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Fredskrisen efter Første Verdenskrig betød arbejdsløshed. Byggeriet gik i stå. I Århus blev det
starten på byggefagenes kooperative virksomheder. Man byggede for sig selv og til sig selv.
Den nyrestaurerede bygning på hjørnet af Mørksgade og Christiansgade i Århus er et godt eksempel på, hvad sammenhold kunne skabe. Tømrersvendenes Fagforening, Hustømrernes
Stiftelse og Enkekasse fik adresse her sammen med et større antal lejere. I en længere årrække havde Hustømrerne også deres kontor her.

Velkommen

til en af Danmarks største snedker-/tømrervirksomheder lyder det,
når man på web’en taster adressen WWW.hustomrerne.dk
Det fremgår, at virksomheden stammer fra 1919 og har afdelinger
i Århus, Aalborg, Silkeborg, Aabenrå og København – i nævnte rækkefølge.
Ejerforholdet fremgår naturligvis også. JORTON HOLDING
A/S, Århus ejer 100% af aktiekapitalen.
For den interesserede er der mulighed for at trænge dybere ned i
virksomheden ved at »klikke« i venstre side. Profil, organisationsplan, diverse står med flammende gult, mens adresser, referencer,
ledige stillinger og en henvisning til forsiden læses i hvidt på logofarvens blå baggrund. Hustømrerne har fulgt med tiden, man er
»på«, så kunder og forretningsforbindelser direkte kan se, at firmaet har passeret sin 85 års dag med direktør Jørgen Hansen for bordenden.
Et »klik« under profilen giver et hurtigt indtryk af virksomheden
med generalforsamling, bestyrelse og direktion. Der er et sekretariat, afdeling for kalkulation og så er der endelig ikke mindst selve
produktionsafdelingen med afdelinger rundt om i landet. Overalt
er der indskudt en særlig afdeling for reparation og vedligeholdelse. Et element, der har været afgørende i den vækst, firmaet har
gennemlevet. Kunderne har altid kunnet regne med, at firmaet
stod rede til at vedligeholde og reparere, det de selv havde opført,
men selvfølgelig også det, andre havde haft ansvaret for.
Den nysgerrige går naturligvis længere i sin informationssøgning
ved PC-en nu det er så let at hente information. Under ejerskabet er
det et »hot spot« under Jorton. Et klik her med musen, og på skærmen danner der sig et billede af JORTON HOLDING A/S koncernen.
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Hustømrernes organisationsplan,
sådan som den ses på hjemmesiden
– www.hustomrerne.dk i efteråret
2004.

Øverst er de traditionelle organisationskasser med direktør og
økonomi, men herefter to sideordnede direktører, der hver har ansvaret for deres områder. JORTON A/S og Hustømrerne A/S. herunder ses igen et organisationsdiagam, der viser, at der er et betydeligt regnskabssamarbejde, de to virksomheder imellem ligesom
IT/EDB meget fornuftigt drives i et samarbejde. Materialeforvaltning, indkøb og opbygningen af regionale produktionsafdelinger
synes at være helt parallelt. Et klik fra siden under Hustømrerne og
man er igen tilbage på Katrinebjergvej, hvor firmaet i dag har hovedadresse i en elegant kontorbygning, opført i 1999 af Sahls Tegnestue med Michael Hyldeborg som ansvarlig arkitekt. Bagved ligger værkstedsbygningerne, opført i 1966.

Katrinebjergvej 117
Det er en elegant bygning man møder på hjørnet af Katrinebjergvej
og Paludan-Müllersvej. Straks ved indkørslen bemærker man den
lethed, der hviler over bygningen. Taget er i en let bue trukket hen
over bygningskroppen, der er opført i gule mursten, der siden er
blevet cementskuret. To murstensfacader vender ud mod parkeringspladsen adskilt af et trappetårn og store vinduesfacader. Over
murfladerne er lagt en etage, der næsten som et bånd får de mange
vinduer til at svæve og skaber en lethed over byggeriet. På facadens
venstre side ses firmaets logo: Det blå bånd, der måske skal symbolisere et bygningsspær. Det er brudt i midten af firmanavnet Hustøm-
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rerne A/S i kursiv. Går man tæt på hovedindgangen og lader en let
hånd glide hen over dørgerigter og dørflader kan den kyndige
mærke, at de er lavet af plastic. Her ligger en arbejdsplads med linier 85 år bagud og med visioner om nye materialer og muligheder.
Virksomheden er arbejdsplads for næsten 200 medarbejdere.
Huset blev taget i brug i 1999 og var den foreløbige kulmination
på en lang historie som tømrervirksomhed i Århus og på mange
måder et midtpunkt for byens kooperative virksomheder.

Hustømrerne stiftes
Der ligger en lille slidt brunlig protokol på skrivebordet. Det er tydeligt, at der har været bladet i den mange gange. Den er helt skæv
i ryggen. I virkeligheden er ryggen faldet af. Den er på en noget
simpel måde søgt repareret med et stykke plastictape, som også er
blevet træt.
Som det er almindeligt med en sådan standardprotokol – der ved

Der er rejsegilde på Hustømrernes Stiftelse 5. juli 1921. Til ære for fotografen har tømrerne
tage opstilling højt til vejrs i spærene.
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genbestilling kan anskaffes ved at opgive nummeret 5101 – er der en
ottekantet etiket uden på bogen. No 1. står der med en blæktype, der
lader forstå, at det er en tilføjelse. Nedenunder står med oprindelig
skrift: Forhandlingsprotokol for Hustømrernes A/S Aarhus.
Den første indførsel stammer fra 9. juli 1919, hvor der blev afholdt
generalforsamling i Amaliegades Forsamlingsbygning. Der var tre
punkter på dagsordenen. Men det var også store og tunge punkter.
1. Anden behandling af selskabets love
2. Arbejdsledelsen
3. Eventuelt
Forhandlingerne er kun beskedent refereret, men et navn dukker
dog op igen og igen: Perregaard. Han kunne da også oplyse, at han
allerede havde haft tilbud på et værksted, hvorfra den nye virksomhed kunne drive sine aktiviteter. Værkstedet var tømrermester
Vithens Snedkerværksted.
Hen over sommeren blev der afholdt flere bestyrelsesmøder. Selskabet kunne leje en afbindingsplads i Herluf Trollesgade på »billige betingelser«.

Bestyrelsesmødet hos Hustømrerne i august 1919 fik afgørende betydning. Det første nybyggeri for den nystiftede Arbejderens Andelsboligforening blev vedtaget. Det var eneste punkt
på dagsordenen. Dengang havde næppe nogen forestillet sig, at det blev indledningen til
mere end 85 års samarbejde.
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Af betydning var ikke mindst et bestyrelsesmøde i august 1919.
Her var bestyrelsen for Arbejdernes Andels Boligforening til stede.
Der skulle forhandles overenskomst om udførelse af tømrerarbejde
på boligforeningens nybygninger på Dronning Margrethesvej.
Formandens løn var også et punkt, der optog sindene. Der var flere forslag fremme, men man kunne ikke enes om noget bestemt,
hvorfor det blev behandlet flere gange.
Mødet kort før jul i 1919 er et af de møder, der er refereret mest
fyldigt. Det efterlader det indtryk, at der var spændinger i bestyrelsen, eller rettere, at der var et enkelt navn, der igen og igen skabte
debat: Jens Perregaard. Der var også andre ting, der kom op, sikkert
som et resultat af de nyere byggemetoder der var på vej. En del af
snedkerarbejdet blev lavet på maskiner »ude i byen« og det var ikke
altid, at vejen fra maskinsnedkeriet til byggepladsen forløb lige hurtigt. Også det havde Perregård en forklaring på, og så endte mødet
i dyb uenighed og »personfnidder«. Bag det hele synes også at ligge

Så smukt blev det første byggeri: Tvillingehusene på Dr. Margrethesvej opført for AAB.
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Selskabet var baseret på en aktiekapital. Da det var kooperativt var de enkelte aktier på mindre
beløb. Aktiebrev no. 3 lød på 25 kr. og blev solgt til tømrer V. Jensen. Aktiebrevet er forsynet med
bestyrelsens originale underskrifter. Kontrollen med aktierne fremgår af aktiebrevets sidste sætning: Denne aktie kan kun afhændes … Inde i aktiebrevet kan aktiens ejerforhold nøje følges.
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Der var en del hurtige udskiftninger i den første bestyrelse hos Hustømrerne. Manden i midten var den bekendte tømrer Perregaard og nederst til højre ses K. Kaasgaard, der blev en
fremtrædende boligforeningsmand. Han var formand for Hustømrerne 1924-31, da han efterfulgte Jens Perregaard.
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det vanskelige spørgsmål om, hvem, der skulle lede arbejdet på byggepladserne og koordinere opgaverne.
Selv om Perregård havde været i opposition og havde modtaget
ganske mange »knubbede« ord på bestyrelsesmødet, så endte det alligevel med, at han stod som formand for Hustømrernes A/S inden
man forlod mødet.
Jens Perregaard var ikke en tilfældig person i den lokale arbejderbevægelse. Han stod stærkt. Han havde sine meningers mod og
havde vel også sammenholdt med flere af kollegerne et fagligt fundament, der betød, at han lettere kunne komme igennem med sine
synspunkter.
Han var tømrer af uddannelse og blev svend i 1901. Om sommeren tog han arbejde i København og så her, hvilke muligheder, der
lå i byggeriet i byerne. Om vinteren gik han på Århus Teknikum og
i 1906 kunne Perregaard kalde sig bygningskonduktør. Med det papir i bagagen forsøgte han sig igen i København, før han endelig
vendte tilbage til Århus i 1908 og hurtigt fik en markant placering i
den lokale arbejderbevægelse. I 1910 var han således blevet næstformand i Tømrernes fagforening i byen. Han kom ind i forretningsudvalget i Arbejdernes Fællesorganisation, 1912-18, og så var
han ikke mindst blandt initiativtagerne til opførelsen af Hustømrernes Stiftelse på hjørnet af Christiansgade og Mørksgade. Siden var
Perregård også med til at etablere Hustømrernes A/S i 1919. Det
var samme år, som Arbejdernes Andelsboligforening blev stiftet.
Her fik samme Perregaard også først en formandspost at passe,
siden en næstformandspost fra 1919-39. Det blev måske kun til
næstformandsposten, da han helt frem til 1931 var formand for
Hustømrernes A/S.
Boligforeningen og tømrerforretningen havde så tætte forretningsmæssige forbindelser at selv Perregaard kunne se, at de to formandsposter ikke kunne forenes i samme person.
Tillidshvervene var talrige, og på mange bestyrelsesposter i den
lokale arbejderbevægelse var han et velkendt navn: Arbejdernes
Produktionsforening 1915-43, Socialdemokratisk Forening, Århus
Brugsforening og sikkert endnu flere. Med en så stærk faglig forankring var derfor naturligt, at han stillede op til byrådsvalget i
1924. Han. blev valgt og havde sæde her frem til 1931. Her »forliste«
han politisk, måske fordi han brugte de direkte metoder han kend-
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te fra fagbevægelsen. Det var samme Perregård, der sendte det berømte telegram til en ansøger til den kommunale skoledirektørstilling: »Er De socialdemokrat« »Ja« eller »Nej«, Perregaard«.

Den svære start
Der var i starten svære vanskeligheder, der synes at bunde i manglende overblik og viden om, hvorledes en virksomhed skulle drives.
Der var også selve etableringsfasen med kapitalgrundlaget. Som det
var typisk i tiden blev den nye tømrerforretning organiseret som et
aktieselskab med en kapital på blot 5.000 kr. opdelt i 100 medlemsaktier, mens Tømrernes Fagforening overtog de resterende 2.500
kr. Nok var aktiekapitalen tegnet, men det kneb ganske meget med
at få pengene ind i den tomme pengekasse. Der meldte sig hurtigt
andre problemer for den nystartede virksomhed: Hvem skulle f.eks.
udbetale ugeløn, hvem skulle føre regnskabet? Tingene kom dog efterhånden i bedre gænge, og i februar 1920 kunne formanden oplyse at han havde sikret virksomheden en kassekredit på 10.000 kr. –
i sit Perregaards- navn.
Man modtog lånet på en sparekassebog med checkudbetaling og
underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. I 1920 hed
bankforbindelsen Arbejdernes Spare- og Lånekasse. Det var den,
der lå i Østergade.
Der var meget at tage fat på, og da det første regnskab blev præsenteret for bestyrelsen med en revisionsrapport 15. maj 1920, var der
igen lagt op til uro. Den daglige administration af regnskaberne var
ikke tilfredsstillende. »Daglønstimerne blev kritiseret, da man mente, at der var uforholdsmæssigt mange«, og der er flere gange kritik
af at svendene ikke kunne forstå, at de arbejdede for deres egen
virksomhed: en »kooperativ« og ikke en mesterejet privat virksomhed.
Forhandlingsprotokollen fortsætter med stort og småt. Det er karakteristisk, at den som det var sædvane almindeligvis først er ført
med blyant. Referatet er siden godkendt, hvorefter teksten er overskrevet med blæk og blyantteksten visket ud. Et enkelt sted er det
gået galt. Her står blyantteksten tilbage. 30. juli 1921 – »snapsene
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fjernes, står der«, efterfulgt af et udråbstegn. Anledningen var en
fællesudflugt for de »ved Hustømrernes A/S beskæftigede personer
samt deres hustruer«. Udflugten skulle være en erstatning for et rejsegilde på de bygninger, som firmaet havde haft i entreprise. Selskabet bød derfor på gratis rejse og kaffe til Ørnereden.

Det går fremad
Forhandlingsprotokollen dokumenterer stilfærdigt, at det var meget vanskelige år for den ny virksomhed. Bestyrelsen famlede sig
frem. Man manglede administrativ rutine, og så var de økonomiske
konjunkturer for byggeriet næsten umulige i årene efter 1920.
Tydeligt er det imidlertid, at Hustømrerne som kooperativ virksomhed med en beskeden aktiekapital ejet for en stor del af fagforeningerne nød godt af familieskabet med den kooperative boligforening. Den største af dem var Arbejderens kooperative Byggeforening, senere benævnt Arbejdernes Andelsboligforening, forkortet
AAB.
En anden mulighed i et vanskeligt marked var naturligvis at bygge
for sig selv. Det blev også forsøgt, idet det i 1921 blev vedtaget at opføre en bygning for tømrerne på hjørnet af Christiansgade og
Mørksgade. Ikke blot gav den nye tømrervirksomhed et tilskud til
byggeriet, men man fik også selv tømrerentreprisen. Siden indrettede Hustømrernes A/S sig med kontor i bygningen, og her havde
man adresse indtil 1966.
De store boligproblemer i årene efter 1920 blev hurtigt et kommunalt anliggende. Det offentlige kom til at stå som bygherre for ganske mange boliger. Konkurrencen var hård om opgaverne på det
meget »sultne« marked, men også her lykkedes det Hustømrerne at
få deres del af opgaverne.
Der er næppe tvivl om at, hvor vellidt eller ikke Perregaard var, så
var han en mand, der var i stand til at skaffe firmaet opgaver. Allerede i det tidlige forår 1921 kunne han oplyse bestyrelsen om, at opgaverne nu var så mange, at han ikke længere kunne påtage sig opgaven som såvel formand som forretningsfører for Hustømrerne.
Det måtte antages arbejdsledere og fornøden hjælp til regnskabsføringen.
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Der var store krav til tilbudsgivningen på opgaver. Alt skulle regnes igennem, så den rette pris blev fundet. Balancen mellem overskud og underskud på entrepriserne i markedet kunne være knivskarp. Herefter skulle indkøb styres, arbejdspladsen følges og koordineres.
Forhandlingsprotokollen viser også, at Perregaard kunne være ganske barsk som arbejdsgiver. Flere gange fremgår det, at svendene ville
have godt af at tage arbejde hos »mestrene«, her ment som de private
tømrermestre. Lønnen var lavere og arbejdsklimaet dårligere end
hos Hustømrerne, mente han, og det havde de godt af at føle. Kravene til firmaet ville som en naturlig konsekvens heraf blive mindre.
Hustømrerne slog igen og igen på virksomhedens formålsparagraf: man var stiftet for at »fremme boligbyggeriet og for at fremme
en rolig udvikling af byggeriet til gavn for faget«. Derfor følte man
det også helt naturligt, at man fik overdraget tømrerentreprisen hos
AAB i 1919. Det var et samarbejde, der rummede perspektiver, for
det blev et samarbejde, der har varet i mere end 85 år. Forklaringen
på, at man kunne magte de store byggeopgaver i konkurrence med
de private mestre, siges direkte i forhandlingsprotokollen. Administrationsomkostningerne var små. Man strakte sig meget langt, da
man betragtede AAB som et »søsterselskab«, hvorfor man ville
strække sig så langt som overhovedet muligt, som Perregaard udtrykte det i et brev til AAB, indført i forhandlingsprotokollen. I dag
vil man måske kalde et sådant brev for et strategipapir?
Der synes at have været megen åbenhed omkring arbejdet. I hvert
fald blev det sædvane at årets indførsler i forhandlingsprotokollen
blev oplæst ved hver generalforsamling. Om det har spillet en rolle
for referaterne i protokollen skal være usagt, men der faldt aldrig
kritiske bemærkninger til dem. For en eftertid er det imponerende
at se, hvor mange byggeopgaver, der kunne gennemføres på et enkelt år.
På generalforsamlingen i 1921 kunne formanden oplyse, at virksomheden havde tre villaer under opførelse samt boligforeningens
store kompleks Teglgården med mere end 100 lejligheder. Der var
yderligere aftaler om flere dobbeltvillaer på Skovbakken ved den senere Ringgade og 6 lejligheder på Peder Skrams Gade.
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Spændinger på arbejdspladserne ses der også træk af i forhandlingsprotokollen: Flere gange er det noteret, at murerne nægtede at
lægge tagsten op efter en bestemt metode til en bestemt pris. Murerne ville gøre som de plejede, mens Hustømrerne var indstillet på
at løse opgaven så rationelt og dermed så konkurrencemæssigt fordelagtigt som muligt. Stridighederne måtte til voldgift.
Lige fra starten havde firmaet benyttet Arbejder Spare- og Lånekassen i Østergade. Om banken var for forsigtigt eller frygtede
Perregaards direkte facon skal være usagt, men i 1922 blev det besluttet også at benytte Handelsbanken, hvor man fik en kassekredit på 500.000 kr., der i samtiden var et meget stort beløb. Bagved
lå også, at Hustømrerne måtte forstrække AAB med kredit, da boligforeningen havde det meget vanskeligt økonomisk. Det var naturligvis et element, der var med til at forstærke samarbejdet mellem de to.
Forhandlingsprotokollen kunne også oplyse, at der lokalt var flere
kooperative aktieselskaber under dannelse i byen. De ville gerne
arbejde for Hustømrerne, der på mange måder næsten kom til
at stå som den samlende virksomhed for flere af de kooperative
håndværksvirksomheder som f.eks. malere, blikkenslagere og elektrikere.
Kritikken lå dog lige under overfladen. I et vist omfang blev den
»pustet« frem af private håndværkere, men heller ikke arbejderbevægelsens ledende personer holdt sig tilbage: Der var for mange
personsammenfald i en række bestyrelser mellem fagforeninger og
kooperative virksomheder, lød det fra flere sider. Kritikken blev dog
kontant affejet, som det fremgår af forhandlingsprotokollen. Der
var tale om »samarbejde«, fastslog Perregaard, og det »krævede i virkeligheden respekt og anerkendelse«. Kritik var undergravende og
burde høre op, fastslog han overfor Hustømrernes bestyrelse.
Hustømrerne var som nævnt på mange måder et »omdrejningspunkt« for kooperationen i byen. Da Arbejdernes Brugsforening i
Århus kom i vanskeligheder var det derfor naturligt at henvende sig
her om hjælp. Tilsagn om støtte krævede dog, at de »gamle forret-
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Fra sidst i 1920erne var det Anders Jensen,
der tegnede virksomheden. Det gjorde han
mere præcist som forretningsfører fra 1931
helt frem til 1969.

ningsudvalgsmedlemmer måtte forlade deres poster og erstattes
med nye for at skabe den fornødne tillid til brugsforeningen i fremtiden«. Også dette brev var underskrevet og forfattet af Perregaard.
Værkstedsspørgsmålet blev rejst flere gange, og tilfældige værksteder blev en årrække lejet, hvor de lå hensigtsmæssigt i forhold til
opgaverne. I 1922 blev det dog mere permanent, idet man lejede
sig ind i Boligforeningens AAB’s ejendom i Peder Skramsgade for
en periode af foreløbig 5 år.
I 1924 trak Perregaard sig tilbage fra formandsposten og den daglige ledelse og blev efterfulgt af K. Kaasgaard. Den tidligere linie fortsattes med store og stadig større byggeopgaver for AAB. Forhandlingsprotokollen fortsætter med sine knappe referater, der oplyser
om tilbud på byggeopgaver og knappe redegørelser for de vanskeligheder, virksomheden stod midt i. Den største var nok, at Kaasgaard egentlig aldrig havde ønsket at skulle stå i spidsen for virksomheden og det synes da også som om Perregaard stod bagved i
kulissen. Det endelige skifte fandt først sted i 1931, da tømrer Anders Jensen fik ansvaret for virksomheden.
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Anders Jensen havde været svend hos Hustømrerne og kendte
derfor allerede virksomheden. Ingen – næppe heller Anders Jensen
selv – havde forestillet sig, at skulle komme til at stå i spidsen for
Hustømrerne i Århus i de følgende 38 år. Det blev en periode
med voldsomme omvæltninger: Den uhyggelige arbejdsløshed i
1930erne, krigsårene, efterkrigstiden, den begyndende mekanisering af byggeriet og endelig den voksende nationale konkurrence
på byggemarkedet med elementfabrikker, dørfabrikker og køkkenproducenter. Det var alt sammen noget, der krævede tilpasninger
og omstilling hos en traditionel håndværksvirksomhed. Historien
om Hustømrerne er derfor også historien om moderniseringen af
håndværket. Midt i denne proces fik Anders Jensen en meget central rolle.
Der fortælles meget om Anders Jensen, der under titel af forretningsfører havde en betydelig indflydelse ikke blot hos tømrerne,
men også i kooperationen, hvor ikke mindst hans lange virke automatisk medførte en naturlig autoritet. Udadtil havde han en meget kontant facon, men måske var han alligevel en smule usikker på sig selv.
Det var i hvert fald sådan, at han følte behov for at have »lykkeskillinger« liggende i pengeskabet: En dansk guldtikrone fra 1909 med Frederik 8 og en svensk-norsk guldfemkrone, 1894, med Oscar 2.
Allerede i 1932 dokumenterer forhandlingsprotokollen, hvordan
Anders Jensen med kort varsel indkaldte bestyrelsen. Formålet var
at få godkendt et byggeprojekt for Arbejdernes Produktionsforening. Det var ikke et helt almindeligt projekt, for meningen her
var, at Hustømrerne skulle bidrage til finansieringen og betalingen
afdrages over tre år – dog mod sikkerhed i lejeindtægten på den nye
bygning. Mødet endte med, at man godkendte forslaget – dog mod
at Murernes kooperative Forretning gik med i projektet på de samme betingelser.
Efter en noget stille periode satte Anders Jensen flere projekter i
gang. Ganske som den private forretningsmand ville gøre det, foreslog han, at der blev optaget lån i Hustømrernes ejendom i Herluf
Trollesgade. Her havde Anders Jensen dog forregnet sig, for det
muliggjorde lovene ikke uden en forudgående generalforsamlingsbeslutning. Nu ville han til gengæld sikre sig økonomisk, så generalforsamlingen gav ikke blot bemyndigelse til at optage de ønskede
kreditforeningslån, men også til at optage lån i Arbejder Spare- og
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Hustømrerne gav tilbud overalt, hvor der blev bygget nyt. Man var således også med, da Sygekassen Århus byggede i Østergade i 1938. På stedet havde tidligere det socialdemokratiske
dagblad Demokraten haft adresse. Da Demokraten byggede nyt på Banegårdsplads, blev
træarbejdet naturligvis også udført af det kooperative tømrerfirma.

Lånekassen mod sikkerhed i ejendommen i Herluf Trollesgade. Og,
som om det ikke var nok, så sikrede han sig ved samme lejlighed
også bemyndigelse til evt. at afhænde de pågældende ejendomme
på Trøjborg. Bestyrelsen havde hermed fået næsten frie hænder.
Betingelserne var svære i midten af 1930erne. Forhandlingsprotokollen fortæller i sit stilfærdige sprog om, at man på generalforsamlingen omtalte ordrer på bænke til kommunens parker, skure til
Statsbanerne sammen med mindre byggearbejder. Det var derfor
med stor interesse at arbejderbevægelsens store dagblad Demokraten havde besluttet at opføre et nyt bladhus på Banegårdsplads. I
november 1935 indkaldte Anders Jensen til et møde med Snedker-
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nes Cooperative. Formålet var at undgå uro om opgaverne. Anders
Jensen mente, at arbejdet burde fordeles gennem en aftale: Tømrerne fik alle vinduer, lysningspaneler, varmekapper, indvendige
døre, altandøre mm til »et bestemt punkt i konditionerne« herefter
skulle snedkerne have resten … Efter en kort diskussion »vedtoges
Anders Jensen forslag af begge parter«, som det tørt er noteret i forhandlingsprotokollen. På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev
det meddelt at Hustømrerne var blevet optaget i Cooperativt Fællesforbund.
Udviklingen i byggeriet skabte konstant grænseproblemer fagene
imellem. Den stigende brug af beton åbnede naturligvis for en diskussion om, hvem der skulle lave forskallingen, der jo var udført i
træ. Skulle den opføres i tømrerentreprisen eller i murerentreprisen, blev der spurgt i 1936. Spørgsmålet blev foreløbig ikke løst, så
da det store sygekassebyggeri – populært benævnt Sygekasseborgen
– i Østergade blev sat i gang i 1937 løb murerne med forskallingsopgaverne, som det fremgår af generalforsamlingsreferatet i 1937.
Spørgsmålet fik en morsom krølle, for murerarbejdet gik til en privat murermester, der igen lod forskallingsarbejdet gå videre til en
privat tømrermester … »så er det da en kollega, der får lov til at udføre arbejdet«, som det tørt anføres i protokollen.
Det er fortsat meget svært og sidst på året 1937 kan Anders Jensen
da også konstatere at »arbejde er det jo småt med. Vi har tømrerarbejdet på Sygekassens administrationsbygning i Østergade, vi skal
lave inventaret til Havnens administrationsbygning samt til Socialkontoret …«

Tættere samarbejde
Tiden var uhyre vanskelig. Igen og igen fremgår det af forhandlingsprotokollen at det kneb med at få opgaver til at fastholde beskæftigelsen. Påfaldende er det også, at det er offentlige opgaver,
der udbydes eller opgaver der ligger tæt herpå. Interessant er det
også at bemærke, hvordan arbejderbevægelsen selv søgte at stimulere beskæftigelsen. Byggeriet af det store bladhus til Demokraten er
et eksempel herpå, men det er også boligforeningsbyggerier og byg-
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gerier af aldersrenteboliger til kommunen eller til fagforeningerne.
Et udtryk for det stadig tættere samarbejde fagene imellem var også
dannelsen af Byggefagenes Cooperative Landssammenslutning i
1938.
Det nye medlemskab er næppe forklaringen på at beskæftigelsen
i sommeren 1938 voksede ganske voldsomt. For første gang havde
Hustømrerne haft 80 mand i arbejde på en gang. Arbejdernes Andelsboligforening havde haft store projekter i gang. Det var for
første gang en meget fyldig og optimistisk beretning, Anders Jensen
kunne aflægge i efteråret 1938. Regnskabet gav et pænt overskud,
som Hustømrerne med stolthed præsenterede for offentligheden i
Demokraten.
Det var helt tydeligt, at de mørke beskæftigelsesår var ved at være
overvundet. Etableringen af det store Ringgadeprojekt i byen betød
også, at der lå fine grunde langs Ringgaderne, der var oplagte til boligforeningsbyggeri. Sådan så boligforeningerne også på det, og da
den nye ringgade var lang, så synes byggeopgaverne at ligge lige for.

