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MESTERNNYHET!

ELEKTRISK VAREBIL
FRA EN AV VERDENS STØRSTE EL.BIL-PRODUSENTER

Klasseledende rekkevidde inntil 310 km (WLTP).

Skyvedører med vindu på begge sider.

Topphengslet bakdør og nyttelast på 645 kg.

Spar kostnader: Lavere bom-, parkering-, service- og drivstoffutgifter.

Spar tid – kjør kollektivfeltet.

Vinn anbud til det offentlige og store bedrifter som krever nullutslippsbiler.

Biler på lager for rask levering. 40 forhandlere over hele Norge.

Introduksjonspris Kr 324.900,-

gir støtte på TI-TUSENVIS AV KRONER 
ved kjøp av nye BYD T3 varebil og 
Kr 5.000,- ved kjøp av el-lader. 
Kontakt din forhandler for eksakt beløp.

BYD.NO

Rekkevidde 269 km combined - 310 km city (WLTP)

T3 Mestern nr 2.indd   1T3 Mestern nr 2.indd   1 07.05.2021   09:3607.05.2021   09:36

http://byd.no
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Mange go’ord og klapp på skuldra er 
blitt avlevert den siste tida til mestere, 
til lærlinger, til håndverks- og yrkesfag. 
Bra er det, og det skulle virkelig bare 
mangle. Det er sjølsagt ikke mulig å 
tenke seg et samfunn uten godt hånd-
verk og gode håndverkere, like mye i 
årene framover som historisk sett. 
Alle vet det, og sier det, og har sagt 
det lenge, men fortsatt flyter det klart 
mest penger, oppmerksomhet og 
status til akademiske utdanninger og 
forskning, til undervisning og læring 
i klasserommet, mer enn til læring i 
praktisk arbeid. For fortsatt, bakom 
alle de fagre ordene, lever ei oppfat-
ning om at fagbrev – svennebrev 
– fagskole – mester er for de som ikke 
klarte å knekke den akademiske koden. 

Det er pinlig for et samfunn å ha slike 
holdninger, og prioriteringer. Det er 
dumt for alle de ungdommene som 
veiledes vekk fra det yrkesfaglige. 
Det er uheldig for alt næringsliv som 
sårt trenger ivrige og dyktige hånd-
verkere. Det er ikke minst uheldig 
for samfunnet at vi ikke oppmuntrer 
og positivt legger til rette for de 
utdanninger og opplæringsløp som 
et moderne samfunn trenger i årene 
framover.

Nok mismot, for kanskje er noe på 
gang? Det er ikke minst mesterne sjøl, 
alle de med fag- og svennebrev, og alle 

YRKESFAGLIG OG AKADEMISK 
UTDANNING MÅ LIKESTILLES 

lærlinger som best kan svare på det 
spørsmålet. 

Vi i Mesterbrevnemnda merker i alle 
fall et stort engasjement ute blant 
mesterne våre for å flagge kvalitet og 
seriøsitet, legge til rette for lærlingeløp 
og sloss for en likeverdighet mellom 
den yrkesfaglige og akademiske 
utdanningssøyla - i skolene våre, 
media, politiske forsamlinger og ikke 
minst rundt kjøkkenbordene hjemme 
hos folk. Vi i Mesterbrevnemnda bidrar 
blant annet ved å arbeide fram en ny 
lov om mesterbrev, i tett samarbeid 
med LO, NHO og NFD (Nærings- og 
fiskeridepartementet).

Før jeg ønsker alle en riktig god 
sommer, som kan være alt fra 
velfortjent ferie til at arbeidsplasser og 
bedrifter våkner til liv igjen: En beun-
drende takk til alle dere som på ulike 
vis er blitt rammet av dette fordømte 
viruset med alle de konsekvensene det 
har ført med seg, fra en av de mange 
av oss som personlig i liten grad er blitt 
rammet.

Måtte det få oss til å tenke klokere om 
fellesskap og samhold i åra framover.
 

AKSEL HAGEN 
LEDER AV MESTERBREVNEMNDA 

  LEDER

ANNONSEKONTAKT:
Salgsfabrikken AS
Vidar Hovind
Telefon: 900 52 210
e-post: vidar@salgsfabrikken.no

PRISER
1/1 side 29.750,-
1/2 side stående 20.700,-
1/2 side liggende 20.700,-
1/4 side 15.500,-
1/8 side 9.100,-

SPESIALPLASSERING 4 FARGER
2. omslag 31.750,-
3. omslag 30.750,-
Bakside 33.800,-
2/1 side 47.750,-

Foto forside: Bård Gudim

mailto:mestern%40mesterbrev.no?subject=
http://www.mesterbrev.no
http://www.sisteskrik.no
http://www.merkurgrafisk.no
mailto:vidar%40salgsfabrikken.no?subject=
https://www.gudim.no
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18 20 22

86 12
Norge trenger flere mestere. Tone Frækeland takker for seg. Norge mangler 10 000 håndverkere.

Korona-rekruttering. Fem svennebrev på samme prosjekt. Heller under lastebilen enn  
bak skrivebordet.

INNHOLD

24 26 30
Skrikende behov for fagarbeidere. Mesterne på Jarlsberg. Skikkelig mat og spennende catering.
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36

40 42

3834
En mester blir til tre hos låsesmeden.

Rørleggermester Rugnes fant opp 
en verdensnyhet.

Gårdsvert i Norges Toscana.

Norges største talent er byggmester.Jan Ole Schnell spanderte  
mesterbrev på hele staben.

  INNHOLD
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Hvert år på denne tiden legger 
NHO frem kompetansebarometeret 
som viser hvilke yrker, fagområder, 
utdanningstyper og utdanningsnivåer 
bedriftene som er medlemmer av 
NHO har behov for de neste fem 
årene.

I de siste årene har vi sett et 
voksende behov for håndverkere 
med fag- eller svennebrev. I årets 
kompetansebarometer kommer det 
frem at bedriftene mangler 10 000 
nyansatte med kompetanse i hånd-
verksfag. Kompetansegapet har  
en stor negativ effekt – 60 % av 
bedriftene har behov flere ansatte 
med yrkesfaglig bakgrunn, og 
mangelen på ansatte med denne 
bakgrunnen gjør at mange bedrifter 
må si fra seg oppdrag. 

Yrkesfaglige utdan-
ningsprogram er 
fortsatt de mest 
populære blant 
ungdom som har søkt 
seg til første trinn, 

Vg1, på videregående skole. En fersk 
oversikt fra Utdanningsdirektoratet 
viser at det for studieåret 2020–2021 
var 37 040 søkere til yrkesfag på 
dette trinnet. Det er 650 flere enn 
til de studieforberedende program-
mene. I 2021 er det 21 600 søkere 
til læreplasser. Dette er en økning 
på 900 sammenlignet med 2020. 
Dersom denne utviklingen fortsetter 
vil det, over tid, kunne gjøre kompe-

Heidi Tveide
daglig leder, 

 Mesterbrevnemnda

NORGE TRENGER 
FLERE MESTERE

tansegapet som fremkommer i NHOs 
kompetansebarometer, mindre. 

Enkelte fag har et stort udekket 
behov for lærlinger, mens andre har 
mindre. Det store bildet er fortsatt 
at vi trenger flere læreplasser i svært 
mange fag, også i de små håndverks-
fagene. Det som blir spennende nå 
er å se hvilken effekt pandemien 
eventuelt vil ha når det gjelder å ta 
imot lærlinger. 

Vi utfordrer alle mestere og mester-
bedrifter til å bli med på årets 
Læreplassjeger-kampanje

I Mesterbrevnemndas egen spørre- 
undersøkelsen til dere mestere, 
svarte svært mange at dere er 
opptatt av rekruttering, lærlinger 
og hvordan skaffe nok kvalifisert 
arbeidskraft i tiden fremover. 

Mesterbrevnemnda ønsker derfor 
å gjøre det vi kan for å jakte på flere 
lærebedrifter blant mesterbedriftene, 
og få flere av dere til å tegne lærekon-
trakter. Kanskje dere også kan ta inn 
lærlinger i nye fag som for eksempel i 
salg, service- og reiselivsfaget. Vi tror 
dette er viktigere enn noen gang og 
vil derfor utfordre alle mestere og 
mesterbedrifter som er opptatt av 
rekruttering og yrkeskompetanse, slik 
undersøkelsen vår viste, til å bli med 
på årets Læreplassjeger-kampanje. 
Les mer om kampanjen, som 
lanseres 2. juni, på worldskills.no.

VI UTFORDRER ALLE  
MESTERE OG MESTER- 
BEDRIFTER TIL Å  

BLI MED PÅ ÅRETS LÆRE- 
PLASSJEGER-KAMPANJE

http://worldskills.no
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gjøre karriere i eget fag, ved å 
bli mester. Mestere er de beste 
rollemodellene for dem som skal 
velge yrke og se for seg en karriere 
i et håndverksfag. I mesterbrevord-
ningen har vi mestere i 70 ulike fag, 
som er innovative bedriftseiere og 
ledere i faget sitt. Ukentlig snakker 
vi med mestere som skal pensjo-
nere seg og som forteller om et 
fantastisk yrkesliv og karriere. Vi 
søker deg som vil bidra til å stille 
opp som rollemodell i det viktige 
rekrutteringsarbeidet. 

Ungdom og voksne har fått satt 
fagutdanningen sin og livene sine på 
vent pga. koronapandemien

2.  Vi vet at mestere og mester- 
bedrifter er de fremste til å ta inn 
lærlinger og gi dem god opplæring, 
slik har det alltid vært - mester 
og svenn. Nå er behovet for å 
ta inn lærlinger større enn noen 
gang. Vi kjenner til at ungdom 
og voksne har fått satt fagutdan-
ningen sin og livene sine på vent 
pga. koronapandemien. Dette 
har særlig rammet bransjer som 
har måttet stenge ned. Rogaland 
fylkeskommune har, i samarbeid 
med opplæringskontorene, 
arbeidslivet og partene, tatt viktige 
og gode grep for å forhindre dette. 
Det er viktig at også dere mestere 
formidler hvilke forventninger 
dere har til egen fylkeskom-
mune i dette viktige arbeidet. 
Kunnskapsdepartementet har lagt 
frem et forslag som i større grad 
enn tidligere åpner for å kunne 
ta hele fagopplæringen frem til 
fag- og svennebrev på skolen. 
Vi mener fortsatt at den norske 
fagopplæringsmodellen med to 
år i skole og to år i bedrift er blant 
de beste modellene som finnes. 
Norske fagarbeidere og mestere 
er i verdensklasse – og den norske 
fagopplæringsmodellen er verdt 

å kjempe for. Den beste måten å 
gjøre det på er gjennom handling. 
Fortsett å ta inn lærlinger, gjerne 
flere, i egen bedrift. Forvent at 
fylkeskommune og opplærings-
kontor kan støtte deg og bedriften 
i det viktige arbeidet med å være 
lærebedrift. Dere som har mye 
erfaring med lærlingordningen – 
fortell om alt det positive til andre 
dere er i kontakt med, vær ambas-
sadører – det kan bidra til bedre 
rekruttering. Bli en læreplassjeger 
og meld din interesse – gå inn på 
worldskills.no.

Uten å kunne tilby gode, velordnede 
og trygge arbeidsplasser blir rekrut-
tering til fagene vanskelig

3.  For å sikre rekruttering og 
fremtidig arbeidskraft er det veldig 
viktig å bygge opp under et seriøst 
og kompetent arbeidsliv. Mestere 
og mesterbedriftene er vår beste 
garanti for dette. Uten å kunne 
tilby gode, velordnede og trygge 
arbeidsplasser blir rekruttering  
til fagene vanskelig. I spørre- 
undersøkelsen vår har et flertall av 
mesterne gitt oss tilbakemelding 
om at vårt arbeid for å hindre og 
stanse de useriøse bedriftene - de 
som bruker mestermerket og 
-tittel ulovlig - er svært viktig. Vi 
skal sammen med dere intensivere 
dette viktige arbeidet, slik at vi 
effektivt stanser de useriøse. Dette 
kan du lese mer om i artikkelen om 
Tone Frækeland.

Om mesterbrevordningen skal  
bidra til å tette kompetansegapet, 
må vi mangedoble antall nye 
mestere hvert år

Hvert år uteksaminerer vi om lag 500 
nye mestere – samtidig er det like 
mange mestere som pensjonerer 
seg. Om mesterbrevordningen skal 
bidra til å tette kompetansegapet må 
vi mangedoble antall nye mestere 
hvert år. Det skal vi klare. Bla. skal 
vi, ved å bruke dere mestere som 
gode rollemodeller, bidra i det viktige 
arbeidet med rekruttering til alle de 
ulike mesterfagene. 

