litt spesiell utforming – det var det arkitektoniske som gjorde
at det fikk prisen, sier Svein Kristiansen.
– At Munch Brygge fikk så mye omtale,
tror jeg går mye på at det ble en fargeklatt
i alt det grå nedi der, sier han. Bjørvika er
ellers temmelig grå rent fargemessig.

God ordrereserve
Nå har Mjøndalen Mur & Puss solid ordre
reserve og nok å gjøre. Kristiansen og Strøm
vil gjerne trekke frem et prosjekt som ikke
har fått så mye publisitet: Petter Olsens
eiendom Ramme gård på Hvitsten. – Det er
virkelig verdt et besøk. Jeg ble overrasket,
sier de og beskriver hvordan gammelt
håndverk er flettet inn i nytt.
– Det som er litt moro, er at vi murer det
første bygget i Norge med gjenbrukstegl.
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«DET ER ALLTID MORO Å FÅ PRISER OG OMTALE.
DET ER ET AV DE STORE MÅLENE VÅRE Å LEVERE KVALITET
HELE TIDEN. MEN DET MÅ JO JOBBES MED I ALLE LEDD»
SVEIN KRISTIANSEN

Eikeli skole i Bærum, sier Kristiansen.
– Miljø er i tiden. Det krever litt: Du skal
banke av murpussen og sånn. Men det er
moro at vi er med på et sånt prosjekt,
fastslår Strøm.
Murmesterbedriften har vært gjennom
flere nedgangsperioder siden starten. Det
meste ramlet sammen i 1988–89, men da
var det ikke så mange ansatte. Så var det
nedgang i 2008–09. I vinter er det karantenebestemmelsene som har ført med seg
ekstraarbeid: Strøm forteller om 30 mann
som jobber turnus, stort sett polakker
som ble i Norge til jul og kom tilbake til
karantene etterpå.

Faget i bånn
De er opptatt av å markedsføre seg som
murmesterfirma. – Faget må ligge i bånn.
Vi har vel fem med mesterbrev, og to
unggutter som tar det nå. Uten mesterbrev
hadde vi ikke eksistert, sier de to.
Samtidig er de bevisste på at de har
mange ansatte som kommer fra andre land
og ikke har norsk fagbrev. – Vi har søkt
midler fra Kompetanse Norge og har ni eller
ti mann gående for å ta forkurs til fagbrev.
Så har vi kjørt mange språkkurs – også dem
gjennom Kompetanse Norge. Språket er
nøkkelen, og det har vi mye fokus på ved
ansettelser, sier Lars Strøm. ■ ■ ■

Foto: Ivar Kvaal)

Mange detaljer gjorde
Munch Brygge til en
spennende jobb
for murerne.

Pilestredet 77/79
59 leiligheter fordelt på tre bygg
på Fagerborg i Oslo.
Byggherre: Aspelin Ramm Eiendom.
Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter.
Hovedentreprenør: Bundebygg.
Mur og flis: Mjøndalen Mur & Puss.
Pris: Murverksprisen.

«Teglfasadenes farge, tekstur, murerteknikk
og detaljering spiller sammen med både de
staselige byvillaenes pussede ﬂater, kvartal
bebyggelsens murte og pussede ﬂater samt
naturstenfasadene i Fagerborg kirke», sier
juryen om Pilestredet 77/79.
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Han tar imot hageavfallet og lager jord av det.
Tore D. Carlsen har 25 hemmelige oppskrifter,
alt etter hva jorden skal brukes til.
AV GEORG MATHISEN

TAR OVER
HAGEAVFALLET
Anleggsgartnermesteren på Mysen omtales
som seriegründer. Han designer og bygger
uteanlegg og lekeplasser, han lager møbler,
han klipper plener og brøyter snø, han
drifter eiendommer og han har butikk.
Dessuten står han bak Norgesjord.

har jord på tomta si, bearbeider den og
selger den som matjord. Vi sier at i slutt
enden skal vi ha et sånt og sånt produkt
med de og de egenskapene, og så lager vi
det produktet, sier han.

