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Krisen gjorde  
os bedre

Dette Mester & Svend 
distribueres i 

23.975 eksemplarer

Avisen for tømrer- og snedkersvende – og deres mestre 
 23. årgang – Nr. 5 – 10. oktober 2016

Scan koden og hent app’enHent f.eks. ScanLife til din smartphone og scan denne QR-kode.

Scan og køb 
– App fra Carl Ras, gør det nemt at være tømrer!

Den gav os mere godt håndværk frem for store biler og endnu større armbevægelser. Men vi skal stadig uddanne os og inspirere hinanden gennem arbejdet, mener tømreren Casper Kjerumgaard
ddetddet, 

Læs side 10

Annica ser nye  
veje for vækst 
Alle vil gerne kapre nye kunder, men hvordan gør man sig mere synlig, når konkurrencen er hård? Det har tømrer-mester Peter Holm sjældent tid til at tænke over i en hektisk hverdag, men nu har han fået uventet hjælp fra Roskilde Universitet.

Læs side 4

Sådan undgår du  
en shitstorm

En shitstorm kan få stor betydning for både små og store virksomheder. Det handler om at være på for-kant, lyder det blandt andet fra direktø-ren for shitstorm.nu.

Læs side 38

Gul og Godkendt
Seks danske medier, som er konkur-renter i hverdagen, har indledt et usæd-vanligt samarbejde om test af varebiler. 

Læs side 30

Danske håndværkere genopbygger i Nepal
Med dansk genbrugs-værktøj og erfar-ne hænder får de lokale håndværkere i Belhi hjælp til at rejse deres sammen-styrtede huse.

Læs side 8

Din kontakt til tømrer- og 
snedkersvende samt deres mestre

phone og scan denne QR-kode.

Side 12

Bomstærkt limtræ af bøgetræ

Flexwood er først i Danmark med det tyske limtræsprodukt BauBuche – dobbelt så stærkt som almindeligt limtræ og finish som møbeltræ

Af Louise Skjellum Strøbech

Limtræ bliver normalt produceret af gran- og fyrretræ, men tyske Pollmeier har nu udviklet limtræsbjælker af bøge-træ fra skovene omkring savværket i Tyskland. Det nye limtræ hedder BauBu-che, og Pollmeier er angiveligt de eneste i verden, der producerer limtræ af bøg. - Jeg bliver selv mere og mere imponeret af det. Det er mere end dobbelt så stærkt som det limtræ, vi selv laver, og det giver det slanke udtryk, som man ellers kun kan få med stål. Arkitekterne er vilde med det, siger fabrikant og tømrermester Ole Pedersen fra produktionsvirksomheden Flexwood i Nr. Alslev på Falster.Flexwood er blevet udvalgt leverandør af det nye limtræ i Danmark, og laver i samarbejde med kunderne en skrædder-syet forarbejdning af BauBuche-træet på fabrikken i Øster Kippinge på Falster. 

Større spændvidde
Fordelen ved BauBuche er bl.a. træets GL70 styrke. Det betyder, at der kan laves byggerier med stor spændvidde i tagkonstruktionen, der samtidig giver et meget svævende udtryk.  Der kan ska-bes et meget elegant byggeri, hvor det visuelle udtryk kommer i højsædet, og det er kun fantasien, der sætter grænsen for hvordan og til hvad, det nye træpro-dukt kan bruges.
- Tiden er til bæredygtige byggeløs-ninger, hvor det er ægte træ, der er sat i højsædet. Vi vil have autencitet, varme og ægthed ind i vores huse. Vi kan med BauBuche for alvor sætte det visuelle udtryk i centrum, samtidigt med at vi bygger stærke og CO2-venlige løsninger, siger Ole Pedersen.

Stor begejstring
Ole Pedersen fik første gang kontakt med Pollmeiers repræsentanter, da de 

var på charmeoffensiv i Danmark i februar 2014, mens den tyske virksom-hed så småt var i gang med at opbygge produktionsfaciliteterne. - Tyskerne tror virkelig på produktet, og har brugt omkring 100 mio. euro på fabrikken plus 20 mio. euro oveni, for-tæller Ole Pedersen, der var nede og se fabrikken i Tyskland første gang i februar 2015. Her blev han meget begejstret og delte straks sin begejstring med Nova5 Arkitekter, som kort efter bestilte det stærke, tyske limtræ hos Flexwood til Hørsholm Hallen. 
- Træet blev leveret i oktober 2015, så det kan næsten ikke gøres hurtigere, siger Ole Pedersen.

Finish som møbeltræ
Nova5 Arkitekter valgte at benytte BauBuche i farven sort til den nye tribu-ne og tv-platforme i Hørsholm Hallen, ligesom bl.a. vinduesprofiler og døre er sorte, så de står i kontrast til de oprinde-lige gule mursten. Og står det til partner og arkitekt maa Claus Gade, bliver det ikke sidste gang, han benytter det tyske limtræ. 
- Jeg syntes, det er et enormt lækkert materiale. Det er et step up i forhold til traditionel Kerto og har en sindssygt flot overflade, hvor man kan fornemme både lamel- og træstrukturen. Hvis jeg kunne få lov at bruge det et sted som synlige spær, ville det være spændende, især fordi det har den her helt særlige finish med en helt anden forarbejdningsgrad. Det er næsten som møbeltræ, det er mere fint og viser det fantastiske liv, der er i træet, siger Claus Gade, der har bygget den nye tribunekonstruktion ovenpå den eksiste-rende, da BauBuche er så stærkt og stift i sig selv, at tribunen ikke skal understøttes særligt mange gange. 

louise@odsgard.dk

Med Baubuche limtræ kan der bygges i så slanke dimensioner, at konstruktionerne ligner stålbyggerier.

BauBuche er et nyt tysk limtræsprodukt af bøgetræ – det er mere end dobbelt så stærkt 

som traditionelt limtræ af gran, fortæller den danske leverandør Flexwood på Falster.

