


Hustømrer-sjak på tag.

1930’erne 
Navere på besøg  

hos Hustømrerne.

Hustømrerne gennem 100 år
JBH-GRUPPEN ER EN STÆRK  
SPILLER I BYGGEBRANCHEN 

Supersygehuse, Bella Sky, CSR og  
mentorordning for unge og udsatte etableres.

2010’erne

EN KOOPERATIV TØMRERVIRKSOMHED  
SER DAGENS LYS
Hustømrerne modtager de officielle papirer fra registre-
ringskontoret og anerkendes som et A/S. Der bygges 
meget for Arbejdernes Andelsboligforening.

1920’erne

STAGNATION, STRAM ØKONOMI  
OG DÅRLIGE BOLIGER

1. verdenskrig sætter sit præg på årtiet. Der indføres 
offentligt boligtilskud. Jens Perregaard bliver første 

formand og forretningsfører i Hustømrerne.  

1910’erne

EN DIREKTØR MED KARAKTER – ANDERS JENSEN
Anders Jensen er den første rigtige direktør hos  

Hustømrerne og han bestrider posten i 38 år og er 
dermed den længst siddende direktør.

1930’erne HUSTØMRERNE HOLDES FRI FOR TYSKERARBEJDE
2. verdenskrig forandrer hverdagen for Hustømrerne  
bl.a. med oprydning efter luftangreb. Der er arbejde  
i krigen uden indblanding fra tyske arbejdsgivere.

1940’erne

FLYTNING TIL STØRRE OG BEDRE RAMMER 
Der bygges ny administrationsbygning og værksted 
på toppen af Katrinebjergvej. Den første kvinde,  
Lis Jensen, ansættes. 

NY AFDELING I AABENRAA
Hustømrerne etablerer sig i det sydjyske  
og afdelingen i Aabenraa er en realitet. 

2000’erne

FOND FOR MEDARBEJDERNE 
Fejring af 75-års jubilæum og der oprettes en  

støttefond for nuværende og tidligere medarbejdere. 

1990’erne

UDVIDELSE I AALBORG
Jørgen Hansen aflægger besøg hos  
Tømrernes Andelsselskab i Aalborg, med  
en ny afdeling af Hustømrerne til følge.

1980’erne

1960’erne

1970’erne
OLIEKRISE, BILLIGE TYPEHUSE  

OG ENERGIOPTIMERING
Udskiftning til plastvinduer, overgang til 14-dages 

aflønning samt en række fantastiske personligheder.

1950’erne
SVENDEKLUBBEN  

– MÅSKE DEN ÆLDSTE I DANSK HISTORIE
Svendeklubben opstår og taler tømrernes sag, 

men arrangerer også sociale aktiviteter.



STAGNATION, STRAM ØKONOMI  
OG DÅRLIGE BOLIGER 
Optakten til og ikke mindst efterdønningerne fra 1. verdenskrig 
præger især dette årti. Samfundet stagnerer og økonomien  
skranter. Men henimod slutningen begynder der at ske noget.  
Der indføres boligtilskud fra staten og kommunerne og der  
kommer så småt gang i byggeriet igen. 

Det er også tiltrængt, da forholdene i byernes boliger lader meget 
tilbage at ønske. De fleste mennesker bor stuvet mange sammen 
i lejligheder med fælles toilet i baggården eller på bagtrappen og 
der er ikke bad. Mange boliger er fugtige og utætte, hvilket skaber 
grobund for mange sygdomme. 
Kombinationen af dårlige sanitære forhold og en stigende befolk-
ningstæthed, pga. en øget tilstrømning fra land til by for at finde 
arbejde, presser derfor arbejdsudbuddet betydeligt.

I slutningen af 1910’erne har Arbejderbevægelsen allerede eksiste-
ret en del år og manglen på arbejde fylder meget, men der kæmpes 
også for arbejdernes vilkår. Fx bliver en 8-timers arbejdsdag endelig 
indarbejdet i overenskomsten mellem Dansk Arbejdsgiverforening  
og De Samvirkende Fagforbund (det senere LO) i 1919.

Arbejderbevægelsen var dengang inddelt i tre fraktioner:  
fagbevægelsen, de socialistiske partier samt arbejderkoope-
rationen. Sidstnævnte forsøger at frigøre arbejderne fra den 
kapitalistiske styreform, som er forbundet med datidens arbejde  
– med det formål at få et demokratisk og økonomisk selvstyre  
i både virksomheder og organisationer. 

EN KOOPERATIV TØMRERVIRKSOMHED  
SER DAGENS LYS 
I foråret 1919 rumsterer det blandt en flok tømrere i Aarhus. Selvom 
der er mangel på arbejde, er der også opstået nye mulig heder for 
opgaver hos det nystiftede Arbejdernes Andels boligforening (AAB).

Derfor beslutter de, med inspiration fra daværende kooperativer,  
at gå sammen om at stifte et kooperativ som aktieselskab.  
Det at man slår sig sammen betyder, at man både kan tilbyde AAB 
og andre fremtidige arbejdsgivere et samarbejde med en samlet, 
struktureret organisation og der kan fokuseres på at kæmpe for 
arbejdernes forhold og rettigheder i fællesskab.

Det kræver forholdsvis mange penge at stifte et aktieselskab,  
nemlig 5.000 kr., men heldigvis er Tømrernes Fagforening så  
gavmilde, at de skyder halvdelen ind og resten kommer ind i form  
af 100 stk. aktier á 25 kr. som svendene selv køber. I starten er der 
dog ikke 100 svende i Hustømrerne, så der er andre i branchen,  
der køber en aktie i den nystartede kooperative virksomhed, 
Hustømrernes Aktieselskab. Processen med aktiebreve tager tid  
og de bliver først endeligt attesteret i 1921. Køb og salg af aktie-
breve fortsætter helt op i 1970’erne.

Den 9. juli 1919 er en historisk dag i Hustømrernes historie,  
da man samles i Amaliegades forsamlingsbygning til den første  
generalforsamling, hvor der bl.a. vedtages et aktieudbytte på 5%. 

Udover værksteder i Herluf Trolles Gade og på  
Katrinebjergvej har Hustømrerne haft to spjældværksteder 

ude i byen. Det første ligger på Sønder Allè 36 og koster 
blot 36 kr. i måneden. Det andet ligger i Helsingforsgade.

1910’erne

De karakteristiske dobbelthuse  
på Marienlund og Dr. Margrethes vej  
i Aarhus bliver Hustømrernes første  

byggeri og også den første opgave med 
en mangeårig samarbejdspartner:  
Arbejdernes Andelsboligforening.  

Marienlund er også deres første byggeri. 
Dobbelthusene bliver opført  

i årene 1919-1927.