Krigsårene
28. september 1939 anlægges en ny forhandlingsprotokol. Det er få
dage før udbruddet af Anden Verdenskrig, men alligevel efterlader
referatet ingen spor af den storpolitiske frygt. Som sædvanlig bød
formand Anders Jensen velkommen til generalforsamlingen og
snart var ordet igen hos formanden, der kunne berette om et godt
år for virksomheden. Referatet er i sig selv interessant, for det bærer
tydeligt præg af, at det først er skrevet efter krigsudbruddet »men
da krigen så brød ud, blev jeg pludselig spurgt om vi kunne stå ved
det tilbud, vi havde afgivet i sommer«. Det er refleksioner, der ikke
har været udtalt og drøftet på generalforsamlingen, der her pludselig bliver en del af referatet. Referatet afdækker mindre økonomiske vanskeligheder, »da folk ikke har været flinke til at få deres terminer i orden«. Særlig slemt var det ude i Solgården på Silkeborgvej. Sekretæren, Chr. Kirkegaard, har uden tvivl haft en svær opgave
og har som set refereret forhandlinger, der er pågået efter generalforsamlingen.
De følgende bestyrelsesmøder er som sædvanlig præget af opremsninger af nye opgaver. Arbejdet gik videre og i gennemsnit hav-
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Byens nye rådhus var en stor opgave for byens håndværkere. »Vore« tømrere havde bl.a. fået
ansvaret for at lægge det flotte parketgulv i moseeg i rådhushallen.

de virksomheden i årets løb 1939/40 haft 48 mand i fuld beskæftigelse til en timeløn på 1,98 kr. Noget af det, man var særlig stolte af,
var arbejdet med opførelsen af byens nye rådhus. Det var ganske vist
af beton, men alligevel var der meget tømrerarbejde, der skulle udføres og ikke mindst fik man også entreprisen med at lægge det fornemme parketgulv i moseeg. Rådhuset var et meget avanceret byggeri for sin tid og megen ny teknik blev her afprøvet for første gang:
Det var ikke blot gravemaskiner og en mere konsekvent brug af lastbiler, men det var også løftemateriel og hejseværker. Der fortælles
hos Hustømrerne således endnu i dag en historie om en tømrer, der
fik sit ben i en forkert tovende og pludselig fik mulighed for at se
det hele lidt fra oven.
Protokollen fortæller, at Aarhus Tømmerhandel var den største forretningsforbindelse fulgt af Tømrermestrenes Høvleværk, Aarhus
Værktøjsmagasin og Carl F. Petersen. Det kan sådan set undre, at
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kooperationen i byen ikke selv forsøgte sig på disse områder, men
nøjedes med at være kunder hos de store private virksomheder på
området. Omvendt siges det i dag, at Hustømrerne fik en meget fin
forretningsmæssig behandling hos de nævnte storleverandører. På
et tidspunkt var Hustømrerne Høvleværkets største kunde. Samarbejdet betød også, at Hustømrerne kunne spare ganske store beløb
til transport. Tømmer blev leveret direkte til de enkelte byggepladser til aftalt tid og sådan var det også med de endog meget store
mængder høvlede brædder, der blev leveret fra Høvleværket i Hjortensgade. Kunne Hustømrerne ikke klare transportopgaverne selv,
så havde »Vagn« i Herluf Trolles Gade en motorcykel med sidevogn,
og på den måde fik vi så »sagerne« ud til byggepladsen, erindrer
den i dag 90-årige tømrer Walther Jensen, der blev ansat i firmaet
under krigen.
19. april 1940 er der igen bestyrelsesmøde. Man beklager sig over
manglende arbejde, men anfører at der har været »en del opgaver
med mørklægningsarbejde forskellige steder«.
Senere på året blev der afholdt møde i den Cooperative sammenslutning i Folkets Hus. Her blev byens kooperative virksomheders
omsætning lagt åbent frem
Kooperative virksomheder i Århus – omsætning og lønandel 1939
Omsætning

Udbetalt arbejdsløn

% af omsætning

630.000
175.000
234.000
239.000
198.000
252.000
433.000
130.000

212.000
062.000
068.000
169.000
048.000
102.000
300.000
033.000

34
35
29
70
24
40
69
25

Hustømrerne A/S
Snedkernes Cooperative
Blikkenslagernes Cooperative
Malernes Cooperative
Jord og Beton
Eifa
Murerens Cooperative
Rørlæggerens Cooperative
Kilde. Forhandlingsprotokol 1939-49.

Tabellen er interessant på flere måder. Dels viser den størrelsesforholdet mellem byens kooperative virksomheder – Hustømrerne var
størst – dernæst viser den arbejdslønnens andel af de enkelte virksomheders omsætning. Her er malernes og murernes lønandel
markant højere end de øvrige håndværksfags. Hos Hustømrerne er
omkostningerne til materialer betydelig, hvilket igen medfører at
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Forretningsfører Anders Jensen var kendt for at kunne være en munter mand. Her er han
gengivet efter en karrikaturtegning fra 1941.

arbejdslønnens andel af omsætningen er opgjort til 34%. I en tid
med stor arbejdsløshed er sådanne talrækker naturligvis interessante i sig selv.
Det første krigsår var vanskeligt for Hustømrerne og omsætningen
faldt med 15-20%. Fortsat arbejdede man på Rådhuset og så var der
fortsat arbejde med de kommunale Aldersrenteboliger, som de blev
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kaldt. Der var mindre opgaver med inventar til brugsforeninger
rundt om i byen. Opførelse af skure og arbejdsopgaver for kommunen med parkbænke. Et nyt arbejdsområde var skure til tørv. Større
arbejder på Ortopædisk Hospital var selvfølgelig kærkomment i
den vanskelige beskæftigelsessituation.
Regelmæssigt bemærkes det også, at de menige bestyrelsesmedlemmer foreslår, at forreningsfører Anders Jensens løn skal forhøjes. Det efterlader ikke megen debat. Det vedtages, mens bestyrelsens vederlag er fastlåst på et niveau fra begyndelsen af 1930erne.
100,- kr. årligt.
Frem mod 1942 falder omsætningen, og opgørelsen fra 1942 viser at den fortsat er faldet til et niveau under 1939-regnskabet.
I september 1942 er der en vis optimisme. Der er vundet flere licitationer: 63 lejligheder i Viborggården, 9 huse i Risvangskvarteret,
flere rækkehuse for husvilde, husvildelejligheder i Mejlgade, beklædning af loftet på Kommunehospitalet, og så skulle der opføres
et større materialeskur for Århus havn.
Pessimismen var ved at være borte, og regnskabstallene i 1943 demonstrerer da også, at omsætningen hos Hustømrerne er vokset
kraftigt til 990.000 med en udbetalt lønsum på 284.000 eller 28%, et
mindre fald, der kan betyde, at der er indkøbt stadig flere halvfabrikata hos underleverandører. Samarbejdspartnerne havde også støttet virksomheden med opgaver. Mejeriet Enigheden, Demokraten,
den kommunale forvaltning mm.
Derfor er et punkt på dagsordenen 28. marts 1943 også interessant. Anders Jensen – formanden for Hustømrerne – var nemlig
blevet opfordret til at lade sig opstille til byrådet, men man fandt
dog at »forretningen havde bedst ved at formanden ikke trådte ind
i byrådet«.
Stort og små omtales i forhandlingsprotokollen. Inventar til Marthahjemmet, 78 havelåger til Risvangen, døre og 30 garderobeskabe til
belysningsvæsenet, transformatorstation til DSB, sandkasser til Frederiksbjerg Boligforening. Af større økonomisk rækkevidde var
tømrer- og snedkerarbejdet til tredje afsnit af Viborggården. Omsætningen kunne dog ikke holdes og faldt igen med ca. 15%.
I efteråret 1944 nævnes det for første gang, at »de urolige tider
havde medført et senere tidspunkt for generalforsamlingen«. Her
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nævnes også de første tegn på, at materialemangel gjorde det stadig
vanskeligere for virksomheden. Store opgaver efter 4. juli- katastrofen på havnen nævnes.
I december 1944 rejstes første gang spørgsmålet om Hustømrerne skulle oprette eget maskinsnedkeri. Tanken blev dog hurtigt opgivet, da man ikke mente at kunne udføre arbejdet billigere end eksempelvis hos Tømrermestrenes Høvleværk A/S i Hjortensgade,
hvor virksomheden i øvrigt var aktionær.
I februar 1945 var materialemangel et vigtigt punkt for diskussionerne. Man må købe det træ »man kan få fat på« og bruge evt. overskydende træstykker til »andre opgaver« Formandens løn var da steget til 8.000 kr. årligt, mens bestyrelsens løn på 100,- kr. blev fastholdt. I april 1945 diskuterede man arbjdsfordeling og indførte eksempelvis 40 timers arbejdsuge for at holde så mange i beskæftigelse som muligt. Det var det sidste møde før befrielsen. Virksomheden var kommet gennem krigen med et pænt økonomisk resultat.
Der havde været svingninger, men hovedlinen var trods alt vækst og
fremgang.
Det havde desværre sat sine markante spor på formanden og
hans måde at optræde på. Fremgang og vækst var til at håndtere for
Anders Jensen, mens vanskeligheder ofte blev håndteret arrogant
eller direkte »uforskammet«. Det var eksempelvis tilfældet ved generalforsamlingen i 1946, hvor en deltager kom til at sige, at han
havde hørt, at Hustømrernes tilbud på inventaret til Møllevangsskolen var for lavt. Hertil svarede Anders Jensen, som det er refereret i
forhandlingssprotokollen »at det skyldte han ikke nogen regnskab
for …« På samme generalforsamling blev der drøftet lønninger.
Formandens blev fastlagt til 8.000 kr. årligt, mens bestyrelsen skulle
have 100 kr. hver årligt. Til et spørgsmål fra forsamlingen om formandens og dermed forretningsførerens løn var på højde med andre forretningsføreres, svarede Anders Jensen kort »at det var den
ikke – samt at han i øvrigt ikke ønskede mere i løn«.
Der er næppe tvivl om, at Anders Jensen på det nærmeste betragtede virksomheden som sin egen. Der skulle ikke trækkes for mange
penge ud til løn, for det gik ud over investeringer og likviditet. På
den måde opførte han sig ganske som »Jord Søren« fra Jord- og Beton-Arbejdernes Cooperative Forretning. Når »Jord Søren« ikke fik
lønforhøjelse, så skulle Anders heller ikke havde det – og omvendt,
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som det fortælles af et tidligere bestyrelsesmedlem. Den holdning
betød også, at de to kooperative forretninger arbejdede særdeles
godt sammen. Utallige var de arbejdstimer, som Hustømrernes folk
brugte på forskallingsarbejder for netop »Jord-Sørens« Jord- og Betonvirksomhed. »Jord Søren og Anders J. var som pot og pande«,
som det er sagt af ældre medarbejdere.
Anders Jensen holdt bestyrelsen i sin »hule hånd«. Forud for bestyrelsesmøderne havde han forberedt sig grundigt og gjorde opmærksom på alt forud for beslutningerne. Men, »bestyrelsen skulle
jo sige »ja« for at »beslutningerne kunne gå videre«. Og det gjorde
den så … Anders Jensen sagde altid sin mening. Lige så »blid« han
kunne være, lige så »hård« kunne han være, hvis det var nødvendigt. »Bestyrelsesmøderne endte altid med, at Anders fik det, som
han ville«.
Om Anders Jensen fortælles det også, at han var god til at dyrke sine
forretningsforbindelser. Hvert år afholdt Hustømrerne og Anders
Jensen en stor fest for hele bestyrelsen for Arbejdernes Andels Boligforening. Ud over det selskabelige, blev der selvfølgelig talt forretning og udvekslet oplysninger om kooperative tiltag. Efterfølgende blev det altid konstateret, at det »var en nyttig middag og en god
drøftelse«.
Anders Jensen kunne også overfor personalet optræde som et selskabsmenneske. Ældre medarbejdere taler endnu om de firmaudflugter, han arrangerede. Deltagerne havde selv madpakke med til
frokost og så gik det elles ud i det »blå« i bus til Middelfart, Ringkøbing eller rundt om Mariager Fjord. Om aftenen var der større
middag, der blev afsluttet med dans. Den medarbejder, der havde
glemt at bestille musikken, det år, turen gik til Solbjerg, glemmer
det aldrig for Anders Jensen blev rasende, da det var ved at ødelægge hans arrangement. Det lykkedes dog at få fat i en smedemester, der var i stand til at klare et klaver.
Der er næppe tvivl om, at bestyrelsen satte stor pris på Anders
Jensen, og man vidste selvfølgelig godt, at han »ikke fik for meget i
løn«, som man udtrykte det. Derfor fik han også til sit sølvbryllup i
1946 et beløb på 1000 kr. i »denne anledning«, som det er noteret.
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I 1947 var opgaverne bl.a. opstilling af 17 finske huse og opførelse
af trægarager til rutebiler ved Hammelbanen. Det var dog karakteristisk, at næsten hvert referat er præget af en diskussion om, hvorfra man kunne få materialer. Snart lykkedes det at skaffe »noget på
Sjælland« og snart kunne en kontakt skaffe »forskalling i Silkeborg«. Træ til snedkerarbejde var det fortsat småt med i efteråret
1947, som det tørt konstateres.
Selv om der fortsat var store problemer med materialer, så fremgår det konstant af forhandlingssprotokollen, at Anders Jensen kan
oplyse om, at han havde »skreven« kontrakt om ni rækkehuse til en
sum af 65.000 kr. eller en tilsvarende med Viby Boligforening om 60
lejligheder til en sum af 319.000 kr.
Der blev aldrig spurgt om, hvorledes der var kalkuleret, så virksomheden var sikker på at komme »helskindet« igennem byggeopgaverne. Tilliden var så stor, at havde Anders Jensen beregnet prisen, så var den nok god nok – og konkurrencedygtig. Det siges, at
han foretrak at gå på kontoret om søndagen for at lave sine beregninger, for da var der ro og fred. Her sad han så og »svingede« med
sin tromleregnemaskine.
Selvsikkerheden hos formanden var stor, og da han indledte generalforsamlingen i 1948 begyndte han med at sige, at »denne generalforsamling ikke havde stor betydning og godt kunne undværes, men
iflg. lovene skulle der afholdes en sådan hvert halve år. …« Det siges
også, at hans beretninger var skrevet på »bagsiden af en bagerpose«
– og sandt var det, der blev ikke fortalt meget om firmaet i de beretninger. Valgene var også hurtigt overstået, for Anders Jensen havde
selv i forvejen bestemt, hvordan de skulle foregå. Og, så siges det, at
han altid sluttede generalforsamlingerne af med at sige, at nu kunne
forsamlingen få fornøjelsen af at genvælge ham til formand og forretningsfører. Efter det var der smørrebrød, øl, snaps og kaffe og
havde det været et godt år, så vankede der CLOC likør til kaffen.
Anders Jensen havde måske også noget at have sin stolthed i, for år
efter år præsenterede han fine regnskaber, der sikrede beløb til ikke
blot aktionærerne, men også betydelige hensættelser, penge til det
ekstra reservefond, til den særlige hjælpefond og hvert år et beløb
på omkring 200 kr. til Tømrernes Sangkor.
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For de fleste var tømrerne kendt for deres indsats på byggepladser rundt om i byen. Ganske
vist blev en del materialer leveret direkte her, men en del var dog forinden forarbejdet »hjemme på værkstedet«. I mange år var adressen i Herluf Trollesgade 23. I 1966/67 flyttede virksomheden til de nyopførte administrations- og værkstedsbygninger på Katrinebjergvej.

Opgaverne fulgte det sædvanlige mønster:
Aldersrenteboliger
Private villabyggerier
Opgaver for FDB
Opgaver for Århus kommune med skoler og institutioner
Byggeopgaver for boligforeninger i byen
Opgaver for DSB
Trambusgarager, som i 1949.
Sammensætningen af opgaverne kunne svinge fra år til år, men
mønstret synes at have været ret konstant. Glade var man ikke
mindst for de mange moderniseringsopgaver, der blev udført for
Århus Brugsforening. Her var direktør Krogsgård igen en af de værdifulde samarbejdspartnere for Anders Jensen.
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Ny vækst
Det var vanskeligt at drive virksomheden i de første efterkrigsår. Der
var ikke blot knaphed på kapital, vanskeligere var det måske endog
at skaffe de nødvendige materialer. Det kunne gå at skaffe indenlandske byggematerialer, men så snart der skulle importeres, gik det
galt. Valutarestriktioner, indkøbstilladelser og meget mere hørte
dagligdagen til. Nok kunne forretningsføreren hos Hustømrerne
skaffe kontrakter til forretningen, men den største opgave var
næsten at sikre, at varen kunne leveres. Det krævede materialer. Der
var da også en vis tendens til, at virksomheden satsede lidt mere på
snedkerarbejde end tømrerarbejde. Snedkerarbejdet var mere
lønintensivt og mindre materialekrævende. På den måde lykkedes
det at forlade 1940erne og komme ind i 1950erne, der skulle blive
præget af forsigtig fremgang og afregulering.
Alt det betød, at Hustømrerne på generalforsamlingen i 1953
fandt det nødvendigt at udvide aktiekapitalen: fra 55.000 til
105.000. Samtidig blev Anders Jensens løn øget til 15.000 årligt.
Han havde nu fået en bogholder til hjælp, og da det skulle gå stærkt
med udbetaling af lønninger og sikring af kontrakter og meget
mere, fandt bestyrelsen samme år, at det var rimeligt at stille kaution
for bogholderens nyindkøbte motorcykel, der også skulle bruges i
forretningen.
Hustømrerne var ganske vist blevet motoriseret, men den gamle bil
voldte problemer. Den var blevet kasseret, så på et bestyrelsesmøde
blev der givet tilladelse til køb af en ny. Men, det var endnu besværligt,
da en sådan måske skulle over en såkaldt »indkøbstilladelse«.
Anders Jensen var »træg« for nye maskiner, da de kostede penge.
»For mange penge for noget vanvittigt«, plejede han at sige, når det
spørgsmål blev rejst.
Det kan undre, at Anders Jensen så sådan på den nye tids muligheder. Hans nære ven og kollega »Jord Søren« fra Jord & Beton så
nemlig helt modsat på det spørgsmål. Han investerede al kraft i moderne maskiner, og var da også den første i byen, der vovede at indkøbe en gravemaskine med slæbeskovl til de store byggeopgaver. Der
er næppe tvivl om, at netop Jord & Betons bevidste satsning på mekanisering var med til at sikre, at den kooperative virksomhed blev
en af sejrherrerne i kampen om byggeopgaverne. Sådan så Anders
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Jensen ikke på det. Han var stolt af håndværket: det gamle snedker
og tømrerhåndværk, hvor resultaterne i princippet blev skabt af den
enkeltes faglige formåen ved hjælp af hans »eget værktøj«.
Ganske som andre steder i håndværket var det almindeligt, at
svendene havde deres eget håndværktøj, mens firmaet betalte for
maskiner og tungere udstyr. Det er måske forklaringen på, at elektrisk værktøj først meget sent blev en del af dagligdagen hos Hustømrerne. Walther Jensen kan fortælle, at der først skete noget, da
Anders Jensen en dag stod på en byggeplads sammen med en kollega, der bramfrit udtalte, at »aldrig havde han set noget så gammeldags«. Det var en kommentar til Walther Jensens håndsav, der blev
brugt til næsten alt tømrerarbejde. Walther fik en el-sav, men var så
bange for at den skulle blive »borte« at han i flere år dagligt tog den
med hjem. I en overgangsperiode skulle alt det nye værktøj som udgangspunkt være hjemme på værkstedet. Skulle det bruges kunne
man ringe efter det – »den gang havde man jo ikke så travlt på byggepladserne«, som det tørt blev konstateret, da den forklaring blev
afgivet.
Oluf Elmstrøm Larsen kan supplere med at oplyse, at også
lærlingene selv skulle havde deres eget håndværktøj. Han oplevede engang at få det meste stjålet, men en henvendelse til Anders
Jensen blev blot besvaret med, at det var hans eget ansvar. En arkitekt gav dog den unge lærling en check på 10 kr. til hjælp til
nyindkøb.

Lærling hos Hustømrerne
»Han ska’ være 16«. Sådan lød svaret, da en mor spurgte Anders
Jensen om hendes søn kunne komme i lære. Det var rent tilfældigt,
at hun mødte forretningsføreren for Hustømrerne. Hun gjorde
rent, og han havde et ærinde i forretningen.
Sådan kom »Oluf« i lære i 1952. Det første halve år gik han på
værkstedet i Herluf Trolles Gade. Her gik han svendene til hånde
og hentede øl eller læssede tømmer af de hestetrukne vogne fra Århus Tømmerhandel. Siden blev den unge lærling knyttet til et par
faste svende, Svend og Carlo, og kom med ud på arbejdspladserne
rundt om i byen. Her husker han endnu, når det var dårligt vejr,
hvordan svendene gik i læ i de primitive skurvogne, hvor de spillede
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Der er rejsegilde i Rytterparken i april 1951. Billedet giver et godt indtryk af, hvor omfattende tømrerarbejdet i grund var i det ældre byggeri.

kort og drak øl indtil regnvejret hørte op. En lærling måtte ikke
drikke øl, før han var 18, som Anders Jensens personalepolitik sagde det, så den unge blev sat til at »file save«. Når han var færdig og
præsenterede resultatet for svenden kunne denne se på vejret og
konstatere, at arbejdet ikke var gjort godt nok. Det regnede stadig.
Det filede skær blev ødelagt og lærlingen kunne begynde forfra …
Det sidste halve år før svendeprøven kom »Oluf« tilbage til værkstedet, hvor han skulle bistå Leo og August, der var »trappe- og gelænderfolk«. Svendeprøven bestod i opstilling af »noget bindingsværk«,
men her var firmaet så hjælpsomt, at den unge selv havde lov til at
gå til Tømmerhandelen for at udtage det bedste tømmer. Anders
Jensen fulgte nøje de unges uddannelse og til den afsluttende fest i
Håndværkerforeningen mødte han altid op og blev til den efterfølgende servering af smørrebrød.
For de unge var det altid en lettelse at blive »svend«. Så slap de for
efter arbejdstid at skulle »halse« af sted til Teknisk Skole, hvor un-
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Et rejsegilde giver anledning til at mødes. Her er det igen ved indvielsen af en afdeling i Rytterparken. »Stille Carl« alias Carl Christensen ses yderst til venstre. Han havde været ansat
som svend hos Hustømrerne, men læste videre til bygningskonstruktør og fik ansættelse i et
arkitektfirma. Privat kom han sammen med forretningsfører Anders Jensen. De øvrige er arkitekt Salling-Mortensen, forretningsfører Kaasgaard og længst til højre boligforeningens formand Magnus Jepsen.

dervisningen begyndte allerede klokken 17. Efter en hel arbejdsdag
ude i det frie efterårsvejr, var det meget svært at opretholde interessen for skoleundervisning, som flere fortæller.
Der var meget den unge skulle lære ude på arbejdspladserne. Arbejdsbeklædningen var endnu i begyndelsen af 1950erne meget
tilfældig. Hvide arbejdsbukser var efterhånden blevet det almindelige, men herudover var det fortsat kasseret tøj fra hjemmets garderobe. En tømrer mødte i nogle måneder op i en kasseret smokingjakke, så var den færdig og blev erstattet af en anden tilfældig
beklædningsgenstand. På fødderne var det endnu almindeligt med
traditionelle jernbeslåede træsko. Gode råd blev heldigvis videregivet de unge: »Pas på vipperne«, lød et af dem. Der blev endnu
brugt primitive stilladser af groft tømmer. De såkaldte »vipper« var
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Også Boligforeningen Vesterbo var kunder hos Hustømrerne. Til venstre ses virksomhedens
mand på knæ: Tømrer Selmer Skødt.

endebrædderne på gangstrøerne. Så var der omgangsformerne:
Der blev sagt »De« til svende og forretningsfører indtil svendeprøven var vel overstået.

Opgaver
Der var fortsat masser af inventaropgaver, ofte til kooperative virksomheder. Det var Fox Sko på Søndergade, Coordina- bagerierne
samt naturligvis de mange FDB-forretninger og Folketeatret.
Der var dog også kommet gang i boligbyggeriet, så Åbyhøj Boligforening var en god arbejdsgiver. Der var vækst i byggeriet og for
første gang taler forhandlingsprotokollen om »folkemangel«. Hustømrerne havde mere end 100 på lønningslisten.
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Sæsonarbejdsløshed var en plage i byggeriet. Allerede i 1950erne blev der gjort en indsats for
at fremme vinterbyggeri. Her er »Charlottehøj« ved at blive opført. Billedet viser også, at byggeriet endnu var præget af mange manuelle funktioner. Byggematerialer blev båret på ryggen op på arbejdspladserne til svendene.