Lagerførende
forhandler af DALOC STÅLDØRE

– et selvstændigt firma i træbranchen
Hvidsværmervej 155 - 2610 Rødovre - Telf.: 4484 1700 - Fax: 4484 6533 - www.krydsfiner.dk

Daloc Branddøre  
– på lager hos  
Krydsfinér-Handelen A/S
S80 er en branddør, som passer til steder, hvor styrke og stabilitet prioriteres. Den  bruges ofte som inder- eller yderdør i kældre, industrilokaler eller parkeringshuse.   

Daloc branddøre model S80  opfylder brandklasse BS-60.Dørene lagerføres med varm-forsinket dørblad incl. karm  (model 21) i modul 9x21 og 10x21.

Venligst kontakt vores salgs- afdeling for yderligere information og få Daloc’s katalog over både brand-, sikrings- og ståldøre  tilsendt.  
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Side 25

 JALAS® 3308 DRYLOCK 
 S3 HRO WR SRB 

 JALAS® 3318 DRYLOCK WIDE  S3 HRO WR SRB 

Se mere på
www.jalas.dk

STÆRKE KAMPAGNE TILBUD HOS DIN LOKALE FORHANDLER!

VANDTÆT OG VI 
MENER DET! 

Samtidig holder alle produkterne i Drylock serien dig ekstra varm, selv på en kold dag når 
vejret er barskt!

Ny generation af slagbits

Milwaukee lancerer nu anden genera-tion af sine Shockwave slagbits, der ifølge producenten er den perfekte løs-ning til professionelle brugere, der har brug for effektivitet og ydeevne, samt en højere holdbarhed med hver eneste bit.Ifølge Milwaukee er de lavet i en spe-cialudviklet stål, der forlænger levetiden med op til 30 gange – sammenlignet med konkurrerende produkter. Samtidig har de en optimeret og større ’Shockzo-

ne’, som absorberer op til 3 gange mere moment end konkurrenternes produkter med deraf følgende øget effektivitet og produktivitet.
Endelig er risikoen for at skrabe skrue-hovederne i stykker fuldstændigt udryd-det med Shockwave’s Precise Fit Custom Machined Tip, som giver jævnere over-gange og mindsker andre almindelige problemer såsom glidning og slinger. 

-jhn

To slidstærke jakker

Den nye skaljakke 9001 er i letvægtsstof, der kan ånde, beskytter og besidder en fantastisk 

slidstyrke.  

Tunge planker, der skraber mod skul-deren, styrtregn, som øser ned, eller momenter, som sætter smidigheden på prøve – kræver sit arbejdstøj. Derfor er L.Brador nu gået på markedet med to helt nye ekstra slidstærke skaljakker. Skaljakken 9001 i letvægtsstof, sam-tidigt med at det ånder, beskytter mod væde og besidder en fantastisk slidstyr-ke.  Martindale er et mål for stoffets slidstyrke, og stofmaterialer, der anven-des i offentligt miljø skal klare cirka 

50.000 MD for at blive godkendt. Denne skaljakke 9001 har en Martindale-værdi på 1.000.000, hvilket betyder, at der kan køres hårdt på stoffet 1.000.000 omgange, uden at det går itu. Skaljakken har endvidere flere smarte funktioner – blandt andet er det muligt at justere hæt-ten til høreværn, og lynlåsen er vandtæt. Skaljakken 906P har samme pasform som 9001, men har et andet materialevalg og kommer til en lavere pris.

-jhn
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Sådan får du 
glade kunder

Dette Mester & Svend 
distribueres i 

23.948 eksemplarer

Avisen for tømrer- og snedkersvende – og deres mestre 
 23. årgang – Nr. 3 – 17. maj 2016

Vi søger 
dygtige vindues-

montører til 
hele landet

JVK søger vindues-
montører

Ring og hør mere på telefon 70 10 50 99 eller mail jvk@jvk.dk

– hvor mester 
selv er med på 
byggepladsen.

Scan koden og hent app’enHent f.eks. ScanLife til din smartphone og scan denne QR-kode.

Scan og køb 
– App fra Carl Ras, gør det nemt at være tømrer!

Kunderne har talt og rost så meget, at Egon Olsen & Søn for anden gang er kåret som Årets Tømrer – og de vokser 
og vokser. Men hvad er det, de gør, som er så meget anderledes?

Læs side 4

Håndværkere 
arbejder mindre sortOmfanget af sort arbejde er faldet med cirka 14 milliarder kroner, viser ny undersøgelse fra Rockwool Fonden. Håndværkerfradraget kan være en af årsagerne, mener skatteminister Karsten Lauritzen

Læs side 2

Tynd tysker stopper kuldestråling
Profile A/S lance-
rer en tysk indven-
dig isoleringspla-
de på kun 2,5 cm, 
der holder varmen i 
rummet, skaber øget 
komfort og sparer 
energi

Læs side 24

Glemmer du kunderneMere end hver fjerde dansker har kon-taktet en håndværker, der aldrig vendte tilbage, og tømrerne er de værste
Læs side 8

I Billund vil unge 
være håndværkereI Billund Kommune har knap 31 % af de unge fra folkeskolen valgt en erhvervsuddannelse, da de hørte om mulighederne

Læs side 6



Deadline 3. marts

•  EnergiRenovering (Døre, Vinduer, Isolering m.v.)