Love for selskabet.

Regning fra august 1919 – få måneder efter  
stiftelsen af virksomheden.



Det var bestyrelsens originale underskrifter, der var 
på aktiebrevene. Aktierne kunne godt skifte hænder 
og ejerforholdene blev så skrevet op inde i brevet. 
Aktien kunne dog kun afhændes ”til selskabet eller 

et medlem af Tømrernes Fagforening i Aarhus”.

DEN FØRSTE FORMAND  
– STIFTEREN JENS PERREGAARD 
At Hustømrerne A/S i det hele taget ser dagens lys, skyldes især  
én meget driftig og ambitiøs mand: Jens Perregaard (1880-1953), 
der er den første forretningsfører og formand i Hustømrerne.

Perregaard bliver født i 1880 på Holstebroegnen, som søn af en 
landmand. Men det stille liv på landet tiltaler ham ikke, så han flytter 
snart til Aarhus for at gå i tømrerlære, hvor han får svendebrev i 1901. 
Han læser hurtigt videre og kan i 1906 kalde sig bygningskonstruktør.
Da han melder sig ind i Hustømrernes Fagforening bliver det  
starten på en lang og initiativrig karriere. Efter 2 år, og blot 30 år 
gammel, bliver han næstformand, efterfulgt af kassererposten og  
i 1915 foreningens formand. Men Perregaard er også meget aktiv  
i fagbevægelsen og man kan være helt sikker på, at han har noget 
at sige på møderne. 

I 1918 begynder hans initiativer for alvor at bære frugt, da han etab-
lerer Hustømrernes Stiftelse og Enkekasse – en fond der opkøber 
ejendomme, der tilgodeser byens tømrere og tømrerenker.  
Allerede i 1919 er Perregaard igen en central figur, da han er med til at 
stifte Aarhus’ ældste boligforening, Arbejdernes Andelsboligforening. 

Personligt har Perregaard en meget direkte facon og hans åben-
mundethed får ham mere end en gang i vanskeligheder og han 

bliver endda smidt ud af Socialdemokratiet i en periode.  
Hvorvidt Perregaard er tømrer eller arbejdsgiver, kan hans om- 
 givelser godt blive i tvivl om og det er en indre konflikt, der følger 
ham hele livet. 

I Hustømrernes protokoller mærker man tydeligt ånden af  
Perregaard. Som da det på et bestyrelsesmøde i Hustømrerne  
i 1919 kommer til en diskussion om akkordregnskaber ifm. byggeriet 
på Skovbakken. Svendene går og murer lidt i krogene over, at lønnen 
ikke er højere end normalt, når man nu har lavet et kooperativ.
Til postyret svarer en arrig Perregaard, at det vrøvl blandt svendene 
”ikke var så underligt, når man ansatte nogle skvadderhoveder til  
at arbejde sammen med fornuftige folk!”.
Perregaard bliver derefter bedt om at føre et pænere sprog og  
ikke bruge udtryk som ”skvadderhoveder”.

Perregaaard er en mand der har fingrene i alt. Han er den type 
personlighed, der både fascinerer og forfører og uden hans  
imponerende initiativer, ville Aarhus ikke være det samme.  
Men på trods af utallige ideer og en fantastisk virkelyst, bliver han 
ikke anerkendt ved sin død i 1953 – der var ingen røde faner eller 
fremmødte partifæller ved begravelsen.

Jens Perregaard kommer i 1908 tilbage til Aarhus  
og spiller i de følgende ca. 20 år en betydelig rolle 
for Hustømrernes Fagforening, Hustømrerne A/S, 

Stiftelsen, Arbejdernes Andelsboligforening og  
Socialdemokratiet i byen.

Hustømrernes stiftelse – det allerførste byggeri.

Aktiebrev nr. 3.

Den første bestyrelse med Perregaard i midten.

1910’erne



1920’erne

Hustømrerne etablerer meget hurtigt et sangkor. Det er en aktiv flok  
af medarbejdere, som både synger internt i virksomheden og som 
underholdning ved arrangementer.  
Koret nævnes jævnligt i forretningsprotokollerne og bevilliges en  
del penge igennem årene. Koret er aktivt helt op i 60’erne.

Som kooperativ har Hustømrerne A/S fra starten et naturligt fokus på den 
gode medarbejdertrivsel. Man organiserer bl.a. arrangementer og udflugter for  
medarbejderne. En af dem går til det dengang eksotiske Ørnereden i Aarhus 
syd. I referatet fra bestyrelsesmøde i maj 1921 står der:

”Det vedtages at A/S afholder en fællesudflugt til Ørnereden for de ved A/S 
beskæftigede personer samt deres hustruer”. Turen ”skulle bestå i gratis  
rejse og kaffe”.

REGISTRERINGSNR. 4869 
Dette årti står stadig i opstartens tegn for Hustømrerne A/S og der 
er nok at gøre med at nå til enighed om bestyrelsens sammensæt-
ning og fremgangsmetode.

Den 3. januar 1921 kommer de officielle papirer fra  
Registreringskontoret og A/S er dermed anerkendt og optaget  
i Aktiesel skabsregistret under registreringsnr. 4869.
Der er fortsat meget tætte bånd til Arbejdernes Andelsboligfor-
ening og der bygges rigtig mange bygninger for dem op gennem 
1920’erne. ”Vi betragter AAB som et søsterselskab”, skrives der 
allerede i 1921. Men også til fagbevægelsen er der stadig tætte 
relationer. Da fagforeningens 50-års jubilæum skal fejres, betaler 
Hustømrerne halvdelen af gildet.

Jens Perregaard sidder årtiet ud som forretningsfører i Hustømrerne 
inden han den 17. februar 1930 officielt erstattes af Anders Jensen.

Hustømrerne inviterer til rejsegilde lørdag  
den 10. juni 1922. Anledningen er en fælles fejring 

af flere af Hustømrernes første byggerier.  
Inviteret er hustømrere ”med damer” og aftenen 

byder selvfølgelig også på dans.

Det andet byggeri i Hustømrernes historie er også en samar-
bejdsaffære. Hustømrernes fagforening, som eksisterede en 
del år før Hustømrerne A/S, har i mange år gået med tanken 
om at opkøbe ejendomme for at tilbyde tømrere og enker efter 
tømrersvende en billig bolig – i en tid med ekstrem bolignød  
i byerne. 

I1920 øjner man chancen for både at opføre nye boliger og  
give noget arbejde til tømrerne. På hjørnet af Mørksgade og 
Christiansgade i Aarhus ligger der en byggegrund, som tilhører  
Socialistisk Ungdomsforening, der vil afhænde grunden. 
445.000 kr. kalkuleres byggeriet til at koste og det skal bestå  
af ti 2-værelses-, ti 3-værelses- og ti 4-værelseslejligheder. 