Som det var sædvane i håndværket arbejdede man i sjak, arbejdsgrupper af forskellig størrelse afhængig af de konkrete opgaver.
Ude blev opgaverne fordelt af de såkaldte sjakbajse, der igen havde
ansvaret for opgavens samlede akkord. Ofte skulle han måske på
kontoret og for at sikre, at arbejdet ikke gik i stå, plejede f.eks. »Store Valle« at sætte et kryds, når der blev lagt gulve. Det lettede opgaven med at konstatere, hvad der var udført i hans fravær. Det fortælles også, at nogle sjak kunne have travlt med at afslutte opgaverne,
hvorfor det ofte var op til lærlingen »lige at skære det sidste bræt til
i et gulv«. Mens det endnu foregik med håndsav, var det ikke nogen
hverken let eller morsom opgave. Det vidste »Leo« fra »trapper og
gelænder«, så derfor gav han gerne den opgave fra sig. De gamle
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svende kan også fortælle om små »fif«. En glemt madpakke kunne
f.eks. en forårsdag erstattes af solsorteæg. Der var ikke tid til at hente en madpakke eller gå til bageren. Det kunne ødelægge akkorden
for hele sjakket, så hellere »et kik i hækken efter æg«.
Som det allerede er fremgået, var alt ikke idyl. Der var noget på vej,
en begyndende mekanisering og modernisering af byggeriet. Helt
tydeligt var det, at beton var blevet en del af det moderne byggeri.
Det betød, at der var nye opgaver: Forskalling. I starten havde det været en tømreropgave, men også murerne og murerarbejdsmændene
krævede deres del af sådanne arbejder. Forhandlingsprotokollen afdækker, at der var mange konflikter på området. Efterhånden blev

Århus var midt i 1950erne ved at være indeklemt. Byggeriet og befolkningen trak mod forstæderne, hvor det var muligt måske at erhverve eget hus. Også boligforeningerne så tendensen
og byggede i nabokommunerne. Her opfører Boligforeningen Ringgården enfamiliehuse i
Lystrup i 1957. Også her bemærker man de primitive træstilladser, der selvfølgelig blev opstillet af faguddannede tømrere.
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det dog løst i mindelighed. Snart blev opgaverne løst af den ene faggruppe, snart af en anden. Mange forskallingsopgaver hos Jord &
Beton blev f.eks. udført af fagfolkene hos Hustømrerne. Igennem
det meste af et arbejdsliv var Walther Jensen ganske vist ansat hos
Hustømrerne, men på forskallingsopgaver for Jord & Beton.

Bygningshistorie og byhistorie
De fint anlagte og fuldstændige forhandlingsprotokoller er et morsomt stykke byhistorie. For virksomheden og forretningsføreren har
det været den naturligste del af verden nøje at referere, hvilke opgaver, der er blevet løst de enkelte år, og hvilke projekter, man arbejdede med. For en eftertid giver det imidlertid et interessant tidsbillede. I december 1958 berettes om ombygningen af det gamle
Folketeater. Det flyttede til en ny bygning i Jægergårdsgade, mens
det gamle skulle ombygges til nyt og større hovedsæde for Arbejdernes Landsbank, der var komme til byen i 1936. Også præcise dateringer af ombygningsarbejder og nybyggeri giver forhandlingsprotokollerne mulighed for. I 1959 møder vi Tandlægehøjskolen,
hvor Hustømrerne var »billigste tilbudsgiver. I 1958 er det som
nævnt det nye Folketeater, som firmaet havde en vigtig kontrakt på
eller snedkerarbejdet på Neurologisk afdeling på Kommunehospitalet for blot at pege på enkelte opgaver. Opgaverne var mange og
de krævede kapital. Flere gange møder vi Anders Jensens konstateringer af, at det var svært at få »pengene ind hurtigt nok«. Der hvor
det især kneb var ved projekter, der omfattede flere boligblokke,
der blev taget i brug efterhånden som lejlighederne var færdige,
men hvor lånene skulle omfatte et samlet projekt på måske adskillige blokke med fælles belåning. I sådanne situationer måtte der
trækkes hårdt på banken, som Anders Jensen lidt træt konstaterede
overfor generalforsamlingen i februar 1959.

Højkonjunktur og overophedning
I september 1959 fremføres de første tegn på begyndende vanskeligheder. Økonomien er overophedet og beskæftigelsen i byggeriet
er i top. Som en konsekvens heraf var »bevillingsmyndighederne«
begyndt at forhale godkendelser til alment byggeri. Det var et ho-
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Hjertet for byens kooperative virksomheder var Dagbladet Demokraten, der her er udsmykket i anledning af bladets 75 års jubilæum i 1958. Det var ikke tilfældigt, at Arbejdernes
Landsbank havde adresse her. Det var Hustømrernes bankforbindelse og det var her forretningsfører Anders Jensen personligt mødte op hver uge og hentede sine svendes ugeløn.

vedområde for Hustømrerne. På et helt andet område var der også
tegn på, at der kunne opstå vanskeligheder. Der havde tidligere været brugt ganske mange timer på forskallingsarbejde. Men også her
var der ændringer på vej. Forskalling var ved at udvikle sig til elementer, der kunne flyttes fra etage til etage med et væsentligt lavere
timeforbrug til følge. Alt det betød, at materialeforbruget blev stadig mindre i forhold til arbejdslønnen.

41
Knapheden på arbejdskraft betød også, at det blev stadig sværere
at holde økonomi i de enkelte projekter, da der var tendens til lønglidning. Opgaver var der fortsat mange af. Dem fik man enten gennem »underhåndstilbud« eller som resultat af »licitationer«.
Der kom dog stadig markante projekter til virksomheden: I 1959
således tømrerarbejdet på Bogtårnet ved Statsbiblioteket ved Ringgaden, og på trods af krisetegn, var der fortsat mange opgaver for
boligforeningerne i Århus og forstæderne.
I 1960 var aktiekapitalen på 105.000 igen for lille til aktiviteterne,
hvorfor bestyrelsen foreslog, at den blev udvidet til 150.000 eller
med 45.000. Man forestillede sig, at Hustømrernes Fagforenings Feriefond købte aktier for 45.000 kr. Ganske interessant, for regelmæssigt fik netop den fond udbetalt større beløb af selskabets
overskud. Ved samme generalforsamling blev det i øvrigt foreslået,
at samme Feriefond skulle have udbetalt 20.000 kr. af overskuddet.
Hustømrernes Fagforening var største aktionær.

Bedre værkstedsbygninger
Siden starten havde Hustømrerne haft værksteder på Trøjborg. Det
var beskedne forhold, men i det hele taget karakteristisk for den
måde Anders Jensen drev virksomheden på: Påpasselighed. Når
man taler med ældre håndværkere, vender de ofte tilbage til de beskedne skure, der blev tilbudt på arbejdspladserne. I enkelte tilfælde var der end ikke gulvbrædder i skurene. Der kunne stå en ovn,
der var kulfyret og kullene lå måske på gulvet i et hjørne. Her spiste
man, her diskuterede man og her blev planer og tegninger fremlagt. Flere gange noteres, at svendene beder om bedre forhold, men
Anders Jensen afviser igen og igen med henvisning til »konkurrencen«. Om toiletforholdene er der kun at sige, at det endnu i bedste
fald var et lille skur med tilhørende spand. »Kulbunken i skuret
kunne også bruges …«
I 1961 kunne han dog fortælle bestyrelsen, at han havde ført forhandlinger med stadsarkitekten om et grundkøb til en ny værkstedsbygning, men at man endnu ikke havde fundet den rette placering. Den nye bygning regnede man med ville koste 400.000 og
konsekvensen heraf ville naturligvis blive væsentligt højere omkostninger til værkstedet. Anders Jensen mente, at der burde dispone-
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res med hensyn til grundkøb, mens man kunne vente med selve
byggeriet. For, som han sagde, »tendensen gik i retning af at bruge
færdigbeslåede døre og vinduer fra Sverige«.
Punktet var i øvrigt genstand for livlig debat, for, som nogle fremførte »vi måtte bygge for at være med i konkurrencen«. Hustømrerne »måtte have maskiner, så man kunne lave elementkøkkener og
dørbeslåning«.
Der kom endnu et spørgsmål frem – nok noget uventet for Anders Jensen. Der blev direkte spurgt hvordan det så ud med en efterfølger for Anders Jensen, såfremt han pludselig en dag »trådte
fra«. »Dette spørgsmål var i orden«, svarede forretningsføreren,
uden at svaret i øvrigt er refereret. Det var første gang, dette væsentlige og centrale spørgsmål blev rejst.
Under punkt 6a: genvalg af bestyrelsen, genvalgtes tømrer Walther Jensen. Han havde siddet i bestyrelsen siden 1954, hvor han
blev indvalgt på forslag af netop: Anders Jensen. Walther var ganske
vist alvorligt syg og lå på Marselisborg Hospital og var ikke sikker på,
at han kom i arbejde igen. Det mente Anders Jensen nu nok, så han
hentede en ren straffeattest til ham på politistationen, og så var den
sag klaret. Som Walther Jensen har forklaret, så blev det samarbejde
til fornøjelse for dem begge. Flere gange blev Walther bedt om at
fremlægge forslag, der i virkeligheden var Anders Jensens.
»Ikke alle kan tåle de gode tider«, konstaterede formanden i sin
beretning i september 1961 »for det er ikke godt, når folk uden
nogen forklaring kan forlade arbejdspladsen midt i en akkord«.
Det var en barsk bemærkning, men det var også som om forretningsføreren havde fået muligheder for at formulere en forretningspolitik efter at han havde fået mere hjælp på kontoret til det
daglige arbejde.
Udregning af tilbud var blevet en omfattende sag. Det var ikke
længere nok at give tilbud på arbejde, der stod foran en aktuel realisering, men nu kom der i stigende grad ønsker om tilbud, der måske først skulle realiseres et par år senere. Tilbuddene skulle frem,
før bygherrerne kunne ansøge om statslån og igangsætningstilladelse. Også arkitekterne krævede stadig flere priser og alternativer, før
de ville lave udbudsmateriale. Havde man endelig fået et stykke arbejde overdraget, så kunne man et halvt eller helt år efter regne
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dem om igen, fordi alle priser havde ændret sig, hvorefter man igen
skulle til at forhandle, da alle prisstigninger skulle godkendes af Boligministeriet« …

Et større virkefelt
Det sociale boligbyggeri havde det svært i årene omkring 1960. Det
betød, at Hustømrerne måtte ændre forretningsstrategi. Der var
ikke længere arbejde nok hos de lokale boligforeninger og virksomheder. En af første større opgaver uden for byen var et storbyggeri
for FDB i Holstebro. Langt væk lå også Frederikshavn, hvor man fik
opgaven med at lave porte til Flådestationen i 1961. Det var tydeligt,
at virksomheden var blevet opmærksom på, at blikket måttes vendes
bort fra byen for at sikre beskæftigelse til ca. 90 medarbejdere. På
trods af dette, kunne formanden oplyse, at året 1961 »tegnede sig
meget dårligt«. Derfor var det også med en vis tilfredshed, at forretningsføreren kunne meddele, at den grund man havde købt ved
Åhavevej til det nye værksted ikke kunne bruges til formålet, da der
løb en stor vandledning tværs over grunden. Handelen var derfor
gået tilbage og man fortsatte med det gamle værksted.
I stedet havde kommunen peget på en grund på hjørnet af Paludan Müllersvej og Katrinebjegvej på 5000 m2. Her kunne der opføres værksteder på ca. 1500 m2, samt en lagerbygning på 500 m2 og
sikres plads til en halv snes biler. Arkitekt Mogens Klinge skulle lave
et skitseforslag til byggerierne.
Projektet måtte imidlertid vente: På grunden lå husvildebarakker
og de såkaldte Hanstholmhuse, der først skulle fjernes. Kommunen
havde lovet, at den sag kunne være på plads i 1964. Projektet stod
dog ikke stille, og forretningsfører og arkitekt Klinge var flere gange i Esbjerg for at se, hvordan kollegerne der havde indrettet deres
nye værksteder. I Århus var man lykkelige for, at han ventede med at
komme i gang, for i Esbjerg var det gået gruelig galt. Byggeriet var
blevet for stort og dyrt, hvilket betød, at Forbundet havde måttet
træde hjælpende til.
Diskussionen om de nye værksteder var imidlertid også livlig i Århus. Hvad skulle de bruges til? Skulle Hustømrerne til at lave køkkener i større produktioner, blev der spurgt. Skulle man bygge type-
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huse eller lave en fabrik for fremstilling af døre og vinduer? Her
kunne Anders Jensen dog koldt og fagligt stolt meddele at »køkkener så ringe, som de laves i dag, vil vi ikke være med til«.
Det var ikke fordi firmaet stod fremmed over for nye udfordringer og projekter eller samarbejdsformer. I 1962 blev man aktionær i
Dansk Familiehus, der skulle bygge 215 huse rundt om i landet.
Fagbo stod direkte for økonomien, og lokalt havde man truffet aftale om opførelse af 42 huse ved Ormslevvej i Ormslev-Kolt kommune.
Man ville meget hos Hustømrerne. Der var blot et problem, der
blev stadig tydeligere: Overskuddet var for lille i forhold til omsætningen, og kapitalapparatet var ligeledes for småt. Alt det betød, at
det begyndte at knibe med likviditeten og som forretningsføreren
stilfærdigt udtrykte det til forhandlingsprotokollen: det gik »ikke
strålende økonomisk«. I 1962 måtte han gå i banken – den lokale afdeling af Arbejdernes Landsbank for at få forstrakt økonomien. Ønskerne var så store, at det ikke kunne besluttes lokalt, men måtte
forelægges hovedsædet i København.
Opgaver var der fortsat mange af.
I 1963 havde man færdiggjort en kontorbygning til Vejlby-Risskov
sygekasse, 3 villaer, Frydenlundsskolen, en fabriksbygning i Holme,
en række studenterboliger for Boligforeningen Ringgården og uden
for byen var det blevet til endnu et storlager for FDB. Nu i Vejen.

Den evige kamp om ny aktiekapital
Aktiekapitalen måtte forhøjes. Om det var et krav fra banken eller
om det var et spinkelt håb fra forretningsføreren for på den måde
at få et større økonomisk råderum, er svært at sige. En model var at
få svendene i firmaet stærkere inddraget. Ved løntræk håbede man
på at kunne få tegnet 30.000 samt at fagforeningen ville tegne yderligere 20.000 kr., hvorved den samlede aktiekapital kunne øges med
100.000, så den i alt kom op på 250.000 kr. »et beløb, der ville svare
til forretningens størrelse«, som det blev sagt.
Der var brug for pengene, det nye værksted ville belaste de årlige
omkostninger med yderligere 60-70.000 kr.
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De kooperative virksomheder var i princippet opbygget som aktieselskaber. Det kooperative
lå i den stærke kontrol med ejerskabet til aktiekapitalen. I princippet »ejede« arbejderbevægelsen på den måde sig selv. De regulerende bestemmelser er her påtrykt aktiebrevet. Endnu i 1964 underskrev bestyrelsen aktiebrevene. Se også side 12
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Omsider lykkedes det at få udvidelsen på plads, i juli 1964, men
der var også knyttet stærke restriktioner til de nye aktier bl.a.:
• at de skulle lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog
• at ingen aktier havde særlige rettigheder
• at de ikke var indløselige samt ikke mindst
• at de kun kunne udstedes til eller transporteres til medlemmer
af Hustømrernes Fagforening i Århus.
Det var ikke sidste gang, aktiekapitalen måtte forøges. Voksende aktivitet krævede at der konstant var opmærksomhed på dens størrelse. Hver gang var det vanskeligt at få den forhøjet. Som kooperativ
virksomhed kunne Hustømrerne ikke gå ud på det åbne kapitalmarked. Der var kun et sted at hente pengene:
• Hos firmaet selv,
• fagforeningerne og
• tømrerne selv.
Det kræver en forklaring, at man kunne hente pengene hos sig selv.
Men modellen var sådan set simpel nok. Når der var overskud hos
Hustømrerne betalte man et pænt stort beløb til Hustømrernes Feriefond. Når aktiekapitalen krævede udvidelse købte Feriefonden
aktier i Hustømrerne. Selvfølgelig overtog fagforeningen også et antal aktier sammen med særligt aktive fagligt engagerede tømrere,
der blev noteret på navn, ofte med en aktie på 1000 kr. Betalingen
kunne så foregå i rater, der siden blev fratrukket ugelønnen.
Det var ikke altid let for den sagfører, der skulle sikre, at alt gik
rigtigt til, at finde ud af, hvordan og hvilke rettigheder de forskellige aktier havde og det fremgår da også af arkiverne, at der gik talrige breve mellem bestyrelsen, sagføreren og Aktieselskabsregisteret i
København. Her havde man ikke megen kendskab til kooperative
aktieselskaber.

Konflikter
Selv om virksomheden som set var ejet af fagforeningen og svendene, betød det ikke, at arbejdsdagene var konfliktfri. Anders Jensens
noget kontante facon lignede på mange måder hans kollegers: tømrermestrenes. Det er der sådan set ikke noget at sige til, for begge
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kæmpede en brav kamp med regnskaberne, der gerne skulle vise
sorte tal på bundlinien. Flere gange er der imidlertid eksempler på,
at Anders Jensen måske var lige hård nok som arbejdsgiver.
I december 1964 var der indført en ny snedkerpriskurant, som
Anders Jensen naturligvis kendte og havde været involveret i, men
da den skulle realiseres, blev det på en ganske anden måde, end
svendene havde regnet med. Anders Jensen havde nemlig fratrukket beløb fra akkordregnskaberne, da han mente, at virksomheden
skulle have »godtgjort« svendenes brug af håndmaskiner, som firmaet jo havde stillet til rådighed. Hverken mæglingsudvalget eller
hovedforbundet i København kunne støtte Anders Jensens synspunkt, og Hustømrerne blev »dømt« til at udbetale de fratrukne beløb.
Anders Jensen var almindeligvis sluppet godt fra sin meget kontante facon. Han var vant til selv at udbetale ugelønningerne. Pengene blev hentet kontant i banken, hvor han en halv time før normal åbningstid blev lukket ind ad bagdøren. Man var bange for ham
i banken, og det fortælles, hvordan bankassistenterne søgte at gemme sig bag arbejde, for at undgå at skulle ekspedere ham. Det lod
han sig dog ikke gå på af, så før han blev ekspederet, plejede han at
give tasken nogle kraftige slag på skranken. Det siges, at han blot
lagde sin hat på disken, mens bankmanden spurgte, hvor meget
han skulle bruge, og så sagde de farvel, og Anders Jensen tog videre
ud på arbejdspladserne.
Her bad han den enkelte om at fremvise sin arbejdsseddel. Var
han tilfreds, kom tegnebogen frem og ugelønnen blev udbetalt. Var
han derimod utilfreds, så vendte han blot ugesedlen om. Lavede
nogle hurtige beregninger på bagsiden, hvorefter den pågældende
måtte acceptere det resultat, Anders Jensen nåede frem til. Blev der
stillet spørgsmål, så var det et kort »farvel og tak …« Sådanne sager
kom aldrig frem til fagforeningen.
Det siger næsten sig selv, at det på det nærmeste var umuligt at få
knyttet nye centralt placerede medarbejdere til virksomheden. Det
havde været forsøgt at få nye medarbejdere til at arbejde sammen
med Anders Jensen. Men det gik ikke. En ung ingeniør, Jan Larsen
fra Horsens, »løb skrigende bort«, fortælles det. Det blev siden hævdet, at han flygtede helt til Randers for at undgå Anders Jensen og
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Her ses forretningsfører Anders Jensen året før sin død i
1968. Trods kritik af hans
person er der enighed om,
at han gjorde en kæmpeindsats for den århusianske arbejderbevægelse og ikke
mindst for tømrerne.

arbejdsklimaet på kontoret. Det siger næsten sig selv, at det skulle gå
galt. Det fortælles således, at når telefonen blev taget hos Hustømrerne blev der sagt: »Det er mæ’«. Blev der så spurgt hvem det var,
lød svaret: »Det er fan’ en huleme mæ«. Anders Jensen var og blev
synonym med Hustømrerne.
På trods af konflikterne om nye maskiner, gik udviklingen den vej.
Der blev indkøbt tappemaskiner til dørkarme og særlige dørbeslåningsmaskiner og en firesidet kehlemaskine i 1965. Det var alt sammen rationaliseringer, der bl.a. betød, at materialerne ikke skulle
passere maskinerne flere gange og at stadig mere arbejde kunne
færdiggøres på værkstedet.
Det var derfor med glæde at byggeriet af de nye værksteder omsider kunne sættes i gang i foråret 1966, så der kunne blive plads til at
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udnytte de nye maskiner bedst muligt. Der var nogen diskussion for
og imod kælder, for og imod tørrerum til træ og meget mere. Økonomien bestemte de skrabede løsninger. Byggeprisen var anslået til
2.3 mill og 1.6 mill var søgt som byggelån i Arbejdernes Landsbank
og så ville banken i øvrigt have »garanti i alt hvad virksomheden ejede«.
Hele reservefonden var placeret i det nye værksted, der blev indviet under festlige former på den nye adresse på Katrinebjergvej i
oktober 1966. Endelig kunne firmaet forlade de små lokaler i Herluf Trolles Gade 23.

Nye værksteder
Det havde været på vej og flere gange diskuteret hos Hustømrerne,
men Anders Jensen havde sagt, hvad han mente. Man ville ikke lave
seriefremstillede køkkener. Det skulle være kvalitet. Alligevel havde
firmaet fået adskillige ordrer, hvor det skulle opstille køkkener, der
var leveret udefra. I foråret 1967 blev spørgsmålet drøftet på et bestyrelsesmøde bl.a. med udgangspunkt i faldende omsætning. Forklaringen herpå var, at bygherren selv leverede døre og gulve. Hustømrerne fik kun selve monteringsarbejdet. Den fortjeneste, der
tidligere havde ligget i materialeindkøb mm. forsvandt, som det
blev konstateret, og omsætningen faldt.
I december 1967 var de nye værksteder, som allerede berørt, færdige og man afholdt en fest for medarbejderne med damer og enkelte gæster samt fagforeningsbestyrelsen i Folkets Hus. Lokalerne i
Herluf Trollesgade 23 var blevet solgt til Århus Kommune for
340.000 kontant. Værkstedsbyggeriet var afsluttet og belånt, som det
blev oplyst overfor bestyrelsen 15. december 1967. Prisen var blevet
2.098.700 kr. og der var optaget lån for godt 1.6 mill kr. Den nye husleje var beregnet til 208.600 kr. årligt.
Virksomheden var blevet ganske stor med op til 120 mand +
lærlinge, chauffør og arbejdsdrenge. Administrationen var fortsat
yderst beskeden, og Anders Jensens ånd lå fortsat som en »dyne«
over det hele:
Ønskede en svend noget særligt: Højere løn, en fridag i forbindelse med dødsfald eller lignende, så måtte han opsøge Anders
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Jensen selv på kontoret. Træskoene blev selvfølgelig pænt stillet
udenfor døren og på strømpefødder blev der taget et forsigtigt
skridt over dørtrinnet, alt imens hånden klemte stadig hårdere om
tophuen. Anders Jensen sad fortsat bøjet over sit skrivebord og lod
som om han ikke havde set, at der var besøgende. Pludselig kunne
det så lyde: »Hva ve’do«. Var svaret så: »Mere i løn« eller lignende,
lød det omgående tilbage: »Det ka’do et få«. Og så var den samtale
forbi.

Personligheder og øgenavne
Man kendte hinanden i den gamle virksomhed. Ikke altid vidste
man måske præcist, hvad kollegaen hed, for mange gik under
særlige betegnelser: Der var Den grå eminence, Dyt Anton, Latterfuglen og Ejnar Middelfart for at pege på enkelte, mens Sanger Johan naturligvis var et oplagt navn til lederen af Tømrernes sangkor. Der var også Gelænder Johannes, der selvfølgelig havde fået
det navn, fordi han netop havde ansvaret for den særlige produktion, mens øgenavnet Den Store Babylonske Hanløve, der var kaldenavn for Poul Hygum er sværere at forklare oprindelsen til.
Guldfasanen, som Jens Lind, blev kaldt, kan forklares: Han var en
aktiv jæger, der en vinterdag fandt nogle »halvdøde forfrosne« fasaner. Han tog dem med hjem og lagde dem foran kaminen. De
blev levende igen. De »var guld værd«. En kollega blev kaldt Kaj
Clemens Bro, og det skyldtes, at han var vicevært i et konditori på
netop Clemens Bro i Århus. Der var også Stille Oluf, der fik det
navn for sin stilfærdige optræden og adfærd. Store og Lille Økse
var et par tilnavne på et fasttømret arbejdssjak mens navnet Valle,
måske var en naturlig forkortelse for Valdemar Hansen. Der var
også Jomfruen, der dækkede en svend, der var ungkarl, mens Sanger Johan eller Den grå Eminence som nævnt var øgenavnene på
Johan Rasmussen, der i øvrigt altid sås med sin elskede transistorradio og siden blev formand for bestyrelsen. Jørgen tidlig Far er
kendt også fra andre arbejdspladser. Naturlig var også navnet
Svend Høm, der dækkede over at indehaveren af navnet, Svend
Sørensen, opførte Høm Huse. Bent Sommerhat sås altid på arbejdspladserne med en »dyrskuehat« og Jens Mangepenge var bekendt for sin påholdende facon. Der var også Lange Kaj, Cigar
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Hustømrerne har været bekendt for at medarbejdere ofte bliver meget længe på arbejdspladsen. Oluf Elmstrøm Larsen er et eksempel herpå. 50 år blev det til, men så havde han også sikret sig et navn på arbejdspladsen: »Stille Oluf« og en fortjenstmedalje fra Dronningen. Her
ses han samme med direktør Jørgen Hansen i sensommeren 1996, da han gik på efterløn.