Deadline 30. marts

•  Arbejdsbeklædning, Sikkerhedsfodtøj og Arbejdsmiljø
•  Terrasser

Deadline 3. maj

•  Tag og Facader
•  Porte og Carporte

Deadline 18. august

•  Skruer, Befæstigelse (let, svær og kemisk) samt 
 Beslag og Værktøj/Maskiner hertil
•  Carl Ras Messen, Brøndby

NR. 4 – 6. SEPTEMBER UGE 36

NR. 3 – 22. MAJ UGE 21

NR. 1 – 20. MARTS UGE 12

NR. 2 – 19. APRIL UGE 16

Side 46

Nr. 4 – 12. september 2016Skæve gamle huse  kræver sin tømrer

Glem alt om loddestokken, for det kræver viden, når gamle bygninger som Dragør Bio skal renoveres og samtidig bibeholde den gamle byggestil
Af Johannes H. Nørgård

Ingen slentrer ned af de brostensbelagte gader i Dragør på spidsen af Amager uden at bide mærke i de mange stråtækte huse med bindingsværk og de karakte-ristiske gule facader, der har været et vartegn for Dragør i over 100 år. De er et symbol på en håndværkstra-dition, der har ændret sig i takt med den teknologiske og byggetekniske udvik-ling. Moderne byggemetoder bør dog ikke bruges på bygninger af ældre dato. Sådan lyder ordene fra tidligere arkitekt og tegnestuechef Ole Storgaard, der i en menneskealder tegnede bygninger og kirker i hele Storkøbenhavn.- Det kræver både politisk vilje og dygtige håndværkere, hvis bygninger skal bevares i den oprindelige byg-gestil. Jeg er tilhænger af bevarende lokalplaner, men det er lige så vigtigt, at håndværksmestrene holder sig tæt op af de oprindelige løsninger, forklarer 80-årige Ole Storgaard, der i snart 30 

år har dyrket en levende interesse for hedengangne byggestile.

En skæv by
Her i Københavns baghave langt fra tårnhøje glasbygninger har de sammen med Sønderho på Fanø Danmarksrekor-den i antal stråtækte huse i bybilledet, og alene i Dragør er 32 huse fredede. Men byen har også en håndværker-stand, der igennem årtier har tilegnet sig de erfaringer, der i dag gør dem i stand til at give bindingsværkshusene den kærlige behandling, som facader og tagkonstruktioner fortjener efter i århundreder at have modstået den stive kuling, der fra tid til anden kommer ind fra Øresund. Og spørger man byens håndværkere, er svaret det samme. Dra-gør er skæv. Bogstaveligt talt.- Alt er skævt på de gamle bygninger. Der er ikke én ret vinkel, så loddestok-ken kan vi godt lade blive hjemme. Det kræver viden om, hvordan håndværks-

mestrene byggede i gamle dage. Når intet er i vatter og lod, så kan vi ikke bare buldre derudaf, siger Claus Ettrup, der har arbejdet som tømrer på Dragørs gamle huse siden sin læretid i 1969.

Med økse og stemmejernI sommermånederne arbejder Claus Ettrup på en restaurering af Barakgår-den på Saltholmen, men i foråret var det en stor renovering i Dragør, der fik gavn af Claus’ mangeårige erfaring. For taget på Dragør Bio var kort efter nytår ved at give op i kampen mod tidens tand.- Spær og bjælker blev i 1920’erne tilvirket med økse, sav og stemmejern, og det er derfor ’noget værre makværk’ at renovere det, fortæller Gert Petersen, på Amager bedre kendt som Murer-Gert. - Jeg holder meget af opgaver, som den på Dragør Bio. Man føler lidt for byg-ningen og de små sprossede vinduer. Det er nødvendigt, for en gammel bygning skal også se gammel ud, når vi går derfra, griner Murer-Gert, som var én blandt mange lokale håndværkere, der havde en finger med i renoveringen af Dragør Bio.Dragør Bio blev bygget i 1927 og har alle dage haft et genstridigt tag. Selve konstruktionen var fra start underdimen-sioneret, men på trods af den rådgiven-

de ingeniørs advarsler blev bygningen opført, og siden 2008 har lokale hånd-værkere løbende udført småreparationer.

Nyder resultatet 
Inge Poulsen ejer bygningen, der huser Dragør Bio. Hun drev selv biografen i 37 år og trak sig først tilbage i 2015, da en biografforening, drevet af frivillige ildsjæ-le, overtog biografdriften. Hun kontaktede straks Ole Storgaard, da hun i januar konstaterede, at taget trængte til akut for-bedring. Hun havde læst om arkitekten i avisen og ville have Ole med i projektet sammen med en stor gruppe lokale hånd-værkere.
- Murer-Gert og de andre håndværkere er jo så vant til det, så jeg var ikke i tvivl om, at 

- Alt er skævt på de gamle bygninger, så det kræver viden om, hvordan håndværks-mestrene byggede i gamle dage, siger Claus Ettrup, der har arbejdet som tømrer på Dragørs gamle huse siden sin læretid i 1969.

jeg ville bruge lokale. De ved lige, hvordan det skal gøres, og nu er taget lavet efter alle kunstens regler. Håndværkerne var glade for opgaven, og flere har sagt til mig, at det er et imponerende stykke arbejde. Nu kan jeg hver dag nyde resultatet fra mit køk-kenvindue, forklarer 73-årige Inge Poulsen.

Bevaring kræver erfaringI Dragør er stort set hele håndværker-standen vant til at reparere og renovere de gamle huse med de gule facader. Tømrermester Claus Ettrup erkender, at opgaverne på de gamle bygninger kræ-ver en vis portion erfaring:- Det kræver noget viden om, hvorfor håndværkerne byggede, som de gjorde dengang. Det er nødvendigt, hvis du skal undgå fejl og forkerte materialer. Der findes masser af dygtige håndværkere blandt de yngre generationer, så det er ikke fordi, gamle huse skal have gamle håndværkere, forklarer Claus Ettrup, og bliver suppleret af Murer-Gert:- Det er vigtigt, at håndværkere får tid til at lave et ordentligt stykke arbejde. I dag går det ofte lidt for hurtigt, og så går nogle af de gamle håndværkstraditioner tabt. Det synes jeg er ærgerligt.