DET ER SÆRLIG PÅ TRE OMRÅDER 
VI ØNSKER Å BLI TYDELIGERE: 
1.  Flere bransjer skriker etter 

lærlinger - de finner ikke nok 
kvalifiserte søkere til sine fag. 
Rekrutteringen til yrkesfagene 
har, som nevnt ovenfor, økt de 
siste årene, men den må fortsette 
å øke for at vi skal tette kompe-
tansegapet som har oppstått. 
Flere av de som starter på en 
yrkesutdanning må fullføre med 
et fag-/svennebrev og ikke ved 
påbygging til studiekompetanse. 
Flere må oppleve gleden ved å 
være fagarbeider og svenn og 
kunne utvikle seg videre i faget, ta 
lederansvar og bli mester. Hvert år 
tildeler vi om lag 500 nye mester-
brev. For å dekke kompetanse-
behovet i dag og fremover må vi 
flerdoble antallet nye mestere 
hvert år. Vi må vise ungdom og 
voksne som skal velge utdanning 
karriereveiene i håndverksfagene. 
Den viktigste karriereveien i eget 
fag er mesterveien. Ofte forteller 
man ungdom at de kan ta et fag-/
eller svennebrev, og ønsker de å 
videreutvikle seg kan de ta høyere 
utdanning – ut av faget, f.eks. fra 
tømrer til ingeniør. Vi mener det 
er vel så viktig å fortelle om hvilke 
muligheter de har for å klatre og 

  KRONIKK

http://worldskills.no
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Lovbryter- 
jegeren
ToneTone
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I 13 ÅR HAR HUN JAKTET PÅ DE SOM ULOVLIG 
BRUKER MESTERTITTELEN OG MESTER-
MERKET. – EN STOR OG VIKTIG JOBB SOM  
JEG KOMMER TIL Å SAVNE, SIER PROSJEKT-

LEDER TONE FRÆKELAND, SOM NÅ GÅR AV  
MED PENSJON. 

AV MONA BIDNE, FOTO BÅRD GUDIM

Det er bare bedrifter som har en ansatt med 
mesterbrev som faglig ansvarlig som kan benytte det 
anerkjente mestermerket, og denne mesteren må 
ha minimum 50 prosent stilling. Men her syndes det. 
Årlig kommer det inn mellom 50 og 100 tips om ulovlig 
bruk av mestermerket og -tittelen. Disse tipsene har 
Tone Frækeland hatt ansvar for å følge opp til nå.

– Vi får inn tips både fra mesterne selv, kunder og 
konkurrenter. Mesterne synes det er svært viktig at 
vi avdekker ulovlig bruk, fordi det undergraver både 
merket, tittelen og hele mesterbrevordningen. Og det 
er også viktig for kundene, som skal ha en trygghet for 
at om de velger en mesterbedrift, så får de en mester 
med de kvalifikasjonene det innebærer. I en under- 
søkelse blant mesterne svarte over 80 prosent at 
det var viktig eller veldig viktig at Mesterbrevnemnda 
følger opp saker om ulovlig bruk. 

  PORTRETT

Tone Frækeland vil savne kollegene,  
men også det å ha en jobb som hun  
ser på som et samfunnsoppdrag.
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DETEKTIVARBEID
Mesterbrevnemnda er avhengig av tips for å  
avdekke ulovlig bruk. Tipsene må være dokumentert 
best mulig. Det kan være i form av bilde av en bil med 
merket eller en kopi av en faktura. Så starter detektiv- 
arbeidet med jakten på organisasjonsnummer, søk i 
enhetsregisteret og sjekk opp mot mesterregisteret. 

– Når bakgrunnssjekken er gjort følger vi opp med  
et brev til bedriften, der vi gjør oppmerksom på at  
vi ikke finner bedriften i mesterregisteret, og at  
dette strider mot mesterbrevloven. Bedriften må  
gi oss en bekreftelse på om det faktisk er en mester 
ansatt. Får vi ikke det, må bruk av ordet mester eller 
mestermerket opphøre. Får vi ikke svar i løpet av  
3-4 uker, blir det gjort vedtak om overtredelsesgebyr. 
Departementet har bestemt størrelsen på gebyret, 
som ved første gangs overtredelse er 5 000 kroner. 
De fleste saker løser seg etter første henvendelse.  
I de tilfellene bedriftene ikke reagerer, blir det sendt 
et krav fra Statens innkrevingssentral. Og fortsetter 
bedriften likevel å bruke mestertittelen eller -merket, 
blir det et annengangsgebyr på 10 000 kroner og 
tredjegangsgebyr på 15 000 kroner. Deretter blir det 
politianmeldelse og bøter, og prikk på rullebladet, 
forteller Frækeland og legger til at det jobbes med å 
få økt størrelsen på gebyrene og å få inn et krav om 

dokumentasjon på mesterbrev for å kunne registrere 
seg som mesterbedrift i Brønnøysundregisteret. 

Ulovlig bruk av mestermerket på biler er en gjen-
ganger. Dette er ikke alltid like lett å fange opp, 
spesielt ikke hvis det er en håndverker på et lite sted 
hvor det kanskje ikke er noen mestere som kan varsle. 
Bruk av merket og tittel på web er langt enklere for 
oss i Mesterbrevnemnda å finne ut av selv, forteller 
hun og oppfordrer alle til å være litt observante når de 
ser biler med mestermerket på. Da kan man notere 
seg firmanavnet og sjekke opp mot mesterregisteret 
selv om man vil. 

Mesterne synes det er svært  
viktig at vi avdekker ulovlig bruk,  

fordi det undergraver både merket,  
tittelen og hele mesterbrevordningen.  
Og det er også viktig for kundene, som  

skal ha en trygghet for at om de  
velger en mesterbedrift, så får de  

en mester med de kvalifikasjonene  
det innebærer.
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FLEST SAKER INNEN BYGGFAG
Det er særlig innen byggfagene det oppdages ulovlig 
bruk av merke og tittel. 

– Mange innen byggfag trenger mesterbrev for å få 
en sentral godkjenning eller for å kunne bli med i 
anbudsrunder, og da kan det jo sikkert være fristende 
å kalle seg noe man ikke er. Men det undergraver de 
som faktisk har tatt mesterbrevet og investert tid og 
penger i faget og i bedriftsledelse. 

NYE TIDER, NYE UTFORDRINGER
Med sin lange erfaring i å jakte på ulovlig bruk av 
mestermerket har Tone Frækeland gjort seg noen 
refleksjoner om kommende utfordringer, med tanke 
på at en annen nå overtar etter henne. 

– Den gangen Mesterbrevloven ble utformet i 1986 
var det flest små enkeltmannsbedrifter. Nå er det 
flere og flere store bedrifter, eller store konsern med 
mange avdelinger eller grupperinger innen ulike 
bransjer. Er det en stor bedrift eller et konsern med 
mester i navnet, må hvert underselskap være en 
mesterbedrift. Det er det viktig å få klart frem. 
En annen utvikling jeg ser er fremveksten av det jeg 
vil kalle kataloghaier. Det er selskaper som mange 
tror vi står bak, og som krever penger for at mesterne 
skal registrere seg og få annonse hos dem. Dette er 
villedende både for mesterne og for forbrukerne som 
tror at det har noe med Mesterbrevnemnda å gjøre. 
Det er også en fremvekst av selskaper som tilbyr seg  
å hjelpe håndverkere med å søke om mesterbrev,  
til den nette sum av opptil 80 000 kroner. Totalt  
unødvendig. Søkerne til mesterbrev må jo uansett 
finne frem sine egne papirer og dokumentere sin 
fagkunnskap overfor oss når de søker, sier Frækeland. 

På spørsmål om hva hun gleder seg til og hva hun vil 
savne når hun nå går inn i pensjonistenes rekker, må 
hun tenke seg litt om.

– Det jeg vil savne er jo kollegene, men også det å ha 
en jobb som jeg jeg ser på som et samfunnsoppdrag. 
Alle her føler det er viktig være med å bygge og støtte 
opp om et seriøst arbeidsliv. Men det er klart jeg 
gleder meg til å ha litt bedre tid til å gjøre ting jeg  
har lyst til på fritiden. Som å lese, og reise når det  
blir mulig. Hvem vet, kanskje jeg begynner å spille  
golf også, siden mannen min gjør det. Jeg får se, 
avslutter hun.

Erfaring er verdifullt
Sett pris på det!

Tlf: 64 83 20 00 • medaljen@norgesvel.no • www.medaljen.no

Dyktige ansatte fortjener heder.
Medaljen for lang og tro tjeneste tildeles 

verdsatte arbeidstakere med minst 25 år hos 
samme arbeidsgiver. Det er arbeidsgiver som 

søker og som står for overrekkelsen.

  PORTRETT

http://medaljen.no
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HVORDAN KAN MESTERNE BIDRA TIL REKRUTTERING?

NHOs kompetansebarometer slår fast at det er 
behov for 10 000 nyansatte med kompetanse i 
håndverksfag. En av løsningene ligger i økt rekrut-
tering til håndverksfagene, og læreplasser nok til 
de som velger dette utdanningsløpet. Vi i Mester-
brevnemnda synes det er vårt samfunnsansvar 
å bli med på dugnaden, og spurte NHO og LO om 
hva vi, og ikke minst mesterne selv, kan gjøre for å 
bidra. Mesterbedriftene er tradisjonelt kjent for å 
ta inn flere lærlinger enn andre bedrifter, og for å 
være gode rollemodeller i forhold til et seriøst og 
ansvarlig arbeidsliv. 

Les mer om NHOs kompetansebarometer

NORGE MANGLER  
10 000  
HÅNDVERKERE

https://www.nho.no/tema/kompetanse-og-utdanning/artikler/kompetansebarometeret-2020/
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  REKRUTTERING FOKUS PÅ

Å utøve håndverk er en intellek-
tuell øvelse. Når man arbeider 
med hode og hender brukes 
hele hjernen og man må ha både 
praktiske og teoretiske ferdigheter 
og kunnskaper. 

FORTELL OM DE MANGE 
SUKSESSHISTORIENE!
Både vi, LO og mange andre jobber 
for å få til en forbedring i skolen 
for å få flere til å velge yrkesfag, 
men også Mesterbrevnemnda og 
mesterne kan bidra. Min appell 
er: Vis frem suksessfulle mester-

bedrifter, ikke bare i Mestern, 
men overfor allmenheten. Vis 
suksesshistorier om hvordan du 
med et fag- eller svennebrev og 
mesterutdanning kan drive en 
seriøs bedrift som når langt. La 
mesterne fortelle hvorfor de valgte 
yrkesfag og hvordan de kom dit de 
er i dag. Og vis frem flinke lærlinger 
og unge fagarbeidere som fram-
snakker sine egne valg. Ikke overlat 
den jobben til gamle gubber som 
forteller om hvor smart det er å 
velge yrkesfag. Det vil ikke få en 
eneste ungdom til å velge anner-
ledes, iallfall ikke de vi vil ha. 

Dette handler om mer enn det 
mesterne og Mesterbrevnemnda 
kan gjøre noe med. Det handler 
mye om hvordan utdanningen er 
rigget i Norge og hvor lite praktisk 
undervisningen på både barne- og 
ungdomsskolen er.  
 
I Norge ser man ikke på yrkesfag 
som en profesjonsutdanning, men 
behandler den som en innledning 
til studieforberedende. Dermed får 
vi ikke en yrkesfagfilosofi som er 
bygget på yrkesfagenes premisser. 
Regjeringens fullføringsreform 
gjør ikke noe med dette dessverre. 
Yrkesfagene får ingen tydelig profil, 
alt handler om det studieforbere-
dende. Mange ser ikke veien videre 
hvis de har lyst til å gå videre innen 
yrkesfag. Dette vil endre seg med 
at fagskolen utvikler seg, særlig 
innen tekniske fag. Da vil man se at 
yrkesfag er en mulighet til formelt 

påfyll av fagutdanningen. Får vi til 
en høyere yrkesfaglig utdanning 
på nivå 6,7 og 8, får man til et 
ordentlig karriereløp. 

SAMFUNNET TRENGER 
EGENTLIG BARE 30 PROSENT 
AKADEMIKERE
Men, det må starte med mer prak-
tisk rigging allerede på ungdoms-
skolen, og gjerne barneskolen. 
Det var en artikkel i Aftenposten 
om en flink gutt som var lei skolen 
fordi han synes han bare satt med 
diktanalyse, i stedet for å få jobbe 
med praktiske 
ting. Mange tror 
at praktisk under-
visning handler 
om for eksempel 
det å lage en fjøl 
på sløyden. Men 
praktisk undervisning dreier seg 
om å lære noe mens du gjør noe 
utenfor klasserommet, både inne, 
ute, i verksteder og andre steder. 
En praktisk tilrettelagt pedago-
gisk metode er en nøkkel for å få 
flere til å velge yrkesfag. Det er 
også viktig at praktiske fag blir en 
del av fellesfagene, og ikke bare 
valgfag. Vi vil gjerne at de flinkeste 
velger yrkesfagene, ikke bare de 
svakeste elevene som det ofte 
er. For samfunnet som sådan må 
det være en god balanse mellom 
akademisk utdanning og yrkesut-
danning. Det krever at vi gjør noe 
med synet på hva kunnskap er. 