Ejnar eller Travolta, der var bekendt for sit store forbrug af Brylcreem. Karl Hentehår kendes også fra andre arbejdspladser, ligesom Holger Nifinger, mens Ponyerne var tømrermakkerparret
Øyvind og Oluf. Mere specielt var navnet Svend 100-99, der dækkede over lønnumre. Svend Erik havde forladt firmaet for at få en
højere akkord, men var siden vendt tilbage og fik det nye lønnummer: 99 Tidligere havde han haft nummer 100. Siden fik han
nummer 50 og af kollegerne blev han derfor snart kaldt »Svend
halvt hundrede«. Falstringen og Københavneren siger næsten sig
selv. Henry Nielsen kom herfra ligesom Ejnar Middelfart selvfølgelig gjorde Ejnar Nielsen mere markant blandt tømrerne end under efternavnet »Nielsen« og så var navnet vist nok også en karakteristik af hans arbejdstempo. Folkeviddet kendte næsten igen
grænser, så produktionsleder Morten og hans broder Frank Mortensen fik hurtigt tilnavnet Do Do’erne.
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Forholdet mellem lærlinge og svende var endnu som det havde været i talrige år i håndværket. Lærlingene stod til rådighed for svendene. De skulle hente de nødvendige øl, når de blev bedt om det og
så skulle de fortsat tiltale en faguddannet svend ved efternavn og
sige »De«. Lærlingene skulle ikke prøve at tiltale folk ved de særlige
»kaldenavne«. Skete det, skulle det efterfølges af et »De«. Det var
heller ikke tilrådeligt at afbryde en svend, uanset hvad der skete. En
bekendt historie fortælles hos Hustømrerne. Den går ud på, at en
svend stod på en stige og arbejdede, men en lærling stod på jorden
og rakte materialer. Han søgte at få kontakt med svenden, men denne ville ikke afbrydes. Endelig lød det. Hvad vil du sige? »Skuret
brænder«, så »sluk det« lød det kommanderende fra svenden – men
nej så let var det ikke for »vandslangen var frosset«.

Forstærket kooperativt samarbejde
Johan Rasmussens navn optræder ganske ofte i forhandlingsprotokollerne. Loyalt refereres hans synspunkter, men det er svært at
konstatere om de tages til indtægt. I et bestyrelsesmøde i marts 1968
refereres han for at påpege, at kooperationen burde stå sammen og
samarbejde i større enheder. Han henviste til brugsforeningerne,
der havde sluttet sig sammen i Fællesforeningene af Danmarks
Brugsforeninger ligesom han også omtalte Boligforeningen Jylland
hvortil også Jord & Beton var indgået som et datterselskab. Fællesbageriet blev selvfølgelig også nævnt. Vi må videreudvikle den kooperative ide, sluttede han. Spørgsmålet blev igen »holdt nede«.
Siden blev der dog taget initiativ til i samarbejde med AOF – Arbejdernes Oplysnings Forbund – at starte en studiekreds om »kooperationen i dag og i fremtiden«. Man så gerne at ikke mindst unge
kolleger deltog i kurset. Et af emnerne var en diskussion af fremtidens grundlag for kooperationen.
Forhandlingsprotokollerne rummer stort og småt. Princippet var,
at mindre udgifter kunne virksomheden selv afholde, mens større
udgifter skulle besluttes i bestyrelsen. Derfor kan man også læse, at
der til den nye konstruktør var indkøbt en Opel varebil på »papegøjeplader«. Et andet navn dukker flere gange op i forhandlingsprotokollerne: Jørgen Hansen, en ung snedker, der var udlært i Frederikshavn, og nu endt i Århus. Han blev ansat hos Hustømrerne i
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1968 og kom ind i klubbestyrelsen i 1970, hvilket vil sige, at han havde status som tillidsmand. Ledelsen var synligt irriterede på Jørgen
Hansen, der uafladeligt stillede spørgsmål. Det kunne være skriftlige spørgsmål, det kunne være ideer, men det værste var vel nok, når
han mødte op på generalforsamlingerne med opklarende spørgsmål til regnskabet eller konstaterede, at man vel nok var kommet
lige hurtigt nok over punktet »fremtidige udviklingsmuligheder«.
Uofficielt blev den samme herre derfor kaldt »Spørge Jørgen«, og i
et forsøg måske på at passivisere samme Jørgen Hansen blev han tilbudt plads i bestyrelsen, men han sagde dog »nej tak« til tilbuddet.
Irritationen mod samme var så stor, at han opnåede at blive fyret
hele to gange, men tillidsmandsbeskyttelsen sikrede dog, at det ikke
kunne effektueres.

Prokura og Anders Jensens død
6.oktober 1969 blev der i al hast indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde. Anledningen var, at forretningsføreren Anders Jensen
pludselig var blevet syg. Den senere formand for bestyrelsen, Johan
Rasmussen, eller Sanger Johan, fortæller i nogle erindringsnotater,
at folk dengang sagde, at det var »Arbejdernes Landsbank, der slog
ham ihjel«. Anders Jensen var som sædvanlig mødt op efter ugelønningerne, men den dag blev han mødt af en bankassistent, der dristede sig til at gøre ham opmærksom på, at det stod skidt til med
kassekreditten. Han ville derfor gerne vide, hvornår der blev gjort
noget ved det. Herefter tog Anders Jensen hjem – og kom aldrig
mere i Hustømrernes A/S.
For virksomheden var det et problem at Anders Jensen var den
eneste, der kunne underskrive, hvorfor virksomheden ville gå i stå,
hvis ikke den bemyndigelse blev udvidet.
Mødet blev afviklet uden at det blev drøftet, hvad der evt. skulle
ske, hvis fraværet af forretningsføreren ville blive af længere varighed – eller i øvrigt om der burde overvejes et skifte på posten. I
næsten 40 år havde Anders Jensen tegnet Hustømrernes A/S i Århus. Hans måde at føre forhandlingsprotokollen var det knappe,
korte referat af beslutninger, og så ikke mere. Den blev fortsat, selv
om virksomheden pludselig stod med endog meget store problemer. Forklaringen var måske den enkle: Man vidste ikke om Anders
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Først i 1974 fik medarbejderne en skematisk model over deres virksomhed. Den blev bragt i
personalebladet Intern Information i december 1974.

Jensen ville vende tilbage, så man fortsatte den forsigtige, næsten
underdanige linie, hvor Anders Jensens ord var lov og bestyrelsen
nikkede …
Regnar Rasmussen fik nu titlen »viceforretningsfører«. Anders
Jensen var alvorligt syg og ved det følgende bestyrelsesmøde 1. november udtaltes der mindeord. Nu stod Hustømrerne pludselig
ikke blot uden forretningsfører, men også uden formand. Begge
poster havde nemlig i mere end en menneskealder været beklædt af
netop Anders Jensen.
Der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, der underkendte bestyrelsens forslag til løsning af opgaverne. Johan Rasmussen skulle fortsætte med at varetage begge poster, men som han sagde, ville han kun beklæde disse indtil den ordinære forårsgeneralforsamling. Han var modstander af, at forretningsføreren og formanden for bestyrelse var samme person. Sådan blev det heller
ikke. Posterne blev siden delt med tømrer Johan Rasmussen som
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bestyrelsesformand og Regnar Rasmussen som konstitueret forretningsfører.
Hermed havde den århusianske arbejderkooperation mistet endnu en af sine pionerer og markante personligheder. Tre år tidligere
var »Jord-Søren« eller Aage Sørensen, som var hans rette navn trådt
tilbage. Han have været forretningsfører for Jord & Beton siden
1932. De to – Anders Jensen og »Jord-Søren« – havde udgjort kooperations aristokrati, hvis man kan tillade sig at bruge det ord her, i
en menneskealder. En vis forskel var der dog. »Jord Søren« var ikke
bange for maskiner og det betød at »hans« firma meget tidligt »industrialiserede« byggeriet og hermed sikrede han, at firmaet økonomisk kom til at stå ganske solidt. Nu var nye tider på vej begge steder. Hvad ingen vidste dengang var, at de to firmaer gik i samme retning. Mod et tættere samarbejde.

Forandringer
Der blev i hast sat et administrativt reformarbejde i gang. Anders
Jensen havde som allerede berørt tidligere styret hele virksomheden, som han naturligvis kendte til mindste detalje. Nu skulle arbejdet omlægges, så flere medarbejdere blev bekendt med opgaverne.
Bestyrelsesmøderne måtte lægges tættere. Det var ikke nok med et
par gange om året, men i starten ca. 1. gang om måneden. Der var
meget, der skulle drøftes og nye planer, der skulle vedtages.
Regnar Rasmussen havde været ansat hos Hustømrerne siden foråret 1956, så ukendt var han ikke med arbejdspladsen, men alligevel
kan det undre at der skulle gå fire år, før der blev bragt et interview
med den nye forretningsfører i virksomhedens personaleblad »Intern Information«.
Her kunne han oplyse, at han af Anders Jensen i 1958 var blevet
bedt om at komme »hjem og køre som værkfører ved maskinerne –
og siden er jeg avanceret«. Senere i samtalen blev han spurgt om
han havde bestræbt sig på at overtage pladsen efter Anders Jensen.
»Det kan man godt sige«, lød svaret »for han syntes, at det var for
ringe, hvis der ikke inden for 100 mand kunne findes en, der kunne
køre videre efter ham«.
Om sin uddannelse kunne Regnar Rasmussen fortælle at den bestod af en »masse forskellige kurser, så som psykologi, arbejdsledel-
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I 1963 fik Hustømrerne for alvor mulighed for at demonstrere over for hele byen, hvad godt
tømrerhåndværk var. Firmaet havde fået opgaven med opførelsen af Stakladen til Studenternes Hus på Universitetet. Det blev opført efter gamle bygningstraditioner. Til højre ved arbejdsbænken ses Valdemar Hansen, kaldet »Valle« og på stigen Øjvind Hansen. Oluf Jensen,
der gik under navnet »Jomfruen« ses på åsene.
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se og flere kurser på Teknologisk Institut, men ikke nogen egentlig
eksamen«. Det regnskabsmæssige havde han lært af Anders Jensen.
»Jeg prøver også at efterleve hans ærlighed og regulære måde at behandle folk på«, tilføjede forretningsføreren.
Selvfølgelig måtte der forandringer til. Det var erkendt af alle.
Noget af det første, der skete var en omlægning af lønningerne.
Ugelønnen blev erstattet af en 14-dagesløn og udbetaling blev omlagt til lønningsposer og ikke længere kontant afregning til den enkelte, ofte udbetalt af netop Anders Jensen. Der blev også bestilt og
udarbejdet nye formularer, så arbejdstimer og materialeforbuget
kunne kontrolleres. Men, der skulle mere til. Man ønskede sig datostempel og firmalogo på lønningsposerne, der gerne skulle gøres
større, så der også kunne blive plads til meddelser fra svendeklubben og lignende i kuverterne. Dette nævnes, for det er meget karakteristisk for bestyrelsesarbejdet, at man ikke her holdt sig til de
overordnede linier, men gik helt ned i detaljer, meget små detaljer:
Man drøftede om der skulle logo på lønningsposerne.
Der blev dog også rejst mere principielle spørgsmål.
• Servicen skulle forbedres.
• Telefonekspeditionen var elendig og måtte omlægges
• Regninger måtte følges op, så pengene indgik hurtigere.
En trykt nytårshilsen til kunderne hørte også den moderne virksomhed til. Det var ikke blot kunderne, der ønskede information.
Banken ønskede også et regnskab, der gav en bedre oversigt over
selskabets økonomi og likviditet. Som et resultat heraf skulle der
ansættes en bogholder. Også vedtægtsændringer arbejdede bestyrelsen med. Det viste sig at være nødvendigt, for årets regnskab viste
det hidtil største underskud i virksomhedens historie: godt 350.000
kr. Revisoren benyttede lejligheden til at opsige samarbejdet »på
grund af travlhed til anden side«. Den gamle revisor havde stået for
arbejdet i 30 år.
De nye vedtægter fastslog den dagsorden, som den nye bestyrelse allerede havde anlagt. Den daglige ledelse skulle forestås af en ansat
forretningsfører, der ikke kunne være medlem af bestyrelsen. »An-
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ders Jensen modellen« var hermed afskaffet. Det var den, hvor forretningsfører og formand for bestyrelsen var sammenfaldende.
Også på revisionsområdet blev der vedtaget stramninger. Revisionen skulle herefter foretages af en statsautoriseret revisor, og så
skulle generalforsamlingen tillige udpege en intern revisor. Sådan
blev det vedtaget i april 1970. Valget faldt på Arbejdernes Bogførings- og Revisionsinstitut – også et kooperativt foretagende. Det
er senere bekendt under navnet Revisionsinstituttet af 1920.
Det dårlige regnskab blev selvfølgelig genstand for diskussion. En
konkret forklaring på det store underskud vovede man ikke at fastslå, dog var det sådan at en forklaring var »underbemanding på
kontoret«, hvilket igen betød at regningerne kom for sent ud – og
så var der for lidt kontrol med samme. For at lette arbejdet blev generalforsamlingen oplyst om, at der nu var købt en moderne bogholderimaskine og ansat en bogholder. Den forklaring måtte generalforsamlingen så gå hjem med.
Den nye forretningsfører fik for første gang en ansættelseskontrakt
efter forbillede fra B.K.L. (Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning) med bl.a. opsigelsesfrist fra begge sider på 6 måneder. Lønnen var til Regnar Rasmussen heri fastsat til 70.000 om året.
Anders Jensen havde fået under det halve og udført også bogholderens arbejde og meget mere. Nye tider var på vej på alle områder.
Den krævede bl.a. en professionel administration.

Voksende vanskeligheder
Der blev gjort en stor indsats af forretningsfører og bestyrelse for at
modernisere forretningsgangen i virksomheden.
Organisationen blev tydeliggjort og strammet – også for personalet gennem personalebladet, hvor man bragte en organisationsplan, der tydeligt viste, at virksomheden bestod af fire hovedafdelinger
• Bogholderi
• Entrepriseafdeling
• Reparationsafdeling
• Værksted.
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Over disse stod naturligvis forretningsføreren, som afdelingerne
gerne skulle rapportere til.
De enkelte afdelinger havde selvfølgelig også deres organisation,
der f.eks. hos entrepriseafdelingen så således ud
• Økonomisk styring
• Arbejdsplads styring
• Underentreprenører
• Entreprise-opgørelser
Med den klare opdeling skulle ansvar og økonomistyring ligge i faste rammer for hele organisationen. Det var første gang, medarbejderne så, hvordan firmaet i grunden var opbygget og her fik et indtryk af, at det ikke var helt tilfældigt, hvordan og hvor konkrete
spørgsmål blev behandlet.
Man havde drøftet andre ting, der skulle fremme produktiviteten
og reducere behovet for efterreparationer. Medarbejdernes ønske
var faste sjak med faste makkere. Man havde fra medarbejdernes
side også ønske om et ugentligt møde mellem forretningsfører,
værkførere, konduktører og sjakbajse. Målet var en almen orientering, så man vidste, hvad der stod for, så der kunne spørges til materialeleverancer mm. Som det var, »var det vanskeligt at få akkorder
afsluttede på grund af for sent leverede materialer og en for dårlig
opfølgning af arbejdet fra firmaets side. Konduktørerne måtte
lægge sig i selen og hjælpe med det fornødne. Det ville give støre arbejdsglæde og indtjeningsmulighed for svendene samt være en økonomisk gevinst for Hustømrerne«, som det blev udtrykt ganske
skarpt af Medarbejderklubben.
Det blev startet med en forsigtig overgang til EDB. Indførelse af varenumre, faste rutiner med rykkerprocedurer for manglende betalinger og fastlæggelse af renter for udestående betalinger ud over
30 dage. Stadig mere personale var rykket ind på kontoret, der nu
bestod af 7 personer. Alligevel voksede problemerne – også fordi
omkostningerne til alt det nye var stigende. På bestyrelsesmøderne
måtte formanden igen og igen omtale de »alvorlige økonomiske
problemer«. Dystert var det også at se, at kollegerne i Esbjerg var
gået konkurs samt følge, at andre kooperative virksomheder rundt
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om i landet var i vanskeligheder. Lån var den eneste vej ud af vanskelighederne. Arbejdernes Landsbank ville ikke umiddelbart øge
lånene, da man fandt, at engagementet med Hustømrernes A/S var
stort nok. Til gengæld havde man fået henstand med betalingerne
til Århus Tømmerhandel. De »500.000« kr. kunne få lov til at stå »til
senere tid« mod at der fremover blev betalt kontant ved køb af materialer. Værkstedet var alt for dyrt i husleje og »ikke særlig hensigtsmæssigt«, blev det konstateret. Det skulle undersøges om det
kunne sælges til en »nogenlunde pris« inden man evt. blev tvunget
til salg. Bestyrelsen var også utilfreds med, at Boligforeningen
A.A.B. havde private mestre til at lave døre og Mejeriet Enigheden
havde private mestre til at lave iskiosker. Det Kooperative Fællesforbund havde spurgt om det måtte undersøge virksomhedens drift,
værksted og byggepladser. Det havde man selvfølgelig intet imod,
men analysen afveg ikke meget fra det, bestyrelsen selv var nået
frem til, selv om det måske var udtrykt lidt anderledes:
Anbefalingerne gik på:
• Højere dækningsbidrag
• Bedre styring af de enkelte arbejdspladser
• Mere effektivt bogholderi.
Det første regnskab for den nye forretningsfører var ikke tilfredsstillende. Et voksende underskud, nu til godt 1/2 mill. kr. Ejendommen
Katrinebjergvej 117 kunne ikke forrente sig selv, og salg blev diskuteret.Væksten synes at være løbet fra virksomheden, der på et vist tidspunkt havde 160 ansatte. Kritik var der også af, at værkstedet slet ikke
blev udnyttet, da det meste arbejde efterhånden var »montagearbejde« med komponenter, der kom udefra. Underligt er det derfor at
se, at også »spjældet« klagede. Det var den afdeling, der stod for reparationer og havde kontakt med kunder, der skulle have lavet noget
om. Nu burde ledelsen sikre, at arbejde, som kundeservice fik ind på
værkstedet blev udført. Som det var, måtte folkene konstant høre på
varmemestre, der klagede over, at de kunne vente »over 2 måneder«
på at få sager igennem. »Spjældet« burde udskilles, så man kunne få
»sagerne hurtigere igennem« skrev H.G. i firmabladet i september
1975. Et indlæg fra forretningsfører Regnar Rasmussen affødte også
kraftige reaktioner. Han havde i en generalforsamlingsberetning
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klaget over, at der var for meget »efterreparation«. Keld Mousing gav
svar på tiltale. For ham var forklaringen, at firmaet købte for dårlige
materialer. Samtaler med ældre medarbejdere bekræfter, at materialer indkøbt fra Silkeborg ganske rigtigt var billige, men de var dårlige
og i flere situationer direkte uanvendelige til konkrete formål. Det
gav automatisk de mange efterreparationer, der belastede virksomhedens økonomi. Andre slog på, at arbejdspladserne var dårligt koordinerede. Materialer udeblev og informationer og planer var mangelfulde. Det belastede alt sammen økonomi og renommé.
Selv om regnskabet i 1973 måske så pænere ud end de foregående
år, blev det alligevel genstand for en alvorlig kritik på generalforsamlingen. Konklusionen gik på, at svendene fik mindre i løn end
tariffen fra fagforeningen foreskrev. Blev differencen udregnet og
tillagt underskuddet, så så det meget alvorligt ud, blev det fremført.
Kritikken kunne siden læses i firmabladet under overskriften: En
kommentar og underskrevet J.H. (Jørgen Hansen?)
Samme J.H. var i 1968 som noget ganske usædvanligt blevet ansat
hos Hustømrerne med et svendebrev som bygningssnedker. Den
type plejede man ikke at ansætte, da firmaet foretrak tømrersvende,
der plejede at være mere robuste og som var vant til at færdes ude
og kravlede hjemmevant på stilladser.

Kooperativt samarbejde
Det er nævnt, at flere af de kooperative virksomheder havde store
vanskeligheder. Det var derfor naturligt at de kooperative tømrerforretninger i Jylland indledte et samarbejde, hvor man mødtes
hver måned for at drøfte udviklingen.
I 1972 blev der nedsat et virksomhedsnævn med tre mand fra ledelsen og 3 fra medarbejderne. De største problemer var overstået,
og der var igen overskud i regnskaberne. Åbent talte man om, at ansvaret for problemerne lå hos den tidligere mangeårige forretningsfører Anders Jensen.
Virksomhedsnævnet blev i det daglige blot kaldt VN. Det var ikke
altid indholdet af møderne måske stod mål med anstrengelserne.
På et møde i maj 1973 blev der klaget over, at der gik for lang tid inden VN-referaterne nåede frem. Der blev så diskuteret sikkerhed

62
med »håndmaskiner«, udvidelse af værkstedet. Mere principielt var
spørgsmålet om, hvem der havde ansvaret for opsynet med arbejdsdrengene. Der burde også lægges en mere fast politik og planer for
de unge. Herefter skiltes man. VN var imidlertid kommet for at blive og for såvel ledelse som medarbejdere måtte man finde en model, der kunne fungere. Det måtte ikke udvikle sig til et forhandlingsorgan for løn. Ledelsen påtog sig et klart ansvar for, at dagsordenen kom til at indeholde væsentlige spørgsmål for virksomheden. De store visioner kom dog ikke frem her. En gennemlæsning
af de mange referater efterlader snarere det indtryk, at det blev opfattet som et orienteringsorgan, hvor ledelsen stod til rådighed med
oplysningerne om forretningens drift i bredeste forstand. Enkelte
gange kom der dog konkrete spørgsmål på bordet.

Fornyet optimisme og nye vanskeligheder
Næppe var vanskelighederne overstået før firmaet igen begyndte at
overveje, hvordan det kunne ekspandere. I 1973 var der 125 mand i
arbejde og »man kunne godt bruge nogle flere«. Det var højkonjunktur og alle regnede med, at det kunne fortsætte, så virksomheden
tænkte kun i fortsat vækst. Pladsforholdene på Katrinebjergvej var
man ikke længere tilfreds med og overvejelserne gik i retning af at
bygge større lidt uden for byen. Valget faldt på en grund på Robert
Fultons Vej i byens nordlige udkant på 15.000 m2. Tanken var selv at
udføre det meste »af det snedkerarbejde, som firmaet skulle bruge«.
Grunden kunne købes med 20% i udbetaling og resten over 8 terminer, og så var der den klausul, at der skulle bygges inden for to år. Nabogrunden var overtaget af det kooperative entreprenørfirma Jord &
Beton, der flyttede ind i deres nybyggeri i 1975. Medarbejderne blev
opfordret til at komme med ideskitser til projektet. Det var i det nye
udviklingsområde, som den nye storkommune, der var etableret i
1970, nu ville have udlagt til lettere industriområde. Det blev også livligt diskuteret om man skulle gå i gang med at bygge mindre typehuse, evt. i samarbejde med arkitektfirmaet Friis og Moltke. Mens det
endnu så lyst ud, forsøgte man at sælge ejendommen på Katrinebjergvej, men så kom energikrisen i det sene efterår og vinteren
1973/74. Problemerne væltede i hurtig rækkefølge ind over firmaet:
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• Den stramme likviditet bl.a. som følge af købet af grunden på
Robert Fultons Vej
• For store varelagre
• Svind og manglende styring på de mange arbejdspladser
Alle tre punkter gjorde virksomheden sårbar. Hertil kom at aktiekapitalen var lille. Der var kort og godt ikke meget at stå imod med,
hvis »det blæste op«.

Medarbejdere i bestyrelsen
Selv om Hustømrerne var en kooperativ virksomhed, havde det ikke
været sædvane, at medarbejderne havde sæde i bestyrelsen. Her
fulgte de kooperative virksomheder den almindelige udvikling i
samfundet. Det var først loven af 13. juni 1974, der gav medarbejderne ret til at få sæde i bestyrelsen og med vedtagelsen af den, at
Hustømrerne fik dette element ind i virksomheden. Betingelsen for
valg var, at man var ansat i virksomheden på afstemningsdagen og at
den pågældende var mindst 20 år gammel. En gennemlæsning af
forhandlingsprotokollerne efterlader desværre ikke indtrykket af,
at de nye bestyrelsesmedlemmer tilførte megen ekspertise eller ekstra viden til bestyrelsesmøderne. Sådan opfattede de nu ikke selv situationen. Under overskriften »En lille kommentar« fortæller
»Niels«, hvor spændende det var at sidde som medarbejderrepræsentant. Han kunne fastslå, at grunden til at det var gået så dårligt
for virksomheden var »fastprisarbejder«. Noget andet var, at »alle
hyppede sine egne kartofler og ikke interesserede sig for firmaet
som helhed« – »der jo trods alt har en meget demokratisk styreform«. Særlig konkret var han ikke, men det var ledelsen måske heller ikke. Ingen vidste, hvordan udviklingen gik i årene efter energikrisen.
Medarbejderrepræsentanten »Niels« kunne også fortælle læserne om, at man »ved hvert bestyrelsesmøde fik en beretning af både
»Regnar og Johan«, og så får vi også forelagt, hvis der er større investeringer, som bestyrelsen altid skal tage stilling til«. Videre kunne
han oplyse, at »bestyrelsen altid fik en god orientering om, hvad der
skete i den kooperative bevægelse – for at vi måske kan lære et og
andet«.
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Han slutter af med at fortælle, at det ikke er spor svært at have
sæde i bestyrelsen: »Der er ikke noget besvær med at forstå sproget
og meningen med arbejdet, da alt jo er tilgængeligt i et firma som
dette, hvor jeg selv syntes, at jeg fik en god modtagelse, og hvor der
er en god atmosfære under bestyrelsesmøderne«.
Deltagerne er meget sjældent refererede og er det tilfældet, så
var det ofte i anledning af, at de bad om kompensation for »tabt arbejdsfortjeneste«, hvis de havde deltaget i et møde i arbejdstiden
eller et møde om aftenen. Enkelte gange udtrykkes direkte skuffelse eller irritation over medarbejderrepræsentanternes opførsel.
Da økonomien og dermed beskæftigelsen var vanskelig for Hustømrerne, søgte enhver at »redde sit eget skind« og medarbejderrepræsentanten i bestyrelsen søgte væk og forlod virksomheden
med meget kort varsel. I bestyrelsen blev dette kritiseret ganske
kraftigt, da det ikke var et godt tegn hverken indadtil eller overfor
forretningsforbindelser, der selvfølgelig selv kunne fortolke bevæggrunden.
Påfaldende var det også, at medarbejderne i den kooperativt ejede virksomhed absolut ikke stod tilbage for kollegerne i det private
område, når det drejede sig om lønforhøjelser. At de selv ejede virksomheden synes ikke at have spillet nogen rolle i deres omgang
med materialer eller i deres omhu for at udføre opgaverne bedst
muligt. Utallige gange refereres det i forhandlingsprotokollen, at
arbejde skulle gøres om eller at der var for mange »garantireparationer«. Solidaritet mellem virksomhed og medarbejdere synes ikke
at havde været stærkere hos Hustømrene end i en hvilken som helst
anden tømrer-snedkervirksomhed. Man var lønarbejder og havde
svært ved at solidarisere sig med arbejdsgiveren.