johannes@odsgard.dk

Nr. 4 – 12. september 2016

Side 17

Når du anvender et WS Alert XP Headset, er der ingen grund til at afbryde dit arbejde, heller ikke i støjende omgivelser.
• Unik headset løsning til             mobiltelefoner
• Selv i støjende miljøer kan du høre    opkald, blive stående i støjen og tale i mobiltelefon – uden at afbryde  dit arbejde

• Trådløs forbindelse til mobiltelefonen          via Bluetooth
• Du kan nemt streame musik fra fx Spotify• FM-radio med god modtagelse

www.3M.dk/wsalertxpwww.3Msikkerhed.dk

3M™ PELTOR™  
WS™ Alert XP Headset med Bluetooth 

Fornyet fokus på faldulykkerUnderrapportering er et velkendt fænomen, der er særligt udbredt blandt mænd i bygge- og anlægsbranchen
En fjerdedel af alle anmeldte arbejdsulyk-ker er forårsaget af fald. På byggepladser er fald ved arbejde i højden den hyppigste årsag til alvorlige arbejdsulykker. Hvert år anmeldes over 40.000 arbejds-ulykker til Arbejdstilsynet. I en ny rapport om arbejdsulykker fra Arbejdsmiljørådet vurderes det, at kun halvdelen af alle anmel-depligtige ulykker anmeldes til Arbejds-tilsynet. Underrapportering er således et velkendt fænomen, der er særligt udbredt blandt mænd i bygge- og anlægsbranchen.Og byggepladser er farlige arbejdsplad-ser. Det viser tal fra Arbejdsmiljørådets nye rapport, hvor bygge- og anlægsbranchen ligger nummer et over brancher med flest arbejdsulykker. På byggepladser er fald ved arbejde i højden på f.eks. tag eller stige den hyppigste årsag til alvorlige arbejdsulykker.Stige- og stilladsproducenten Zarges har derfor igangsat et nyt ambitiøst initiativ i samarbejde med nogle af byggeriets største aktører om godt arbejdsmiljø valg, der skal minimere risikoen for faldulykker.

Vakkelvorne arbejdsbukkeEn række af byggeriets største aktører har i samarbejde udviklet et nyt mærkat kaldet ’Godt arbejdsmiljø valg’. Mær-

katet gives til produkter, der opfylder særlige specifikationer og som mini-merer risikoen for fald. Det betyder for eksempel, at en arbejdsbuk skal have en platform på minimum 300x600 mm.

Zarges har taget det grønne mærkat til sig for at skabe sikre rammer for brugerne på byggepladserne.
- Skader og ulykker er ikke hænde-lige uheld. De kan ofte forebygges. 

Ved planlægning 
af en byggeopgave 
i højden skal der 
altid tages stilling 

til, hvilke hjælpe-
midler, der er nød-
vendige for at udføre arbejdet forsvarligt. Når vores stiger, plat-

forme og stilladser bærer ’Godt arbejds-miljø valg’-mærka-tet bliver det let for håndværkerne at vælge sikrer løsninger, når de skal arbejde i højden. Det skal være slut med gamle træstiger, folde-stilladser uden gelænder og smalle arbejdsbukke. Det er simpelthen for farligt på en moderne byggeplads, siger Zarges’ direktør Jan Fahlgren.
Det nye grønne mærkat på Zarges’ stiger, platforme og stilladser sætter ikke kun fokus på sikkerhed ved arbejde i højden. Andre produkter med ’Godt arbejdsmiljø valg’-mærkatet er ligeledes med til at skabe et sundt og ergonomisk arbejdsmiljø.

-cmn

Zarges er med til at sætte fokus på mate-riel, der giver godt arbejdsmiljø – som en stige med gelænder .

Deadline 18. september

•  Energirenovering (Døre, Vinduer, Isolering m.v.)
•  Arbejdsbeklædning, Sikkerhedssko og Arbejdsmiljø

NR. 5 – 5. OKTOBER UGE 40

Deadline 6. november

•  Indvendig Byggeri (Trapper, Gulve, Lofter, Vægge)

NR. 6 – 22. NOVEMBER UGE 47

Nr. 5 – 10. oktober 2016
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CEE’D SW 1.0 T-GDI fra kr. 224.999,-Forbrug: EU-norm 25,6-16,9 km/lved blandet kwrsel. CO2: 102-136 g/km

FRA 204.999,-

NY LÅN MED HJEM! 

Forbrug: EU-norm 13,7-11,9 km/l ved blandet kørsel. CO2: 192-220 g/km. 
Bilen er vist med ekstraudstyr. Prisen er ekskl. levering (kr. 4.480) og evt. farvetillæg.

E F

Forlænget ventetid på Hyundai
Hyundai H350 har allerede kørt i længere tid på andre europæiske markeder, nu meldes nu på vej til Danmark

Af Jørli Petersen

Selv om ventetiden har været lang, går der endnu nogle måneder, før Hyundai er klar til at sælge H350 på det danske marked.Ventetiden har været brugt til at forbe-rede Hyundais indtræden på det helt tunge marked for varebiler, men Hyundai har tidligere været på markedet med flere vare-

biler; de største har hørt til i 3-ton klassen, men man de senere år kun har set gule pla-der på ombyggede udgaver af personbiler.H350 er en ægte varebil med 3500 kg totalvægt, og den er kun den første i rækken af flere varebiler, som med tiden dukker op i lavere vægtklasser.
Første H350 skal koste 240.000 kr før moms ifølge den officielle prisliste. Hvad 

den faktiske pris bliver efter rabat og andre salgsmæssige tiltag må tiden vise, og en sikker indikation af rabat eller ej fra Hyun-dai, kan aflæses direkte i salgstallene. Hvis Hyundai giver rabat, sælger de biler – giver de ikke rabat, vil H350 få en stille tilværelse i bunden af varebilernes hitliste.