JØRGEN LEEGAARD 
direktør samfunnspolitikk, BNL

Å utøve håndverk er  
en intellektuell øvelse

HVORDAN KAN MESTERNE BIDRA TIL REKRUTTERING?

DETTE MENER NHO:
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MESTERN

Mesterbedriftene representerer 
viktige arbeidsplasser og lære-
plasser over hele landet vårt, og 
Mestermerket skal fortelle unge  
og deres foresatte at mester- 
bedriftene står for faglig kvalitet  
og seriøsitet i drift og ledelse. 

For at unge skal være opptatt 
av yrkesfag, må vi som forvalter 
fagkompetansen, altså arbeidslivet 
selv, være opptatt av å utvikle 
kommende fagarbeidere og intro-
dusere de til et seriøst og organi-
sert arbeidsliv. Unge er raske til å 
trekke seg vekk fra bransjer som 
utvikler omdømmeproblemer når 
de kan gjøre andre valg.

 

DRIV KONTINUERLIG UTVIKLING 
AV NY FAGKOMPETANSE
I en tidligere analyse av mester-
brevordningen1 fant DAMWAD 
at mesterbedriftene skiller seg 
positivt ut, og jeg mener det er 
viktig å ikke bare holde på disse 
fortrinnene, men også å forsterke 
dem:

«Analysen tyder også på at mester-
bedriftene er mer stabile og robuste 
enn andre virksomheter. De er i 
mindre grad påvirket av konjunktur-
svingninger, både i oppgangs-  
og nedgangstider. Mens mester-
bedriftene opplever svakere vekst i 
antall ansatte, verdiskaping og  
i omsetning, har de høyere vekst  
i produktivitet, bedre lønnsomhet  
og færre konkurser enn  
andre virksomheter.»

Det viktigste Mesterbrevnemnda 
og mesterbedriftene kan gjøre 
sammen, er å sette høye faglige 
og etiske krav til mesterkvalifika-
sjonen og egen virksomhet, og å 
drive kontinuerlig utvikling av ny 
fagkompetanse. Både gjennom å 
ta inn lærlinger og gi god opplæ-
ring, men også sørge for etter- og 
videreutdanning for fagarbeiderne 
gjennom fagskole og mesterord-
ningen. Unge ønsker utviklings-
muligheter på sikt, selv om fag/
svennebrev også er en god nok 
kvalifikasjon i seg selv.

TRUDE TINNLUND
LO - sekretær

Analysen tyder også på at mester- 
bedriftene er mer stabile og  

robuste enn andre virksomheter.  
 

De er i mindre grad påvirket av  
konjunktursvingninger, både i  
oppgangs- og nedgangstider. 

HVORDAN KAN MESTERNE BIDRA TIL REKRUTTERING?

DETTE MENER LO:
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 FOKUS PÅ   REKRUTTERING

Vi ser at de som tar mesterbrev 
gjerne har en 8-10 år bak seg 
som fagarbeidere og da har 
opparbeidet seg erfaring i lære-
faget og kan fungere godt som 
faglige ledere. For eksempel med 
ansvar for opplæring av de unge, 
kommende fagarbeiderne.

Ved å være gode rollemodeller og 
vise karrieremulighetene i bransjer 
som verdsetter og tar vare på 
sine ansatte og fagene, skaper vi 
stolthet i håndverksfagene!

KORONAEN HAR VIST 
VERDIEN AV Å UTVIKLE EGNE 
FAGARBEIDERE
Koronapandemien har ført til  
at mange lærlinger har blitt 
permittert, og vi kan risikere at  
det blir ekstra vanskelig å skaffe 
nok læreplasser i år. Så mer enn 
noen gang må både bedriftene, 
ansatte og tillitsvalgt se på mulig-
heten for å strekke seg ekstra for 
at alle som trenger en læreplass 
får det. 

Mange håndverksbedrifter er 
tilknyttet opplæringskontor som 
kan bidra til å omplassere til annen 
lærebedrift dersom hundre og 
ett skulle være ute. Men vi ser 
heldigvis at trykket ikke er like 
stort innen alle mesterfagene og 
bedriftene. Det er jo særlig service, 
servering og restaurantvirksom-
heten som har vært hardt rammet 
med gjentatte nedstegninger. 
Andre bransjer opplever stor 
pågang på oppdrag, så bildet er 
svært variert. 

Koronaen har også vist verdien 
av å utvikle egne fagarbeidere og 
sørge for rekruttering til fagene, 
framfor å importere arbeidskraft. 
Begge deler kan være nødvendig 
i gitt situasjoner, men balansen 
er ikke der den bør være. I det 

nasjonale trepartssamarbeidet må 
vi også forsterke innsatsen mot 
arbeidslivskriminalitet som både 
undergraver seriøse bedrifters 
konkurransevilkår og gjør det 
håpløst å rekruttere, ved siden  
av at kriminell virksomhet faktisk 
er forbudt. 

BLI MED PÅ KAMPANJEN 
«LÆREPLASSJEGER»!
Jeg oppfordrer mesterbedriftene 
til å tilslutte seg kampanjen, 
«Læreplassjeger» og fortelle andre 

bedrifter og virksomheter som 
ikke er kjent med lærlingordningen 
om hva som er verdifullt med å 
være lærebedrift. Det er hjelp til 
selvhjelp – for om noen år så blir 
de også nye mestere!

Sjekk ut www.læreplassjeger.no 

1 Analysen av mesterbrevordningen
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MESTERN  FOKUS PÅ   REKRUTTERING

– Jeg har vært leder av 
Mesterbrevnemnda i noen år nå, 
og har fra første stund undret 
meg over denne grunnleggende 
systematiske forskjellsbehandlinga 
i samfunnet vårt når det gjelder 
den akademiske og yrkesfaglige 
utdanningsretningen. Det gjelder 
alt fra penger til status, politisk 
oppmerksomhet, medieomtale, 
karriereveiledning osv. I dag er jeg 
overbevist om at vi har vært for 
stille og for snille. Vi har gledet oss 
over at det prates, og til og med 
satses, noe mer på fag- og svenne-
brev og fagskoler. Vi kan til og med 
både høre og lese at mester og 
mesterbrev blir omtalt, av og til. 
Hvem har vel ikke hørt ledende 
politikere melde at de drømmer 
om et samfunn der mester er like 

viktig som master. 
Men kikker vi bakom 
slike utsagn finner 
vi knapt noe forplik-
tende i retning av å 
gi mesterbrev den 

formelle plassen i utdannings- 
systemet som det både fortjener 
og trenger for å stå fram som 
sterkt og spennende utdannings- 
alternativ for både ungdom  
og voksne. 

VI MÅ BRYTE GJENNOM MUREN
– Med andre ord: Mesterne, 
partene i arbeidslivet med LO  
og NHO i spissen, mesterbrev- 
sekretariatet og -nemnda, må 

sammen bryte gjennom denne 
muren av velvilje som vi nå møtes 
med. Vi har mange håndverks- 
næringer og mye kompetanse 
som må både reddes og videre-
utvikles for å sikre ei bærekraftig 
samfunnsutvikling. Klarer vi dette, 
er det all grunn til å tro at ungdom 
og voksne vil velge yrkesfaglig. 
Mislykkes vi taper vi også 
ungdommen. Ungdom er  
ikke dumme, ungdom gjør  
bevisste valg. 

– Et sentralt poeng i læringsløpet 
fram til fagbrev og mesterbrev, er 
"læring i arbeid", ikke sittende ved 
en pult i et klasserom eller ved en 
PC som avleverer forelesninger 
på nett. Samfunnet vårt framover 
trenger økonomisk solide, seriøse, 
kompetente bedrifter. Slike 
bærekraftige bedrifter vil, det vet 
vi, gjerne være sitt ansvar bevisst 
når det gjelder utdanning – alt fra 
å etterspørre god grunnutdanning 
til å stimulere til etter- og videre-
utdanning. Mestere og mester-
bedrifter er da også særlige gode 
lærebedrifter i dag. Motsatt, lar vi 
en stadig større del av næringslivet 
skli over i det useriøse og vekk fra 
det gode partsamarbeidet som 
preger den norske samfunns- 
modellen, så forvitrer den yrkes-
faglige utdanningssøyla. 
 
Som samfunn står vi ovenfor  
et valg.

AKSEL HAGEN 
leder av Mesterbrevnemnda

Som samfunn står  
vi ovenfor et valg

HVORDAN KAN MESTERNE BIDRA TIL REKRUTTERING?

DETTE MENER MESTERBREVNEMDA:
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 FOKUS PÅ XXXXXXX

DETTE MENER MESTERBREVNEMDA:

Renault Kangoo Z.E.: Lastevolum 3-4 m3.  Forbruk fra 185 Wh/km. Renault Kangoo:  Lastevolum 3-4 m3. Forbruk fra  0,57  l/mil, CO2-utslipp fra  149  g/km. 
Renault Trafic: Lastevolum 5,2-6 m3.  Forbruk fra  0,71  l/mil, CO2-utslipp fra  188  g/km. Renault Master:  Lastevolum 10,8-17 m3.  Forbruk fra  0,94  l/mil,  CO2-utslipp 
fra  246  g/km. Forbruk og rekkevidde ved  blandet kjøring iht. WLTP. Pris er ekskl. mva., frakt og levering. Ta kontakt med den nærmeste 
Renault-forhandler eller besøk  renault.no for mer informasjon. Renault tar forbehold om trykkfeil.

RENAULT  VAREBILER 
FOR ALLE BEHOV    
FRA 3-17 M3

Vi tilbyr varebiler av forskjellige 
størrelser for ulike behov og oppdrag. 
Våre varebiler har utmerket kjørekomfort, topp driftssikkerhet og 
god plass. Kangoo Z.E. er 100% elektrisk med 230 km rekkevidde. 
Ta kontakt med oss, og vi kan sammen finne de løsningene som 
passer deg og din bedrift.

Renault Kangoo Z.E.
Elektrisk varebil!
Fra kr 269 900,-

Renault Kangoo
For små og store oppdrag! 
Fra kr 225 900,-

Renault Trafic
Lastelengde opptil 4,15 m      
Fra kr 325 900,-

Renault Master
Lastevolum fra 10,8 til 17m³
Fra kr 408 900,-

renault.no

http://www.renault.no
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Malermangelen er stor, og det har den vært lenge. 
Men det siste året er det plutselig blitt flere å  
rekruttere blant. Etter at restriksjonene som følge  
av koronapandemien har sendt mange ut i permisjon 
eller ledighet, har malermesterbedriften på Hamar 
prøvd nye måter å skaffe malere på.

OVER 50 HENVENDELSER
– Det har vært overveldende suksess, 
sier prosjektleder Torkil Storli. Da 
han gikk ut med et hjertesukk 
i Hamar Arbeiderblad og 
oppfordret dem som sto 
uten jobb, til å tenke på en 
fast jobb som maler eller 
gulvlegger, fikk han over 
50 henvendelser.
– Vi har «vanlige» 
lærlinger, men linjen 
i overflateteknikk på 
Skarnes er blitt nedlagt, sier 
Storli. Han er ikke overrasket 
over at tenåringer fra Hamar 
valgte andre tilbud da eneste 
malermulighet lå åtte mil unna og 
uten direkte buss eller tog. – Vi må ut til 
«vanlige» folk for å rekruttere.

KONTRAKT MED TO
Etter utspillet og den store pågangen har 
Malermester Morten Skancke skrevet kontrakt med to 
nye, blivende malere.
– En har fagbrev som konditor, mens en kommer fra 
restaurantnæringen, som jo er hardt rammet. Vi har 
vært gjennom en prosess, snakket om de virkelig har 
tenkt seg om og oppfordret dem til å lese seg opp på 
yrket. Det har de gjort, og de er klare på at dette skal 
de begynne med, forteller Torkil Storli.

LÆREPROSJEKTER
Denne måten å rekruttere på er helt ny for maler-
mesterbedriften. Nå har den pekt ut to prosjekter på 
Hamar som legges opp slik at de nyansatte kan bruke 
dem til å lære.
– Det et rehabiliteringsprosjekt som kommer til å gå 
over et par års tid, med gamle leiligheter som vi skal 
pusse opp. Og så er det et nybygg. Da kan de bytte på 
mellom de prosjektene, sier Storli. 
De to prosjektene passer godt, fordi de byr på mange 
forskjellige oppgaver slik at de to kommer gjennom 
mest mulig av faget. Sparkling av ny gips og sparkling 
av gammelt dritt, som prosjektlederen beskriver det.
– Så får vi se hvordan det går, om de klarer å få 
fagbrev etter hvert. Det klarer de nok, så lenge de 
fortsetter å være interesserte og spørre om ting  
som de ikke kan, sier han.