Byggeriet skal også være en jubilæumsmarkering – en bygning 
til fejring af Hustømrernes fagforenings 50 års jubilæum. For at 
nå at få bygningen færdig til tiden, bliver der arbejdet særdeles 
intenst fra april til oktober 1921. Siden kendes bygningen mest 
som “jubilæumsbygningen”.

Hustømrernes forretningsproto koller fortæller om stort og småt 
 igennem tiderne og mange lidt pudsige historier, der vidner om tidligere  

og anderledes tider. I første protokol står der fx fra september 1921: 

”Vi har haft det uheld, at en skibsladning splitved paa 8000 fod er gået til bunds 
i den stærke storm. A/S lider ikke direkte tab, da lad ningen var forsikret,  

men derimod et indirekte, da det vilde have skaffet en hel del arbejde”.



1930’erne

Hustømrerne har bygget på Aarhus Universitet af mange 
omgange. En af de tidlige opgaver var på Biologisk institut. 

Hustømrernes byggede også en del for private, og  
hvor der de første år var mere solidaritet forbundet med 
byggerierne, er man i 30’erne blevet en mere traditionel 
virksomhed, som giver tilbud på det meste. I 1935 bygger 
man fx et privat blokhus i Hørhaven ved Aarhus. 

”Solgården” er endnu en af de lokale boligforeninger,  
som Hustømrerne samarbejder med. Her er det række-

huse i Åbyhøj, som Hustømrerne er med til at bygge.

Hustømrerne bygger i starten af 30’erne på  
Stefanshjemmets kvindeafdeling, som bliver indviet 
i 1932. Stefanshjemmet er stedet for de trængte, og 

dækker både sygepleje og et åndeligt, kristent virke.
Det gør indtryk på Hustømrerne at bygge for de svage  
i samfundet, og i jubilæumsskriftet for Hustømrernes 

25 år, skriver de:
“Selvom vi kan synes at vi pukler løs dag efter dag, så 
mon ikke de fleste af kammeraterne, som var med i 

arbejdet på Stefanshjemmet, har faaet et andet syn paa 
det daglige Pukleri, naar de kom til at tænke på dem, 
der skulle tage disse bygninger i Brug, og paa dem 

der boede i de andre Bygninger, der hører til Stefans
hjemmet – Menighedshjemmet for kronisk syge.”

I 1933 er den gennemsnitlige
timeløn 1,81 kr.

EN DIREKTØR MED KARAKTER  
– ANDERS JENSEN 
Anders Peter Kold Jensen (1898-1969) har været nogen tid  
i Hustømrerne, før han af bestyrelsen vælges til både formand  
og forretningsfører den 17. februar 1930.
Han overtager et firma, som stadig er nyt og hvis voksende  
omsætning og stigende antal ansatte, kræver en mere fast ledelse  
og struktur. Selvom det ikke umiddelbart ligger i kortene, bliver  
han med 38 år den længst siddende direktør i Hustømrerne.

Der hersker hurtigt respekt omkring Anders Jensen. Han er hurtig, 
skarp og gør altid tingene ordentligt. Men hans personlighed og 
ledelsesstil fremstår noget hård. Han er ikke sådan en, man lige 
siger imod. 

Men de naturlige, økonomiske op- og nedture i en tømrervirk-
somhed tærer også på forretningsføreren. De sidste par år kører 
han hjem til frokost hos sin kone og en dag kommer han ikke tilbage. 
Han er alvorligt syg og dør kort tid efter.

Der er mange fortællinger og erindringer om Anders Jensen fra 
vidner og forretningsprotokoller.

En gammel ansat beskriver: Hver torsdag så man Anders Jensen, 
for der kom han med lønningskronerne i en skoletaske. Han tog 
et bundt sedler og man skulle give tilbage, hvis man ikke havde 
det præcise beløb. Det var vigtigt for ham at dele pengene ud selv 
og se svendene. Han havde en fantastisk hjerne og kunne regne 
lynhurtigt i hovedet. Han tog selv med på byggemøder. Her regnede 
han også i hovedet. Man stolede på ham i byen og i banken.
Det siges også, at han skrev sine beretninger til generalforsam-
lingen på bagsiden af en bagerpose.

I 1934 bevilliges Anders Jensen en cykel til det daglige arbejde og 
først i 1945 får han firmabil.

Hustømrerne havde engang en opgave på rådhuset, hvor toppen af 
tårnet var ved at falde af. Kranen var ikke opfundet, så det var med 
trappestiger og elevator. En svend spurgte Anders Jensen, om de 
ikke skulle have faretillæg, hvortil han kækt svarer – Hvis I falder 
ned, så har i jo ikke brug for det.

Anders Peter Kold Jensen.Antallet af personer ansat i Hustømrerne svinger, som i  
de fleste tømrervirksomheder. I 1934 er der mellem 34 og 

60 ansatte, men allerede i 1938 er det tal vokset til 80. 

Stefanshjemmet.



1940’erne

Det er ikke så dårligt at kunne
invitere til fest her mod slutningen
af krigen. Hustømrerne klarer sig
godt igennem og fejrer 25 års
jubilæum med bravur.

HUSTØMRERNE HOLDES FRI FOR TYSKERARBEJDE
2. verdenskrig forandrer hverdagen for alle, også Hustømrerne.  
I forretningsprotokollen kan man bl.a. læse, at man fik anmodning 
om at stille med mandskab til oprydning efter evt. luftangreb.

Men der er også arbejde under krigen. Fx skulle der bygges et væld 
af barakker – en opgave som et separat sjak hos Hustømrerne 
bliver sat til at lave. Opførelsen af Aarhus Rådhus giver også 
arbejde, da der går rygter om, at Hustømrerne lægger det smukkeste 
parketgulv. Tønder forsamlingshus følger efter – de vil have et gulv 
magen til.

Det betyder meget for selvfølelsen, at man aldrig udfører arbejde 
for tyskerne og et sted i protokollen, lyder der en dybfølt tak til 
forretningsfører Anders Jensen for at han holdt Hustømrerne  
fri for tyskerarbejde.

Efter krigen spørger mange efter arbejde. Det er folk, der har  
lavet en masse for tyskerne under krigen, men nu er det jo slut.  
Der kommer godt gang i boligbyggeriet og så kører butikken for 
alvor igen. 