To herlige maskiner
Hyundai H350 adskiller sig markant fra en række store konkurrenter. Hyundai møder frem med 2,5 liters motorer, som har medfødt fordel af solidt bundtræk, før man griber til diverse former for tryklad-ning. Mindste version bliver med 150 HK, – topmodellen får 170 HK, der bliver to længder af H350, lastevnen er maksimalt 1500 kg, og hvis man spænder den størst mulige trailer på 3500 kg på krogen, får man ekstra fornøjelse af den volumen-mæssigt store motor.

H350 kommer med 6-trins manuelt gear, mængden af udstyr skamroses allerede fra den danske importør, og så er det værd at lægge mærke til Hyundais garanti på H350.Tre års garanti med ubegrænset antal kilometer. En oplagt mulighed for de varebiler, der kører rigtigt mange kilometer hvert år, for selv om man leaser en varebil, kommer man til at betale for de mange kilometer på den ene eller anden måde, men det er også værd at bemærke, at Hyundai er mere forsigtige med garanti på varebiler, end de er med deres personbiler, hvor der er fem års garanti, og det antal kilometer man kan overkomme på fem år.Hyundai H350 har allerede kørt i længere tid på andre europæiske markeder. Bilen findes også som minibus, men det vides ikke, om Hyundai henter denne variant til Danmark, hvor markedet for minibusser domineres af Iveco og Mercedes.

Annoncesalg
Salgschef Kim Anker, anker@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 22
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Fokus på biler 
Motorjournalisten 
Jørli Petersen sætter 
i hvert nummer 
af Mester & Svend 
fokus på biler 
til byggebranchen.

HVER GANG
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2 0 1 7 Annonceinformation

Alle priser er eksklusive moms og evt. grafisk arbejde.

Annoncer leveres som en trykklar CMYK-separeret pdf-fil til e-mail 
annoncer@odsgard.dk.
Anbefalet farveprofil: ISOnewspaper26v4
Anbefalet opløsning: 200 dpi (79 pixels pr. cm)
Papir: 49 g. – Bladformat: Tabloid

Mester & Svend påtager sig intet ansvar for fejl i fremsendt elek-
tronisk annoncemateriale, for ikke rettidigt indleveret materiale, 
ligesom strejker og anden force majeure ikke medfører erstatnings-
ansvar for Mester & Svend.

Materialegodtgørelse: 5 % godtgørelse for information/sikkerheds-
stillelse/100 % færdigt materiale på ordre fra reklame/medie-
bureau godkendt af Mester & Svend. Der ydes ingen godtgørelse på 
indstik og farvetillæg.

Mester & Svend forbeholder sig ret til ændringer.

Generel information

3 - 4 indrykninger ......................................................................  ÷15 %
5 - 7 indrykninger ......................................................................  ÷20 %
8 eller flere indrykninger ..........................................................  ÷25 %

Tværgående rabat! Rabatten gives ved indrykning i et eller 
flere af forlagets magasiner: Mester & Svend, Puff, Byggeri, 
BygTek, Telekommunikation, PackMarkedet samt Lager & Trans-
port – Logistikmagasinet. 
 Det forudsættes, at annoncerne bestilles på én gang og indryk-
kes inden for 12 måneder. 

Rabatter

1 farve: 1.200,- kr. 
2 farver: 2.400,- kr. Alle farver skal CMYK-separeres.
3 farver: 3.600,- kr. 

Placeringstillæg: Side 3: +10 %, side 5: +5 %.

Farve- og placeringstillæg

Indstik 

Formater og priser

Odsgard A/S · Stationsparken 25 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk
Tlf. 43 43 29 00 · Telefax 43 43 13 28 · odsgard@odsgard.dk

1/1 side 38.900,-
Bredde x højde:

256 x 370 mm

Et indstik er en effektiv markedsføring, der sikrer jeres budskab stor 
opmærksomhed og efterlader et positivt indtryk hos læserne.

Det er nemt, enkelt og billigere end en Direct Mail. 

Pris fra kr. 2,12 pr. stk. Indhent venligst pris.

Kan distribueres selektivt på målgruppe og geografi.

B
AAA

BB

1/2 side 20.400,-
Bredde x højde:

A: 124 x 356 mm 
B: 256 x 176 mm

DB

C
A

B DD

1/4 side 10.900,-
Bredde x højde:

A:   58 x 356 mm
B: 124 x 176 mm
C: 190 x 116 mm 
D: 256 x   86 mm

CA BBB

1/8 side 6.100,-
Bredde x højde:

A:   58 x 176 mm
B: 124 x   86 mm

1/16 side 3.900,-
Bredde x højde:

C: 58 x 86 mm

Omslagsannoncer

A: Forsidespot 9.400,-
B: 82 x H: 75 mm
B: 1/2 bagside 23.900,-
B: 256 x H: 176 mm

C: 1/1 bagside 39.900,-
B: 256 x H: 370 mm

Pris i DKK s/h

Annoncemateriale: Sendes til annoncer@odsgard.dk

B

D: Klistermærke 
på forsiden Ring for pris
Få din annonce på forsiden som klister-
mærke. Lige til at tage af.

A
B

C
D

Få en advertorial med i Mester & Svend

Med en advertorial (tekstannonce) kan du bringe nyheder om 
jeres produkter og løsninger. Vi står klar til at hjælpe dig med at 
få skrevet din advertorial, så du får det helt rigtige budskab ud 
til læserne.

Kontakt: 
Salgschef Kim Anker, anker@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 22. 
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Af Johannes H. Nørgård

Egentlig havde de bare regnet med en hyggelig aften i cirkusbygningen med lidt god mad og vin i hyggeligt selskab med andre kolleger i byggebranchen. For godt nok var Egon Olsen & Søn for fjerde gang i træk nomineret til en titel ved prisuddelingen ’Årets Håndværker’, men denne gang var de oppe mod fem andre gode firmaer, og så havde de jo allerede vundet titlen en gang, da de i 2014 blev kåret som Årets Tømrer med mere end ti ansatte. 
Men kunderne på portalen anmeld-håndværker.dk havde talt med store ord om firmaet. Om aftaler, der altid blev overholdt, om de venlige håndvær-kere og om oprydningen, der altid var så pæn, og det med så stor overbevisning også i antal, at fagjuryen hev en statuette frem, hvorefter de to kompagnoner Jes-per Olsen og Michael Hoff-Møller, der også er direktør måtte lægge bestikket fra sig for at gå på scenen, mens hele salen klappede.