HÅPER PÅ NY LINJE
I neste omgang håper han det blir mange søkere til en 

ny linje i overflateteknikk på Stange videre-
gående skole. Skancke har en første-

klassing fra bygg- og anleggs- 
teknikk på skolen utplassert, 

og Storli håper å få beholde 
henne som lærling etter 

hvert.
– I det siste har vi begynt 
å satse ganske mye på 
sosiale medier. Vi har en 
voksenlærling – hun har 
fagbrev som vekter og er 
kjempeflink – som har fått 

seg en vlogg og lager blest 
om både maleryrket og at 

det går an å være jente i yrket. 
Det er bra – vi trenger å myke 

opp faget litt, sier Storli.
Malermester Morten Skancke har rundt 

55 ansatte, men er nødt til å leie inn folk i tillegg for å 
klare oppdragene. – Vi bruker fast innleide folk som 
har firma og bor i Norge, forteller Torkil Storli.

NOEN AV DEM SOM KORONAEN TOK JOBBEN  
FRA, KAN FÅ EN NY KARRIERE SOM MALERE.  
MALERMESTER MORTEN SKANCKE PRØVER  
NYE MÅTER Å REKRUTTERE FOLK PÅ.

AV GEORG MATHISEN

KORONA

Torkil Storli hos Malermester Morten Skancke  
har skrevet kontrakt med to voksne damer  

etter forsøket på å rekruttere koronaledige.

rekruttering

http://www.ffv.no
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BRUK BYGGEBRANSJENS
VÅTROMSNORM:

 
• dokumenterte løsninger 
• dekker alle forskriftskrav
• gir varige, gode våtrom

Har du mesterbrev i byggfag er du
kvalifisert til å gå kurs i Modul B og bli

Godkjent våtromsbedrift.

Styrk din kompetanse og vis det! 

Informasjon og kurskalender: 
www.ffv.no

Bygg våtrom med 
høy kvalitet og lang levetid

Prosjekterer du våtrom?

LEDIG KAPASITET?  LEDIG KAPASITET? 
VI SØKER ETTER MONTØRER I DITT DISTRIKTVI SØKER ETTER MONTØRER I DITT DISTRIKT

Gode penger å tjene på skorsteinsrehabilitering.

Enkel installasjon. – Gratis opplæring. Vi formidler 
jobber, sponser markedsføring, lagerfører deler,  
samt hjelper til med utregning av tilbud.

HEATFAB tynnveggede, rustfrie stålrør er godkjent av RISE 
(SINTEF) for rehabilitering av alle typer skorsteiner. Gir en trygg 
og økonomisk skorstein med bedre trekk. 25 års garanti.  
Ta kontakt for en uforpliktende prat om evt samarbeide.

SÅ ENKELT ER DET!
se www.heatfab.no

Importør/lager:
VANGBO A/S
2013 Skjetten, tlf: 63 98 12 20
e-post: vangbo@vangbo.no, www.heatfab.no

http://www.ffv.no
http://www.heatfab.no


20 

MESTERN

Audgunn (fra venstre), Stine og 
Per Stølsvik har alle viktige roller i 
å lære opp nye folk i firmaet.

MESTERN

FEMFEM
PÅ SAPÅ SAMMME ME 
PROSJEKTPROSJEKT
AV GEORG MATHISEN

HAN HAR FÅTT 
FREM FEM 
LÆRLINGER TIL 

SVENNEBREV PÅ ETT OG 
SAMME PROSJEKT.  
– FAGFOLKENE VÅRE MÅ  
VI LÆRE OPP SELV, SIER 
PER STØLSVIK.

svennebrev 
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Byggmesteren i Førde vet ikke helt hvor mange 
lærlinger han har hatt siden han begynte for seg selv, 
men det er i hvert fall mer enn 40. – Vi har ikke fått tak 
i fagfolk på andre måter, så vi må lære dem opp selv, 
smiler han.

FAMILIESATSING
Byggmester Stølsvik har nettopp passert 40 ansatte. 
Nummer 41 ble barnebarnet, som er på plass som 
renholder. Sønnen og svigersønnen er tømrere, 
datteren er interiørarkitekt. Og kona, hun har 
ansvaret for lærlingene.
– Jeg er ikke tømrer selv, men jeg er fryktelig stolt 
av dem og imponert over hva de får til. Tømreren er 
som poteten: Du kan bruke ham til alt! sier Audgunn 
Stølsvik.
Hun så at mannen hadde hendene fulle som daglig 
leder. Dermed klarte hun å overtale ham til å gi 
henne lærlingansvaret – alt det som ikke hører til den 
rent faglige delen av opplæringen. Audgunn Stølsvik 
beskriver seg som den røde tråden de to årene de er i 
bedrift: Mottak, samtaler, bindeledd mellom fag- 
instruktør og lærling og å passe på at de har det bra.

ØNSKER SAMARBEID
– Vi må få dem til å forstå at vi har veldig stor tak- 
høyde i bedriften, men at det må slå begge veier. Så  
er det ikke alltid utviklingen går i riktig retning. Da må 
vi finne ut hva det er og hvorfor dette skjer, sier hun.
– Bedriftene og skolene burde ha mye bedre sam- 
arbeid, mener Audgunn Stølsvik. Det hjelper selvsagt 
godt at en av lærerne på Mo og Øyrane vidaregåande 
skule har vært både lærling og tømrer nettopp hos 
Byggmester Stølsvik.
– Det var ikke før sønnen min skulle på gå skolen at 
jeg fikk opp øynene for hvor ille det egentlig er. Han 
ville jobbe og gjøre noe, men drev med diktanalyse, 
sier hun. Og forteller om den ferske lærlingen som fikk 
beskjed om at han skulle være med ut på jobb – og 
mens tømrerne arbeidet oppe på et tak, skulle han få 

lov til å stå nede på bakken og deklamere dikt.  
– Galgenhumor får dem til å senke skuldrene,  
konstaterer hun.

UTE OG INNE
Nå er Byggmester Stølsvik i full gang med sitt eget 
prosjekt i Pinndalen, noen kilometer utenfor Førde 
sentrum. Der er det søkt om å bygge ut 150 boliger. 
De fem lærlingene har lært faget på bygg A og B.
– Det er et prosjekt med litt størrelse, så her så vi at 
det var muligheter. Vi prøver å få lærlingene til å være 
med på å reise nybygg, men også på innvendig finish, 
sier Per Stølsvik.
Det er ikke bare tømrerne som lærer på dette 
prosjektet. Stine Stølsvik begynte som vaske- og 
ryddehjelp på bygget der firmaet har kontor, men 
hvor det også er 52 leiligheter. Så reiste hun til Bergen 
og Dublin for å utdanne seg til interiørarkitekt. Nå er 
hun i ferd med å bygge opp en teknisk tegneavdeling.

INGENIØRER
– Vi har tatt inn ingeniørelever på utplassering. En 
har vært her i to år, så har vi en ny på utplassering i 
år som også får jobb når han er ferdig, forteller Per 
Stølsvik.
Han begynte enkeltmannsforetak i 1979. 20 år senere 
gjorde han om til aksjeselskap – da ble oppdragene 
så store at han ikke ville ta risikoen alene lenger. 20 år 
etter det igjen ble Byggmester Stølsvik kåret til årets 
bedrift i Mesterhus. Nå savner både han og kollegene 
samlingene og det å treffe kolleger fra andre steder  
i landet.
Av de fem nyfaglærte fra Pinndalen-prosjektet 
arbeider to fremdeles i bedriften. To har reist til 
Bergen for å utdanne seg videre. Byggmesteren er 
klar på at du ikke er utlært selv om du er faglært:
– Halvparten er ikke klare som fagarbeidere etter at 
de har tatt fagbrevet. De må lære videre. Det får de 
her, sier Per Stølsvik. Av de 40 ansatte i firmaet har 
han hatt 20 som lærlinger.

 FOKUS PÅ   REKRUTTERING

TØMREREN ER  
SOM POTETEN:  
DU KAN BRUKE  
HAM TIL ALT!
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AV GEORG MATHISEN

Bestefaren Herman startet H. Sjøgren & Sønner i 
Hammerfest i 1946. I jubileumsåret vil dagens sjef 
gjerne ha mulighet til å bruke fagkunnskapen litt mer. 
Han er mester i bilfaget – tunge kjøretøy. Det mangler 
ikke på kjøring, men han skulle gjerne hatt mer tid og 
plass til å reparere.

FRAKTER FISK
– Per i dag har vi ikke godkjent verksted med lov til å ta 
EU-kontroller. Det er for trangt, så vi står med planer 
om å bygge nytt verksted, forteller Bård Sjøgren.
Fra starten var transport hovedgeskjeften. H. Sjøgren 
& Sønner kjører fisk over hele Nord-Norge. Bård 
Sjøgren er arvelig belastet innenfor tyngre kjøretøy, 
men han gikk ikke helt samme vei som faren, beste-
faren og onkelen:
– Da jeg ble mester, hadde jeg og en kollega eget verk-
sted. Det drev vi i 21 år. Så hadde min far og min onkel 
behov for litt hjelp i firmaet. De spurte om jeg kunne 
bidra, og da bestemte kollegaen og jeg oss for  
å skille lag og selge verkstedet, forteller han.

Heller under  
LASTEBILEN  
enn bak SKRIVEBORDET

DE HAR KJØRT TUNGT I 75 ÅR, MEN DAGENS 
SJEF VIL OGSÅ REPARERE MER TUNGT.  
– VI GÅR MED PLANER OM Å BYGGE NYTT 

VERKSTED, FORTELLER BÅRD SJØGREN.
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Mesterlig
avfallshåndtering
for alle mestere!
Ragnsells.no
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VERKSTED FOR TRE
Nå holder firmaet til på Prærien, noen kilometer 
unna Hammerfest sentrum. – Vi er tre firmaer i 
dette bygget. Sjøgren Gjenvinning driver med avfalls-
håndtering, og Larsen Maskin er store på brøyting, 
veivedlikehold og graving. Så er det oss – vi er gode på 
fiskekjøring og kranarbeid. Vi fant ut at når vi slår oss 
i lag, kan vi bygge et konsept i lag for verksteddriften, 
sier Sjøgren.
– De tre firmaene har rundt 50–60 enheter som 
vi holder ved like. Jeg har to gutter på verkstedet 
sammen med meg, samtidig som jeg også har 
ansvaret for transporten, sier han og trekker frem 
transportkoordinatoren sin som en viktig brikke for å 
holde i trådene. Selv er han nemlig mye «ute å ræk».

TOMTEJAKT
– Jeg er helst under en lastebil og skrur eller ute og 
brøyter, smiler sjefen. – Jeg liker meg best på verk-
stedet. Med én gang det er mulighet til å få være der 
og skru og reparere, er jeg der. Det er ikke papirarbeid 
jeg har utdannet meg til!

◀◀  Under en diger gravemaskin  
– det er her Bård Sjøgren trives best. 
Men den som skal ta papirarbeidet,  
trenger også fagkunnskap,  
konstaterer han.

Sjøgren er veldig glad for å ha tatt mesterbrevet. 
Kanskje er han ikke flink nok til å bruke det i markeds-
føringen, men det kommer forhåpentligvis når det blir 
nytt verksted.
Problemet er at det mangler tomter i Hammerfest – 
både til industri og til boliger.

LÆRLINGER
Om mesterbedriften sliter med tomtejakt, så  
klarer den desto bedre å ta vare på folkene sine  
og rekruttere nye:
– Det er viktig å ta vare på de ansatte og familien 
deres og bygge rundt dem, ifølge Bård Sjøgren.
– Uten personene er det ikke noe firma – helt fra 
bestefar, faren min og onkelen min har personene 
vært viktige. Vi har lærlinger både i transporten 
og verkstedet slik at vi sikrer at den yngre garden 
kommer inn. Opp gjennom årene har jeg hatt  
sju–åtte lærlinger på verkstedet og seks i transporten, 
forteller han.
– Fire av dem som har tatt fagbrev her, er her ennå, 
og en av dem holder vi på å oppgradere til administra-
sjon. Så kan jeg outsource meg selv, fleiper Sjøgren.
– Jeg synes det er en utfordring at man starter med 
det her fordi man elsker å skru og reparere ting. Og så 
er det så mye dokumentasjon at altfor mye tid går til 
det. Det går ut over det du egentlig elsker. Ikke er det 
bare å sette hvem som helst til å dokumentere i de 
forskjellige fagene, heller, sier Bård Sjøgren.

http://www.ragnsells.no
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Skrikende behov for 
FAGARBEIDERE

AV MONA BIDNE 

Også i malerfaget og murerfaget er det mangel  
på søkere. 
– Vi fikk ut bare en lærling i malerfaget. Jeg frykter 
det vil bli slik i flere fag. Slik som samfunnet utvikles 
får vi til slutt for mange akademikere som skal kjøpe 
tjenester av for få fagarbeidere. Til slutt blir det ingen 
å kjøpe tjenestene av. Det er en kjempeutfordring.  
Det er selvfølgelig også ikke like enkelt å få læreplass 
til alle. Det er begrenset hvor mange lærlinger en 
bedrift kan ta inn. De skal jo følges opp. 