Kompost
Jord av råvarer
– Vi har en jordfabrikk her, og så jobber vi
med det samme flere andre steder, forteller
Carlsen. Ikke minst selger han jord gjennom
LOG, som han omtaler som grøntbransjens
supermarked. Der havner den hos kommuner, kirkegårder, kjøpesentre og borettslag.
LOG har selgere over hele landet. Det får
aldri Maskin og Utemiljø, som mesterbedriften hans heter.
Forskjellen på Carlsen og andre som leverer
jord, er at han lager den fra grunnen. – Vi
driver råvarebasert jordproduksjon. Andre

28

MESTERN 1 • 2021

Det betyr at ved siden av butikken hans rett
ved E18 ligger det store, svarte hauger. Her
legger ikke snøen seg: Komposten holder
over 55 grader. Råvarene kommer fra hager
over hele Østfold.
– Til kompost kan du bruke hageavfall,
matavfall og slam. Vi kommer aldri til å bruke
slam og mat. Hageavfall holder jevn kvalitet,
og det er mulig å holde kontroll på produktet
hele tiden. Vi utnytter 95 til 98 prosent av
råvaren, og produktene har produktdatablad
og eget godkjenningsnummer hos Mattilsynet,
forteller han.

Samtidig er Norges største slamfabrikk
planlagt rett ved siden av Maskin og
Utemiljø. Veas, som driver renseanleggene
for Oslo, Bærum og Asker, tar da med seg
slammet til Indre Østfold, som er blitt
Norges største landbrukskommune. Tore
D. Carlsen ser for seg et mulig samarbeid,
og ikke en konkurrent.

Ny avtale
Nå har Maskin og Utemiljø skrevet avtale om
å ta over hageavfallet fra Fredrikstad, også.
Der har ikke det kommunale avfallsselskapet
kapasitet til å ta seg av stadig mer hageavfall. Derfor kjøres det til Mysen for å bli til
jord et år senere. Tre–fire tusen kubikkmeter
hageavfall skal legges i kompostrankene til
Tore D. Carlsen hvert år.
Anleggsgartnermesteren har satt sammen
en lang rekke forskjellige jordprodukter.

Tore D. Carlsen skreddersyr
jordblandinger med
hageavfall som råvare.

Carlsen komposterer
flere tusen kubikk
meter med hageavfall
ved Momarken utenfor
Mysen.

Plenjord og plantejord er kjente produkter.
Men fremtidens proffmarked trenger avanserte spesialprodukter, også. Jord som
hindrer flom, jord som tar imot vann fra
takene, jord som sørger for at trær kan slå
røtter under et fortau uten at røttene kommer
opp og ødelegger asfalten – og så videre.

Jordnær teknologi
– Alt er helt naturlig, men dette er high-tech,
sier Carlsen. Han forklarer hvordan jord brukes
til å hindre flom: Når det regner mye, samles

Inne i butikk- og kontorbygget
har anleggsgartnermesteren
sitt eget laboratorium.

Tore D. Carlsen og Norgesjord lager helt vanlig jord til plener
og bed for folk flest, men satser samtidig på helt spesialtilpassede
jordblandinger til alt fra flombeskyttelse til bymiljøer.

vannet opp i egne regnbed. Regnbedene
holder igjen vannet slik at ikke alt renner
ut samtidig.
– Det er ikke mange som lager regn
bedjord i Norge i dag, sier han. Dessuten:
– I mange regnbed er det valgt feil planter.
Mange har valgt vannplanter. Men de tørker
ut, siden det kommer vann dit bare i våte
perioder.
Andre jordprodukter er laget for å ta imot
takvannet når det kommer ned i bakken fra
nedløpsrør. Derfra trekkes det fra rørene i