- Det var en Yes, vi gjorde det - lykkefø-lelse og dejligt, især fordi vi slet ikke hav-de sat næsen op efter det. Samtidig vidste vi fra første gang, at sådan en titel giver rigtig meget. Den skaber opmærksomhed og blåstempler vores virksomhed. Det viser jo fru Jensen, at vi er en virksomhed, man godt kan stole på.

Løfter arbejdsglædenPå godt og ondt er det ikke til at kom-me uden om, at nettet de senere år har fået en større og større betydning for håndværksvirksomheder. For hvis folk ikke lige kender eller får anbefalet et tømrerfirma, så søger de oplysninger på nettet om, hvad andre har oplevet. 

Sådan får du glade kunder

Kunderne har talt og med så meget glæde, at Egon Olsen & Søn nu for anden gang er blevet hædret som Årets Tømrer. Det ses også på bund-linjen, men hvad er det, de gør, som er så meget anderledes?

Derfor har Michael Hoff-Møller også en stor ydmyghed overfor kunder, der har gidet at skrive en anmeldelse om firmaets arbejde.
- Jeg har altid forsøgt at give anmel-derne et svar. Den respekt synes jeg, de fortjener. Det gælder også, når der er ting vi kan gøre bedre. Samtidig har jeg også altid sagt til svendene, at de skal tage anmeldelser alvorligt. Jeg slår dem op på firmaets lukkede facebook gruppe, og jeg ved, at de gode helt afgjort løfter både den faglige stolthed og arbejdsglæden hos medarbejderne. 

Tænk som en kunde
Selve det at give kunden en god oplevel-se fra første opringning til håndværkeren lukker døren efter sig, er ifølge Michael Hoff-Møller ikke raketvidenskab.- Men uanset om det er fortjent eller ufortjent, så er vi stadig en branche, der slås med et broget ry. Håndværkere kan ikke overholde aftaler, sviner og ryd-der ikke op efter sig. Men det betyder omvendt også, at der ikke skal ret meget til for, at du får ændret folks opfattelse, siger han og fortæller, at det egentlig bare handler om at tænke på, hvordan man selv vil behandles som kunde.- Hvis du har aftalt med en håndværker, at han skal komme klokken syv om mor-gen og du venter med at tage på arbejde, så skal håndværkeren da ikke komme en halv time for sent og mumle en dårlig undskyldning, siger Michael Hoff-Møl-ler og forsætter:

- For selvfølgelig kan man som hånd-værker blive forsinket i trafikken, men så tag lige og ring til kunden, så viser du respekt for hans tid og han kan måske så lige nå at lufte hunden imens. Det giver dig en helt anden arbejdssituation, når du 

kommer frem, og du slipper selv for at få en dårligere arbejdsdag efter mødet med en sur og irriteret kunde.

Arbejdsglæden er vigtigstMen selvfølgelig er det ikke altid så enkelt, for håndværkere skal lave penge og de har travlt nogle gange også lidt for travlt med at komme til næste opgave. Derfor handler det også meget om den kultur, man har i virksomheden. Her har Egon Olsen & Søn nogle klare værdier for, hvad de vil stå for. Værdierne står klart beskrevet i medarbejderhåndbogen sammen med regler om, at man rydder op efter sig, går ordentlig klædt i firma-ets arbejdstøj og at man er forberedt og høflig, når man kommer ud til kunden, og helst også at der er orden i bilerne, og den bliver vasket en gang om ugen.- Det er en kultur, vi holder fast i takket være medarbejderne selv. Vi er nemlig så privilegerede at have mange, 

som har været hos os i mange år. De er ambassadører for at føre ånden videre til de nye svende, der altid starter med at være en slags føl til en ældre svend den første måneds tid. Men det kan da være en udfordring, når man som vi er vokset fra 12-13 medarbejdere i 2007 til nu at være 82 ansatte, siger han og understreger det helt afgørende for, at de endnu en gang er hædret som Årets Tømrer.- Arbejdsglæden er det allervigtigste. For har du ikke glade medarbejdere, der kører ud til kunderne, så får du heller ikke glade kunder, så enkelt er det.

Tillid og åbenhed
Derfor har Egon Olsen & Søn altid haft meget fokus på trivslen og fællesska-bet med alt lige fra fælles fisketure, julearrangementer med ægtefæller og børn, skovture, sportsdyster helt ned til bordtennisbordet i firmaet, at kippe med flag og foto på facebook, når en lærling er blevet svend, en svend har fået barn eller har fødselsdag. Eller ved at hive grillen frem, hver gang der er noget at fejre, som for eksempel i 2013, da Fag-forbundet 3F kårede firmaet som den bedste private arbejdsplads. I dagligdag 

Michaels fire 
huskeregler
- Man skal kunne se sig selv i spejlet hver dag og være tro mod ens egne værdier.

-  Man skal betragte sine medarbejde-re som den vigtigste ressource, for svigter man her, ryger man ind i en dårlig spiral.
-  Man må aldrig lyve hverken overfor kunder, ansatte eller sig selv. Det stjæler alt for mange kræfter at skulle beskytte en løgn.- Fagligheden er en selvfølgelighed, den skal altid være i orden og vedli-geholdes.

Fakta

Ordentlighed, oprydning og hensyn over-for kunden som her, hvor der er lagt et tæppe ud for at beskytte gulvet, er en af forklaringerne på Egon Olsen & Søns popularitet.