FORDOMMER OG UVITENHET SKAPER 
HINDRINGER
– En annen stor utfordring er at mange rådgivere 
råder flinke elever med gode karakterer til å velge 
studiespesialisering. De som ikke kommer inn på 
studiespesialisering på grunn av litt dårlige karakterer, 
velger ofte byggfag, på helt feil grunnlag og så hopper 
de over på studiespesialisering etterpå. Dermed har 
de tatt opp plassen for den som for eksempel har en 
drøm om å bli tømrer. Foreldre og elever vet heller 
ikke nok om fagarbeid. Det snakkes ofte negativt 
om det. Fordommene er mange, men dette kommer 
til å endre seg fordi etterspørselen etter den gode 
håndverkeren kommer til å bli stor. Og ikke alle har 
glede av å ta studiespesialisering. Mange får seg ikke 
jobb etterpå, og tenker kanskje da at ok, da får jeg ta 

yrkesfag da. Men det krever faktisk to år på skole og to 
års læretid å bli for eksempel tømrer, så da tar det litt 
tid før du kommer ut i jobb. 

GI OSS EN TV-DOKUMENTAR SOM «TOLL»
Opplæringskontorene i Norge rekrutterer mange 
voksne, men Jonassen etterlyser mer informasjon til 
rådgivere, foreldre og elever om hva håndverksyrkene 
representerer av muligheter for de unge. 

– Vil du være garantert å få jobb, så velger du hånd-
verksfag. Du får lønn fra dag 1 som lærling, og det er 
den enkleste veien til å realisere en drøm om å starte 
egen bedrift. Ta svennebrev, bygg på med mester-
brev og bygg din egen fremtid. Det beste som kunne 
skjedd var om TV2 hadde laget en type dokumentar 
som «Toll», og vist spenningen, utfordringene og 
mulighetene. Tollerne hadde en økning på over  
40 prosent i søkere til tollerutdanningen etter 
programserien. Jeg ser jo at når vi har med oss elever 
på utplassering i håndverksbedrifter, så tennes lysten. 

MANGLENDE FAGFOLK GIR LANGE VENTETIDER 
OG HØYERE PRIS FOR KUNDENE
I mellomtiden rammes bygg- og anleggsbransjen 
av manglende rekruttering i mange fag, noe som 
resulterer i at de ikke kan ta på seg oppdrag. Det kan 

HADDE JEG FÅTT 100 FAGLÆRTE TØMRERE PÅ DØREN I DAG, 
HADDE ALLE HATT JOBB I MORGEN, SIER DAGLIG LEDER 
JARLE JONASSEN I OPPLÆRINGSKONTORET I ROGALAND. 
DET BLIR REKRUTTERT 3 000 FOR FÅ BYGG- OG ANLEGGS- 
ARBEIDERE HVERT ÅR, OG I NOEN FAG ER DET RETT OG  
SLETT KRISE. RESULTATET ER AT MANGE BEDRIFTER IKKE 
KAN PÅTA SEG OPPDRAG. 

i mange BYGGFAG
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for eksempel være mange måneders ventetid for å få 
utført bygningsarbeid.

– Jeg var sammen med et byggefirma på lokalradioen 
i går hvor dette var tema. Han med byggefirmaet 
var helt tydelig: Han har ikke mulighet til å ta inn nye 
oppdrag før om seks måneder. Det er også et annet 
firma som skulle bygd åtte leiligheter som skulle stå 
klare til vinteren, men som ikke har bemanning nok 
til å gjøre det. Resultatet blir at mange firmaer bruker 
utenlandsk arbeidskraft som etter avsluttet korona- 
kantene kommer og jobber, og som veksler mellom 
firmaene de selger tjenester til. Det blir ikke billig, 
noe folk kommer til å merke allerede til høsten. Både 
lønnskostnader og materialkostnader stiger til værs. 
Folk er også utålmodige og blir kreative. De vil ha 
den terrassen de skal ha bygget i sommer, og ikke til 
vinteren, og kommer i kontakt med useriøse aktører, 
som gjerne vil at du skal betale på forhånd. Ofte 
hører de ikke noe mer fra de som skal gjøre jobben. 
Heldigvis har Skatteetaten en veldig bra veileder for 
hvordan du skal velge leverandører. Den bør alle følge, 
avslutter Jonassen. 

 FOKUS PÅ   REKRUTTERING

JARLE JONASSEN
daglig leder,

Opplæringskontoret i Rogaland
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Mesterne 
JARLSBERG

på
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K
ALKPUSSEN INNEHOLDER HÅR FRA 
GÅRDENS EGNE HESTER, OG DEN 
GAMLE PUSSEN KOMMER TIL NYTTE 
PÅ SKOGSBILVEIENE. STAMHUSET 

JARLSBERG TENKER BÆREKRAFT PÅ DEN  
TRADISJONELLE MÅTEN OG BRUKER LOKALE 
MESTERBEDRIFTER TIL Å GJØRE JOBBEN.

AV GEORG MATHISEN

– Han er veldig opptatt av miljø!
Malermester Magne Bratfoss snakker om oppdrags- 
giveren sin. Carl Nicolaus Wedel Jarlsberg er den 
eneste i Norge som har tittelen «stamhusbesidder». 
Han er ikke bare opptatt av å forvalte verdiene som 
han skal ta vare på til neste generasjon overtar; han 
vil også ta vare på tradisjonene og materialene.

RETTER OPP
Nå er det sørfasaden på Jarlsberg hovedgård som 
utbedres. Gjennom de snart 350 årene bygningen har 
stått der, er det ikke alle oppussingene som har tatt 
hensyn til tradisjonell byggeskikk. Det prøver stam-
husbesitteren og mesterbedriftene å rette opp:
– Det har vært pusset opp med sementbaserte midler 
på 1980-tallet. Det ble byttet tilbake til kalk i 1999, og 
så var det en liten «kjapt og gæli»-reparasjon i 2014 
som vi prøver å rydde opp i nå, forteller Carl Nicolaus 
Wedel Jarlsberg.

  BÆREKRAFT
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MESTERBEDRIFTER
Han har byggherreansvaret selv, egne folk til 
takjobben og får restaurert fem svære vinduer hos 
Østfold Vindushåndverk. Resten av arbeidet er det 
lokale mesterbedrifter som gjør: Tønsberg Blikk 
og Montasje, Roy’s Murerservice i Holmestrand 
og Malermestrene Juuhl & Bratfoss – oslobedrift, 
men med eget kontor i Tønsberg, i gangavstand fra 
Jarlsberg hovedgård.
– Du må lære deg historien og sette deg inn i  
teknikkene. I prosessen må vi ha respekt for det som 
er gjort for 100 til 150 år siden. Og så er det viktig at 
vi har oppdragsgivere som virkelig tar vare på disse 
byggene, sier Magne Bratfoss.
Han og kollegene har bak seg en lang rekke tradi-
sjonsrike prestisjeprosjekter, med Eidsvollsbygningen 
og Det kongelige slott som to av mange eksempler. 
I så måte er det ekstra morsomt å få arbeide på 
bygget som var en viktig inspirasjon for Slottet i Oslo – 
Jarlsberg hovedgård var startskuddet for empirestilen 
i Norge.

BARBERER HESTER
Nå er det kalk som gjelder. Med knust teglstein 
innblandet i pussen, noe som gjør at rødfargen 
skinner gjennom i fuktig vær.

– Vi har en beskrivelse i et brev fra et familiemedlem 
som bodde i Oslo, men var på besøk her: Onkel 
Hermans hus blir helt rødt når det regner. Når det 
er fint vær, er det gult, forteller Carl Nicolaus Wedel 
Jarlsberg. – Sånn har pussen vært her fra tidenes 
morgen. Når det er fuktig, slår rødtonen igjennom. 
Det gir et flott spill, og ikke den døde overflaten som 
du får med moderne maling.
Magne Bratfoss gjorde tilsvarende jobb med nord- 
fasaden for fire år siden. – For å forsterke kalkpussen 
blir det brukt hestehår. Det ser vi ofte i kalk. Så går 
han her og barberer hestene, forteller Bratfoss.
Nord- og sørsiden er stort sett like, men på sørsiden 
er det søyler i stedet for pilastre.

SKOGSBILVEIER
Fremgangsmåten er gjerne at all pussen som er 
løs, fjernes. Så blir neste spørsmål å finne ut hvor 
mye mer som må tas bort for å få rasjonelle flater å 
arbeide på når det pusses på nytt. Det skal bli så få 
skjøter som mulig.
All kalken som fjernes, brukes på eiendommens egne 
skogsbilveier. Malermesteren synes det er hyggelig å 
se hvordan miljøhensynene kan arte seg i praksis.
Han hadde det første oppdraget på Jarlsberg hoved-
gård for over 20 år siden, og satte i stand kolonne- 
salen i bygget til grunnlovsjubileet i 2014.

Carl Nicolaus Wedel Jarlsberg (til venstre) og Magne 
Bratfoss tar vare på en bygning med ærerik historie. 
Nordfasaden inn mot borggården ble rehabilitert 
for fire år siden.

DU MÅ LÆRE DEG  
HISTORIEN OG SETTE 

DEG INN I TEKNIKKENE. 

I PROSESSEN MÅ VI  
HA RESPEKT FOR DET  

SOM ER GJORT FOR 100  
TIL 150 ÅR SIDEN.
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SER PERFEKT UT
– På grunn av påbygningene opp gjennom årene er 
det mange spesielle løsninger i bygget, men det er 
sjekket og konkludert med at det står veldig godt. 
En kuriositet er at man glemte å sjekke hva pipene 
står på. Min far gravde under og rundt pipene og 
etablerte et stort fundament, men det er fall mot 
pipene i nesten alle rom, forteller Carl Nicolaus Wedel 
Jarlsberg.
– Det ser fantastisk riktig ut. Men der moderne  
byggeindustri er inspirert av om det er perfekt, er  
det menneskelige øye opptatt av at det ser perfekt ut.  
Det gjør det, bare vi ikke tar frem målebåndet, 
sier han.

JARLSBERG  
HOVEDGÅRD  
OG STAMHUSET
 
JARLSBERG HOVEDGÅRD LIGGER PÅ 
GRUNNEN TIL SAGATIDENS SÆHEIM (SEM) 
KONGSGÅRD.

Gustav Wilhelm von Wedel (senere Wedel-Jarlsberg) 
overtok Jarlsberg gods og grevskapet som tidligere het 
Griffenfeld, i 1681. Han var feltmarskalk og øverst-
kommanderende for den danske hæren og hentet 
tyske og danske håndverkere til å lede byggearbeidene 
på godset. Det fysiske arbeidet var det vernepliktige 
soldater som gjorde, og som kompensasjon for jobben 
fikk de kortere tjenestetid. 

Dagens hovedgård ble gjenreist i 1699 etter en brann 
og ble bygd over de gamle kjellerne. To utvidelser på 
1700-tallet gjorde bygningen tre etasjer høy, og fra 
1812 ble den bygd ut i empirestil etter tegninger av 
arkitekten Johan Gerhard Løser. Huset er vedtaksfredet. 

I dag er Jarlsberg Norges eneste stamhus. Det betyr at 
det er et gods som udelt skal arves av eldste sønn eller 
datter og at det ikke kan selges. 

I dag består eiendommen av 3 520 dekar dyrket mark, 
2 400 dekar skog og cirka 220 festetomter, i tillegg til ti 
øyer i Færder nasjonalpark. Slottsfjellet er blant disse 
festetomtene. I kulturlandskapet ligger 74 automatisk 
fredede kulturminner.

Jordbruksdriften sørger for nok hvete til å dekke 
melforbruket til 27 000 mennesker i året, i vekstskifte 
med oljevekster, åkerbønner og konserveserter.

E-LÆRINGSKURS

Bes ll og gjennomfør kursene når det passer deg!

www.byggmesterskolen.no

Massivtre som byggemetode

Fuktmekanikk og fuktkontroll

Trevirke -skogen og trekvalitet

Prosjektering - krav, risiko og ansvar

http://www.byggmesterskolen.no
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I boken «Skikkelig mat» har  
Stian Moen både skrevet  
og fotografert selv, i tillegg  
til å lage maten.

CATERING
SPENNENDE

og
  

MAT  

Skikkelig
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HAN GIR ANDRE KOKKER GODE RÅD, 
SATSER PÅ SOSIALE MEDIER, SELGER SIN 
EGEN KOKEBOK – OG NÅ BYGGER STIAN 

MOEN OPP EN SPENNENDE CATERINGBEDRIFT.

AV GEORG MATHISEN

Han er Norges eneste medlem i The World Master 
Chefs Society. Kokkemester Stian Christoffer Moen 
er stolt av å være med i fellesskapet av internasjo-
nale mesterkokker. Det var medlemskapet der som 
inspirerte ham til å skrive kokebok, selv om han hadde 
tenkt tanken lenge.