Hustømrerne laver i mange år bl.a. stemmebokse til kommunens 
mange stemmepladser. Det arbejde indebærer også at spidse 
blyanterne, så alt var klar til afstemning. Lige efter krigen er der 
mange, der vil vide hvad folk stemmer. Nogle sidder endda med 
kikkerter og lurer. Derfor skal Hustømrerne også tape vinduer til  
og sikre boksene mod øjne udefra.

Hustømrerne er både med til at bygge selve rådhuset og lægge det ikoniske 
sildebensgulv. Her ses billeder fra opførelsen af rådhushallen. Det er et stort 
og langsommeligt arbejde, hvor alt skal hejses op. Hustømrerne sætter
sågar klokkeophænget og urskiven op.

Nedlæggelsen af rådhusgulvet og gulvet som det ser ud i dag. 
Hustømrerne servicerer stadig gulvet. Stavene i sildebenet er  

af moseeg – en sjælden vare efterhånden. 

En barak lig dem  
som Hustømrerne 
opsætter over
hele landet under 
krigen.

Hustømrerne er med til at bygge 
Amtsgården, som bliver indviet i  
april 1943. En amtsgård fungerer, 
frem til nedlæggelsen af amterne, 
som hovedsæde for amterne. 

Gulvet på rådhuset er en gennem-
brudsopgave for Hustømrerne.  
Man laver selvfølgelig derfor en 
reklame, der slår på evnerne  
indenfor parketgulve.

Hustømrerne bygger mange af de ikoniske ”finnehuse”, 
som ligger I Aarhus NV. Husene bygges som resultat af 

boligmanglen efter krigen, men bliver hurtigt populære 
på grund af deres hyggelige og farverige nordiske stil. 

Husene bliver sågar bygget af træ fra Finland. 



1950’erne

Svendeklubbens vedtægter.

Tegning af  
”Rytterparken”,  
opført 1949-1952 til  
Arbejdernes Andels  
Boligforening.

SVENDEKLUBBEN  
– MÅSKE DEN ÆLDSTE I DANSK HISTORIE 
Der er møde i Folkets Hus den 10. marts 1948, da der fra flere sider 
er rejst et ønske om oprettelse af en svendeklub og en sygefond. 
Det fremgår af side 1 i Svendeklubbens forretningsprotokol i 1948. 
Svendene føler ikke, at hjælpen fra statens sygekasse og fagfor-
eningens sygehuse er tilstrækkelig.
Det falder ikke helt i forretningsfører Anders Jensens smag.  
Han synes, at man gør meget som kooperativ virksomhed, eftersom 
det er muligt at købe aktier i firmaet. Men forslaget går igennem og 
dermed er der skabt et internt forum, hvor mere end blot sygesikring 
kommer på dagsordenen.

Svendeklubben bliver en ”faglig klub” – et sted hvor svendene 
bliver hørt og formålsparagraffen lyder: ”At virke for medlemmernes 
faglige, økonomiske og andre interesser”, for man betalte såmænd 
kontingent og var medlem af klubben.

Klubben har altid talt tømrernes sag, men den rummer også et stort 
socialt aspekt og i dag står klubben som afsender på flere sociale 
aktiviteter for medarbejderne. Navnet er ændret til Medarbejder-
klubben, da den er alles klub og alle er velkomme på ture og til 
julefrokost. Der var tradition for at danne klubber i byggebranchen  
i 1950’erne, men Hustømrernes svendeklub er højst sandsynligt 
den ældste af tømrerklubberne i dansk historie. 

STILLE OLUF OG BETTE TOM  
– MAKKERPAR I OVER 40 ÅR
Oluf og Tom kender hinanden fra små og starter også næsten 
samtidig i Hustømrerne. Tom bliver ansat gennem sin svigerfar 
Selmer Skødt, som allerede er ansat og Oluf starter som lærling  
i 1952 – på en tirsdag. Anders Jensen var nemlig lidt overtroisk  

og mente ”at hvis man startede en mandag, så blev man ikke længe 
i et firma”. Begge bliver i Hustømrerne i over 40 år.

Tiden er en anden dengang. 
Der er formiddagskaffe/øl og eftermiddagskaffe/øl. Selvom det ikke 
er velset, så tager man ofte en øl. Nogle sætter sig til at drikke om 
eftermiddagen, og kommer aldrig hjem. Det sker for en tømrer, der 
falder i søvn over eftermiddagsøllen. Da hans makker møder ind 
næste morgen kl. 6.00, vågner han og udbryder ”du var sgu længe 
om at komme med de øl”. 

De første telefoner man får, vejer adskillige kilo og skal transpor-
teres med rundt. De er brugte og stammer formentlig fra militæret.

Der findes ikke elektriske måleapparater eller moderne udstyr.  
Skal der måles noget op, farver man en snor godt til med kridt  
og bruger den til at afmærke med.

Det er en glæde at få den første elektriske rundsav. Der bliver også 
råd til en spiralskruetrækker, men det er ikke velset af fagforeningen, 
som mener, at det er ukollegialt overfor de firmaer, der ikke har råd. 
Der er langt færre kontorfolk og byggeledere i forhold til i dag.  
En sjakbajs havde mange kasketter på og arbejdede både som 
tømrer, bestiller materialer og passer tidsplanen. Der holdes øje 
med, om man er medlem af en fagforening. Det handler nu lige så 
meget om at kende folks fødselsdag, så fødselarens kunne give en 
kage eller en bajer. 

Tom bliver kaldt Bette Tom, måske fordi han er lidt ”bette” i det, 
men også fordi han fik jobbet via sin svigerfar, en af de rigtig gamle 
tømrere, som var med til at ligge det berømte rådhusgulv.  
Tom kaldes derfor også ”bette”, set i forhold til sin svigerfar, som 
var gammel i gårde. Oluf bliver kaldt Stille Oluf, fordi mange mener, 
at han virker så stille og rolig i det. Men dem som kender ham over 
et par øl ved, at det ikke gælder i alle henseender.

 I 1952 lander en fan-
tastisk snedkeropgave  
på Hustømrernes bord:
Indretning af et vindfang
til Aarhus domkirke.
Hele vindfanget bliver
udført i massivt egetræ.
Alt træet bliver udvandet
med oxalsyre og bonet
med bonevox.

Der var mange brandfarer i datidens 
skurvogne. Her ses Oluf i et af de første 
år af hans tid i Hustømrerne A/S.

Oluf modtager i 1996 Den Kongelige
Belønningsmedalje, samme dag som han
stopper endegyldigt i Hustømrerne.Bette Tom.

Det gamle værksted i
Herluf Trollesgade med
materielgård. Hustømrerne
ligger på Trøjborg indtil man
flytter til Katrinebjergvej
i slutningen af 60’erne.

Aarhus kommunehospital
har Hustømrerne gået på
igennem årtier.  
Fra store renoveringer til  
små serviceopgaver.