- Arbejdsglæden er det allervigtigste. For har du ikke glade medarbejdere, så får du heller 

ikke glade kunder, så enkelt er det, forklarer Michael Hoff-Møller.
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VERDENS FØRSTE 18V SDS-MAX HAMMER 

milwaukeetool.dk
...MED DET FØRSTE 18V 9,0 AH BATTERI

Tre funktioner i samme maskineMetabo præsenterer nu en 18 V gevind-boremaskine med bore-/skruefunktion med modelbetegnelsen GB 18 LTX BL Q, som giver håndværkerne en kompakt og kraftfuld løsning til forskellige appli-kationer.
Gevindboremaskinen bliver en del af Metabos voksende program i 18 V seri-en. Med den nye GB 18 LTX BL Q kan håndværkere både bore, skrue og skære gevind med bare én maskine. Den borer uden problemer 13 mm huller i metal og efter et hurtigt værktøjsskifte, skærer den præcise gevind.

Den patenterede patron har en firkant opsætning for M8 til M12 tappe, hvilket modvirker at tappen skrider i patronen og dermed skåner både værktøj eller arbejdssted. Det er også muligt at benytte mindre tappe I den specielle patron samt almindelige cylindriske bor fra 1,5 til 13 mm. 

GB 18 LTX BL Q er I butikkerne fra oktober måned. I Pick + Mix systemet kan maskinen selvfølgeligt kombineres med resten af Metabo programmet på 

18 V. Alterntivt kan den købes komplet i en kuffert med lader og 2 stk. 5,2 Ah. batterier. 

-cmn

Håndværkeren kan skifte rotationsretning af gevindskæreren, imens motoren kører, ved at 

henholdsvis trykke eller trække I maskinen.  (Foto: Metabo)

De første 
54 V’ere

En vinkelsliber og en rundsav er de første superstærke akku-maskiner i Dewalts ny flexvolt-system

Med Flexvolt, som er Dewalts nye 54 V batterisystem, får akku-maskinerne mange flere kræfter. Det er derfor nu muligt at fremstille akku-maskiner med en styrke, der kan sammenlignes med traditionelle ledningsdrevne maskiner. Dewalt har 14 nye flexvolt-maskiner i pipelinen,  og nu lanceres en vinkelsli-ber og en rundsav herhjemme. 

cisionen. Model DSC576 kan desuden anvendes med styreskinne (skæredybde reduceres til 57 mm). En indbygget LED-lampe lyser skærelinjen op, og en ventilator blæser støvet væk, så der hele tiden er overblik over arbejdsemnet. For at øge effektiviteten yderligere har Dewalt udviklet en serie specialdesigne-de rundsavsklinger som ekstra tilbehør, igen under navnet Extreme Runtime, som giver længere køretid og op mod 119 % flere snit pr. opladning. 
Og så var der lige den med navnet: Systemet hedder Flexvolt, fordi det vir-kelig er fleksibelt: 54 V-batterierne fra de store maskiner kan direkte bruges på nuværende og tidligere 18 V maskiner fra Dewalt.

-mir

Vinkelsliberen DCG414 er konstrue-ret til at kunne klare alt fra hurtige snit til krævende slibe- og skæreopgaver i sten og jernbjælker; tunge opgaver, som tidligere ikke kunne løses med en batteridrevet vinkelsliber. Det nye 54 V-batteri giver DCG414 en hastighed på 9000 omdrejninger pr. minut og en lang køretid. Ifølge Dewalt gør det, at vinkelsliberen har op til 75 % højere drej-ningsmoment og 1000 watt mere kraft end markedets stærkeste batteridrevne vinkelslibere. Vinkelsliberen har i øvrigt en meget kompakt gearkasse, som gør det lettere at komme til på trange områder, og den har blød opstart, kickback-bremse og nulstrømsafbryder.  Som ekstra tilbehør fås en serie specialdesignede skære- og slibeskiver, Extreme Runtime, som for-dobler køretiden og holder fire gange så lang tid som en standardskive. Den nye rundsav fra Dewalt kommer i to versioner, DCS575 og DCS576. Beg-ge har kulløs motor, lang køretid og en skærekapacitet på 67 mm. De er angivet til at klare op til 339 snit i 50x100 mm tykke træbjælker eller 90 meter i 18 mm OSB-plade på en enkelt opladning. Der kan let indstilles til forskellige gerings-vinkler og låsefunktionen sikrer præ-
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Isola as
Vesterballevej 5, 7000 Fredericia, Tlf.: 70208052, www.isola-platon.dk

TPF (Tagpap foreningen)
EPD Miljø Godkendt, som lav klimabelastningSINTEF Teknisk Godkendt
Norsk- Europæisk standard NS-EN 13707Anvendt på mere end 20 millioner m2 tage

”Mestertekk kursus, gav os en viden i anvendelsen af Mestertekk”

Tørre og sunde huse

Isola Mestertekk SBS - Et lags tagdækning
Tømrermesterens foretrukne tagpap!Udviklet til det nordiske marked

”Jeg har udvidet min forretningmed Isola Mestertekk. Det givermig mulighed for nyearbejdsopgaver”
Tømrermester
Jens Saugmandsgaard

”Vi har fået en meget nemmere oghurtigere proces i forbindelse medListedækning når vi anvender IsolaMestertekk, samtidig kan vi nu selvudføre hele byggeprocessen”
Søren Justesen Aps
Justesen Tømrer & Snedker

Nem tagafslutning
Når bølgeplader monteres, vil monta-gebredden ofte variere fra de eksiste-rende bølgeplader til de nye. Cembrit Vindskedeprofil, der monteres som afslutning imellem bølgepladetaget og vindskeden, løser denne udfordring, så der opnås en både byggeteknisk og æstetisk fin løsning.
Vindskedeprofilet anvendes især ved renoveringsopgaver, hvor man ønsker at bibeholde eksisterende stern og vind-skede. Profilet fås i blank (aluminium) 