FOTO OG BLOGGER
Han valgte å ta håndverkstilnærmingen på boken, 
også – han gjorde alt selv. – Jeg har skrevet teksten, 
jeg har tatt bildene og vært med på å sette det 
sammen. Jeg valgte å gå med et lite forlag fremfor et 
av de store som gjør alt for deg. De selger nok flere 
bøker, men samtidig tjener du mindre på det. Nå har 
jeg kommet meg over «break even» og begynt å tjene 
penger på dette her, sier han.
– Det er ikke de kjempestore pengene, men det er et 
morsomt prosjekt, og jeg gjorde det fordi jeg hadde 
lyst. Bygde opp studio, kjøpte fotolamper og satte 
i gang. Av 17 000 bilder valgte jeg ut kanskje 300, 
forteller han.
Mossingen Moen er ikke bare aktiv i tradisjonelle 
medier på papir. – Ja, jeg prøver jo litt på sosiale 

 FOKUS PÅ   KOMPETANSE



32 

 FOKUS PÅMESTERN

medier, sier han. På blogg, 
Snapchat og Instagram er 

han Kokkesjefen. Dessuten 
skriver han bloggen Matkontrast 

sammen med samboeren 
June, som slett ikke kan nyte 
godt av faget hans – hun 
må få ernæringen gjennom 
sonde i magen.

NY BEDRIFT
– De sosiale mediene har ligget litt 
nede. Men nå skal jeg slå sammen 
og lenke sider opp mot hverandre i 

forbindelse med at jeg etablerer cateringbedrift, sier 
han. Navnet? Spennende Catering.
– Det blir gøy. Folk har gjerne litt høyere budsjetter 
til å kjøpe noe ordentlig, slik at du kan få leke deg 
med litt mer eksklusive råvarer. Jeg vil treffe alle, men 
gjerne gi litt ekstra, være litt spennende og være litt 
annerledes enn alle andre, forteller Moen.
Tanken er at Spennende Catering skal være mester-
bedriften hans. – Mesterbrevet skal være kvalitets-
stempel for bedriften og vise at det er en seriøs aktør, 
sier han. Rent beliggenhetsmessig er han tilknyttet 
et selskapslokale og har mulighet til å trekke veksler 
på det samarbeidet. – I oppstartfasen satser vi på 
området mellom Ski og Sarpsborg, så er tanken å 
utvide enda mer på sikt, sier han.

SKIKKELIG
Skikkelig blir det uansett. Moen bruker begrepene 
«Skikkelig måltid» og «Skikkelig mat» om nettsiden og 
kokeboken. I tillegg holder han kurs og driver som 
konsulent. Dette året hjelper han Café Røed i en over-
gangsfase med oppussing og nye menyer. Kafeen er 
en del av tilbudet på Røed Gård på Jeløy, som drives 
som kunstsenter med galleri, utsalg og spesial- 
butikker i tillegg til selskapslokaler.
– Tanken er at jeg skal fortsette som konsulent og 
med matkurs, men bake det litt inn i cateringen  
etter hvert, gjøre det enda mer spennende og ha 
forskjellige nivåer. Det blir en restrukturering av alle 
bedriftene nå, sier han, og fastslår at han setter pris 
på å ha mange baller i luften.
– Man må jo utvikle seg. Det er «survival of the fittest» 
her som i naturen generelt. De som var tidlig ute og 
konverterte til takeaway og sånne løsninger da koro-
naen kom, hadde mye større mulighet til å overleve 
enn de som valgte å stenge rett ned, sier han som 
eksempel.

Café Røed på Jeløy får mesterhjelp med utvikling og meny.  
Stian Moen liker å være kreativ og hjelpe en velkjent bedrift  
med å skape noe nytt.

MENY OG DESIGN
På Café Røed byttet han meny i vår og gikk over til litt 
mer lokalt. Sjokolade som er laget på gården, is fra 
Bamsrudlåven på Mysen, epler og asparges fra Rygge, 
juice fra Dyre Gård i Moss. – Sånne småting som får 
folk til å velge deg fremfor andre, sier Moen.
Som konsulent kan han også være med i design- 
prosessen. – Det er mange kjøkken som bygges, som 
er veldig upraktiske. Det ser annerledes ut for den 
som designer. Men er det noe et kjøkken skal være,  
er det funksjonelt. Personalet er den store kostnaden 
i denne bransjen, og de må kunne gjøre en best mulig 
jobb uten at de brenner seg ut, understreker han.
Enda mer gøy synes han det er å ta en velkjent bedrift 
gjennom en transformering slik som på Café Røed. 
Da er det viktig å holde seg oppdatert og spennende 
samtidig som man tar vare på de gode tingene.  
Du skal ikke rokke ved alle tradisjoner, sier han.

FLINKE FAGFOLK
Fellesskapet i The World Master Chefs Society har 
vist Stian Christoffer Moen at Norge utdanner flinke 
fagfolk. Selv har han arbeidet med mat siden han 
var tolv, tok læretiden på Theatercaféen og samtidig 
arbeidet deltid på Oro.
– Det er en grunn til at de fleste norskutdannede 
kokker havner inn i lederstillinger. Sett i forhold til 
andre land er vår fireårige utdannelse noe helt annet 
enn hva man får i USA, eller i Sverige, for den saks 
skyld. I tillegg har vi videreutdannelsen, sånn som 
mesterbrev. Det er bare synd at mange dropper ut 
av bransjen etter få år. Det er en tøff bransje – det 
kommer man ikke unna, sier kokkemesteren fra Moss.

  KOMPETANSE
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SPANDERTE

MESTERBREV  
PÅ HELE STABEN

– Vi har alltid hatt mye ansvar. Men nå regner vi på 
jobbene og er mye mer involvert i driften, sier Stian 
Svehaugen. Han er en av tre ferske mestere i fire-
mannsbedriften Byggmester Schnell på Gjøvik. Eller 
– i skrivende stund er de en femmannsbedrift; mer 
om det senere.

SATSER PÅ KOMPETANSE
Det begynte da Pål Haugland kom til sjefen og fortalte 
at han kunne tenke seg å ta mesterbrev. – Han skulle 
betale og ordne selv. Men jeg er jo veldig opptatt av 
kompetanse. Da Pål kom, tenkte jeg at alle kunne få 
den sjansen og at jeg kunne sponse utdanningen til 
alle tre, sier Jan Ole Schnell.
Han har satset på kompetanse hele tiden. 
Byggmester Schnell er en slik bedrift som gjerne tar 
en dag fri fra produksjonen og går på messe eller tar 
et kurs. Sjefen er opptatt av å få opp kunnskapen på 
alt som er nytt. Samtidig gjelder det å tenke selv: Ikke 
alle nyvinninger er gode nok til å bli i bransjen lenge.  
– Det er mange nye ting som kommer, men vi liker 
helst at de holder litt mer enn to–tre år, som Pål 
Haugland sier det.

FORDELER KONTORARBEIDET
Jan Ole Schnell legger heller ikke skjul på at det er 
veldig greit både for ham og bedriften at alle har fått 

mesterutdanning. – Jeg tenkte at kanskje jeg kan få 
fordelt litt kontorarbeid. Vi var mange flere tidligere, 
og da reiste jeg bare rundt og passet på uten å ha tid 
til å produsere selv. Jeg lærte da at det ikke er bra for 
en bedrift at det er bare én nøkkelperson – at vi ikke 
kan stoppe opp om jeg skulle være syk i to dager,  
sier han.
Nå kan han vurdere å utvide litt igjen, nå som de er 
flere til å gjøre kontorarbeidet og regne på anbud. 
Samtidig er det en kalkulert risiko at ansatte som 
får mesterbrev, kan bestemme seg for å si opp og 
begynne for seg selv. Schnell har fristilt dem fra 
bindingstid likevel – han mener at hvis noen vil slutte, 
så skal de slippe å «gå her og sparke i grusen».

PÅ SKOLEBENKEN
– Men det er ikke så aktuelt å begynne for seg selv.  
Vi har det så bra her. For min del har det toget gått, 
sier Svein Roger Nilsen. I likhet med de tre andre 
ferske mesterne forteller han om hvordan det verste 
med å ta mesterbrevet var å sette seg på skolebenken 
igjen. For hans del var det 20 år siden sist.
– Ellers gikk det greit. Det var mye som var lett å 
kunne relatere til den vanlige hverdagen. Så var det 
noen nye og ukjente ting, også, sier han. – Mye regel-
verk, standard og teori. Vi har lovverket som vi vet at 
vi skal følge, men nå fikk vi gå litt mer i dybden, sier 

NNÅ KAN DE DELE PÅ KONTORARBEIDET, OG JOBBEN GÅR 
VIDERE SELV OM SJEFEN ER SYK ET PAR DAGER. JAN OLE 
SCHNELL SPANDERTE MESTERBREV PÅ ALLE DE ANSATTE.

AV GEORG MATHISEN
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Stian Svehaugen, som mener at mesterutdanningen 
ble enklere fordi de var tre kolleger som tok den 
sammen.

ÆRLIG PRIS
Jan Ole Schnell har formidlet en verdi som er viktig for 
ham: Han vil gi kunden en reell pris.
– Vi går i dybden, tenker på produksjonen og prøver 
å få en ærlig pris. Jeg liker ikke å gå lavt i en anbuds-
runde, for så å plusse på for leie av snøskuffe og 
driller, sier han.
Følgelig er han heller ikke med på tjenester som 
Mittanbud. Han skjønner at kunden vil forhøre seg 
med flere. – Men det hender at du får felles-eposter 
som de har sendt til tjue stykker. Da skjønner du litt 
hva de er ute etter, sier Pål Haugland. De jobbene 
trenger ikke bedriften å prioritere.
Byggmester Schnell gjør alt fra å sette opp arkitekt-
tegnede hus til å skifte vinduer, først og fremst for 
privatkunder. – Det har vært mye rehabilitering de 
siste årene, forteller Stian Svehaugen og Svein  
Roger Nilsen.

Mange nye løsninger er det også spørsmål om:  
– Mye er blitt råere og råere, med tettere og tettere 
hus, sier Jan Ole Schnell og snakker blant annet om 
funkishusene som flere og flere vil ha. – Flate tak, 
lite fall, ikke nok lufting – vi koser oss når vi får en 
utfordring!

LÆRLING
Så var det dette med at Byggmester Schnell er mer 
enn fire mann for tiden. Gøran Johansen hadde igjen 
bare noen måneder av læretiden, og dem har han 
fått hos Schnell. Han er lærling med fire mestere til å 
veilede seg.
– Her har jeg fått mye kunnskap og erfaring. Jeg har 
lært veldig mange triks som jeg ikke lærte på skolen, 
sier han.
– Jeg er positivt overrasket over at jeg fikk prøve selv 
hele tiden. Om jeg feiler, er det greit – nå tenker jeg  
en gang eller to ekstra i stedet for å løpe etter hjelp.

Pål Haugland (fra venstre), Jan Ole Schnell, Gøran Johansen, Svein Roger Nilsen og Stian Svehaugen  
er fire mestere og en lærling, med firmaadresse hjemme hos Schnell på Gjøvik.

 FOKUS PÅ   KOMPETANSE
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– Jeg blir 69 år i år. Nå skal jeg ut av bildet, sier  
Perry Ræstad.
Han er superveteran i faget. Ræstad fra Mo i 
Rana er en av de elleve første som fikk mester-
brevet som låsesmed i Norge. – Det ble besluttet i 
Mesterbrevnemnda i 1998, og så var vi 11 låsesmed-
mestere som ble godkjent i 1999, forteller han.

EN GENERASJON I PRØVENEMND
De var to i Nord-Norge. Senere er det blitt noen til.  
– Men jeg har vært i prøvenemnda i nesten en  
generasjon, sier han.
– Norske Låsesmeder har vært en flink pådriver, og 
svennebrevet er veldig viktig. Låsesmedforeningen 
har jobbet veldig hardt for at låsesmed skulle bli et 
eget fag på byggsiden. Lås er komplisert. Det har vist 
seg i bygg etter bygg at dette bør ikke andre som ikke 
kan faget, holde på med, sier Perry Ræstad.
Skylden legger han på ordningen med totalentre-
priser. Da er det om å gjøre alt billigst mulig.  

– Da jeg begynte i bransjen, var det arkitekter som 
beskrev bygget totalt, og så laget jeg beskrivelser av 
hva slags typer dørvridere, sylindere og dørlukkere 
som skulle inn. Når entreprenøren regnet, måtte han 
forholde seg til det.

MESTER MED TØMRERBAKGRUNN
Nå har Perry Ræstad fått følge av en fersk mester, 
men med lang bakgrunn i bedriften. Tommy 
Alterskjær kom til Nordland Lås & Sikkerhet på  
utplassering fra ungdomsskolen.
– Så tok jeg svennebrev som tømrer og jobbet som 
det et par-tre år. Etter førstegangstjenesten søkte jeg 
meg hit, forteller han.
Det er nyttig for en låsesmed å ha svennebrev som 
tømrer. Å vite hvordan veggene er oppbygd og 
hvordan bygget fungerer, er god hjelp. – Så er det 
blitt mer og mer elektronikk og mer adgangskontroll. 
Det er veldig bra at låsesmed-løypen er flyttet over 
til elektrofag. Hvis lærlingene får litt elektronikk inn 

PERRY RÆSTAD HAR ARBEIDET PÅ OVERTID FOR AT NORDLAND LÅS & SIKKERHET SKULLE BEHOLDE 
MESTERMERKET. NÅ ER TOMMY ALTERSKJÆR FERSK MESTER OG FÅR SNART FØLGE AV TO TIL.