TRE GENERATIONER AF HUSTØMRERE
Tømreren Robert Hansen kommer til Aarhus fra Skagen i 1950’erne 
med sin kone og søn Valdemar, hvor han ansættes i Hustømrerne. 
Robert bliver i daglig tale kaldt ”Mister”. 

Sønnen Valdemar bliver også udlært tømrer og starter hos  
Hustømrerne. 

Han er en dygtig og fremmelig tømrer, der er sjakbajs for flere sjak 
på samme tid. Han kan være lidt hård i filten, men er altid ordentlig 
og punktlig. 

Senere bliver han fagforeningsmand samtidig med, at han er 
medlem af Hustømrernes bestyrelse. Valdemar bliver kaldt ”Valle”. 
Han bliver gift og får to sønner, hvoraf den ene, Max, bliver lærling 
og senere tømrer i Hustømrerne. Ligesom sin far er han en driftig 
person og bliver hurtigt sjakbajs og siden konduktør.

1960’erne

Stakladen er en fantastisk opgave med opbygning af 
sirlige spær fra bunden. Stedet skal bruges som fest- og 
samlingssal, som en del af Studenternes Hus på Aarhus 
Universitet. På sagen går et legendarisk sjak: Oluf Jensen 
kravler på spæret, Øjvind Jensen står på stigen og  
Valdemar Hansen står og kigger op. Øyvind og Oluf gik 
under kaldenavnet ponyerne. De var et fast makkerpar.

Lis Bøjlund Jensen bliver den første kvindelige ansatte  
i Hustømrerne A/S i en stilling som kontorassistent.  
Hun er i virksomheden i over 10 år, og oplever bl.a. 
flytningen til de nye lokaler på Katrinebjergvej.  
Lis’ svigerfar var ingen ringere end forretningsfører  
Anders Jensen. Hun gav ham skylden for hendes  
afgang fra Hustømrerne – hun syntes han var blevet  
for nærig med lønnen. 

Et team af hustømrere til fodbold  
på Dalgas Avenue i Aarhus. 

Svendeklubben på en tur til  
Sverige ved Sankt Hans i 1965.

På Frydenlund bygger Hustømrerne  
1100 lejligheder for 4 boligselskaber. 

På byggeriet Klostervangen udfører Hustømrerne
inventar og snedkerarbejde. Her er Klostervangen 
foreviget på tegning med den nuværende AAB 
administration i forgrunden.

Nyt boligbyggeri i 60’erne, her for HOTRA,  
på Rundhøj i Højbjerg, Aarhus.

Rejsegilde over lægeboliger ved  
Amts sygehuset i Aarhus i 1965.  
Længst til venstre ses Anders Jensen  
og i arbejdstøjet længst til højre er  
det sjakbajs Valdemar Hansen.  
Anders Jensen dør 4 år efter.

I 1968 kommer en længe ventet flytning til 
større og bedre rammer. Man erhverver en
grund på toppen af Katrinebjergvej og byg-
ger ny administrationsbygning og værksted.

Datidens såkaldte afbindingsplads, fungerer 
både som tømmerhandel og værksted, hvor 
lokale håndværksvirksomheder kommer for 
at forarbejde træ. Der er sågar en skurvogn,
som ses i kanten af billedet.

Jens Lind, også kendt som Guldfasanen, og hans makker 
Carl lægger i en periode gulv i en aula på Frydenlund

skolen i Aarhus. Arkitekten på opgaven er ikke tilfreds og 
kræver brædderne pudset. Det er et komplekst arbejde, 

der kræver en stor og meget uhåndterlig håndpudse
maskine. Her finder Guldfasanen dog på en effektiv 

løsning: Han medbringer sin søns legevogn, spænder 
pudsemaskinen foran, sætter sig i vognen og kan  

mageligt køre gulvet over indtil arkitekten er tilfreds. 



1970’erne

Johan Rasmussen.

Hustømrerne tager fra starten ofte på udflugter, 
og ofte må man medtage ledsager. Et par gange 
går turen helt til Sverige med Grenaa-Varberg 
ruten. På en tur til Sverige i 70’erne bliver delta-
gerne så beduggede på sejladsen, at et par ved 
ankomst til Aarhus i ren begejstring kaster sig  
i skulpturbassinet, ”Agnete og havmanden”,  
på Park Allé.

Vinduesudskiftning Skanderborgvej.70’ernes nye logo.

En del af et sjak i gang på Elsted skole.

Tilbage midt i 60’erne fremsættes ønske om 
overgang til 14 dages aflønning. Det lægges 
selvfølgelig ud til afstemning. Det bliver dog 
først effektueret i 70’erne.Plejehjemmet Tranbjergvænget.

Hustømrerne finder et glimrende forrenings-
område i produktion og opsætning af plastvin-
duer. Disse bliver populære efter energikrisen i 

1973/74. I 1976 har man fx en ordre på 3000 stk.

Hustømrernes 60 års jubilæum bliver  
fejret på behørig vis i Aarhus Kongreshus  
på fødselsdagen den 10. maj.

PUDSIGE PERSONLIGHEDER GENNEM TIDERNE 
Der har været nogle fantastiske personligheder i Hustømrerne 
gennem årene, hvilket har givet anledning til mange øgenavne, der 
på kærlig vis fortæller noget om personen. Her er et lille udpluk:

Guldfasanen: Jens Lind bliver kendt som Guldfasanen, fordi han 
var jæger og engang fandt nogle forfrosne, halvdøde fasaner på en 
jagt. Da han tager dem med hjem foran kaminen, bliver de levende 
igen. Næste dag siger en kollega til ham: ”Jens – det er jo de rene 
guldfasaner, du har fundet der”.

Ejnar Middelfart: Ejnar Nielsen bliver kaldt Middelfart, fordi han 
havde arbejdet på Lillebæltsbroen. Han er en gavmild mand, der 
giver lidt til højre og venstre, selvom han ikke altid har pengene. 
Ejnar er lidt hurtig i vendingen, da han arbejder på Rundingen i 
Aarhus, hvor en nærgående arkitekt bag projektet kommer forbi. 
Tømrersvende kan som bekendt ikke lide at blive kigget over 
skulderen og Ejnar bliver da også træt af forstyrrelsen og udbryder 
noget i stil med: ”I må tegne og fotografere det bagefter”. Efter 
hans mening var der jo ikke noget at se, før det hele var færdigt. 

Førsteelskeren: Det er kælenavnet til Frode Jensen, da en del  
af hans arbejde er at bygge indlæg til skuespillerindernes barme 
på Århus teater.

Sandalsnedkeren: Bent Andersen bliver kaldt sandalsnedkeren,  
da han går i sandaler i alt slags vejr.