Fortsat mekanisering
Økonomien blev nøje overvåget, så indkøb af maskiner – selv mindre – var et bestyrelsesanliggende. Selv små elektriske håndmaskiner var et bestyrelsesanliggende sammen med store kehlemaskiner,
fræsemaskiner, kompressorværktøj, jordbormaskiner og gehringmaskiner. En overordnet planlægning omkring indkøb og modernisering af værkstederne synes ikke at have fundet sted. Det er ikke
omtalt i forhandlingsprotokollerne, hvor det kunne forventes at
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have været refereret. Spredt er større indkøb anført, som f.eks. en
gaffeltruck i 1974.
Det er i det hele taget karakteristisk, at forhandlingsbogen har
ændret karakter. Den er blevet struktureret, ført på maskine, uden
stavefejl og langt, langt fyldigere end det var tilfældet i Anders
Jensens tid. Der kan dog ikke sluttes omvendt: at indholdet af drøftelserne har været mere kvalificeret.

Nye vanskeligheder
»Revisor Larsen gennemgik regnskaberne og måtte desværre meddele, at der var et underskud på 104.287,27 kr. …« Bemærkningen
står at læse i bestyrelsesreferatet 18. marts 1974. Det blev forklaret
med »visse vanskeligheder i administrationen«. Herefter blev det
besluttet at opstille en skurvogn i gården, så »de maskiner på kontoret, der larmede mest, kunne komme derud«. Det blev dog ikke
sagt, at man herefter håbede at vanskelighederne var løst. Det var
de ikke. Underskuddet blev i de kommende år et tilbagevendende
problem, der blev taget op igen og igen i bestyrelsen. På generalforsamlingen blev underskuddet forklaret som manglende »intern styring« og udefra kommende prisstigninger. Det var heller ikke lykkedes at få lønningsregnskabet over på EDB, sådan som det ellers havde været planen.
Beretningen var på vej til vedtagelse, da Jørgen Hansen – som
næsten sædvanligt – tog ordet og tørt konstaterede, at han fandt, at
man var sluppet let hen over underskuddet i beretningen, og hertil
svarede formanden, at der måtte »laves en ny styreform på arbejdspladserne« Vi må og skal til næste år møde op med overskud. Jørgen Hansen havde »stukket næsen frem«. I de følgende år var han
en interesseret iagttager af alt, hvad der foregik i virksomheden.
Han benyttede sin viden til at stille skriftlige spørgsmål til bestyrelsen og til også at deltage i generalforsamlingerne og her sikre, at de
ikke blot blev en »paradeforestilling«. Der kom spørgsmål til regnskabet, hvor en synderlig irriteret revisor replicerede ret så uforskammet i et forsøg på at fange forsamlingens sympati. »Spørge-Jørgen« blev som allerede nævnt betegnelsen på den interesserede
medarbejder, der ikke kunne forstå, hvorfor regnskabsprincipperne så ofte blev »lagt om«, for det betød jo, at resultaterne ikke umid-
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delbart kunne sammenholdes. Der var langt fra altid, at spørgsmålene kunne opfattes negativt. Lige så ofte stillede han konstruktive
forslag som f.eks.i efteråret 1975, hvor han foreslog, at firmaet lejede et udstillingslokale centralt i byen. Her kunne man udstille dkkøkkener fra Horsens, som firmaet ikke blot kunne få procenter på
at sælge, men også tjene på at stille op. Man burde også være aktive
på det nye område, der hed plastic-vinduer. Energikrisen 1973/74
havde skabt netop et boom i vinduesudskiftninger, så her burde
Hustømrerne selvfølgelig også være med, som Jørgen Hansen allerede havde foreslået nogle år tidligere.
Først i 1976 vendte regnskabet til det positive, efter en række meget svære år.
På trods af de afgivne løfter, så voldte regnskabet stadig vanskeligheder. Ikke blot var regnskabsførelsen bagefter, værre var det, at
budgetterne heller ikke holdt. Men ifølge »likviditetsbudgettet var
firmaet endnu solvent«. Det var ikke nogen morsom opgave at være
forretningsfører eller som det retteligt hed i henhold til aktieselskabsloven – direktør hos Hustømrerne. Bestyrelsesformandsposten
var heller ikke særlig lystig. Begge var nødt til at gå i Arbejdernes
Landsbank for at forklare situationen i december 1974. Det nye byggeri og de store planer her var allerede opgivet, og grunden på Robert Fulton Vej tilbageskødet til Århus Kommune. Nu ønskede man
blot en længere kassekredit …
Situationen var så alvorlig, at det var ord, som ‘solvens’, der blev anvendt. Tidligere kunne firmaet måske have håbet på hjælp fra kolleger. Men også her var det galt. I Esbjerg og Silkeborg var situationen
langt mere foruroligende. Da regnskabet nåede frem til november
1974 havde underskuddet passeret den første million og i bestyrelsen blev det drøftet, hvordan der kunne skaffes kapital til virksomheden. Midt i det hele fik forretningen tilbudt at overtage det store lokale privatejede tømrerfirma Svend Andresen A/S. Det kunne have
været yderst interessant, da det kunne havde konsolideret markedet,
men i stedet blev det store tømrerfirma overtaget af JME der hermed
fik sin egen tømrer- snedkerafdeling. Det siger sig selv, at den hurtigt
kom i direkte konkurrence med Hustømrernes A/S, der tidligere
havde været underentreprenører for netop JME – det kooperative lo-
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kale firma Jysk Murer og Entreprenørforretning. Det blev en realitet
i 1976. Det var alvorligt, da ca. 20 % af Hustømrernes omsætning
havde ligget hos netop JME. Forholdet og samarbejdet mellem de to
århusianske kooperative virksomheder blev nedkølet og fik i virkeligheden langvarige konsekvenser for den århusianske arbejderbevægelse. »Snehvide«, som JME -direktøren Poul Iversen blev kaldt,
var langt fra populær hos Hustømrernes A/S. Det kom så langt, at
bestyrelsen følte det nødvendigt at indkalde aktionærer og medarbejdere i oktober 1976 til et orienteringsmøde om sagen. »Redegørelse fra bestyrelsen angående JME’s overtagelse af A/S Svend Andresen og vort firmas stillingtagen hertil«, stod der på det »flyveblad« som Hustømrerne spredte til medarbejderne. Det sluttede
med at oplyse, at der ville være lejlighed til at stille spørgsmål.
Virksomheden stod stille og fortsatte ad de gamle spor, selv om industrialisering af enkeltprocesser gjorde konkurrencen på totalopgaver stadig sværere, hvis man ikke ville acceptere, at der måtte
købes stadig flere produkter som færdigvarer eller halvfabrikata.
Flere gange havde det været drøftet, om man skulle iværksætte en
produktion af typehuse. Også køkkenområdet havde været diskuteret, men igen opgivet.
Først i 1976 vendte regnskabet til det positive, efter en række meget svære år.

Den kooperative verden
Konkurrencen på byggeområdet blev stadig hårdere. Selv om den
kooperative verden måske var kendt for at stå sammen og arbejdede
tæt sammen om større projekter, så kunne de lokale dagblade i sensommeren 1976 fornemme, at den gamle fordragelighed var afløst
af dybe spændinger. Hustømrerne følte, at det var aldeles »unfair«
at JME, Jysk Murer- & Entreprenørforretning A/S, havde købt det
tidligere privatejede tømrerfirma Svend Andresen A/S. Omvendt
anførte JME, at Hustømrernes A/S havde fået tilbuddet, men sagt
nej. Selvfølgelig blev det hævdet, at det var en tom gestus, da det var
velkendt at Hustømrernes økonomi var hårdt presset, og at man
derfor ikke havde mulighed for at overtage den tilbudte virksomhed. Forskellige modeller var stillet op, men de betød sådan set, at
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Hustømrene »skulle sælge sin sjæl« til JME- gruppen og i virkeligheden ville blive overtaget sammen med Svend Andresen, hvis man
godkendte planerne. Med købet var man blevet en »konkurrent
kvit«, så på den måde var JME’s overtagelse en fordel for den kooperative verden, blev det anført. Efter en kort drøftelse i et senere
bestyrelsesmøde, blev det besluttet, at tilbuddene fra JME var aldeles uacceptable, nogle hævdede endog »uforskammede« og videre
forhandlinger om sagen blev helt opgivet.
Sagen var alvorlig og blev diskuteret så grundigt på arbejdspladserne hos Hustømrerne, at bestyrelsen fandt, at den måtte indkalde
ikke blot aktionærerne, men også selskabets medarbejdere til et
møde om sagen i byens kongreshus. Hovedemnet var selvfølgelig
»vort firmas stillingstagen« til JME’s overtagelse af A/S Svend Andresen. Der var ikke mødepligt, understregede bestyrelsesformanden, Johan Rasmussen, men man håbede at så mange som muligt
ville komme til stede.
Helt anderledes blev problemerne grebet an, da det med al tydelighed fremgik, at der var store vanskeligheder hos søstervirksomheden i Silkeborg. Firmaet havde i foråret 1977 konstateret betydelige tab på debitorer, der var gået konkurs. Samme år kunne Hustømrerne udvise sit hidtil bedste regnskab med et overskud på 4,2
mill kr. Af den grund var det måske forholdsvis let at gå ind med en
redningsplan for kollegerne i Silkeborg, men forud var gået en indgående drøftelse, der gik ud på, at Hustømrerne måtte sikre sig
sæde i bestyrelsen og måske på længere sigt sikre sig den afgørende
indflydelse på virksomheden T.C.F. – Tømrernes Cooperative Forretning. Siden opstod tilsvarende vanskeligheder i Vejle, men også
her optrådte Hustømrerne professionelt. Godt nok var der kooperative idealer, der vejede tungt, men det forretningsmæssige skulle
også være i orden, for man skulle selvfølgelig sikre Århusvirksomheden som en sund forretning. »Vi skal hjælpe Vejle, men det skal
gøres forretningsmæssigt korrekt, og således at vi får en helt afgørende indflydelse på Tømrernes A/S Vejle’s videre drift«. Sådanne betragtninger lå bag investering i aktier i Tømrernes Andelsselskab i Skive. Kunne et økonomisk samarbejde fremme det forretningsmæssige?
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Øget information
Virksomheden var blevet ganske stor og et særligt problem var det,
at medarbejderne ikke optrådte som en samlet gruppe, men virkede i arbejdssjak på forskellige byggepladser. Det kunne derfor være
vanskeligt at give samlet information. Brevene i lønningsposerne
var det første forsigtigere forsøg på at skabe en informationspolitik.
Et lille informationsblad blev det også til. De første kom omkring
1970 og måske af beskedenhed, er de ikke daterede. Det var blot
foldede A4 sider, kørt gennem en duplikaktor. Der er næppe læst
korrektur eller gjort særlig meget ud af bladet, der er fyldt ikke blot
med stavefejl, men også grammatiske fejl. Ofte mangler det bekendte »nutids r«, i sætningerne. Det er Johan Rasmussen, der har
skrevet det meste, og han optræder da også som »ansvarshavende
redaktør« og som sådan efterlyser han indlæg til bladet. Det er den
nye ledelses forsøg på at få kontakt til alle medarbejdere efter Anders Jensens meget lukkede ledelsesstil. I det lys var det et fint initiativ, der siden voksede sig stadig større. Det lille blad fik navnet Intern Information for Hustømrernes A/S.

Nye produkter – plastvinduer
Energikrisen i vinteren 1973/74 havde som berørt haft alvorlige
konsekvenser for byggeområdet. Og den økonomiske udvikling i
øvrigt. Energiprisernes himmelflugt blev forklaret som den afgørende faktor i udviklingen. For at sikre beskæftigelsen og reducere omkostningerne til opvarmning gav regeringen tilskud til isoleringsarbejder og ikke mindst til udskiftning af vinduer med termoglas.
Her så Hustømrerne i Århus en mulighed. Man havde erfaring
med fremstilling af vinduer og havde allerede gjort forsøg med
fremstilling af plastvinduer. Den udvikling blev nu fremmet. Det var
store ordrer, der kom i hus. Så store, at de kunne sikre virksomhedens beskæftigelse, selv om nybyggeriet næsten gik i dvale.
I 1977 måtte der investeres i et nyt plastværksted og i juni 1977 var
produktionen oppe på 250 vinduer om ugen. Senere kom det til at
gå endnu stærkere, hvorfor det blev nødvendigt at indføre 2. holdsdrift. Hertil kom at nogle af »svejse-opgaverne« endog måtte ud-
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Energikrisen i 1973 skabte opmærksomhed om utætte vinduer. Hustømrerne så hurtigt et
stort forretningsområde i nye vinduestyper, bl.a i plastmaterialer. Det udviklede sig til et meget stort forretningsområde. Her har Boligforeningen Ringgården bestilt nye vinduer til en
af afdelingerne på Viborgvej. Til venstre ses en ualmindelig interesseret beboer, der nøje studerer de nye vinduer.

føres uden for huset i underentreprise. I løbet af året blev det til
8.000 vinduer og døre i plast. Fortsat blev der dog også produceret i
træ, her blot 2.000 stk. der især var beregnet til udskiftning i den ældre boligmasse.
Der var gjort en stor indsats for at blive »de største i Jylland i plastvinduer«. Som noget helt nyt blev der sat regulær markedsføring i
værk med udarbejdelse af brochurer, der blev sendt ud til boligforeningerne.
Et andet område, der også gav en pæn indtjening til svendene og
mindre til firmaet, var store kontrakter med typehusfirmaet Høm. I
første omgang betød det opførelsen af 3-500 huse syd for Limfjorden. Siden kom andre kontrakter, der dog bevidst blev søgt samlet i
Århus Amt. »Dem tjener vi ikke meget på, men svendene tjener
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godt på dem, når de først har prøvet det et par gange«, udtale Regnar på et bestyrelsesmøde.
Penge, var i øvrigt noget, som han flere gange vendte tilbage til i
bestyrelsesmøderne, som da han f.eks. udtalte at »arbejdsdrenge
skal vi ikke have mere, når de skal have 29,00 kr. i timen, for de kan
intet gavn gøre, når de kommer lige fra skolen«. Det var i maj 1977
kort før endnu en årgang unge skulle forlade skolen. Regnar Rasmussen var bekendt for sin nærighed. Han kørte rundt på byggepladserne på en Vespa scooter og her sagde man om ham, at han
var så »nærig at han kunne pille en appelsin i lommen«.

1970ernes makkerpar direktør Regnar Rasmussen og
formand Johan Rasmussen
Der blev som berørt i hurtig rækkefølge indført reformer og moderniseringer af den gamle virksomhed. EDB kom til. Naturligvis
ikke på eget anlæg. Det var tiden endnu ikke til. Men på servicebasis, hvor kørslerne blev udført på et stort centralt anlæg. Netop det
forhold blev adskillige gange brugt som forklaring på, at de regnskabstal, som bestyrelsen havde krævet, ikke kunne fremlægges.
Fortsat bistod revisor Jan Larsen ledelsen med at udarbejde regnskaber og oversigter samt bistå med forklaringer på, hvorfor det nu
ikke gik, som man havde ønsket og forventet.
Der var også taget nye initiativer til en udvidelse af bedriften idet
købet af en listefabrik betød, at firmaet blev opdelt i to afdelinger.
Der var den gamle afdeling 1 og så var der afdeling 2, den såkaldte
spjældafdeling, hvor bygningssnedker Jørgen Hansen i 1978 blev leder. Begrebet »spjæld« er et begreb, der almindeligvis kun er kendt
i håndværket. Det er her reparationstømrerne holder til. Som sin
højre hånd havde Jørgen Hansen Henry Villumsen og sammen opbyggede de to en velfungerende enhed i den gamle listefabrik i Helsingforsgade med et konstant stigende antal medarbejdere, der omkring 1980 nærmede sig de 30. Det var tanken at regnskaberne skulle adskilles mellem de to afdelinger, så man præcist kunne se, hvad
»spjældindsatsen gav«.
I 1974 var dansk byggeri – som flere gange berørt – blevet ramt af
et kriseagtigt tilbageslag, der kulminerede i begyndelsen af 1975.
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Nybyggeriet gik næsten helt i stå, hvorfor det var af yderste vigtighed at sikre beskæftigelsen ved netop at satse på reparationsområdet.
Som typer var ledelsen ganske interessant. De to »Rasmussen’er«
havde begge baggrund i håndværket. Der er næppe tvivl om, at formanden Johan Rasmussen havde visioner:
Kooperative visioner samt at han brændende ønskede, at Hustømrerne kunne udvikle sig til en modelvirksomhed for netop kooperative virksomheder. Han var »forpint« hver gang han erfarede,
at nu gik den og den kooperative tømrer-snedkervirksomhed
dårligt og var lukningstruet. Derfor fremgår det gang på gang af bestyrelsesreferaterne, at han strakte sig endog meget langt – måske i
perioder for langt for snart at hjælpe i Esbjerg, i Silkeborg, i Horsens eller i Skive. I en periode lod han sig vælge til formand for bestyrelserne i netop Esbjerg og Silkeborg for på nærmeste hånd at
kunne følge og påvirke udviklingen her. Johan Rasmussen er også
karakteriseret som noget af en original, der måske manglede den
mere præcise fornemmelse for udviklingen. Det er heller ikke
ukendt, at han havde et spændt forhold til den anden store kooperatør i byen, Poul Iversen fra JME. Sammen kunne de i et festligt lag
enes om mange ting, men i det daglige var der voldsomme spændinger og en intens konkurrence til skade for den kooperative bevægelse i byen. De mødtes da også pænt i byens kooperative fællesråd, men referaterne herfra synes ikke at vise, at der blev taget initiativ til et konstruktivt samarbejde.
Regnar Rasmussen var en lidt anden type. Han følte, at han var udpeget af Anders Jensen til at føre forretningen videre. Problemet
var blot, at tiden nu var en anden. Han magtede ikke opgaven, der
selvfølgelig ikke blev lettere af, at han skulle styre virksomheden
gennem en alvorlig byggekrise, der blev vanskeliggjort af den politik, den borgerlige Schlüter-regering førte med privatisering af boligmarkedet i form af ejerlejligheder og vanskeligere vilkår for den
kooperative boligbevægelse. Når Regnar ikke kunne overskue situationen, resulterede det i, at han blev »sur og vranten« og så endte
det hele i en spids og bestyrelsen måtte gribe ind. Flere gange skete
det også, at han »afskedigede« kritiske medarbejdere. To gange op-
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Byggeri har altid været dyrt. Det er blevet kritiseret for, at det aldrig er blevet »industrialiseret«. I et forsøg på at imødegå den kritik var Hustømrerne med til at udvikle et kassettehus. Et
hus, der stort set var blevet til på fabrik for siden at blive anbragt på den rette adresse. Dette
skulle til Brohaven i Egå i maj 1973. Flere tilsvarende huse blev til på en nyoprettet fabrik i Ulstrup

levede Jørgen Hansen, som allerede nævnt, at blive »fyret« og så alligevel »reddet«, da han var tillidsmand. Situationen viser imidlertid, at forretningsføreren reagerede, som man vil sige diplomatisk,
aldeles »uhensigtsmæssigt«, når han blev udsat for kritik.

Intern og ekstern vurdering
Hustømrerne var blevet en ganske stor virksomhed. Det var kun
indtjeningen, det kneb med. Medarbejdertallet havde oversteget de
175, og med en sådan størrelse opstår der let problemer, større som
mindre. Det havde man også erkendt på Katrinebjergvej. Det lå
også i tiden, at det gjorde man noget ved, ved at gennemføre en intern undersøgelse, og en sådan blev sat i værk i sensommeren og
efteråret 1977.
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Afdeling for afdeling blev gennemgået internt med lange samtaler fra alle afdelinger.
Når man i dag læser rapporten, kan det selvfølgelig siges, at den
arbejdsmetode måske ikke var den helt rigtige til at sikre, at de rigtige svar kom frem. Alligevel var konklusionerne væsentlige og blev
brugt til at forny dele af organisationen og flytte lidt rundt med
medarbejdere og materiel. Ord som »arrogance og uartigheder«
blev af nogle knyttet til flere afdelinger. Udvidet økonomisk magt til
konduktører, ønsker om flere varebiler og meget andet fyldte rapporten, der selvfølgelig blev drøftet nøje i bestyrelsen.
Det afgørende synes at være manglende forståelse medarbejdergrupperne imellem, herunder kommunikation disse imellem. Svendene var utilfredse, når der var fejl i den leverede produktion. Beregnerne stressede, når de havde for kort tid til at vurdere og udarbejde tilbud. Og til sidst var bestyrelsen utilfreds med den hastighed
som bogholderiet arbejdede under og langsommelighed med at
sende regninger ud, hvilket igen påvirkede likviditeten uheldigt.
Bestyrelsesformanden – Johan Rasmussen – konkluderede at rapporten viste, at der var brug for en bedre kommunikation.
Det kan altid være svært at få den rette sandhed ud af sådanne undersøgelser, ikke mindst når den daglige ledelse har ansvaret for
den. Der skulle da også kun gå et lille år, før bestyrelsen måtte bede
forretningsføreren, Regnar Rasmussen, om at forlade mødet, da
man havde et punkt, der skulle diskuteres uden hans tilstedeværelse. Med spænding »bladrer« man videre i forhandlingsprotokollen,
for sådanne anmodninger plejede altid at dreje sig om lønforhøjelser til direktøren. Denne gang var det noget helt andet. Bestyrelsen
havde fået flere henstillinger, som det blev sagt fra medarbejdere,
om at »omgangstonen over for de daglige medarbejdere, måtte
bringes ind i et leje, der var værdigt for en kooperativ forretning«.
Brevet var underskrevet af bestyrelsesformanden Johan Rasmussen,
der nu var presset af situationen til at tage et initiativ.
Det var ikke det sidste, der kom ud af den sag. Afdeling 10 af Snedker-Tømrerforbundet i Århus indbød i begyndelsen af 1979 til et
møde, hvor arbejdsforholdene hos Hustømrerne var i centrum. Referatet efterlader ikke noget venligt forhold mellem de to. Johan
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Rasmussen, formanden for Hustømrerne, karakteriseres som en bitter mand og Formanden for Tømrer-snedkerne i byen Tage Nielsen
kunne supplere med, at for at et firma skulle fungere perfekt, så
måtte det have en tilfreds medarbejderskare og en såvel teknisk som
faglig dygtig ledelse som »samtidig havde en pædagogisk indsigt«.
Det var en barsk karakteristik af den kooperative arbejdsplads.

Medarbejderudvikling
Det lå i tiden. Der måtte gøres noget, når arbejdsforholdene blev
karakteriseret så hårdt. Ledelse og medarbejdere måtte på kursus,
helt eller delvist. Konsulenter måtte indkaldes. Det var noget helt
nyt for Hustømrerne. Hidtil havde den nødvendige udvikling fundet sted internt eller på de kurser, som B.K.L (Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning) eller andre kooperative virksomheder indbød til. Det kostede imidlertid penge at gennemføre noget
sådant, så arrangørerne nåede frem til en model, som firmaet ville
betale. Man mødtes fredag eftermiddag i Amaliegade. Diskuterede
og arbejdede med problemerne ved hjælp af konsulenter fredag aften, hvorefter man skiltes for at fortsætte lørdag morgen klokken 8.
Ved frokost lørdag var det hele overstået. Der var oplæg og gruppearbejde, fremlæggelse af drøftelser over påstande og meget mere.
Alt sammen noget, der var helt nyt for medarbejdere og ledelse.
Men der blev drøftet sikkerhedsspørgsmål, efteruddannelse, informationspolitik. Enkelte fagpolitiske mærkesager som ØD – økonomisk Demokrati, blev der også plads til.

Regnar Rasmussen forlader Hustømrerne
Regnar Rasmussen havde det daglige ansvar for de ca. 150 ansatte.
Han synes at have haft svært ved at læse og forstå regnskaberne, ligesom han synes at have manglet den nødvendige gennemslagskraft til
at tilpasse virksomheden til de aktuelle opgaver. Resultat var, at regnskaberne i løbet af 1970erne udviklede sig aldeles ugunstigt. Likviditeten var hårdt presset og talrige besøg hos Arbejdernes Landsbank
måtte der til for at sikre den daglige drift. Også afdeling 10 – Tømrerog Snedkerforbundet i Århus blev besøgt, igen for at meddele
»dårligt nyt«. Til sidst blev det bestyrelsen for meget. Man var så dybt
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Energikrisen i 1973/74 ændrede beskæftigelsessituationen for Hustømrernes A/S.
Nybyggeriet gik i stå. I stedet
måtte der satses på reparationsarbejde og ikke mindst
vinduesrenovering blev et
stort arbejdsområde for firmaet. Her er et par håndværkere i gang med tætning
af vinduer i Brabrand Boligforening i februar 1974. Der
var nok at se til, for Boligforeningen havde »15.000 vinduer«, der skulle ses efter.

utilfredse over, at man ikke kunne få de fornødne »korrekte oplysninger« om regnskabet, at man i februar 1980 sendte et brev til direktøren eller forretningsføreren, som han også kaldte sig, om, at
såfremt forholdene ikke blev ændret, måtte det få konsekvenser for
hans ansættelse. Der blev talt med store ord om at genskabe den økonomiske troværdighed på generalforsamlingen i april 1980.
Var bestyrelsesformandens beretning på generalforsamlingen
skarp og præcis, så var direktør Regnar Rasmussens tilsvarende
»blød« og næsten intetsigende. Blot refererende hvilke byggeopgaver, der havde været udført. Der var intet om, hvilke initiativer han
havde forestillet sig for at sikre bedre økonomi og ikke mindst sikre,
at de opgaver man påtog sig også gav overskud.
I løbet af foråret 1980 blev forholdet mellem bestyrelsen og direktøren stadig dårligere. Det blev fremført, at han diskriminerede enkelte medlemmer af bestyrelsen, et spørgsmål, som formanden si-
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den ville tage op til diskussion med direktøren. På et efterfølgende
bestyrelsesmøde var man kommet så langt, at der blev rejst en
»solvensdiskussion«. Utilfredshed var der også med, at der var »fiflet« med regnskaberne for at få dem til at se gunstigere ud. Det blev
fremført, at der var forskel på revisionens og bogholderiets regnskaber. Som Johan Rasmussen så situationen, så var alt gået i »hårdknude«. Der var kun et at gøre: Bestyrelsen måtte tale med direktøren og
afdelingslederne hver for sig. Resultatet blev, at Regnar Rasmussen
skulle fratræde sin stilling omgående. Siden blev John Kjeldsen og
Jørgen Hansen spurgt om de ville deltage i reorganiseringen af virksomheden, hvortil begge svarede bekræftende.
Herefter gik det meget hurtigt. I løbet af få dage havde der tegnet
sig et billede af situationen. Den var alvorlig, meget alvorlig. Der
var selvfølgelig uro blandt medarbejderne, hvorfor bestyrelsesformanden kort efter sendte et brev til samtlige medarbejdere. Heraf
fremgik det, at der var ført forhandlinger med forretningsforbindelser og bank, at der allerede var afskediget eller »omrokeret« 10
medarbejdere. Det blev også understreget, at det var ledelsens agt
at »forøge aktiviteterne i såvel reparationsafdelingen, som i de aktiviteter, der udgik fra Katrinebjergvej og selvfølgelig også fra plastafdelingen.
Johan Rasmussen sluttede brevet af med at meddele, at det ville
blive en svær tid for firmaet, men med medarbejdernes støtte ville
man forhåbentligt klare de vanskeligheder, som firmaet var kommet ud i. Med disse ord ønskede Johan Rasmussen alle en god sommer.
En model blev naturligvis at reducere personalet og udnytte bygningsmassen bedst muligt. Nyerhvervelsen i Helsingforsgade måtte
derfor sælges sammen med overflødige maskiner og køretøjer. Endelig skulle der slås en ny direktørstilling op.