AV GEORG MATHISEN



  -ET BLAD FRA MESTERBREV    37

 FOKUS PÅ   KOMPETANSE

i fingrene før de kommer ut, er det en fordel. Både 
boliger og bedrifter går jo mer og mer over til elektro-
niske låser, og det har vært en voldsom utvikling de 
siste årene for alarmsentraler, konstaterer Alterskjær.

HÅNDVERK
Perry Ræstad tar gjerne imot flere med tømre- 
bakgrunn:
– Elektrikerne er ikke glade i å frese i treverk og 
omarbeide aluminiumsdører og tredører. Det er mye 
lettere å starte med noen som var en god håndverker 
på tresiden, og lære dem opp på elektronikkdelen.  
Så har vi dem som har elektrobakgrunn her. Alle  
skal kunne alt, men så har vi jo forskjellig spisskompe-
tanse, sier han.
– Dette er jo håndverk. Omarbeiding av dører og finish 
på det du holder på med, det må du ha i fingrene.  
Vi har veldig mye ombygging og rehabilitering på 
gamle bygg, forteller de to mesterne på Mo.
Nordland Lås & Sikkerhet har i underkant av 20 
ansatte med avdelinger på Mo og i Bodø. Meningen er 
at alle skal ha et fagbrev eller et svennebrev; de fleste 
i låsesmedfaget. – Vi var veldig tidlig ute med å bli 

godkjent lærebedrift både i låsesmedfaget og butikk-
faget, understreker Perry Ræstad.
Snart får bedriften enda to med mesterbrev. Perry 
Ræstads sønn Alexander er en av dem – han er  
daglig leder.

ÉN ENTREPRISE
– Adgangskontroll blir mer og mer viktig for faget vårt. 
Men på bygget ligger det stort sett under elektro-
entreprisen, og så ligger rent lås og beslag under 
tømrer og snekker. Der vi får begge deler, er det mye 
lettere enn om vi skal samarbeide med et annet firma. 
Sluttproduktet blir ikke så godt sydd i hop hvis vi er to 
forskjellige aktører, mener Tommy Alterskjær.
– Sluttkunden får da to forskjellige bedrifter å 
forholde seg til på service. Når én har levert lås og én 
har levert kortleser, må de ha feilsøk fra to bedrifter.
Løsningen, mener Alterskjær og Ræstad, er at lås, 
beslag og adgangskontroll blir en egen entreprise. 
– Fagkompetansen med svennebrev og mesterbrev 
sikrer at kravene i bygget er tilfredsstilt. Der synder 
aktørene som tror at det bare er å montere opp en 
kortleser og ikke tar høyde for at noen skal kunne 
rømme ut, sier Tommy Alterskjær.

◀◀  Ræstad og Alterskjær får snart følge av to  
låsesmedmestere til i Nordland Lås & Sikkerhet.  
Da kan Perry Ræstad pensjonere seg i vissheten  
om at bedriften beholder mestermerket.
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– Du lærer sunn fornuft. Solid håndverk, vilje og 
dedikasjon. Uavhengig av bransje og fag handler det 
om å levere kvalitet og ikke minst service, sier Børre 
Lobekk.
Da E24 kåret årets ledertalent i Norge for tolvte gang, 
var det 33-åringen fra Bryne som tok prisen. I fjor 
kåret EY ham til Norges fremste unge vekstskaper – 
prisen som på engelsk heter Young Entrepreneur 
Of The Year. Han beviser at du ikke trenger å være 
blåruss.

HEIER PÅ UTDANNING
– Det er mange unge som tenker at de må ta et 
tradisjonelt BI-ledelsesløp. Det vi uansett må gjøre, 
er å heie på utdanning, enten den går den ene eller 
den andre veien. Hvis du bygger stein på stein, alltid 

oppfører deg redelig og bygger gode team rundt deg, 
kan du komme langt med faglig utdanning, og ikke 
bare teori, fastslår Lobekk.
Da han fikk EY-pris i fjor, utbasunerte han at han skal 
gjøre stål sexy. Nå snakker han om hvordan vi må heie 
på folk i arbeidsklær.
– Vi går inn i et velstandssamfunn der de blir glemt 
litt. Vi skal sette pris på dem som utfører et solid 
stykke håndverk, uavhengig av fag, sier han. Nordic 
Steel har kunder i alle bransjer, men felles for alle er at 
de trenger stål der produksjonen er utført skikkelig og 
produktene levert på tid og med riktig kvalitet.

MANGE LÆRLINGER
– Dette var prinsipper som jeg lærte av min far i 
tømrerfirmaet hans, sier han. Børre Lobekk var med 

NORGES STØRSTE TALENT ER 

BYGGMESTER
 

BØRRE LOBEKK ER NORGES STØRSTE LEDERTALENT.  
NÅ ER BYGGMESTEREN SJEF FOR NORDIC STEEL PÅ BRYNE.

AV GEORG MATHISEN
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faren fra han var liten, stilte opp lørdager når det 
trengtes en ekstra hånd, tok tømrerlinje og fylte opp 
med allmennfag påbygg før han gikk ut i lære.
– Jeg hadde lyst til å ha studiekompetansen og alle 
muligheter åpne for videre valg av utdannelse. Etter 
noen år med jobb som tømmermann, sa jeg opp stil-
lingen og begynte på teknisk fagskole. Så kom jeg inn 
i AF Gruppen i en periode, og så startet vi opp dette 
selskapet, forteller han.
Han har slett ikke glemt fagopplæringen: De siste tre 
årene er det flere ansatte i administrasjonen i Nordic 
Steel som har tatt fagbrev. – Oslomodellen stiller krav 
til antall fagarbeidere, og vi har også mange lærlinger 
i produksjonsteknikk, platesarbeider- og sveisefaget, 
sier sjefen. I tillegg til å ta inn lærlinger hele tiden, 
legger han også vekt på å ta inn folk som har falt 
utenfor det ordinære arbeidslivet.

RESPEKT
Han startet det som i dag er Nordic Steel i 2013 
sammen med partneren Roy Fuglestad – som i  
dag er leder for sveiseavdelingen – og det lokale 
investeringsselskapet Tinghaug.
Ledelse handler for Børre Lobekk om å ha med seg 
sunn fornuft, behandle folk med respekt, legge ned 
en innsats i jobben, gi folk mulighet til frihet under 
ansvar og legge til rette for at de har det de trenger 
for å lykkes i jobben.
– Jeg er heldig som har så mange rundt meg som 
bidrar. Vi har så ekstremt mange forskjellige oppgaver 
som blir utført. Alle er like viktige, og alle har for- 
skjellige suksesskriterier. Det er viktig at vi skjønner 
dem og samtidig tør å være tro mot de langsiktige 
målene våre, sier han.

Alle slags bransjer står på kundelisten til Patrick Øgård,  
Børre Lobekk og Nordic Steel.

Alle er like viktige, og det er veldig mange forskjellige oppgaver 
som skal gjøres, sier Lobekk – her sammen med Magnar Garvik 
(til venstre) og Odd Geir Ege.

– Når vi setter høye mål, er det viktig å legge inn det 
av innsats og ressurser som kreves for å komme dit. 
Så handler det hver dag om å utøve den servicen som 
kundene fortjener. Da ser vi at vi er konkurransedyk-
tige både nasjonalt og internasjonalt, fastslår Lobekk. 
Det første koronaåret har ført med seg at enda flere 
av kundene legger vekt på norsk produksjon.

GRØNNERE
Nå holder Nordic Steel på med å utarbeide 
CO2-regnskap på hver eneste produsert enhet.  
På Nasjonalmuseet har bedriften levert «grønt» stål. 
Bedriftens eget bygg er over på fornybar energi og 
har lagt til rette for billading og bysykkel. De siste  
tre årene er det investert over 100 millioner kroner  
i firmaet.
Selv om materialene er forskjellige, er det litt av  
kunnskapen som byggmester som kan brukes på  
stål, også:
– En søyle tåler et trykk og en belastning. Så er det 
bare at det tåler andre typer belastning om det er 
skurlast, limtre eller forskjellige typer stål. Det å 
skjønne hvordan ting beveger seg og fungerer, er 
ganske likt enten det er tre, betong eller stål, sier han.
Rådet hans til andre, uansett hvilket fag de har eller 
vil ta mesterbrev i, er å være seg selv og tørre å ta en 
sjanse. – Uavhengig av hva du velger å gjøre, er det 
en del ting som ikke krever utdanning – de krever 
innsats. Du må by på deg selv, ha lyst og vise iver, så 
dukker det opp muligheter. Den største lærdommen 
jeg fikk med meg av å ta tekniker’n og mesterbrevet, 
var evnen til å lære. Kunnskapen handler mest om å 
se at du ikke er utlært, fastslår Børre Lobekk.
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Rørleggermester Rugnes driver Vegårshei Rørlegger-
service. Nå kan den lille bedriften i sørlandsbygda 
skilte med en verdensnyhet. – Jeg blir ikke rik av 
dette, men det fungerte enda bedre enn jeg 
hadde trodd, sier han.

FROSTFARE
Over hele Norge var lokale rørleggere gjen-
gangere i mediene i vinter, fullt opptatt 
med å tine rør i sprengkulda. Løsningen 
til Asbjørn Rugnes kunne hindret noen 
av dem.
– Det som har skjedd de siste årene, 
er at ringmuren er blitt lavere. 
Rørene blir liggende under ring-
mur-høyde, og det gir økt fare 
for rør som fryser, sier han. 
Samtidig: – I alle år har vi lagt 
rør i pukken, sier Rugnes og 

forklarer hvordan dagens rør ikke tåler nok trykk til å 
graves ned i pukken.

Legger han rørene i bjelkelaget i stedet, så må han slåss 
med ventilasjonen. Ofte kommer kanalene akkurat der 

rørene skulle gått.

INN I ISOLASJONEN
Dermed fikk han idéen til å legge rørene i isolasjonen. Oppå 

pukken som ligger under huset, kommer det to lag med isola-
sjon. – Hvis vi slisser ned rørene i lag én, løser vi problemene. Da 

ligger rørene isolert, trygt og godt.
Rørleggermesteren fant frem til en elektrisk varmekniv som egentlig 

brukes til å skjære isolasjonsmatter. Så bøyde han til selve kniven slik 
at den skjærer ut en slisse i isoporen som er akkurat stor nok til rørene.

Rugnes var så trygg på oppfinnelsen sin at han inviterte til stor demon-
strasjon da våren kom til Vegårshei, og han fikk et byggeprosjekt der han 

kunne prøve den. Reaksjonene var de samme fra både leverandør, kjede og 
bransjeorganisasjon: Løsningen er revolusjonerende – hvorfor har ikke noen 

tenkt på dette før?

VANNET FRYSER. GULVVARMEN LEGGES I ROM SOM  
SKULLE VÆRT KJØLIGE. ASBJØRN RUGNES LØSTE TO  
STORE BRANSJEPROBLEMER MED ÉN ENKEL IDÉ.

AV GEORG MATHISEN 
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OGSÅ TIL VARME
– Det gikk enda raskere og enklere enn jeg hadde 
trodd, sier han etter den første testen. Da hadde han 
kommet frem til at metoden også kan brukes til å 
legge rørene til gulvvarme.
– Da kan du slisse et snudd «nøkkelhull». Så kan du 
kutte av rundingen og sitte igjen med en kile, legge 
ned røret og lime kilen over. Dermed ligger røret 
isolert, forklarer Rugnes. Flere krangler om gulvvarme 
i rom der det egentlig ikke skulle vært varmt, har 
havnet i retten. – Når rørene ligger isolert, kan vi gå 
direkte uten å ta hensyn til rom som skal være kalde, 
sier han.
– Dette er en revolusjon for sanitær- og varme- 
teknikk. Det viser bare at en idé ikke trenger å være  
så avansert for at den skal ha stor verdi og løse mange 
utfordringer, sier rørleggermesteren fra Vegårshei.

MASKINENE I SALG
Han har fått med seg rørleverandøren Armaturjonsson  
på laget. – Vi har tatt inn maskinene og selger dem nå. 
Disse maskinene er ikke nye – bidraget fra Asbjørn er 
at han har bøyde kniver som er tilpasset til røret, sier 
distriktsansvarlig Marius Ellefsen.
– Dette er rimelig effektivt, i stedet for om du skulle 
kappe med håndsag. Nå legges det jo rett i pukk, i stor 
skala, sier han.
Avdelingsleder Tore Skifjeld i Rørentreprenørene 
Norges Agder-avdeling mener at det er mange  
kreative rørleggere i bransjen. – Dette er en  
revolusjonerende ny måte å legge gulvvarme og 
tappevann på. Enkelt og trygt og kjapt, sier Skifjeld.

Sporene som slisses ut, er akkurat tilpasset rørene.