De vilde og stærke: Det er tilnavnet til Svend og Viggo, der 
arbejder hårdt som konduktører for den nye afdeling i Aalborg.

FORMAND OG SOCIALDEMOKRAT – SANGER JOHAN
Johan Rasmussen er en af de mange farverige personligheder 
og i bedste betydning lidt af en original. Han starter som lærling i 
Hustømrerne, og ender som bestyrelsesformand. Johan brænder 
for det kooperative og giver ofte, for ofte efter bestyrelsens 
mening, en økonomisk håndsrækning til andre kooperative hånd-
værksvirksomheder i krise. 

Et af hans kælenavne er ”Sanger Johan” på grund af hans ledende 
rolle i Hustømrernes sangkor. Derudover ses han ofte med en 
højt værdsat transistorradio, hvor han lytter til klassisk musik og 
tit bryder ud en arie. Johan er ikke bange for at lave lidt skæg og 
ballade og hans personlighed gør ham vellidt blandt kollegerne. 

Der eksisterer en kendt og sand historie om Johan fra hans læretid 
i Hustømrerne. I forbindelse med at der skulle hejses tømmer op til 
rådhusets tag, bliver Johan sat til den klassiske lærlingeopgave:  
at passe den svungline, som forhindrer grej i at svinge, når det 
hejses op. Det er en simpel opgave, men den keder Johan, som 
derfor vikler linen om foden og lukker øjnene for en stund. Kort 
efter vågner han ved, at han flyver til vejrs ved rådhuset.

I 70’ernes boligmangel udvikler iværksætteren Niels Stellan 
Høm et koncept med typehuse-sæt til en billig penge.  
Konceptet bliver en stor succes og Hustømrerne har 3 sjak, 
der ikke bestiller andet end at køre rundt og sætte huse op.

I 1972 er Hustømrerne med til at bygge 
Skjoldhøjkollegiet i Brabrand. Kollegiet er 
et helt lille samfund i sig selv med Brugs, 

børnehave, bar og flere sportsklubber.

I 70’erne trænger man til fornyelse, da firmaet er trængt, ikke kun på økonomi.  
Formand Johan Rasmussen tegner derfor et logo til Hustømrerne. Tanken falder naturligt  

på et hus som motiv. Farven er først rød, for Johan er inkarneret socialdemokrat.  
Men det mener nogen bliver for voldsomt, så kompromiset bliver et orange logo.



”SPØRGE JØRGEN” REDDER HUSTØMRERNE

Jørgen Hansen er født 10. september 1941 i Frederikshavn og får 
svendebrev som bygningssnedker hos Snedkermester Kaj Sørensen, 
Damvej 10 i Frederikshavn. Han kommer til Aarhus i 1962 som soldat 
på Langelandsgades kaserne, men bliver hjemsendt i 1963.  
Det står i stjernerne, at han skal være snedker og året efter ansættes 
han hos Tømrermester Withen. I 1968 stifter Jørgen bekendtskab 
med Hustømrerne, da han ansættes til snedkerakkorden på  
Høgevej og seks år senere er han spjældkonduktør i Hustømrerne.

Fra starten af lægges der mærke til hans talegaver og hans evne  
til ikke, at lade en sag gå uforrettet hen. Han får øgenavnet  
”Spørge Jørgen” allerede i hans første år. Jørgen bliver konstitueret 
direktør i 1982 – i en tid hvor Hustømrerne A/S er i dyb økonomisk 
krise. Faktisk er man konkursen nær og første opgave for den nye 
direktør bliver at sikre Hustømrernes fremtid. 
Her kommer den kooperative evne og vilje til samarbejde virk-
somheden til gode. Jørgen Hansen tager til møde hos den lokale 
kooperative virksomhed Jord og Beton (i dag JORTON A/S) for  
at finde finansiering. Det lykkedes på den måde, at Hustømrerne 
bliver en del af Jord og Beton. Dermed redder Jørgen Hansen 
Hustømrerne A/S fra en konkurs.

I årene efter bygger han en særdeles solid virksomhed op, som står 
stærkt på både entreprise- og servicearbejde. Han forstår, at udvikle 
forretningen efter markedsforholdene.

Jørgen Hansen har altid været en utrolig aktiv person og fra en  
alder af 19 år sidder han i et væld af bestyrelser og gør det stadig.  

Man tænker på ham, som en mand der altid er med, hvor der sker 
noget: Fagforeningen, Socialdemokratiet, Brugsen, FDF,  
Det kooperative fællesråd, Erhvervskontaktudvalget, Foreningen  
for bedre bykultur mfl. Men i den grad også som en mand der  
byggede en virksomhed op – fra krise til succes.

NORDJYLLAND EROBRES  
MED EN AFDELING I AALBORG

I november 1988 går der i byggekredse i Aalborg rygter om, at  
en stor kooperativ koncern er i store økonomiske vanskeligheder, 
heriblandt en tømrervirksomhed.

Det ser Hustømrernes bestyrelse som en mulighed for at få en 
samarbejdspartner i det nordjyske. Så direktør Jørgen Hansen  
kører nordpå til Tømrernes Andelsselskab. Han får dog hurtigt  
det svar, at man ønsker at starte en ny tømrervirksomhed selv.  
Men han henvises til to funktionærer, som ledelsen ikke mener,  
der er plads til – og dem må Jørgen Hansen da gerne snakke med!

Efter en fornuftig snak med Svend og Viggo samt et par dages 
betænkningstid, accepterer de. Det er med til at lægge grundstenen 
til Aalborgafdelingen, der i starten låner lokaler hos den kooperative 
virksomhed Blikas på Karl Skogavej. 

I dag er Aalborgafdelingen Hustømrernes næststørste og en  
velkendt spiller i det lokale erhvervsliv.

1980’erne

80’erne byder på over 40 sager, bl.a. på en stor 
renovering af Bispehaven, for Boligselskabet

Præstehaven. Her ses Bispehaven som den så  
ud, da den blev opført i midt 70’erne.

Et sjak fotograferet ved en renovering af  
Rytterparken i Århus. Det er næstsidste dag 
på byggepladsen og humøret er derefter. 

Reklame for den nye glarmesterafdeling  
i Aarhus, som starter i 1986.

Sjak fra opgave på Græsvangen i Tilst, Aarhus. Et veloplagt sjak poserer på byggepladsen 
”Skelagerparken” i 1985.

Jørgen Hansen.

Snedkeriet i Aarhus som det ser ud i 80’erne  
og til dels stadig i 2019. René er trofast  
maskinsnedker den dag i dag.