Ny direktør
Fra 1. december 1980 hed Hustømrernes nye direktør Christian
Bunde. Det var den første direktør, der var hentet »udefra« og altså
ikke havde haft sin faglige udvikling i kooperationen. Bestyrelsen
havde bevidst »tøvet« med at ansætte en ny direktør. »Terrænet«
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skulle sonderes. Skulle der igen rekrutteres indefra, som det havde
været sædvane, eller havde Forbundet måske en kandidat, eller skulle virksomhedens ansætte en leder fra det »private« område? Alt blev
diskuteret, måske for længe. I hvert fald var det sådan, at der i det lille husblad blev indrykket en artikel underskrevet af Hans Hein, der
helt tydeligt gjorde det klart, at bestyrelsen havde tøvet for længe
med at erkende, at virksomheden nu var så stor, at »de krav der stilles
til en virksomhedsleder i dag, ikke kan klares af en tømrer- eller
snedkersvend«. Vi kan ikke blive ved med at rekruttere vore ledere
fra egne rækker, sluttede indlægget. Om artiklen havde betydning
for den endelige beslutning, er ukendt, men resultat blev, at den nye
chef, Christian Bunde, blev fundet ikke blot uden for firmaets egne
række, men helt uden for den kooperative verden. Hertil kom, at
han ikke var håndværker, men uddannet arkitekt. Han havde arbejdet med styring af byggesager hos det lokale arkitektfirma Friis og
Moltke og skulle formelt have den faglige baggrund, der gjorde ham
til et naturligt valg som direktør for virksomheden.
Den nye direktør blev positivt modtaget af bestyrelsen, der lyttede
til hans ønsker om en ny organisationsplan. Medarbejderne derimod stillede forslag om en bonusordning, et udtryk for, at de ikke
havde forstået den vanskelige situation, virksomheden stod i. Tømrerne gjorde det heller ikke lettere for ham, erindrer Johan Rasmussen og fortsætter, »de lod ham ikke få et ben til jorden«. Forslaget om »bonusordningen« var vist nok også et led i tømrernes strategi. Hvor har vi den nye direktør? Hvor langt kan vi presse ham?
Det er også forklaringen på, at bestyrelsen henstillede, at forslaget
blev trukket tilbage.
Johan Rasmussen havde været med længe og da den nye direktør
først var ansat slog han fast, at han ville gå af ved generalforsamlingen i 1982 og som afløser havde man også her peget på en person
uden for den århusianske arbejderkooperation: Andelsforskeren
fra Sydjysk Universitet: Økonomen Bjarne Møgelhøj.
Medarbejderne var ikke den eneste vanskelighed, den nye direktør
mødte: Et større problem var den manglende likviditet. Kassekreditten måtte forhøjes, aktiekapitalen øges og så måtte der udover
dette ydermere optages et større lån hos fagforeningen. Selve produktionen blev strammet ved at ansætte Jørgen Hansen med titel af
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produktionsleder og med ansvar for produktionen i både afdeling 1
og afdeling 2. John Kjeldsen havde fået ansvaret for kalkulationerne, større indkøb samt budgettering og opfølgning på de større
pladser, som det hed.
Man var i defensiven og vovede ikke længere at byde på større licitationer eller for den sags skyld offentlige licitationer i det hele taget. Her var konkurrencen for hård. Hertil kom, at det var ganske
ressourcekrævende at udarbejde tilbud. Det strakte det ikke længere personalemæssigt til efter at der var foretaget yderligere afskedigelser. Beskæftigelsen var faldet med næsten 100 medarbejdere
over en årrække og talte nu godt 70 medarbejdere.
Uanset hvad der var gjort, fortsatte tabene. I efteråret 1981 kunne
Christian Bunde oplyse om et underskud på 3/4 mill. kr. Der var taget helt nye initiativer og indledt et samarbejde med Kreditforeningen Danmark, Arbejdernes Landsbank, Aktivbanken, Energikonsulenterne og Rockwool. Baggrunden var de særlige isoleringstilskud, der kunne øge beskæftigelsen. Det hjalp ikke tilstrækkeligt,
og igen og igen bad bestyrelsen og Bjarne Møgelhøj, der nu var
blevet valgt, og især tog sig af de økonomiske spørgsmål, om et nyt
budget – gerne fire kvartaler frem. Så var den gal igen. Momsen
var ikke indbetalt til tiden. Direktøren virkede allerede træt og på
et bestyrelsesmøde foreslog han »at sælge alt« og tilbød endog selv
at træde tilbage. Flere afskedigelser blev en konsekvens af bestyrelsesmødet og Chr. Bunde tilbød at udarbejde endnu en nødplan. I
februar 1981 var Helsingforsgade 7 endelig solgt, og »spjældafdelingen« rykkede tilbage til Katrinebjergvej. Fra 1. april 1981 fik
Jørgen Hansen ansvar for såvel afdeling 1 som afdeling 2. De skulle dog stadig fungere med selvstændig planlægning og kvalitetsstyring, som det blev meddelt til alle medarbejderne i et notat fra
Christian Bunde i midten af februar 1981. Der måtte hentes yderligere hjælp. Da Bjarne Møgelhøj i særlig grad havde beskæftiget
sig med økonomien blev han ansat som bestyrelsens teknisk-økonomiske konsulent. I aftalen var det fastslået, at han kun kunne afskediges ved en bestyrelsesbeslutning. Yderligere var det aftalt, at
bestyrelsen stræbte efter at få Møgelhøj valgt til formand for Hustømrernes A/S for en periode af 2 år. Møgelhøj fik pludselig funktion som bestyrelsens stærke mand.

80
Beskæftigelsen faldt fortsat. Tallet var i februar 1982 nået til 60. Bilparken blev fortsat reduceret og maskiner frasolgt som følge af de
færre medarbejdere. Alt var præget af en nedadgående tendens. 27.
april 1982 blev Møgelhøj valgt som formand. Der var problemer
overalt. Hertil kom direktørens sygdom, der betød, at Jørgen Hansen midlertidigt måtte overtage den daglige ledelse. På et bestyrelsesmøde i juni 1982 blev ansvaret endelig lagt på hans skuldre. Han
»skulle sidde i stolen« i foreløbig 4 måneder under Bundes sygdom.
Jørgen Hansen spurgte selvfølgelig, hvad det betød, og fik så svaret
fra bestyrelsen, at »stolen« gav alle beføjelser.
Den første opgave blev udarbejdelsen af nye budgetter for resten af
året. Jørgen Hansen havde ikke nogen særlig uddannelse på det
område, men forsøgte så godt som han kunne at »finde tal« og opstille »et papir«, som han sendte til Bjarne Møgelhøj. En telefonopringning herfra var en rystende velkomst til den nye direktør. »Det
går jo ikke. Det budget kan ikke holde«.

Jørgen Hansen overtager ansvaret
Jørgen Hansen havde ikke haft megen betænkningstid til at sige
»ja« til bestyrelsens tilbud. Han vidste næppe, hvor alvorligt situationen så ud. Der var overtræk på kassekreditten, og det var næppe forventeligt, at banken ville forstrække den yderligere. Momsen var
heller ikke indbetalt til tiden. Toldvæsenet havde allerede taget
pant i biler og maskiner, hvilket igen betød øgede renter og omkostninger. Snart var der også problemer med at skaffe penge til
lønninger, og nu stillede banken krav om »ændringer« inden udgangen af august. Jørgen Hansen gjorde alt for at skaffe penge. For
de ledende medarbejdere var det en uhyre vanskelig tid. Der var
netop et stort renoveringsarbejde i gang i Rytterparken, og en af lederne fra dengang, Morten Mortensen, erindrer, hvordan han med
1000 kr. i lommen kontant måtte købe byggematerialer i det nærliggende byggemarked. Han kom der mange gange og frygtede hver
gang at blive genkendt og dermed afsløre virksomhedens store økonomiske problemer.
Der blev gjort alt for at skaffe kontante midler: Flytte- og oprydningssalg med auktion over 2 høvlebænke, 1 trailer, frasorterede
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dørplader og spånplader gav vel ikke mange indtægter i kassen,
men betød psykologisk nok ganske meget. Snart mødtes bestyrelsen
igen. Denne gang deltog to advokater, der skulle orientere om konsekvenserne ved en evt. betalingsstandsning – eller fortsat drift, i
tilfælde af insolvens. Situationen var yderst alvorlig. Man kan spørge, hvorfor Jørgen Hansen sagde »ja« til en sådan opgave, for helt
ukendt var han selvfølgelig ikke med virksomhedens vanskeligheder. Forklaringen synes at være, at Jørgen Hansen var »kooperatør«:
Han troede helt og fast på den kooperative ide og hertil kom naturligvis også, at han troede på sig selv, og så havde han ikke mindst fra
kulissen gennem mange år givet »gode råd«. Det betød selvfølgelig
også, at han på den måde næsten var tvunget til at sige »ja« også for
at bevare respekten overfor medarbejderne.
Det blev et hårdt efterår for den nye direktør. Der blev diskuteret
flere samarbejdsmuligheder, men man vendte konstant tilbage til
den lokale kooperative virksomhed: Jord & Beton. JME kunne også
have været en mulighed, men her havde man som allerede nævnt i
forvejen egen snedker- tømrervirksomhed under navnet Svend Andresen A/S. Et samarbejde kunne derfor let have betydet, at Hustømrerne var blevet reduceret betydeligt – eller måske endog lukket. »Han kom bare«, fortæller en af deltagerne fra de dramatiske
dage. Direktør Børge Møller fra Jord & Beton tog pænt imod og lyttede til Jørgen Hansen. Kemien mellem de to »passede godt sammen«. Herefter gik det pludselig hurtigt. Direktør Børge Møller
»trak i trådene«. Resultatet af en række bestyrelsesmøder blev, at
man skulle undersøge mulighederne for et samarbejde med Jord &
Beton, der evt. kunne udvikles til et »medejerskab«, som det er noteret i forhandlingsprotokollen.
Inden man var kommet så langt havde der været forhandlet med
såvel toldvæsenet i Århus som Direktoratet i København. Der havde
også været kontakt til den netop afgåede skatteminister Karl Hjortnæs, der lettede vejen til de rette personer i København. Der blev lejet et lille fly på Kristinesminde Flyveplads, hvorefter et par nøglepersoner – Børge Møller og Egon Christensen – tog til København
for at sikre sig de nødvendige underskrifter hos Direktoratet for
Toldvæsenet i Amaliegade. Det hele skulle gå meget hurtigt for at
undgå en betalingsstandsning. Det blev sagt meget tydeligt af for-
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handlerne, der da også sikrede sig de nødvendige underskrifter, før
turen tilbage til Århus. Forinden havde det været nødvendigt et par
gange at bede »om at låne telefonen, så man kunne meddele i Århus, at tingene ikke kunne falde på plads«. Og som sædvanligt i den
slags sager, så blev der forhandlet over en week-end, så alt kunne
være på plads, når bankerne åbnede igen mandag morgen. Der blev
lavet en akkord med kreditorerne, herunder Toldvæsenet og Skattevæsenet, der dengang var to instanser. Akkorden var på 40% og
var efter normen på den slags sager ganske høj.
Herefter gik det hele meget hurtigt. Selv om bestyrelsesformanden
Bjarne Møgelhøj var bortrejst – på Grønland – så kunne man ikke
vente. Der blev forhandlet, igen Jørgen Hansen og Johan Rsmussen, med Jord & Beton, med banken og til flere andre sider. Inden
udgangen af august var det hele på plads. Kemien passede mellem
direktør Niels Lauritzen hos Jord & Beton og Jørgen Hansen. De
troede gensidigt på hinanden. Kun formalia manglede. Ideen var,
at Hustømrerne skulle indgå som en del af Jord & Beton koncernen. Hustømrernes aktiekapital blev nedskrevet til 0 kr., mens Jord
& Beton tegnede en ny på 300.000 kr. Den gamle bestyrelse skulle
fratræde, og der måtte vælges en ny. Den fik en helt anden og
mere markant funktion. Den gamle kunne måske karakteriseres
som »et virksomhedsnævnsmøde«. Den nye skulle være professionel forstået sådan, at den kun skulle udstikke de overordnede retningslinier og ikke blande sig i den daglige drift. Det havde man
direktionen til.
Ved den afsluttende ekstraordinære generalforsamling 29. september 1982 faldt det hele juridisk på plads. Hustømrerne A/S blev
en del af Jord & Beton koncernen, der nu ejede hele aktiekapitalen.
Jørgen Hansen skulle stå i spidsen for Hustømrerne med titel af forretningsfører, mens direktørtitlen lå hos direktøren hos Jord & Beton, Niels Lauritzen. Ny bestyrelsesformand blev Børge Olesen, en
kendt boligforeningsformand fra Åbyhøj, men herudover havde
forretningsføreren i Arbejdernes Andelsboligforening i Kolding
Bent Jensen og Knud Rønde fra Arbejdernes Andels Boligforening
i Vejle samt Kaj Pedersen fra Aabenrå Andelsboligforening sæde i
bestyrelsen. Jørn Andersen og Morten Mortensen var medarbejdervalgte. Der var kun en mand tilbage i den gamle bestyrelse. Det var
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Morten Mortensen som i 1979 var blevet valgt som medarbejderrepræsentant, og da han i denne periode samtidig var blevet konduktør valgte han at trække sig i forbindelse med Jortons overtagelse af
Hustømrerne.
De to game kooperative virksomheder var hermed kommet ind
under samme ledelse. »Jord Sørens« gamle murer- og entreprenørforretning – Jord- og Betonarbejdernes Cooperative Forretning
og Anders Jensens Hustømrere. I kooperationen havde man mange
gange talt om tættere samarbejde, alt for at reducere omkostningerne og stå stærkere i konkurrencen. Et sådant var aldrig lykkedes. Nu
var to store virksomheder, tvunget af de økonomiske omstændigheder, indgået i et tæt samarbejde, der bl.a. skulle reducere de administrative omkostninger.
Hustømrerne fik hermed helt nye muligheder: Jord & Beton kautionerede for alt, hvilket betød, at den gamle tømrerforretning havde fået »ubegrænsede midler til rådighed« til at genoptage arbejdet. Erfaringen fra Jord & Beton var, at det farligste en virksomhed
kunne blive var netop at blive ilikvid, som direktør Niels Lauritzen
så markant udtrykker det. Lokalt betød det, at der nu stod to store
byggekoncerner over for hinanden: JME-gruppen og Jorton-gruppen, der fra 1996 blev det nye navn på koncernen bestående af Hustømrernes A/S og Jord & Beton.

Forfra

Fortsat på Katrinebjergvej
10. november 1982 sagde bestyrelsen i Jord & Beton endelig »ja« til
de sidste dele af det økonomiske arrangement, der skulle redde
Hustømrerne. Man købte ejendommen og sikrede derved at Hustømrerne kunne blive på adressen, dog således, at der kun skulle
betales husleje af de arealer, der blev brugt. Det overskydende areal
skulle lejes ud. Det var en lettet regnskabschef – Egon Christensen –
der 11. november kunne sende et brev »til samtlige medarbejdere
med det glade budskab. Samtidig indbød han medarbejderne til et
orienteringsmøde om »de kommende ændringer«. Der lå store opgave forude for samme regnskabschef. Han fik ansvaret for at etablere et økonomisystem for Hustømrerne, for alt blev henlagt til moderselskabet. Egon Christensen var »bogholderisystemets mand«, så
det system, han fik skabt, gav mulighed for på en effektiv måde at
styre og skabe overblik over virksomhedens økonomi og aktuelle situation.
Før man var nået så langt, havde flere modeller været drøftet. Skulle Hustømrerne evt. flytte ud til Jord & Beton på Robert Fultonvej?
Skulle man finde en anden adresse? Hvordan med leverandører?
Skulle der samarbejdes så tæt, at Jord & Betons leverandører skulle
favoriseres? Mange spørgsmål blev vendt i de hektiske efterårsdage
1982.
Resultatet blev, som direktør Niels Lauritzen udtaler det, at bestyrelsen havde tillid til Jørgen Hansen. »Konstruktionen« skulle blot
sikre at de »ikke skejede ud«. Resultatet blev da også, at Hustømrerne fik lov til at benytte de leverandører, de fandt bedst til opgaverne
og at samordning og koordinering kun fandt sted, hvor begge par-
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ter fandt det naturligt og hensigtsmæssigt. Det betød, at ingen i det
daglige tænkte på, at Hustømrerne var en 100% ejet dattervirksomhed af Jord & Beton. Niels Lauritzens store entreprenørvirksomhed
levede i det skjulte bag Hustømrerne og var selvfølgelig rede til at
yde hjælp og assistance, hvis der var brug for det, men det var Jørgen Hansen, der var forretningsfører og dermed havde det daglige
ansvar for tømrervirksomheden. For ham og kunderne var det rart
at vide, at Jord & Betons kautionsgarantier og forsikringer også
dækkede Hustømrerne.

Professionel ledelse
Rundt omkring var ændringerne markante. For en eftertid er det
måske lidt ærgerligt, at også forhandlingsprotokollerne ændrede
karakter. Fra det mere fyldige til de stadigt mere knappe, der nærmede sig rene beslutningsreferater. Den daglige ledelses problemer, hørte ikke længere til i bestyrelseslokalet. Under punktet
»evt«. er Jørgens Hansen dog refereret fyldigt for sin udtalelse om
»at overgangen til Jord & Beton er forløbet helt gnidningsløst og at
samarbejdet fungerer vældigt godt«. Han er også refereret for, at
»Hustømrerne havde fået fuld opbakning fra kunderne efter rekonstruktionen, og så havde man fået nogle ordrer, der skulle udføres i
samarbejde med Jord & Beton. Der var lutter optimisme i direktionslokalet«.

Fornyet optimisme
De kortfattede bestyrelsesreferater er præget af optimisme og slår
flere gange på det konstruktive samarbejde mellem de to virksomheder. Regnskaber bliver regelmæssigt gennemgået, ordrebeholdninger og budgetter diskuteret. »1984 var præget af en usædvanlig
aktivitet i første halvår, hvor de faste ressourcer var udnyttet til det
yderste …« indledte formanden Bøge Olesen således sin formandsberetning i juni 1985 på Hustømrernes generalforsamling, der nu
var henlagt til Jord & Betons kontor og ikke længere til Arbejdernes
Forsamlingsbygning med efterfølgende smørrebrød. Nu blev generalforsamlingen aflagt stramt efter reglerne uden »unødvendigt
tidsforbrug«. Man havde det år måske haft ekstra travlt, da 1984 var
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Et af virksomhedens tømrersjak fik i 1985 i en pause lige tid til at stille op for fotografen. Man
bemærker endnu den meget »ujævne« arbejdsbeklædning. Firmatøj var endnu ukendt, ligesom kun en enkelt bærer sikkerhedshjelm.

det sidste år med det særlige statstilskud til isoleringsarbejder. Af beskæftigelsesmæssig betydning havde der også været en ordre på udskiftning af 1300 plastvinduer for Frederiksbjerg Boligselskab, og
hertil kom fremstilling af plastvinduer på værkstedet for yderligere
et par millioner. Her forudså man dog vanskeligheder, da tilskuddene som berørt netop var faldet bort og konkurrencen skærpet betydeligt.
Det gik godt, egenkapitalen voksede – og som et kooperativt selskab kunne den få lov til at blive i virksomheden. Aktionærerne trak
intet ud.
Virksomheden havde en sådan succes med vinduer at det var
nærliggende at overveje, om man skulle starte en glarmesterafdeling. Ideen blev virkeliggjort i foråret 1985 og den del udviklede sig
hurtigt til et fornuftigt forretningsområde.
Selv om økonomien blev bedre, var det fortsat nødvendigt at udleje dele af bygningerne på Katrinebjergvej. Lejeren var den koope-
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Der blev forsøgt med nye arbejdsopgaver: Skurvogne. Nogen forretningsmæssig succes blev
det ikke i 1989, men flotte var de.

rative boligforening Fagbo. Firmaet sikrede sig omhyggeligt med
såkaldte korttidslejekontrakter, så firmaet selv med kort varsel kunne overtage lokalerne, hvis aktiviteterne skulle kræve det. Lejeindtægterne var tiltrængte. Blandt lejerne til en del af værkstederne,
var også en marskandiser, der opkøbte dødsboer. Der var brug for
alle midler i Hustømrernes slunkne kasse, så »træaffald og andet
brændbart kom i fyret for at spare på varmeregningen«, husker en
ældre tømrer.
Der blev fortsat taget nye arbejdsområder op i takt med, at boligbyggeriet stagnerede. Nyt var f.eks. asbestrenovering, der flere gange blev omtalt i bestyrelsen. Problemet var blot at konkurrencen var
hård på det område. Mindre firmaer underbød, idet de ikke over-
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Hustømrerne har været gode til at finde nicher, når det »store« byggeri havde vanskeligheder. Asbestsanering var en af de nye muligheder. Det krævede dog efteruddannelse og beskyttelsesudstyr Og, som man skrev i reklamematerialet: »Vi opfylder de krav, som Arbejdstilsynet stiller«. Billedet viser tømrer Niels Bisgaard i »forklædning«.
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holdt de sikkerhedsregler, der var foreskrevet. Det var netop sikkerhedsreglerne, der gjorde sådanne arbejder kostbare. Hustømrerne
fulgte nøje alle regler og bestemmelser, som det blev understreget
overfor bestyrelsen.

Strukturændringer
Konkurrencen var i det hele taget hård i tømrer- og snedkerbranchen. Håndværkere fra hele Jylland strømmede til byen og underbød
de få større virksomheder. I Østjylland regnede man kun med, at der
var 3-4 store virksomheder i branchen, resten var små, der »ofte gik
ind med meget små priser«. De små firmaer nød også godt af, at området var præget af overkapacitet på værksteder og maskiner.
På trods af de ydre vanskeligheder, var den produktion, som Hustømrerne stod for i 1986 dog ganske imponernede:
En børneinstitution til Brabrand Boligforening
27 rækkehuse til Chr. Bærentsen A/S
Erhvervsbyggeri i Århus Nord
19 rækkehuse for H.Hoffmann & Sønner til AAB i Århus
30 rækkehuse til Kaløvigegnens Boligforening i Mørke og Hornslet
Hertil kom adskillige vinduesudskiftninger og ombygningsarbejder.
»Spjæld« havde der også været ganske meget af, selv om det blev diskuteret flere gange, hvorfor boligforeningerne som kunder betragtet efterspurgte stadig mindre på netop det område.
Listen over arbejdsopgaverne i 1986 viser, at det ikke længere var de
kooperative boligforeninger, der var hovedkundegrundlaget. I stigende grad var også private bygherrer blevet kunder hos Hustømrerne. Chr. Bærentsen, der var en betydelig privat bygherre fortæller, hvordan han med fornøjelse arbejdede sammen med Jørgen
Hansens Hustømrere. »Arbejdet var i orden. Det var prisen også«,
som den gamle gartner og lokale byggematador stilfærdigt oplyser.
Firmaet bevægede sig bort fra det almene boligbyggeri. Det var blevet nødvendigt, idet den borgerlige regerings boligbyggeri ikke ligefrem støttede boligforeningspolitiken. Virksomheden måtte søge
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andre arbejdsområder. En af måderne at sikre sig store opgaver på,
var at blive prækvalificeret til at bygge for Århus Universitet. Man
havde tidligere bygget for Universitet og bl.a. haft ansvaret for tømrerarbejdet på Stakladen, men, man ville svært gerne have flere opgaver netop her hos den store lokale bygherre.
Det overordnede og helt store problem for virksomheden var
netop at have den rigtige ordresammensætning. Det var et område, man ikke selv kunne styre. Selvfølgelig kunne firmaet lade være
med at byde på opgaver, men hvornår kom så de næste? Det betød,
at det nye forretningsområde med facaderenovering også blev en
interessant niche med muligheder i. En del af disse opgaver blev
løst sammen med firmaet Marius Hansen Facader A/S, der netop
sad inde med særlig ekspertise på området. Det lykkedes også at
sikre opgaver, større og mindre, der kunne fastholde medarbejderne. De blev ofte blot benævnt »mindre regnings- og tilbudsopgaver«.
I 1990erne blev det byfornyelse, der var med til at sikre beskæftigelsen. Her fik firmaet også godt fat med bl.a. byfornyelsesopgaver
på Frederiksbjerg.
I begyndelsen af 1990erne kom der nye regler om brug og indretning af skurvogne. Det betød, at firmaer over hele landet skulle
vurdere om deres vogne skulle moderniseres eller erstattes med
nye. Firmaet skulle selv bruge 4-5 nye vogne, som man selv ville
fremstille. I 1995 blev det til en egentlig produktion på yderligere
52 vogne. På et tidspunkt overvejede man, om der lå et forretningsområde i produktion og udlejning af vognene, men det blev dog opgivet.
Økonomisk gik det fortsat fremad. De årlige overskud blev samlet
op. I 1987 blev det besluttet at midlerne skulle bruges til at købe
ejendommen Katrinebjergvej 117 tilbage til Hustømrerne. Firmaet
blev herved igen herre i eget hus og samtidig betød det, at likviditeten blev styrket hos Jord & Beton. Forhandlingsprotokollen efterlader ikke indtryk af, at spørgsmålet gav anledning til større drøftelser. Jord & Betons direktør, Niels Lauritzen, sad for bordenden begge steder og dispositionen har naturligvis været drøftet indgående
forud for bestyrelsesmødet.
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Optimismen var for alvor vendt tilbage. Århus var ikke længere stor
nok for firmaet, der ganske vist tidligere havde bygget uden for
byen. Nu var tiden kommet til at etablere egentlige afdelinger uden
for Århus. Hustømrernes A/S kunne udføre alle former for snedker- og tømrerarbejde.
I 1988 blev der oprettet en afdeling i Aalborg med to ansatte konduktører, der dog skulle »styres« fra Århus. Når der var økonomi til
det, var det målet at ansætte en lokal leder, der skulle referere direkte til Jørgen Hansen i Århus.