Sunt inneklima 
uten å bygge om 
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Lavenergisystemer as  
Tel: 944 76 073  | post@lavenergisystemer.no 

lavenergisystemer.no

Balansert ventilasjon med 
varmegjenvinning uten aggregat 
eller ventilasjonskanaler

  INNOVASJON

http://www.lavenergisystemer.no
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Foto: Nina Ruud
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En gang drev Peter Sinnerud «mesterskapsfabrikk» 
her. Skøyteløperen fra Stange var førstemann i verden 
under 19 minutter på 10 000 meter, og han vant alle 
distansene i VM i 1904. Fra 1920-tallet bygde han 
opp et treningssenter på Fjetre, slektsgården til kona 
Astrid Margrete. Hans Egnestangen, Reidar Liaklev  
og Kees Broekman var blant mesterne som trente  
og lærte her.
I dag er det ikke mesterne med laurbærkrans som 
regjerer på Fjetre gård, men mesteren med mester-
brev. Astrid Marie Sinnerud er oldebarnet til Peter. 
Gården i Stange har vært i familien siden 1600-tallet.

OPPVOKST PÅ KJØKKENET
– Jeg begynte tidlig å jobbe på gården og var med i 
innhøstingen, men jeg er liksom oppvokst i skjørtene 
til farmor, mormor og mor på kjøkkenet. Da far sa til 
meg at «du må gjøre det du har lyst til», var ikke kokk 
et vanskelig valg, fastslår hun.
Dermed ble det skole på Hamar og læretid på Hotel 
Bristol i Oslo. 40 ansatte på et kjøkken som var inndelt 
i avdelinger med alt fra kjøttbod og koldtkjøkken til 
konditori og à la carte. – Det sosiale var utfordrende 
– jeg var bondejente fra Hamar som flyttet til Oslo 
før jeg hadde fylt 18. Men jeg ville ikke vært de årene 
foruten, fastslår hun.
Hun ble headhuntet tilbake til Hamar, der hun 
også hadde funnet seg en kar. Profesjonelt var det 
mengden av saus og poteter som var den største 
forskjellen mellom hovedstaden og hedmarksbyen.

RUSTET OPP
Så gjorde en skade i ryggen at hun ble langtids- 
sykmeldt. – Aetat, som det het den gangen, ville at  
jeg skulle omskolere meg. Jeg sa at det ikke var 
aktuelt. Dermed foreslo de mesterbrev i stedet, 
forteller Sinnerud. Det tok hun samtidig som hun var 
gravid med eldstedatteren.

– Samtidig drev foreldrene mine og skulle restaurere 
kårhuset fra 1700-tallet. De skjønte at a’Astrid kom 
ikke til å bli gårdbruker, konstaterer hun. I stedet 
solgte de unna litt udyrket mark til det som i dag er 
blitt boligfeltet Fjetrehagan. Inntektene gjorde det 
mulig å ruste opp kårhuset til et overnattingssted 
med sengeplasser til tolv fordelt på seks rom, i tillegg 
til fullt utstyrt kjøkken og møterom.
– I tillegg tar jeg imot gjester til bespisning inne i 
hovedhuset. Der har vi stuer med originale takmale-
rier fra 1880-årene og veldig mye historie i veggene.

Klart for middag i hovedhuset, med mest mulig lokale råvarer. 
(Foto: Synøve Dreyer)

 FOKUS PÅ   INNOVASJON

HUN BLE IKKE BONDE, MEN HUN LEVER AV SLEKTSGÅRDEN LIKEVEL.  
ASTRID MARIE SINNERUD SØRGER FOR MAT OG SENG TIL GJESTENE SINE PÅ FJETRE GÅRD I STANGE.

AV GEORG MATHISEN
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EGEN PUB
Så begynte hun og moren å spøke med hvor kult det 
ville ha vært å ha egen pub.
– Både hun og jeg har sittet nok på den andre siden  
av baren. Vi visste hvordan vi ville ha det i vår egen 
pub. Det endte med at vi restaurerte stabburet, 
forteller hun.
Nå er det sitteplass til rundt 30 i andreetasjen. I første 
er det bar og sitteplass til åtte–ti rundt et langbord. 
Og så er det plass til i hvert fall 130 ute. – Der er 
det åpent hver fredag fra juni til august, men i år 
tror jeg nok at jeg kommer til å ha mer åpent. Da 
kan vi fordele på flere dager hvis det fremdeles er 
begrensninger.
I mellomtiden har faren etablert biofyringsanlegg  
slik at alt fyres med grønn varme fra eget virke.  
50 mål av eiendommen er leid ut til Atlungstad Golf. 
Nærheten til golfbanen er selvsagt en fordel for over-
natting og servering. Også ellers har overnattings-, 
serverings- og turistbedriftene et godt samarbeid 
i Stange Vestbygd – den delen av kommunen som 
ligger nærmest Mjøsa. – Vi fremsnakker hverandre 
og tør å anbefale naboen, som Astrid Marie Sinnerud 
uttrykker det.

«NORGES TOSCANA»
Hun omtaler det å drive gjestegård som en livsstil. 
Datteren Helene på 14 og sønnen Ole Andreas på 
snart 8 er oppvokst med gjester hele tiden, utad-
vendte og nysgjerrige. Dessuten er de vant til at hvis 
gården er full av gjester fra fredag til søndag, så blir 
kanskje fredagstacoen flyttet til mandag, og rødvin  
til biffen kan det like godt bli tirsdag.
Sinnerud snakker om Stange Vestbygd som Norges 
Toscana. Selv lager hun gjerne mat med lokale 
råvarer. Noe av det dyrkes rundt egne husvegger – 
hun er selvforsynt med gulrot, løk og poteter selv om 
storparten av de 460 målene med dyrket mark er leid 
bort. Grønnsaker, bær og kjøtt kommer fra bygda, 
mens Hamar har en av Norges beste fiskehandlere og 
nytt matkvartal. Med Atlungstad Brenneri rett over 
veien er Fjetre naturlig nok autorisert som serverings-
sted for norsk fatmodnet akevitt.

ERKEN OG WINSNES
– Menyene mine og det jeg tilbyr gjestene, er tradi-
sjonsrik mat, men kanskje med moderne vri. Jeg 
liker godt å ta frem gamle oppskrifter og la dem leve 
videre, sier hun og trekker frem Henriette Schønberg 
Erken og Hanna Winsnes. Begge de to berømte koke-
bokforfatterne bodde deler av livet på Ridabu i Vang,  

i gangavstand til kommunegrensen til Stange.
Fjetre gård har vært gjennom et år utenom det 
vanlige, akkurat som alle andre som lever av gjester. 
Dermed ble det mye jobbing ute i stedet. Aldri har 
gresskantene rundt belegningssteinen vært så jevne.
Sommersesongen ble likevel bra – rekordmange golf-
spillende grupper kom på overnatting. Da utenlands- 
turene måtte avlyses, søkte de seg til norske baner. 
Puben sjekket jevnlig med kommuneoverlegen og 
kommuneadvokaten og fikk forsikringer om at pølse 
og lompe defineres som «varm mat» slik at det var lov 
å skjenke øl til.
Til jul, derimot, ble nesten alt avlyst. Astrid Marie 
Sinnerud planla med råvarer som kunne fryses.  
Det ville holdt å få grønt lys et døgn eller to før 
selskapet, så kunne hun tine kjøttet og skaffe de 
ferske råvarene hun trengte.

UTVIKLER MATPRODUKTER
Når hun ikke får lov til å ta imot gjester selv, har hun 
måttet ta ekstrajobber. Blant annet hos en annen 
av de gode kollegene i Stange Vestbygd. Louise Gjør 
på Fredheim gårdsutsalg fikk bygdeutviklingsprisen i 
Innlandet i oktober.
– Hun selger grønnsaker fra egen jord i gårdsbutikken 
sin, men vil skape nye produkter, og gjerne av bipro-
duktene sine, forteller Sinnerud. Hun har hjulpet til 
med å utvikle grønn tomatchutney, gulrotmarmelade 
og syltede gresskar.
– Vi er jo sterkere sammen i Stange Vestbygd.  
Vi kan ikke være misunnelige – vi må unne hverandre 
suksess, sier Astrid Marie Sinnerud.

Oldefar Peter Sinnerud var verdens beste skøyteløper 
og tok senere imot norske og nederlandske stjerner til 
«mesterfabrikk» på Fjetre.
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 FOKUS PÅ   INNOVASJON

Astrid Marie og Sven Peter Sinnerud dyrker poteter til eget bruk. (Foto: Nina Ruud)

Mesterbrevet er godt synlig for gjestene.Astrid Marie Sinnerud tar imot overnattingsgjester  
i en av bygningene fra 1700-tallet. (Foto: Fjetre gård)
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TIPS OSS OM  
ULOVLIG BRUK AV 
MESTERMERKET!
En viktig oppgave i Mesterbrevnemnda er å avdekke ulovlig bruk av mestermerket og mester- 
tittelen. Hvert år får vi mange tips om slike tilfeller, og med bakgrunn i Mesterbrevloven ilegges 
det årlig over 50 overtredelsesgebyr i slike saker. I siste instans kan ulovlig bruk føre til politi- 
anmeldelse. Det er kun mestere med gyldig mesterbrev, dvs. mestere som har betalt sin års- 
avgift, som lovlig kan bruke tittelen og merket i firmasammenheng.

Vet du om, eller har mistanke om, ulovlig bruk, tips oss anonymt på tips@mesterbrev.no
Vi vil følge opp alle saker. Tipsene må være dokumentert, slik at vi ser hvor og hvordan tittel  
og merket brukes.

Mesterbrevnemnda

WWW.BLIMESTER.COM

KLAR FOR MER ANSVAR OG STØRRE OPPGAVER?  

TA EN NY OG MODERNISERT MESTERUTDANNING!  

FOR BYGGENÆRINGEN 
FRA BLIMESTER.COM

Skole etablert og støttet av 9 landsomfattende
bransjeforeninger
 Prosjekt- og praksisbasert læring
 Helgesamliger, nettbasert undervisning, 
hjemmeeksamen
Oppstart nye studenter: januar eller august

mailto:tips%40mesterbrev.no?subject=
http://www.blimester.com
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KJØP MAXUS NÅ! FOR UMIDDELBAR LEVERING!
SPAR KOSTNADER: LAVERE BOM-, PARKERING-, SERVICE- OG DRIVSTOFFUTGIFTER. SPAR TID – KJØR KOLLEKTIVFELTET. 
TA ANSVAR FOR MILJØET SAMT VINN ANBUD TIL DET OFFENTLIGE OG STORE BEDRIFTER SOM KREVER NULLUTSLIPPSBILER.

SPAR PENGER
TID
MILJØET

ENDELIG! MAXUS EUNIQ - 
ELEKTRISK 7-SETER KUN 399.900,-

NÅ OGSÅ SOM 2,2 M3 VAREBIL
Varebil fra kun 369.900,- (INKL. ENOVA STØTTE)

NYHET! MAXUS E-DELIVER 9  
ELEKTRISK VAREBIL 9,8M3-11M3

MAXUS E-DELIVER 9 Varebil fra kun 549.900,- 
(I TILLEGG FÅR DU ENOVA STØTTE)

REKKEVIDDE FRA
296 KM - 353KM
(WLTP kombinert/by)

REKKEVIDDE FRA
260 KM - 356KM
(WLTP kombinert/by)

E-DELIVER 3  - 4,8M3 - 6,3M3

El-Varebil fra kun 299.900,- 
(I TILLEGG FÅR DU ENOVA STØTTE)

REKKEVIDDE FRA
240 KM - 342KM
(WLTP kombinert/by)

                                             gir støtte på opptil 50.000,- 
ved kjøp av ny  Maxus varebil og 5.000,- ved kjøp av el-lader. 

Electrifying the future 

www.maxus.no

PÅ E-DELIVER 3 LAGERBILER. 

STIKK INNOM DIN FORHANDLER

OG GJØR ET GODT KJØP.

NB! BEGRENSETTANTALL.

KAMPANJE!

NÅ MED
VINTERHJUL , VERDI 20.000,-  INKL. I PRISEN.

e-Deliver og Euniq 2021 Mestern  nr mai.indd   1e-Deliver og Euniq 2021 Mestern  nr mai.indd   1 07.05.2021   09:1807.05.2021   09:18

http://www.maxus.no
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Returadresse: Mesterbrev, Pb 5145 Majorstuen, 0302 OSLO

Hos Biltema kan du levere alle kasserte el-produkter innenfor sortimentet vårt, og ordningen er gratis. 

Følg oss
@biltemano

Social icon

Square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines. www.biltema.no

22 22 20 22

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

899,-
Drill og skrutrekker 18V
Sterk maskin for skruing og boring.  
Batteri: 18 V MultiX (medfølger ikke). 
Batteri, 2,0 Ah  18-333   329,-
Batterilader       18-332   169,- 
18-450

MultiX Pro Series
Børsteløse trådløse kvalitetsmaskiner MultiX Pro Series er trådløse kvalitets-
maskiner med børsteløs motor for lengre levetid, mindre vedlikehold og 
høyere effektivitet. MultiX Pro Series drives med ditt vanlige MultiX-batteri.

http://www.biltema.no