bakken og oppover i jorden der det gir vann
til plantene som vokser over.
Også kastanjene i Bygdøy allé vokser i
jord fra Norgesjord. Da er det snakk om
en egen jordsort, City Bio Bed, som laget
av kompost og biokull for å være et forsterkningslag til bybruk. Blandingen gjør at jorden
er næringsrik samtidig som den tar opp mye
overvann når det trengs. – Vi er en av de
største importørene og selgerne av biokull
i Norge i dag, sier Tore D. Carlsen.
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Komposterer i «Gullars»
I Bergen kan husholdningene levere matavfallet til containeren «Gullars» og få kompostjord tilbake.
– Brukerne kan logge seg inn, levere matavfall og hente jord, forteller Vidar Berentsen
hos Anleggsgartnermester Wikholm.
Bybonden i Bergen leier den gule containeren av mesterbedriften, og Erna Solberg
sto for den høytidelige dåpen av «Gullars».
I begynnelsen er den testet med matavfall
fra storkjøkken i området rundt der den står
på Møhlenpris. I neste omgang ser Wikholm
for seg at tilbudet kan være til glede for
blant andre borettslag og sameier.
– Du går inn med matavfall og setter det
opp i en kvern. Så tilsettes det vann, og
avfallet kvernes opp til mikroskopiske biter
og pumpes inn i en sentrifuge. Der pumpes
vannet ut. Tørrstoffet hiver du inn i toppen
av en «rakett» – en sylinder som står litt på
skrå, forklarer Berentsen.
En skovl går gjennom avfallet med noen
omdreininger i døgnet. Inne i raketten er
det drøye 60 grader varmt.
– Så slipper den ut ferdig jord i en svær
stamp slik at den kan måles opp og hentes
eller leveres, forteller Berentsen.
Wikholm har brukt rundt 700 000 kroner
på prøving og feiling. Komposten som
kommer ut, er litt for sterk til å brukes alene
– den bør blandes med litt jord fra hagen.
– Vi har ikke planer om flere containere
ennå. Vi må se an marked og interesse, sier
Vidar Berentsen.

Anleggsgartnermester Stein Wikholm
og bybonde Ida Kleppe gjør matavfall til
matjord. (Foto: Anleggsgartnermester
Wikholm)

Harald Berentsen forteller at det ikke
er planer om flere containere ennå,
men at det kan komme hvis markedet
og interessen er der.

Anleggsgartnermesteren er
levende opptatt av sirkulærøkonomien.
(Foto: Anleggsgartnermester Wikholm)
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VIS DEG
VISSOM
DEG EN
SOMMESTER
EN MESTER
SKAP
TILLIT
INNRAMMET MESTERBREV
SKAP TILLIT

- Et eksklusivt
produkt
INNRAMMET MESTERBREV – Et meget eksklusivt
produkt
som
gjørblikkfang
mesterbrevet
ditt til et
og signaliserer
som lager et
lekkert
av mestertittelen
dinblikkfang
og
overfor
kundene
signalisererkvalitet
kvalitet for
kundene
dine. Str.dine.
310 xStr.
470 310
mm.x 470 mm.

Mesterens navn:
Fag:
Mesterens navn:

Fag:
Mesterbrev
nr.:

Ant.:

Mesterbrev nr.:

Tildelt dato:

Navn/ﬁrma:

Navn/firma:

Adresse:

Adresse:

Postnr./sted:

Postnr./sted:

kr. 850,-

Telefon:
Telefon:

Mob.:

Jeg
bestiller stk. stk
Jeg
bestiller

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

Sendes til:

Mob.:

KRAFTEX
Mesterbrev

Solgaard 5145g
Skog 150
Postboks
Majorstuen
1599 MOSS
0302 OSLO

Fagkunnskap gir trygghet
Fagkunnskap gir trygghet
VIS DEG SOM EN MESTER
Ny MESTERPRODUKT-BROSJYRE
Kraftex
- På produkt
hjemmesiden
www.kraftex.no
du se deres din og
INNRAMMET MESTERBREV - Et fra
meget
eksklusivt
som lager
et lekkert blikkfangkan
av mestertittelen
nye signaliserer
brosjyre med
godkjente
mesterprodukter.
Brosjyren
kan
lastes
ned
som
pdf-fil
slik
at
du kan printe
kvalitet for kundene dine. Str. 310 x 470 mm.
ut en papirversjon ved behov. Alle bestillinger og spørsmål om produktene tas direkte med Kraftex.

mesterregisteret.no
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Mesterbrev
Svarsending 2241
0091 Oslo
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Postnr:
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Hos Biltema kan du levere alle kasserte el-produkter innenfor sortimentet vårt, og ordningen er gratis.