Hustømrernes Støttefond
I 1988 blev det også vedtaget at arbejde for at oprette en HT Støttefond, hvor dele af virksomhedens overskud skulle henlægges. Det
blev drøftet med medarbejderne, hvorefter Fonden først blev stiftet
på Hustømrernes A/S 75 års dag den 10. maj 1994. Som startkapital
modtog Fonden 405.000 kr. fra firmaet, ligesom gaver i anledning
af jubilæet blev overdraget til Fonden. Siden har selskabet ved overskudsdisponeringer betænkt Fonden med pengegaver, senest i for-

I 1994 kunne Hustømrerne fejre 75års jubilæum. I stedet for gaver ønskede firmaet, som det
fremgår af annoncen, midler til en social medarbejderfond. Midler herfra bruges til at støtte
ældre medarbejdere, der er gået på pension.
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bindelse med regnskabet 2002, hvor der blev indskudt yderligere
100.000 i Fonden.
Det årlige udbytte fra Fonden kan anvendes til hjælp for medarbejderne, der sammenlagt har mindst 10 års anciennitet i firmaet.
Tidligere medarbejdere, der allerede havde 10 års anciennitet kan
også betænkes med hjælp fra Fondens renteindtægter. Egenkapitalen er i dag næsten 1.5 mill. kr., der med tidens lave renteafkast giver det ca.40.000 kr. Foreløbig giver man vingaver ved juletid og
runde fødselsdage, da ønsket er at øge egenkapitalen med henblik
på et større renteafkast. For at skabe sammenhold blandt tidligere
medarbejdere afholder Støttefonden også et årligt såkaldt medlemsmøde. I 2003 havde man lavet et fællesarrangement med kollegerne fra Jortons tilsvarende støttefond. Målet var et byggepladsbesøg hos Boligbeton i Løsning. Det er her mange af de betonelementer som ikke mindst Jortons folk monterer, bliver skabt. Alle var
naturligvis imponerede over den effektivitet, som den moderne
virksomhed kan præstere. Hvert 11. minut forlader en 25 tons lastvogn fabrikken med byggeelementer.

Hjælp til Silkeborg
Tømrernes Andelsselskab i Silkeborg havde tidligere været i vanskeligheder og Hustømrerne havde været involveret i en hjælpeaktion.
Sidst i 1980erne opstod nye alvorlige problemer og hovedleverandøren var blevet nervøs idet »man havde fået bankoplysninger,
der ikke var særlig positive«. Edb-anlæget var intet værd og »burde
skrottes«, da hverken direktion eller bestyrelsen kunne få de nødvendige økonomiske oplysninger til en vurdering af situationen.
Forretningen i Silkeborg var af en noget anden karakter end tømrerforretningen i Århus. I Silkeborg producerede man foruden traditionelt tømrerarbejde også møbler. Træmøbler i store serier. Det
var netop her, der var problemer. I perioder var de svære at afsætte
og lettere blev det ikke af, at flere udenlandske købere undlod at
betale og når der så ikke var taget sikkerhed eller tegnet forsikring
for produktionen, så kunne det næsten kun gå galt. Det endte da
også med en betalingsstandsning 30. november 1989 og stadfæstelse af en tvangsakkord i februar 1990. Selskabets egenkapital måtte
derfor nødvendigvis nedskrives til 0. I stedet indskød Hustømrernes
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A/S en ny andelskapital på 300.000 kr. og Jord & Beton 1 mill i ansvarlige lånekapital. Hertil kom en ny bestyrelse med bl.a. direktør
Niels Lauritzen fra Jord & Beton og økonomichef Egon Christensen
fra samme firma. Jørgen Hansen fra Hustømrerne fik ansvaret for
den daglige ledelse.
Det blev ikke nogen let opgave. Igen og igen måtte direktionen
berette at »regnskabet var væsentligt dårligere end forventet …«
Året efter lød det fortsat at »den katastrofale udvikling var fortsat«.
Der var kun et at gøre, som det blev sagt på generalforsamlingen 15.
november 1991: Selskabet måtte afvikles. Jørgen Hansen blev bedt
om at fortsætte som daglig leder indtil alle forhold med tredjemand
var afklaret. Der er ingen tvivl om, at det var til stor ærgrelse for
kooperatørerne i Århus, at de ikke var i stand til at løse opgaven og
hjælpe kollegerne i Silkeborg. Der blev tabt betydelige beløb, og det
blev følt som et reelt nederlag. Jørgen Hansen og hans folk kunne
ikke gentage modellen fra Århus. Sygdom og uheld blandt personalet i Silkeborg er en del af forklaringen.

Fortsat vækst
Medarbejdertallet var i fortsat vækst op gennem 1990erne og nærmede sig igen 170 mand. Hustømrernes navneskilt kunne igen ses
over mange byggepladser: Den nye administrationsbygning for Århus Havnevæsen, ombygningen af Århus Svømmehal, Skejby Sygehus, Århus Kommunehospital, Scandinavian Center, det nye Opelbilhus i Viby og så var der naturligvis også opgaver med byfornyelsen hos Hustømrernes Stiftelse og Enkekasse foruden større ombygningsarbejder på Psykiatrisk Hospital i Risskov. Særlig glade var
man måske for den store tømreropgave i år 2000, hvor der skulle
opføres auditorier i Universitetsparken. 1200m2 tag og 1300 m2 lofter i ahornpanel i høj kvalitet var noget, som de gode håndværkere
glædede sig til. Den opgave var måske med til at bane vejen for endnu en stor ordre til Universitetet: Søauditoriet i 2001, hvor snedker/tømrerarbejdet blev særligt rost af byggeriets arkitekt, Mads
Møller, fra C.F. Møllers tegnestue.
Licitationsopgaver udgjorde efterhånden en stadigt større del af
virksomhedens omsætning. På generalforsamlingen i 1999 blev den
andel oplyst til 90%.
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Firmaet var i det hele taget meget ekspansivt i disse år. Der var også
overvejelser om at åbne en afdeling på Sjælland. Jørgen Hansen
fandt dog ikke at »københavnske tømrersvende passede ind i Hustømrernes struktur«. Det var en rent forretningsmæssig vurdering,
som det blev tilføjet.
I Odense havde man samarbejde med en afdeling allerede i 1989.
Nybygning og renovering var her de bærende elementer i opgaverne. Der var behov for strategidrøftelser, men de trak ud. Det daglige
arbejde kom i vejen, så en egentlig afdeling blev det ikke til i Odense, mens Ålborgafdelingen var i forsat vækst.

Samarbejde til alle sider
Hustømrerne havde allerede gennem en årrække vist, at de kunne
samarbejde til mange sider. Tendensen gik i retning af, at mange
større opgaver blev udbudt i totalentrepriser. Ofte havde opgaverne
en sådan størrelse og rummede så mange faglige udfordringer, at
en enkelt entreprenør ikke kunne magte opgaverne. Løsningen
blev derfor ofte en hovedentreprenør, der indgik underaftaler med
andre håndværksfirmaer. Sådan havde Hustømrerne allerede i
mange år samarbejdet med folkene i Jorton og efterhånden også
med mange andre firmaer, kooperative som private. Ejerforholdet
var efterhånden af underordnet betydning. Det afgørende var, at firmaerne, dvs. ofte ledelserne stolede på hinanden og magtede at få
byggepladserne til at fungere og entrepriserne til at give overskud.
Et stort projekt med udskiftning af 164 køkkener for VesterBo’s
afdeling 6 i Viby kunne eksempelvis ikke have været løst, hvis ikke
VVS-folk, elektrikere og gulvfolk var indgået i et snævert samarbejde
med Hustømrerne. På den måde kunne en opgang gøres færdig på
en enkelt uge med yderst få efterreparationer og mindst mulig gene
for beboerne.

Fælles politik
Samarbejdet i bestyrelsen synes at have fungeret fint. Den bestod af
6 medlemmer, hvoraf 2 var medarbejdervalgte. Sådan havde det
også været før rekonstruktionen i 1982 og sådan havde det forløbet
i ganske mange år, hvor en af de medarbejdervalgte bestyrelses-
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Mærkedage kan bruges såvel internt som eksternt. Ved 70 års jubilæet i 1989 blev dagen markeret med en stor fest i Kongreshuset. Tømrerne havde fået nye roller: De optrådte som skuespillere til stor moro for kollegerne. Det er John V. Hansen og Jørn Andersen, der her leverer »uforglemmelig« underholdning.

medlemmer ofte blev valgt til næstformand. I 1992 gik det galt. På
et medarbejdermøde var det blevet besluttet at næstformandsposten i selskabet ikke måtte varetages af en medarbejder. Man frygtede, at han ville miste sin »uafhængighed« og blive en del af organisationen. For flere i bestyrelsen kom den beslutning som et chok.
Det viste, at medarbejderne ikke længere følte, at de arbejdede i en
kooperativ virksomhed, men i stedet indtog positioner, der var
kendt fra det private arbejdsmarked. Beslutningen stod dog ikke til
at ændre. Den politik blev siden opgivet, og i dag fortæller den nuværende næstformand John Vilhelm Hansen, at han godt kan huske problemstillingen, men ikke længere finder den relevant, da
han selv ser sig i stand til at »trække de relevante grænser«. »Selvfølgelig var det svært, da firmaet skulle rekonstrueres. Det var medar-
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bejdernes ve og vel, det drejede sig om. Vi kunne og måtte selvfølgelig ikke sige andet end at lønningerne var garanterede af Jord &
Beton«, fortæller han videre.
En gennemgang af forhandlingsprotokollen viser, at de to bestyrelser eller direktioner ønskede at koordinere flere områder. Man ønskede bevidst ikke at lade sig spille ud af medarbejderne. Et udtryk
herfor var en række aftaler om arbejdstøj og sikkerhedssko fra 1992
og så kørte man et parallelt løb med støttefonde i begge virksomheder. På efteruddannelsesområdet, som begge virksomheder prioriterer højt, blev der også fastlagt en fælles efteruddannelsespolitik,
der skulle sikre, at medarbejderne altid var på højde med den nyeste teknologi og de nyeste arbejdsmetoder.

Nye lokaler
I begyndelsen af 1990erne blev det drøftet igen og igen: Forholdene på værksteder og administration på Katrinebjergvej var utidssvarende. Man ønskede alle et tidssvarende og moderne produktionsapparat, herunder moderne medarbejderfaciliteter med toiletter
og baderum.
Der blev drøftet flere løsningsmodeller. Salg af Katrinebjergvej
var nærliggende. Problemet var blot om man kunne få den rigtige
pris for bygninger og grund. Sidstnævnte var desværre behæftet
med en hjemfaldelsesklusul til kommunen, hvilket kunne besværliggøre et salg. Vigtigt var det også at sikre, at den ny adresse lå så
central som muligt. Kunne ejendommen ikke sælges, var bestyrelsen enige om, at så måtte der moderniseres.
1989 markerede foreløbig slutningen på den diskussion, for da
flyttede Hustømrerne ind i et moderniseret hovedkontor, tegnet af
arkitekt Sahls Tegnestue med Michael Hyldborg som ansvarlig arkitekt. Selvfølgelig blev byggeopgaven styret af firmaet selv med den
nuværende produktionsleder Morten Mortensen som det naturlige
midtpunkt. Den elegante bygning med det markante blå logo dækker for de ældre værkstedsbygninger fra 1966. Beregninger havde
vist, at det var betydeligt billigere for firmaet at blive på adressen i
stedet for at flytte og evt. bygge nyt et andet sted.
Kort forinden havde man besluttet at ændre firmanavn fra Hus-
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Selvfølgelig deltog Hustømrernes A/S i fagenes fest i 1992. På ladet af den store lastbil havde
man naturligvis rejst et træskelet til et hus.

tømrernes A/S til »Hustømrerne A/S. Det, der skulle ske, var blot
at det lille »s« skulle slettes. Det var det, der tidligere betød Hustømrernes Aktieselskab.

Nye afdelinger
Det var svært at være en stor specialiseret byggevirksomhed i Århus.
Selskabet var stærkt afhængigt af konjunkturerne og mere eller
mindre tilfældige licitationer i området. En løsning var derfor at
etablere afdelinger rundt om i landet, der kunne sikre beskæftigelse og indtjening, idet det var opfattelsen at konjunkturforløbet i
byggeopgaverne ikke forløb parallelt rundt om i landet. Der kunne
derfor være perspektiver i at etablere flere lokale afdelinger.
Det er allerede nævnt, hvordan Hustømrerne allerede havde
etableret afdelinger i Silkeborg og Ålborg. Nu kom turen også til
Sønderjylland, stærkt tilskyndet af Jorton, der havde vundet nogle

98
licitationer her. Siden blev det til større opgaver for Danfoss med
opførelse af 24 boliger.
2002-2003 blev det også til en ny afdeling i København. Den startede som reparationsafdeling og fik hurtigt godt fat i reparationsmarkedet. Håbet er, at kundernes erfaring med det gode håndværksarbejde skal føre til større kontrakter, også gerne nybygningsopgaver, hvor Hustømrerne igen vil kunne »trække« på familefællesskabet med Jorton. Hustømrerne skulle herefter fungere som underentreprenør for Jorton. Man samarbejder om kontoradresser og
andre praktiske forhold, alt for at sikre den bedst mulige økonomi.
Fælles licitationer Jorton – Hustømrerne rummede perspektiver,
der kunne styrke konkurrencen om de attraktive licitationer. Politiken var yderligere, at de lokale afdelinger skulle være stærke på reparationsområdet. Servicevognene skal bidrage til at gøre firmanavnet bekendt og dermed være med til at »åbne« også for indbudte licitationer lokalt. Som lokalt forankret, køber man naturligvis også
materialer lokalt. Samtaler med medarbejdere i firmaet afslører det
klassiske dilemma. Man vil gerne have afdelinger uden for byen,
men man er usikker på, hvor meget der skal investeres i dem og efter hvilken tidsplan. Endelig rejser nogle også det spørgsmål, om
det kan flytte focus fra hovedafdelingen i Århus. Det er imidlertid
åbenbart, at skal en sådan politik lykkes, skal den ikke blot have ledelsens bevågenhed, men også de rette lokale ansvarlige. De vil ganske enkelt være nøglepersoner, hvis de enkelte afdelinger skal opnå
succes. Flere påpeger endog, at det bedste ville være, at sådanne lokalchefer var uddannet og havde deres baggrund fra en årrække på
hovedkontoret på Katrinebjergvej.
Michael Hansen har gennem 12 år haft ansvaret for afdelingen i
Ålborg. Han er et godt eksempel på en nøgleperson med betydelig
selvstændig kompetence. Afdelingen startede yderst beskedent i
1990 i et lejet lokale ved siden af Blikas, i lokaler, som Michael i dag
betegner »som af en sådan karakter, at Arbejdstilsynet ikke skulle
komme uanmeldt – og så var vi selvfølgelig ikke meget for gæster«,
fortsætter han. I dag har afdelingen kontorer og værksteder i et nyopført byggeri, effektivt indrettet til formålet. Det er formgivet som
en gammel tømmerhal med en markant taghældning mod syd og
ligger som nabo til den lokale afdeling af JORTON. Når man taler
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med Michael om afdelingen i Ålborg, stråler hans øjne af begejstring. Han opfatter den næsten som sin »private« tømrervirksomhed.
Han er uddannet som tømrer i Ålborg og efter bygningskonstruktørddannelsen i Horsens vendte han tilbage til byen. I nogle år
arbejdede han i et rådgivende ingeniørfirma med beregningsopgaver, men det arbejdsfelt manglede en dimension: kontakten til det
praktiske arbejde. I 1992 startede han derfor hos Hustømrernes
Ålborgafdeling. Han havde et netværk i byen fra sin tidligere ansættelse og opvækst i byen og hurtigt blev han kendt for altid at bede
»om at få lov til at give et tilbud«. Herefter gik det lettere, »for godt
arbejde reklamerer altid for sig selv – og så fulgte den ene opgave efter den anden og i dag er vi et af de skrappeste snedker-tømrer firmaer i Ålborg«. Afdelingen byder på opgaver fra Skagen til Randers. Den er vokset ganske hurtigt og beskæftiger i dag 36 medarbejdere. »Vi laver sager i 10 mill. klassen«, fortsætter Michael og
tilføjer, at man helst vil være fri for »bøvleopgaver«. »Det er strømliniet arbejde, vi foretrækker. Og, det er vi gode til«.
Det er tydeligt, at succes ikke er kommet af sig selv. Michael er
medlem af det lokale kooperative fællesråd. Det er et sted »hvor vi
mødes og drøfter mange ting. Det er nyttigt, for det giver netværk,
men forretninger bunder altid i konkrete tilbud og licitationer«.
Samtalen drejer naturligt ind på medarbejderne. Det er jo dem,
afdelingens hele succes i virkeligheden hviler på. Michael har en
helt klar opfattelse af det spørgsmål. Han finder, at sjakbajsene skal
være byggeledere, for ansvaret skal flyttes nedad. Det er også dem,
der skal deltage i byggemøderne. Der er ikke behov for, at de skal
have instruktioner gennem et »mellemled«. Sjakbajsene skal derfor
sikres en løbende efteruddannelse. Begrebet »Learning construction« bruges flere gange af Michael Hansen. Tendensen går i retning
af, at »byggelederne kommer til at overtage funktionærtimerne«,
fortsætter Michael.
Man kan naturligvis ikke undgå at spørge, om det er Hustømrerne,
man ringer til i Ålborg, eller om det er Michael og Svend, som en
anden betroet medarbejder hedder. »Det er os«, konstater Michael.
Vi har gode kunder, der ringer direkte og beder om at få en opgave
løst. Der er faste opgaver på Ålborg Sygehus og Nordjyllands Amt.
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Det er en god spjældafdeling, der klarer det meste selv med faste
medarbejdere på de store arbejdspladser. Opgaverne bliver løst
»her og nu«. Man skal ikke vente på en reparation af en »dørpumpe
på en operationsafdeling«. Børnehaver og institutioner er et andet
stort marked, hvor vi er markante. Er der noget galt her, ordnes det
også hurtigt.
Vi har løst store opgaver her i Ålborg, fortsætter han: Nybyggeri
på Universitetet, Siemens- Huset, hvor vi stod for glasfacaderne eller Haraldslund Svømmehal. »Vi er markante i Ålborg«.
Når man spørger, hvorfor, det er gået så godt, er Michael Hansen
hurtig med et svar. »Vi har haft vores selvstændighed. Jørgen Hansen har troet på os og vi har haft et ualmindelig godt samarbejde
med fuld gensidig tillid. Det har været en fornøjelse at arbejde samme med ham«. Vi har også kunnet løse mindre koncernopgaver
ganske ubureaukratisk. Hans flag i Århus var f.eks. slidt op, så en
dag han var på besøg bemærkede han vores, der var nyt. Det pillede
han ned. Så kunne vi købe et nyt – det blev nemlig lavet i
Ålborg …«, fortæller Michael med et glimt i øjet.
Michael Hansen fortsætter med at fortælle på vej ud på værkstedet … Afdelingen er på vej med en markedsføringsstrategi og vi vil
gerne have lavet og videreudviklet et tilbudskatalog til mindre opgaver …
Ude på værkstedet er nogle tømrere ved at færdiggøre et større
antal trappeløb til et ungdomskollegium. Her er lokalerne absolut
af en sådan karakter, at han kan være bekendt at have gæster. Alt vises frem. Det er moderne, her er ryddeligt og der er god plads omkring de enkelte maskiner. Selv når der er gæster med, er det tydeligt, at Michaels øjne er overalt og at han bemærker og noterer,
hvad der foregår i værkstedet.

Spjæld – og entreprise
Samtaler med medarbejderne hos Hustømrerne fører altid før eller
siden til bemærkninger som: Han er jo »spjældmand« eller han er
»akkordmand«. For en udenforstående efterlader det næsten indtrykket af, at der drejer sig om to forskellige mennesketyper og måske to verdener. Reelt er der tale om to afdelinger, der i dag styres af
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den 37-årige serviceleder Carsten Jacobsen og den 55-årige produktionsleder Morten Mortensen.
Carsten Jacobsen er udlært i firmaet, idet han kom i lære hos Jørgen Hansen i 1983, og i en ung alder fik ansvaret for »spjældafdelingen«. Med begejstring og entusiasme fortæller han om, hvordan
han har fået skabt en velfungerende afdeling, der i dag beskæftiger
5 funktionærer og 51 tømrersvende. 14 servicebiler står til rådighed, alle udstyret med det karakteristiske blå Hustømrerlogo på
hvid baggrund. »Et godt reklameskilt, der viser firmaet overalt i
byen«, som han udtrykker det. »Bilerne er udstyret som et mindre
tømrerværksted og svendene har eget rekvisitionshefte og med de
moderne mobiltelefoner arbejder de effektivt og næsten selvstyrende. To brødre justerer vinduer, en arbejder for det offentlige, andre
har næsten »faste kunder«. Ingen opgaver er for små, så selv en vindueskikkert kan vi klare«. Det overordnede politik er, at »vi samler
krummerne op«. Tømrerne kan også selv indhente tilbud på f.eks.
»40 døre« til en bygningsrenovering, og alt det betyder, at de
næsten kan disponere som selvstændige små tømrermestre. »Det er
effektivt«, fortsætter han. »Jeg kan så bruge min tid på at skaffe nye
kunder og besøge ældre for at se om der er tilfredshed eller nye ønsker …« På et spørgsmål om, hvorfor folkene ikke starter for sig
selv, når de næsten fungerer som små selvstændige mestre forklarer
Carsten: »Folk rejser ikke selv. Selvfølgelig er der ikke langt igen til,
at de kunne starte for sig selv. Men, papirarbejdet som selvstændig
skræmmer«, forklarer Carsten, der tydeligt er glad for sine folk.
»Jeg forklarer dem, at de skal opføre sig ordentligt overfor kunderne: Viceværter i boligforeninger såvel som private kunder. Der
skal ryddes op efter en opgave, og så er det altid en god ide at spørge en husmoder om hun har en støvsuger. Vi har vist vores interesse
for at rydde op, selv om vi selvfølgelig håber på at hun siger, at den
klarer hun selv«, fortsætter Carsten. »En af vore medarbejdere, Jens
Laursen, plejer at tage sutsko på, når han skal ind i en privat lejlighed«.
Servicelederen vender tilbage til bilerne: »tidligere kørte de
rundt i nogle gamle private skramlekasser – kasserede postbiler,
gamle Volvoer eller måske en knallert. Der havde også været diskuteret en trailerløsning, men det var heller ikke professionelt, så jeg
gjorde meget for, at vi fik firmabiler og her »rykkede det« for alvor
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Hardy Tønnesen er omhyggelig med sit arbejde. Selv om der bruges maskiner, er der stadig
behov for den kyndige håndværker, der sikrer kvaliteten. Billedet er fra ca.1975.

fra midten i 1990erne. Nogle gange var det særligt festligt, når en
medarbejder fik en ny bil. Vi satte engang en pakkeseddel på en
sådan bil. »Til Torben fra Carsten og Per …«
Afdelingen gør meget ud af at »pleje« medarbejderne. De har
spredte arbejdspladser og ser nødvendigvis ikke ret ofte hinanden.
»Vi mødes derfor alle sammen et par gange om året, hvor vi starter
klokken 14 en fredag eftermiddag. Vi spiser og hygger os sammen
og uddeler måske en »dummepokal«. Det er en rædsel af en pokal,
forklarer han, hvor navnet på modtageren er indgraveret. Herefter
har han fornøjelsen af at have den stående måske et år, før den kan
gå videre. Om sommeren plejer vi at starte ferien ude på træskibsbroen i Lystbådehavnen, hvor vi tænder grillen«, slutter servicelederen med at sige, før mobiltelefonen kalder til en ny opgave.
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Til det moderne værksted hører naturligvis sikkerhedsudstyr med udsug, støjværn og sikkerhedsanordninger på maskinerne.

De to store afdelinger hos Hustømrerne »kæmper« en daglig kamp
med hinanden. Hvem gør det bedst? Hvem sikrer virksomheden det
bedste dækningsbidrag? Det er en naturlig konsekvens af det omfattende regnskabsmæssige afrapporteringssystem og de ugentlige møder på lederniveau. Her orienteres man om, hvordan status er, hvilke problemer man står overfor, hvilke medarbejdere der måske er
særlig brug for og meget mere.
Det er også her produktionslederen, der har arbejdet for Hustømrerne gennem 32 år, Morten Mortensen, orienterer sine kolleger
om nye ordrer. Sidstnævnte omsætter normalt for 70 mill. kr. årligt,
mens Spældafdelingen i Århus præster 30 millioner. kr. Møderne er
vigtige, fortæller Morten Mortensen, for her føres der også en dia-
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log om virksomhedens omkostninger og her orienteres om afdelingernes resultater.
Entrepriseafdelingen har det store problem, at der skal udarbejdes mange tilbud. Der spørges fra mange sider om Hustømrerne vil
give tilbud til virksomhedens store kundekreds. Det kan være boligforeninger, men også større som mindre entreprenører. Der bliver
bundet mange ressourcer i disse tilbud, og mange gange er det nødvendigt at sige, at virksomheden ikke magter at give tilbud, ikke
mindst hvis man har på fornemmelsen, at et sådant kun skal bruges
som et »kontroltilbud«. I det hele taget er det et område, der er under stærke ændringer, fortsætter Morten Mortensen. »Udbudsmaterialet bliver ringere og ringere. Det går i retning af, at vi næsten kun
får et billede – computerbearbejdet, selvfølgelig, og på det grundlag skal vi så lave et tilbud. Vi står således i dag med et alvorligt »sorteringsproblem««.
»Vi er kendt for at vore priser er konkurrencedygtige samt at vi leverer en god kvalitet til den aftalte tid. Det er forklaringen på, at vi
får de mange henvendelser«, fortsætter han. »Vi er også kendt for,
at vi er meget hurtige til at omstille produktionen: Facader det ene
år, næste år noget andet og så boliger igen det tredje år. Det kan
kun lade sig gøre, fordi der er en betydelig omsætning i medarbejdermassen. På et år går der ca. 250 gennem systemet. Det har den
fordel for virksomheden, at vi altid kan få de rette folk med de rette
faglige forudsætninger til de konkrete opgaver. Arbejdskraft og opgaver får vi til at gå op i en godt mix. Vi justerer sådan set medarbejderstaben løbende«, fortsætter han. »Vores succes skyldes dog
ikke mindst, at vi har en fast stab af medarbejdere, der har været hos
Hustømrerne i mere end 10 år«, føjer han beskedent til.
For en fremmed kan det være vanskeligt at forstå, hvordan man kan
prissætte en stor byggeopgave, men det er sådan set ikke så svært
blot vi har arealet, antallet af etager og en karakteristik af materialesammensætningen mm. Det afgørende er, at alle ændringer mod
projektet bliver præciseret overfor bygherren. Han skal have den
nye pris »samme dag«, fortsætter Morten Mortensen. »Det er vigtigt, for så undgår vi problemer efterfølgende«.
Hustømrerne har også været på forkant med udviklingen af en
»kvalitetssikring i byggeriet«. Allerede i 1994 var man rede til at lade
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sig ISO 9002 kvalificere. Kurser og håndbøger var på plads og en del
af materialet var så godt, at det blev solgt til kolleger i branchen. Det
har været med til at styrke kvalitetsbevidstheden i virksomheden. Alt
blev fulgt op med at ca. 80 medarbejdere blev sendt på 8 dages kurser på Århus Tekniske Skole. I dag er der nedsat en kvalitetssikringsgruppe, der mødes hver 2-3 måned for at sikre at procedurer fortsat
følges. Skal virksomhedens vækst fortsætte, er kvalitet netop et afgørende konkurrenceparameter, fastslår produktionschefen videre.