App beregner bjælke

Træinformation har lanceret en app, TRÆbjælker, som gør det muligt at dimensionere og beregne nedbøjning på en række bjælketyper direkte på iPho-ne eller iPad. Beregningerne opfylder gældende standarder og kan udføres onsite på byggepladsen eller hjemme på kontoret. Resultatet kan sendes som mail eller printes ud som dokumentation i byggesagen.
Beregningsprogrammet til dimensio-nering af bjælkelag og tværbjælker under træbjælkelag i enfamiliehuse, sommer-huse og rækkehuse kan også dimensio-nere bjælkespær i tagkonstruktioner, vin-dues- og døroverliggere samt kipbjælker.App’en er let at bruge og kræver kun valg af den ønskede trækvalitet og bjæl-kebredde samt indtastning af de aktuelle 

bygningsdimensioner. App’en regner på bjælker af konstruktionstræ eller limtræ, og alle dimensioneringer er baseret på Eurocode 5 (EC5).
- Med app’en forsøger vi at komme med en nytænkende og innovativ løsning til byggebranchen. Tanken bag app’en er, at det skal være hurtigt og nemt at foretage beregninger – det kan enten være onsite på byggepladsen, i byggecentret eller hjemme på kontoret, siger direktør Mikael Koch, Træinformation.TRÆbjælker app’en henvender sig bl.a. til tømrere, bygningskonstruktører og studerende, der har brug for en hurtig og sikker beregning af bjælkekonstruk-tioner.

 
-kj

og som noget nyt nu også i sort, der matcher de mange sorte tage, som Cembrit leverer.
Som tilbehør til vindskedeprofilet lancerer Cembrit også et kipafslutnings-profil, der er let at montere, og som sam-tidig sikrer flot finish ved samlingen af de to vindskedeprofiler ved rygningen. Kipsafslutningsprofilet leveres ligele-des i blank og i sort.
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Mester & Svend – oplagsfordeling i 2017 Antal %

Tømrer-/snedkersvende, privatadresser 16.023 64

Tømrer- og snedkerfirmaer 5.688 22

Entreprenører med tømrer-/snedkerarbejde 1.639 7

Andre håndværkere (herunder gulvlæggere) 635 3

Organisationer, skoler, leverandørfirmaer m.fl. 496 2

Bygningskonstruktører/byggeteknikere, ingeniører 520 2

I alt     25.001 100,0

Senest kontrollerede oplag: 24.714 eksemplarer
Periode: 1/7-2015 til 30/6-2016

Mester & Svend er en unik, målrettet avis for tømrer- og snedkersvende samt deres mestre.

Avisen sendes til mesteren på kontoret og til svenden på hans privatadresse. Så er både 
mester og svend klædt godt på til at træffe beslutninger til gavn for virksomheden og 
kunderne.

De tider er nemlig for længst forbi, hvor mester alene bestemte materialevalg og indkøb af 
værktøj og andet grej. Disse vigtige beslutninger træffes i dag ofte i tæt samarbejde mellem 
mester og svend. Og med leverandøren på sidelinjen.

Redaktionen på Mester & Svend skriver artikler, der både øger den faglige viden om mate-
rialer og produkter – og inspirerer og baner vejen for nye samarbejdsformer og udførelses-
metoder.

Som leverandør og annoncør har du derfor en helt unik mulighed for at ramme beslutnings-
tagerne i tømrer- og snedkerbranchen og få både mester og svend i tale i samme avis.

Redaktion: 
redaktion@odsgard.dk

Unik og 
målrettet avis

Annoncesalg:
Salgschef Kim Anker, anker@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 22 

Odsgard A/S udgiver erhvervsfagbladene Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, Telekommunikation, 

Lager & Transport – Logistikmagasinet og PackMarkedet samt håndbogen Branchevejviser for Trælast & Byggemarkeder, BTB. 

På nettet står vi bag UgensErhverv.dk, Byggeri.dk, BygTek.dk, MesterGuiden.dk, BygJob.dk, PackM.dk, LTL.dk og Telekommunikation.dk

Mester & Svend sendes med beslutningstagerens navn trykt på avisen (eller folien)



Send en 
SMS til 
6.000 
håndværkere
Med BygTek Mobil kan du sende en SMS til 6.000 professionelle 
håndværkere. Du kan præsentere nye produkter, afholde konkurrencer 
eller få håndværkerne til at downloade din app eller besøge din hjemmeside 
– kun fantasien sætter grænser. 

■ Mødeaftaler/-booking

■ Konkurrencer

■ Videopræsentation 

■ Lanceringer af nye produkter 

■ Link til hjemmeside og link til app

■ Påvirkning op til messer

Referencer: Stark, Cembrit, Rockwool, Optimera, Rationel Vinduer, Nets, EDB Gruppen, ITW-Byg, Gyproc, 
                    Bosch, FOG, Moelven, Bauhaus, Nissan m.fl.

  BygTek Mobil kan eksempelvis bruges til:

Odsgard A/S · Stationsparken 25 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk
Tlf. 43 43 29 00 · Telefax 43 43 13 28 · odsgard@odsgard.dk

  Vi hjælper gerne med idé og tekst.

   Salgschef Kim Anker, anker@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 22 
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   Kontakt 
   
   Salgschef Kim Anker, anker@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 22
   Mediekonsulent Ralph Olsen, olsen@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 07   
   Mediekonsulent Jeanette Bernth Schüssel, js@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 31
   Mediekonsulent Nikolaj Jonasson, nj@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 39Vores digitale univers omfatter 

også Byggeri.dk, ue.dk m.v.

Ram over 500.000 brugere om 
året på vores hjemmesider

Dit
banner

Få din
brochure

med

Få link til din 
hjemmeside

Dagligt
nyhedsbrev
til 15.000

modtagere

Få din 
historie 

med