Efter en storm i 1981 ødelægges Aarhus  
Svømmestadions friluftsbad. I 1986 er Hustøm-
rerne med til at bygge en rigtig svømmehal.

I 1985 skal teatersalen i Tivoli Friheden  
ombygges. Det er langtfra den første opgave
Hustømrerne har i det aarhusianske tivoli.

Erik Nedergaard foran ved det første Skejby
hospital, som han og Hustømrerne er med til
at bygge. Erik bliver adskillige år i Hustømrerne
og er tillidsmand fra 1994 til 2012.

Det første store byggeri i 
Aalborg afdelingen er en 

kæmpe saltlade, der opføres 
for Aalborg kommune i 1989. 
Det bliver begyndelsen på et 

langt samarbejde.



Hustømrerne laver rigtig meget på Aarhus Universitet i løbet 
af årene. I 1990’erne bygges der meget nyt på universitetet 

bl.a. hele Nobelparken og Teologisk Fakultet. 

Aarhus Universitet.

EN FOND FOR MEDARBEJDERNE
Den 10. maj 1994 fejrer Hustømrerne 75-års jubilæum med manér. 
Virksomheden går godt og der er penge i kassen.  
Ledelsen foreslår derfor bestyrelsen, at der på jubilæumsdagen 
oprettes en støttefond for medarbejdere og tidligere medarbejdere 
i selskabet. 

Fonden skal fungere som en hjælp og anerkendelse til de mange 
svende, som arbejder og har arbejdet i Hustømrerne.  
Der indskydes en startkapital på 405.000 kr. 

Fonden er på alle måder et meget kooperativt og ansvarligt  
initiativ, eftersom langt størstedelen af Hustømrernes aktier ligger 
hos medarbejderne selv og den gamle tradition med aktiebreve 
videreføres nu på moderne vis. 

Medarbejdere med en samlet anciennitet på 5 år bliver automatisk 
medlem af fonden og efter 10 år udbetales der en årlig understøt-
telse. Medlemsskabet er livsvarigt og fonden tæller i dag mange 
pensionister. Medarbejderfonden er netop fyldt 25 år. 

Nobelparken, Aarhus Universitet. Nobelparken, Aarhus Universitet.

1990’erne

De kooperative  
virksomheder  

hjælper hinanden 
lokalt, og fx har  

Hustømrerne flere 
samarbejder med AOF.
 AOFs hovedbygning i 

Aalborg i Kayrødsgade 
renoveres af flere

omgange i 1990’erne.

Hustømrerne 
opfører flere svøm-
mehaller i Aalborg, 

bl.a. Haraldslund 
svømmehal, som 

man også servicerer 
flere gange siden.

Den smukke ind-
gangsdør til Aalborg 
Historiske Museum, 
blev snedkereret i 
Aarhus og monteret 
af Aalborg svende.

Et stærkt sjak på
toppen af Aarhus 

Kommunehospital.



Gode traditioner for farverige fester
MED HJEJLEN PÅ SILKEBORGSØERNE
Tidligere var festerne næsten altid med ledsager. Men det 
forhindrede ikke hustømrerne i at give den alt hvad den kunne 
trække. På en tur til Silkeborg i 1970’erne skulle en lotteri-
vinder vise sin gevinst, et såkaldt Blitza sæt. Men idet han 
forsøger, at åbne sættet ved at stemme låget mod Hjejlens 
klaver, skvulper det ud over klaveret og sætter en øjeblikkelig  
stopper for musikken.

Siden er Hjejlen ved at gå på grund med de glade gæster og 
da man endelig når i land, nægter en af deltagerne at følges 
med sin meget beduggede mand.

JULEFROKOSTER
Julen er altid blevet fejret i en eller anden form i Hustømrerne. 
Den første rigtige hustømrer julefrokost finder sted i 1978 
og som altid opstår der hurtigt traditioner. Bl.a. pyntes der i 
Aarhus op til julefrokosten med et særligt værdsat klenodie, 
der findes frem hvert år, når festen afholdes på værkstedet. 
Også afdelingerne i Aalborg og Aabenraa finder deres egne, 
lignende traditioner.

FEJRING AF 70-ÅRS JUBILÆUM
To hustømrere laver sjov med kollegerne til 70-års jubilæet. 
Direktør Jørgen Hansen vil ikke ofre penge på tøj med logo til 
stor ærgrelse for svendene. De slutter derfor sketchen af med 
at vende ryggen til publikum, hvor logoet for et konkurrerende 
firma, Svend Andresen, står skrevet med store bogstaver. 

FAGENES FEST
Fagenes Fest er en tradition med rødder tilbage til  
2. verdenskrig, hvor arbejderorganisationer arrangerer ven-
skabelige konkurrencer mellem håndværksfagene til fordel  
for velgørenhed. Hustømrerne A/S deltager her i 1992.

Hustømrere har altid været garant for at holde en ordentlig 
fest. I mange år har det også været medarbejderklubbens 

fortjeneste, da den sørger for et fast budget samt tovholdere 
til festerne. Her følger et par festberetninger.

Jørgen Hansen holder tale.

Fagenes Fest.Fejring i værkstedet, 1990’erne.



2000’erne

Gunnar og Egon. 

Efter 23 år skal Hustømrerne A/S have 
en ny direktør. For at sikre et optimalt 
skifte bliver John Svane Hansen kørt  

i stilling i ½ år, inden han formelt  
overtager posten som direktør. 

Med åbningen af 
Aabenraa afdelingen 
kommer der blod  
på tanden. Man er 
dog bevidst om, at 
det kræver netværk 
at etablere sig i nye 
landsdele.  
Siden bliver filialen i 
København nedlagt.

Søauditoriet i Universitetsparken i Aarhus er en ikonisk  
bygning, designet til at falde ind i de karakteristiske gule  
universitetsbygninger fra 1930’erne og frem.

Direktørskifte.

På en den-
gang lidt fjern 

placering langs 
fjorden i Aal-
borg opfører 
Hustømrerne 
et domicil til

Siemens.
 

Endnu et samarbejde med JORTON,  
på Kløver- og Hvedemarken i Sønderborg,  
om 19 boligblokke. 

Hustømrerne laver mange opgaver på
Aalborg Universitetshopsital Syd og Nord,
og servicerer det stadig.

Nordborg Tangshave er den første opgave 
Hustømrerne udfører i Aabenraa afdelingen, 
endda før det er en rigtig afdeling.

ET AABENRAA TEAM
Efter mange succesrige år i Aarhus og Aalborg viser der sig i 2002 
nye muligheder i Sydjylland, da søsterselskabet JORTON skal 
opføre et stort plejehjem i Nordborg ved Als – og mangler hjælp.  
Da køreturen er lang, går man efter at ansætte lokalt og to tømrere 
melder sig på banen, Gunnar og Finn. Mere pålidelige tømrer-
svende kan man ikke ønske sig, og de to er fortsat ansat i 2019.