Samarbejde og besøg på en byggeplads
I en skurvogn på Buskehøjen i Silkeborg sidder Erik. Han er fællestillidsmand, og under samtalen ringer telefonen da også fra en tømrersvend, der lige vil orienteres om firmaets regler for erhvervsbeklædning. Foruden at være fællestillidsmand er Erik med efternavnet Nedergaard Jensen – sjakbajs for 10-14 mand, der har til opgave
at opføre 42 »boligenheder« fra 116-142 m2, delvis rækkehuse og

Siden 1996 har Hustømrerne hvert år bistået med festugeteltet Univers på Bispetorv. Teltet
skal forsynes med fast gulv og der skal rejses en lang række mindre hjælpebygninger.
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»tvillinghuse« fra 2-6 boligenheder. Hovedentreprenøren er Hoffman, mens Hustømrerne har en underentreprise med tag, facader
og vinduer, indvendige lofter og gulve, inventar og dørlister. Skabe,
køkkener mm. er henlagt til særlige »specialister«. Under samtalen
forklarer Erik, at det meste købes hos underleverandører og leveres
direkte på pladsen. Vi kan ikke selv hjemme på værkstedet producere til den pris, vi kan købe for – og, føjer han til, så er »Morten derhjemme en benhård forretningsmand, der er god til at købe ind«.
Vi bliver afbrudt igen af en ung tømrer, der oplyser Erik om, at
»spærfoden sidder løst. Det kan ikke lade sig gøre«, fortsætter han.
»Tegningen viser ikke noget«.
Problemet bliver løst, men giver samtidig anledning til drøftelse
af, om håndværkere i dag »tænker selv« eller blot udfører opgaverne som tegningerne anfører. Erik kender selvfølgelig godt problemstillingen og affejer den med, at Hustømrerne er kendt for at lave
godt arbejde, og vi tænker selv. »Enten kan vi løse opgaven her på
pladsen, eller også tager vi kontakt med arkitekten, når vi er i tvivl
om noget. Vi vil ikke arbejde tankeløst. Det er også forklaringen på,
at vi har ret få efterreparationer«.
Erik taler stille og roligt. Han har været ansat i firmaet i 24 år. Startede i 1979 og har med få afbrydelser haft sit arbejdsliv her. Han
starter klokken 5,50 hjemmefra, samler kolleger op undervejs til arbejdspladsen i Silkeborg og er så hjemme igen klokken ca. 17,15.
I 1994 blev han fællestillidsmand og dermed formand for klubben af tømrersvende. »Ledelsen viser tillid«, fortæller han og
fortsætter med at oplyse at klubben har en lokaloverenskomst med
firmaet. »Det er noget, der er ret sjældent, men det fungerer godt.
Klubben er fra 1948 og vist nok landets ældste af sin art«, fortæller
han stolt, men fortsætter så med at oplyse, at det er svært at få
unge kolleger engagerede i det faglige arbejde. »De unge mangler
ganske enkelt kendskab til det faglige«. Det er ærgerligt, for sådan
set så han meget gerne et generationsskifte i klubben. Erik vil dog
fortsætte, da han ikke har tabt gnisten, men han vil på den anden
side også gerne kunne se en efterfølger, der kan overtage opgaven
efter ham.
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Hustømrerne har været aktive i byen så længe at firmaet ikke blot har været med til at opføre
en ejendom for siden at stå for moderniseringer ikke blot en gang men måske endog flere
gange. Her er det Lindholmparken ved Randersvej, der oprindelig blev opført som et »modulbyggeri« med Ålborg Værft som teknisk ansvarlig. Byggeriet voldte siden mange store problemer. Den endelig løsning blev fundet i 1998. De flade tage blev erstattet af den elegante
buede løsning og så blev facaderne bygget om til ukendelighed. Til højre i billedet ses en boligblok, der venter på håndværkerne.

Samtalen samler sig naturligt om klubbens arbejde. »Få kolleger
henvender sig direkte, da de fleste går til deres egne ledere. Derfor
bliver overenskomstspørgsmålene naturligt det centrale for klubben. Men, der er også mærkedage for kolleger. Der er kulturelle arrangementer og så laves der også festlige arrangementer. Alt er med
til at synliggøre klubben hos Hustømrerne. Ærgerligt blot, at det
faglige ikke kan engagere flere«, konstaterer han. Før stod det faglige arbejde i højere kurs. Der er en tydeligt faldende mødeprocent
ved faglige arrangementer«, siges det tørt.
»Tidligere var der samarbejde med tilsvarende klubber i andre
kooperative virksomheder i byen, men også det er ved at høre op.
Det er ærgerligt, for jeg kan godt lide den kooperative tankegang,«
tilføjer fællestillidsmanden.
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Sådan ser det ud, når der lægges gulv i lidt større størrelse. Det er Århus Stadionhal, der i
1998 fik nyt gulv. Strøerne ligger opklodset som de skal. Tømrerne kan herefter lægge gulvet.

Et kik ud af vinduet til byggepladsen får naturligt samtalen til at dreje sig om livet på en byggeplads før og nu. »Det er effektivt i dag«,
konstater Erik, »der er ikke længere tid til socialt samvær som tidligere. Vi fejrer ikke fødselsdage eller andre mærkedage. Miljøet er
også blevet et helt andet. Arbejdsmænd og pladsmænd er borte.
Der er ikke plads til de »lidt skæve eksistenser« eller den der er slidt
op i akkordræs. Det er blevet en »pendlerarbejdsplads« med en helt
særlig kultur. Vi køber tjenesteydelser lokalt og supplerer måske vores faste arbejdssjak med lokale tømrere. Vi kommer med vore egne
skurvogne, hvor vi passer os selv. Et lokalt rengøringsselskab gør
vognene rene. Vi gør så det, vi er bedst til: tømrerarbejde«.
Erik viser et par vogne frem. Det er modeller af Hustømrernes
egen konstruktion. I den ene ende er der opholdsarealer med borde, hvor måltiderne indtages. »Vi kan også bage vores eget brød«,
lyder det. I den anden ende er væggene optaget af de bekendte stålskabe: Et til hver medarbejder og for enden af vognen ses varmtvandsbeholderen og forhænget til brusenichen, og så er der selvføl-
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Gennem flere år havde Hustømrere lidt af pladsmangel. Flere løsninger blev drøftet. Skulle
man flytte eller bygge om? Man valgte det sidste og resultatet blev en elegant løsning, idet der
blev lagt en etage oven på de ældre værkstedsbygninger. Den buede tagkonstruktion sikrede,
at resultatet kom til at virke let og luftigt. Det siger sig selv, at virksomheden selv klarede byggeopgaven. Her er der rejsegilde i 1998, hvor de elegante spær endnu står, så lyset kan falde
igennem.

gelig toiletter. I en sådan vogn er der langt til Anders Jensens skurvogne fra 1950erne uden gulv og med kakkelovn og kulbunker.
»Det er godt nok …« konstaterer Erik tørt og alligevel lidt stolt, når
han viser vognene frem. »Hos de store entreprenører samt Hustømrerne er forholdene i top …«
Samtalen er forbi, men på vej bort fra byggepladsen fortsætter samtalen alligevel, idet han fortæller, at »stilladserne er vores. Murerne
har deres og vi har vores«. »Er det ikke lidt uhensigtsmæssigt«, indskydes det. »Sådan er det. Det har noget med højden at gøre. Vi må
lave stilladser op til 2 meter uden rækværk …«
Der kommer en Manitou forbi. »Det er en dejlig maskine«, fortæller fællestillidsmanden. »De har gjort det meget lettere for os. Du
skulle have oplevet den ældre tids kranførere. De var nogle konger,
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Afdelingen i Ålborg har store og rummelige værksteder med god plads til at løse store opgaver.
Billedet er fra efteråret 2004.

der skulle behandles som rådne æg. Her hjælper vi hinanden. Og så
er sådan et køretøj meget fleksibelt …« Erik har svært ved at sige farvel, så der skal lige ses ind i Hustømrernes to pladscontainere med
materialer. »Her har vi vore materialer. Du kan se, at alt af større værdi er mærket med vores logo. Så bliver der ingen diskussion, hvis nogen skulle »låne noget«. Her er opsat stålreoler, hvor søm og skruer
står i pakkevis og bits til skruetrækkere hænger i diverse standarder.
Her er orden og overblik over alt. Det er også nødvendigt, og det
eneste vi har mistet« slutter Erik af med at sige er »fem ruller plastic
til undertag, men, de var heller ikke kommet herind …«

Generationsskifte på vej
Siden 1982 har Jørgen Hansen haft det daglige ansvar for Hustømrerne. Han har bebudet sin afgang sidst på året 2004 og
allerede meddelt det i så god tid, at bestyrelsen fik mulighed for at
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Der laves trapper hjemme på værkstedet i Ålborg i efteråret 2004.

overveje situationen: Skulle der rekrutteres internt eller eksternt?
Der blev taget kontakt til et konsulentfirma i 2002 og indrykket
en annonce i dagspressen. 40 reflekterede herpå og sammen med
et konsulentfirma blev ansøgningerne og ansøgere gennemgået.
Pr. 1. april 2003 blev der ansat en forventet efterfølger, John Svane Hansen, produktionsingeniør fra Odense Teknikum. Foreløbig
er han ansat som projektchef. John Svane havde tidligere været ansat hos det store firma Tvilum Møbelfabrik med ansvar for 600 medarbejdere. I bestyrelsen fandt man det interessant med en sådan
baggrund, da det måske kunne fremme mulighederne »for at påvirke effektiviteten i Hustømrerne«.
John Svane havde ikke på forhånd noget forhold til kooperationen, men en samtale med ham efterlader det tydelige indtryk, at de
kooperative ideer, hvor profitoptimering ikke står i centrum sammen med statussymboler som store direktionsbiler, virker yderst til-
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Aalborgafdelingen har gode lokaler med gode tilkørselsforhold.

talende. »Selvfølgelig er det vigtigt med et overskud«, fastslår han,
»men størrelsen er underordnet, hvis blot medarbejdere, firma og
kunder føler, at Hustømrerne har været en god samarbejdspartner i
bredeste forstand«. I sit fremtidige virke har John Svane da også forestillet sig at ville bruge det kooperative ejerskab som et vigtigt salgsargument, for »Hustømrerne er en virksomhed med en virksomhedskultur og historie, der skal bruges i profileringsindsatsen for firmaet«. Lokalt kunne han godt ønske, at de kooperative virksomheder kunne samarbejde noget bedre. »Man bør stå sammen og ikke
slå hinanden ihjel«. En fremtidig vision er også et stadig tættere samarbejde med kunderne. Kunderne forventer rådgivning, måske også
længere end det en tømrer-snedkervirksomhed traditionelt yder.
Hustømrerne skal demonstrere, at firmaet kan andet »end at slå søm
i«. Den »boglige del« af faget bør derfor i fremtiden styrkes.
Det er også forklaringen på, at der allerede er sat et større arbejde i gang med henblik på at klarlægge, hvilke kompetencer, virksomheden mangler og vil have behov for i fremtiden. Det gode image er nok på plads, men der mangler f.eks. meget omkring IT, ud-
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Sekretær Heidi Falling.

Sekretær Dorthe Jensen har
bl.a. ansvar for de indgående
telefonsamtaler.

Knud Fjelsted
På hovedkontoret i Århus er der foruden administration også moderne værksteder samt kantine og andre servicefaciliteter. I midten ved mødebordet ses Lars Schlünzen, Henrik Persen,
Carsten Jakobsen og Per Hansen.
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vikling af større fleksibilitet i virksomheden og måske også en større
forståelse og indsigt i projektledelse. Der er allerede indledt en række såkaldte PU-samtaler, Personale Udviklingssamtaler, med henblik på at klarlægge den enkeltes behov for efteruddannelse. Når
diskussionen går på samarbejdet med Jorton, falder bemærkninger
som »samarbejdet er godt, men at problemet blot er, at Jorton kan
være så stor, at entreprenørfirmaet næsten kan skygge for Hustømrerne. »Når et arbejde er slut, husker ingen, at det var Hustømrerne, der udførte det, for hovedentreprisen havde Jorton«.
For John Svane er den påbegyndte politik med filialer rundt om i
landet en nødvendighed. Uden for Århus er det fortsat almindeligt
med indbudte licitationer, hvor Hustømrerne almindeligvis klarer
sig godt. I Århus er det derimod stadig oftere større offentlige licitationer, hvor landets største firmaer kæmper om opgaverne. På
mindre opgaver er det almindeligvis den store underskov af små
håndværksmestre, der er konkurrenterne. Deres faste omkostninger er beskedne, og deres akutte behov for ordrer kan betyde, at
priserne bliver presset ganske voldsomt. I de store firmaer er omkostningsstrukturen næsten den samme, fortsætter han og tilføjer,
at han ser udviklingsperspektiver i de større provinsbyer.
»Partnerskaber mellem staten og private virksomheder er også et
perspektiv, der skal ofres megen opmærksomhed«, fortsætter han,
»ligesom vedligeholdelseskontrakter i f.eks. boligforeninger kan blive et interessant virkefelt«.
John Svane har ikke nogen »ideologisk« ledelsesfilosofi. Han
foretrækker »individuel ledelse« hvor det bedste udnyttes hos den
enkelte medarbejder i en naturlig samklang med ledelsen.

Den kooperative verden og Hustømrerne
Hustømrerne blev i 1919 stiftet som en kooperativ virksomhed og i
mange år blev den drevet som en sådan. Det betød, at samarbejdspartnerne i høj grad tilhørte den kooperative verden: Boligforeninger, brugsforeninger, produktionsforeninger samt andre kooperative byggevirksomheder.
Det var også almindeligt, at Det kooperative Fællesråd spillede en
vigtig rolle som koordinator for en lang række fælles aktiviteter og
evt. kunne bistå, hvis der opstod vanskeligheder.
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I de senere år er der sket et markant skifte her. Den kooperative
profil er ikke længere tydelig og markant. Kunderne er ikke længere den kooperative verden, men en blanding, hvor de private kunder bliver af stadig større betydning. Kunderne overvejer ikke længere, om man handler med en kooperativ virksomhed. Det er kvalitet, pris og tid, der i dag er afgørende. Sådan er det også med det
kapitalapparat som den kooperative verden nødvendigvis må have i
ryggen. Banken hedder ikke længere alene Arbejdernes Landsbank, også private banker er i dag en del af virkeligheden.
Det er dog ikke sådan, at de kooperative verdner er glemt. Direktør
Jørgen Hansen har siden 1986 være formand for Det kooperative
Fællesråd i Århus. Han har gjort en betydelig indsats for at fastholde
de gamle idealer, men har også måttet indse, at det i dag er konkurrencen, der er afgørende. Det er alene et højt fagligt niveau samt
pris, kvalitet og tidsterminer, der kan sikre, at de gamle arbejderejede virksomheder kan overleve og få en fremtid i den moderne økonomi. Fra sin forretningsfører – og siden direktørpost i Hustømrerne har han nøje kunnet følge, hvordan udviklingen har tegnet sig.
Også i den kooperative verden er der sket alliancer, alt for at sikre
den bedst mulige konkurrencesituation. To store byggekoncerner
står således over for hinanden i dag i Århus: J&B- Gruppen og Jorton gruppen. Førstnævnte var et resultat af en fusion mellem J&B
Entreprise i København og JME. Det gamle Århus firma JME var
kommet i alvorlige økonomiske vanskeligheder og i 1990 havde J&B
København overtaget det gamle jyske firma samt dets datterselskaber, herunder tømrervirksomheden Svend Andresen A/S. Sidstnævnte blev i øvrigt kort efter frasolgt.
Der er fælles rødder, de kooperative, men udviklingen har gjort,
at de idag ikke umiddelbart står som samarbejdspartnere, men som
konkurrenter. Også her er der dog en opblødning på vej. Hustømrerne indgår i dag i mange forskellige arbejdsmæssige alliancer og
Hustømrerne ses f.eks. også som underentreprenør his NCC, Skanska og mange andre entreprenører. Samarbejdet er ikke afhængigt
af ideologiske principper, men rent forretningsmæssige.
Siden 1982 har Jørgen Hansen gjort en kæmpeindsats for sine tømrere og for byggeriet i Århus. Han har konstant kæmpet for, at nav-
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Direktør Jørgen Hansen har
stået i spidsen for Hustømrerne i 22 år siden 1982.
Ved årsskiftet 2004 overlader han ansvaret til sin efterfølger John Svane.
Jørgen Hansen har været en
markant personlighed i det
århusianske erhvervsliv og
siden 1986 bl.a. også været
formand for byens kooperative fællesråd. Med sit
stilfærdige væsen er det lykkedes Jørgen Hansen at skabe en af landets største tømrervirksomheder ud af den
økonomiske ruin, han overtog i 1982. Blandt Jørgen
Hansens egenskaber er ikke
mindst et betydeligt socialt
og menneskeligt ansvar
overfor medarbejderne.

net Hustømrerne kom til at fremtræde som et kvalitetsstempel ikke
blot på reparationsområdet, men også i nybyggeriet. Historien om
Hustømrerne har vist, at han også må sikre sig, at efterfølgeren kan
udfylde »stolen«. Det er her »beføjelserne« ligger. Også det har han
været opmærksom på, så en efterfølger er på plads med kendskab
til en verden udenfor Hustømrerne og kooperationen, men alligevel med en anciennitet i Hustømrerne af en sådan længde, at John
Svane skulle have nået at få et indtryk af, hvad Hustømrerne står for
og hvad den moderne kooperative verden indebærer.

Fremtiden – den nye udfordring
Også i bestyrelsen er der på det sidste sket ændringer: På generalforsamlingen i marts 2003 forlod Niels Lauritzen bestyrelsen i Hustømrerne i »henhold til vedtægternes aldersbestemmelse«. I stedet
blev direktør Gunnar Holm fra Jorton indstillet og valgt til formand. Gennem mere end 25 år har han virket i Jorton og ikke
mindst haft ansvaret for den succesfyldte afdeling, der bygger og
vedligeholder broer. Foruden i dag at være administrerende direk-
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tør for koncernen, har han ønsket at fastholde ansvaret for afdelingen med »de kære broer«.
Direktøren kan ikke lade være med at dvæle lidt ved navnet Jorton. »Det er et godt og kraftfuldt navn, fastslår han. Det er en fornøjelse at køre på motorvejen og så møde skiltene. Bogstaverne står
kraftfuldt – og så med den grønne fine steg under …«
Direktøren har markante visioner for koncernen. Han taler om
dynamisk vækst og kontrolleret vækst. »Vi skal fortsat være håndværkere – de store er »grossister««, og så fortsætter han med kort at
fastslå at koncernen »støber og slår søm i«. »Det er vi gode til, så det
vil vi fortsætte med. Markedet er præget af en voldsom hård konkurrence, så det er afgørende, at man kender sin begrænsning og
sine nicher. Koncernen deltager i mange indbudte licitationer. Ved
større opgaver går man sammen med en hovedentreprenør, hvor
alle aftaler skal være på plads inden selve licitationen. De »store« laver ofte en egen forretning, får opgaverne, hvorefter de enkelte opgaver bliver slået »til molekyler«. Opgaver og materialer bliver købt
hos en lang række underentreprenører alt efter, hvor det kan skaffes billigst. På den måde, er de ikke rigtige entreprenører, men snarere købmænd,« fastslår Gunnar Holm. »Sådan vil koncernen ikke
arbejde eller behandle kunder og medarbejdere«.
Gunnar Holm har klare visioner for sin koncern: Hustømrerne og
Jorton. De skal fortsat have lov til at virke hver for sig, men synergien skal udnyttes bedre. Ønsket er, at Hustømrerne er landsdækkende om 5 år, men, det skal være en naturlig organisk vækst, og så
»må vi ikke lide af volumensyge«, fortsætter han. Den nye koncernopbygning er bevidst lavet så enkelt og overskuelig, at der er mulighed for at etablere flere selskaber. De behøver ikke nødvendigvis
at være kooperativt baseret, for det afgørende er i dag det forretningsmæssige. Vores juridiske konstruktion med Holdingselskabet
er i dag skabt til vækst. Baggrunden er naturligvis, at Jorton allerede er landsdækkende og her er det vigtigt for konkurrenterne at
kunne se, at der er grænser for, hvilke priser man kan byde koncernen, for den kan evt. selv udføre opgaverne. Samarbejdet mellem Hustømrerne og Jorton skal derfor ikke mindst komme kunderne til gode, men også sikre beskæftigelsen og konkurrenceevnen i selve koncernen. Hvor det er hensigtsmæssigt kan vi danne
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Hustømrerne har i dag en større vognpark, der ses overalt i byen. Det er ikke længere en
blandet vognpark bestående af ældre privatbiler med trailere eller gamle postbiler. Nu er det
ensartede hvidmalede biler forsynet med firmaets karakteristiske blå logo. Her er det bilerne
fra afdelingen i Silkeborg, der er foreviget foran værkstederne.

»grupper«, hvor det ikke er fornuftigt, kan vi optræde hver vor
sig.«
Forsat skal Hustømrerne have hovedkontor i Århus. Firmaet ligger godt på Katrinebjegvej. Det betyder få kørepenge, og så er det
»smukke byggeri« en god reklame i sig selv, fortæller Gunnar Holm.
»Adressen profilerer firmaet som det det er, landets største tømrersnedkervirksomhed«.
Fortsat er det tanken at samarbejde mellem de to enheder, hvor
det er fornuftigt og hensigtsmæssigt. EDB kører fælles ligesom der
er fornuftige aftaler om samarbejde også på andre områder, hvor
det er hensigtsmæssigt. Det må blot ikke gå længere, end at ingen
må føle, at det er en spændetrøje.
For at sikre samarbejdet afholder ledelsesgruppen hver uge
møde om koordinering og økonomi, og større personalegrupper
mødes 6-10 gange om året til en grundig orientering, og her føres
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referat. De øvrige medarbejdere orienteres gennem det lille uhøjtidelige personaleblad, der bevidst er holdt på et sådant niveau for at
alle kan være med og alle er velkomne med et indlæg. »Et professionelt blad vil holde vore menige medarbejdere langt borte fra at
gribe pennen«, fastslår, direktøren.
»Medarbejderpolitiken er vigtig. De kooperative rødder betyder
også, at vi føler et ansvar for medarbejderne. Vi »fyrer« ikke i samme tempo som »grossisterne«. Vore medarbejdere skal »føle« for
virksomheden, som om det var deres egen. Det er målet, selv om
kravet selvfølgelig også her er, at alle skal være »omstillingsparate«,
som det hedder med et af tidens modeord. Det kan selvfølgelig give
problemer, men så er en mulighed også »lavere løn«. Det er der forståelse for, når det langsigtede mål er, at fastholde medarbejderne,«
oplyser Gunnar Holm, der fortsætter med at fastslå at »vi har gode
folk, og deres arbejde skaber respekt for firmaet«.
Der er ingen tvivl om, at Gunner Holm er stolt af Hustømrerne.
Det er et godt firma, der gør det godt. »Jørgen Hansen har gjort et
fantastisk stykke arbejde og fået skabt et godt firma«. Gunnar Holm
fortsætter med at fastslå, at han er glad for, at man har benyttet de
»historiske erfaringer« til at sikre et glidende generationsskifte.
»Jørgen« giver nu det bedste fra sig til sin efterfølger. John Svane er
jeg også glad for. »Knægten er snu« og han forstår at få de to virksomheder til at tænke sammen. Han har allerede under forhandlinger i Sønderjylland om en tømrerentreprise, sikret betonarbejdet til
Jorton«, slutter Hustømrernes bestyrelsesformand.

Linier
Virksomheden i Århus hviler på en lang tradition. Oprindelig kooperativ og med stærke rødder til fagbevægelse, boligforeninger og
socialdemokratiet. I de senere år er båndene løsnet. Firmaet er blevet mindre ideologisk og i dag arbejder Hustømrerne i lige konkurrence med byens og landets øvrige tømrer/snedkervirksomheder.
Man er bevidste om, at man skal undgå at være sårbar lokalt og som
en konsekvens heraf, er firmaet i dag på det nærmeste landsdækkende og vil sammen med moderselskabet JORTON A/S være i
stand til hurtigt at tilpasse sig nye udfordringer.
Man har lært af erfaringerne, så virksomheden vil ikke som i An-
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Generationsskiftet er på vej.
Direktør Jørgen Hansen er
på vej til at overlade ansvaret
til sin efterfølger John Svane, der har en solid uddannelse og erfaring at bygge på
fra mindre og større industrivirksomheder.

ders Jensens tid pludselig komme til at stå i et ledelsesmæssigt tomrum. I god tid er John Svane Hansen inddraget i virksomheden for
at lære dens særlige ånd at kende. Omvendt har han også allerede
tilført ny viden og ikke mindst bevidst satset på de muligheder der
ligger i den nye informationsteknologi, der bliver et afgørende konkurrenceparameter. Efteruddannelsesplaner er allerede sat i værk,
alt for at sikre virksomhedens konkurrenceevne. Entrepriseopgaver
sammen med spjæld skal også i de kommende år være det bærende
for Hustømrerne og høj kvalitet med få efterreparationer det, der
skal sikre økonomien. Navnet Hustømrerne A/S skal være et kvalitetsstempel, der skal sikre arbejdspladser.
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