I starten er det småt med pladsen og frokosten indtages i firma bilen. 
Senere låner man lokaler hos JORTON i Lundsbjerg, inden  
man flytter til Rødekro udenfor Aabenraa. Opgaverne kommer  
stille og roligt og afdelingen bliver den solide mindste afdeling  
af Hustømrerne.

MAKKERE SIDEN 2011
”Vi kendte jo hinanden fra tidligere ansættelser, så vi fik hurtigt tag  
i hinanden og vidste, hvor vi havde hinanden. Vi er så vant til at vide, 
hvad den anden tænker. De andre siger bare, at vi er gamle i det, 
men vi har jo de samme værdier og ved hvornår hinanden fik børn, 
hvornår de blev konfirmeret osv.

Jo længere man er her, jo mere føler man, at det er ens firma og 
man hører til. Alle hjælper med at få det til at køre i hverdagen.  
Og der er jo ikke mange håndværksvirksomheder, der bliver 100 år. 
Det kommer ikke af sig selv og vi er meget stolte af firmaet”.

Aabenraa afdelingen. 

I mange år er det en fast tradition, at  
Hustømrerne opfører Univers, der var et 
stort teltarrangement til Aarhus festuge.



2010’erne

Deltagelse i DHL har været en tradition  
i mange år. Man samles i Mindeparken  
i Aarhus, høj som lav, til en hyggelig dag. 

Den dag i dag servicerer man stadig det gulv på Aarhus rådhus, 
som Hustømrerne lagde i 1940’erne. Det foregår stadig med  
stave af moseeg. Kaare og Allan (på billedet) har udført dette 
arbejde i mere end et årti.

Der er mange i Hustømrerne med 10, 15, 25 og  
sågar 50 års anciennitet. Oluf Møberg var beregner 
i Hustømrerne i over 30 år, inden han gik på pen-
sion i 2015. Oluf kunne man sætte uret efter, og 
hans arbejde blev der aldrig sat en finger på. 

En af de mere særlige tømreropgaver:  
Opførelse af det nye Svinkløv Badehotel. 
Billedet viser taget, hvor der, som alle steder 
på byggeriet, bliver brugt traditionelle  
håndværksteknikker.

Hustømrerne har fra starten af haft interesse for det omkringlig-
gende samfund ofte med baggrund i socialt ansvar. I 2010’erne 
arbejder man meget med flygtninge og andre sårbare mennesker 
samt med erhvervssamarbejder, fx Ungdommens Røde Kors.

Hustømrerne har altid haft mange lærlinge. I midten 
af 2010’erne er der flere lærlinge end nogensinde og 

der oprettes en mentorordning for lærlinge, samt unge 
med særlige behov. Ordningen bliver en stor succes, 

som sikrer tryghed for de unge. 

TILLIDSMAND I AALBORG GENNEM 25 ÅR
Jan Madsen ansættes i Hustømrerne i 1993 og bliver tillidsmand efter 
bare 10 måneder og er det stadig ved sit 25-års jubilæum i 2019.

Tilliden til og loyaliteten overfor Hustømrerne har aldrig svigtet. 
Måske fordi firmaet efter hans mening er et sted, hvor der er  
albuerum og plads til forskellighed.

De fleste kender Jan som en person, der siger sin mening og han går 
ikke af vejen for en diskussion, hvis han mener der er sket en unfair 
bedømmelse i en sag. Hans sans for retfærdighed samt loyalitet, gør 
ham meget vellidt og respekteret af sine kolleger. 

Ved siden af tillidsposten er det ”spjæld” arbejdet, der har fyldt mest 
og han har gået som servicemand på et væld af bygninger i Aalborg 
og har i dag en stor og tilfreds kundeskare. Privat er Jan aktiv med 
motionscyklen samt træning af hans schæferhund. Familien tæller  
tre voksne børn, to børnebørn, som han vil gøre alt for. 



Hustømrerne har også sat aftryk i det  
sjællandske og har en kort overgang en  
afdeling i Ishøj. I starten af 2010’erne, er  

man med til at bygge det ikoniske Bella Sky  
i København. Sagen bliver dog styret fra  

Aarhus og Hustømrerne vil nok altid først  
og fremmest være en virksomhed, der er 

forankret i den jyske muld.

2010’erne

SØSTRENE OG JBH GRUPPEN A/S
Kooperative virksomheder har altid handlet om samarbejde,  
både internt i virksomhederne og med andre virksomheder. 

I slutningen af 1980’erne oprettes selskabet JORTON Holding, 
sammen med en nyt søsterselskab; Kooperativet A/S Boligbeton.

De tre virksomheder bliver 100% ejede datterselskaber i selskabet. 
I 2016 skifter selskabet navn til JBH-gruppen A/S for at vise jævn-
byrdigheden mellem de tre virksomheder, der står sammen i en 
stærk og givende konstellation. 

Også i Syddanmark skyder supersygehusene  
frem. I Aabenraa, et stenkast fra Hustømrernes 
sydlige afdeling, bygger man med på det nye 
Aabenraa sygehus.

Bella Sky, København.

At bygge i træ bliver i stigende grad populært 
igen, ikke mindst pga. samtidens mange klima-
udfordringer. I Lisbjerg bygger Hustømrerne 
Danmarks første etagebygninger i træ.

Det var en kæmpe overraskelse og glæde,
da Hustømrerne i 2016 bliver nomineret til
”CSR People Prize” for deres arbejde med
samfundsansvar.

Hustømrerne har sat et stort aftryk på historien 
om de danske supersygehuse. Fire entrepriser har 
man haft på det nye Universitetshospital i Skejby 
ved Aarhus i perioden 2014-2018.

Den i 2010’erne største sag i Hustømrernes
historie bliver vundet med sagen ”Fyrkildevej”
i Aalborg Øst. Som en del af en massiv bolig
helhedsplan skal over 420 boliger renoveres.

En hyggelig spøg eller lidt
godmodig gas er der altid
rum til i Hustømrerne.
Her er det et gammelt
Hustømrerne makkerpar, hvis
”kobberbryllup” bliver fejret.

JBH Gruppen A/S

JORTON A/S
100%

HUSTØMRERNE A/S
100%

A/S BOLIGBETON 
100%



HUSTØMRERNE.DK

Vision
Hustømrernes ledestjerne er et byggeri af  

til stadighed bedre kvalitet og et højere image, 
udført med en ansvarlighed, som samtidig 

stræber efter at gøre samfundet bedre.


