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Den modige storebror

For 25 år siden overtog Jesper og Peter deres forældres håndværksvirksomhed 

Børge Nielsen. Jesper var den modige af de to, og tog springet direkte ind i hånd-

værksbranchen, og fik den 1. november 1995 titel af tømrermester. Ingen af dem 

havde en baggrund i håndværksbranchen, men var privilegerede ved at være 

opvokset i en familie med en selvstændig mor og far (Ulla og Børge). Bevares, de 

har begge gået på værkstedet og nydt duften af træ og set, hvad der kan skabes 

ud af dette produkt. Men ingen af dem er uddannede håndværkere.

Jesper forlod en solid karriere i forsikringsbranchen og tog springet ud i hånd-

værksbranchen; Peter fortsatte sin karriere uden for virksomheden, og deltog fra 

sidelinjen.

Ansvar for hele 7 ansatte

I 1995 var Børge Nielsen en lille lokal tømrer- og snedkerforretning med eget værk-

sted på Falkevej, en lille håndfuld svende og en lærling. Medarbejderantallet var 

hele 7.  Opgaverne var præget af små serviceopgaver for virksomheder og private 

personer i Hillerød og omegn.   

Hele årets budget blev brugt på én gang

Jesper gik ind i branchen med et stort gå på mod og var ikke belastet af, hvad der 
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er normalt i branchen.  Lige så stolte, deres forældre var over, at de havde taget 

over, lige så bekymrede var de for om det nu gik - kunne man overhovedet drive 

en tømrerforretning uden at have arbejdet som tømrer?  Fra forsikringsbranchen 

vidste Jesper en masse om salg, service og det, at få udført tingene effektivt og det 

gjorde, at han tog beslutninger på en ny og moderne måde. Fx havde virksomhe-

den én skruemaskine på batteri, som blev delt af medarbejderne. Jesper regnede 

hurtigt ud, at det ikke var effektivt og wupti, så havde han købt skruemaskiner til alle 

mand. Det svarede så lige til hele årets budget til indkøb af værktøj i 1996!  

Snaps, skak og medarbejderlån

Mennesket var i fokus i 1995 og er det fortsat her i 2020.  Den gang var den årlige 

julefrokost hjemme i Jespers stue på Jakob Knudsensvej, hvor der var plads til 

hygge, snaps og et godt spil skak for dem, der turde udfordre ham. Tid til masser af 

hygge og gode grin. Og netop det med mennesker, har altid fyldt meget hos 

 Jesper. Det, som alle måske ikke ved, er, at han altid har været klar til hjælpe sine 

medarbejdere og støtte dem. Havde en svend brug for et råd eller manglede et 

sted at bo, var han altid klar til at hjælpe. Selv hvis en medarbejders konto var tom, 

var Jesper klar til at låne dem lidt penge. Det er en egenskab, man ikke finder hos 

mange, og som er med til at skabe loyale medarbejdere. Det er værdier, som ikke 

altid kan ses, men som skal opleves, og som betyder, at den ånd, som deres foræl-

dre og Jesper bragte ind i virksomheden, fortsat lever. 

Hvis vi så lige spoler 25 år frem, så er der sket RIGTIG RIGTIG meget.

Ansvarlighed som DNA

Børge Nielsen er vokset til at være én af de største håndværkvirksomheder i Nord-

sjælland med over 175 medarbejdere, og hvor størstedelen af deres medarbejdere 

er bosat i de Nordsjællandske kommuner. Virksomheden har takket været Jespers 

store fokus på at være en ansvarlig arbejdsplads uddannet rigtig mange nye sven-

de, ligesom hans særlige evne til at se muligheder og stole på det bedste i alle 

mennesker har gjort, at de som virksomhed også rækker ud til dem, der har brug 

for en ekstra chance. Praktikanter og lærlinge er derfor en helt naturlig del af virk-

somheden, og i dag er ca. 20 lærlinge på vej gennem deres uddannelse til at blive 

håndværker.

Service som DNA

Hovedforretningen er fortsat en tømrer- og snedkervirksomhed, hvor de nu også 

har påtaget sig at være hovedentreprenør med fokus på større entreprise-opgaver.  

Så hvor opgaverne i 1995 maksimalt var på kr. 0,5 mio., kan de i dag løse opgaver 



på op til kr. 25-30 mio. Det ændrer ikke på, at deres DNA om at være en servicevirk-

somhed lever i bedste velgående.  F.eks. serviceres til dagligt forsikringsselskaber 

med udbedring af skader og har alene 20 medarbejdere, der hver dag hjælper med 

at udbedre forsikringsskader. Ligesom deres mange års erfaring og samarbejde 

med Slots- og Kulturstyrelsen har gjort, at de har fået lov at renovere og restaurere 

de danske slotte i Nordsjælland og København.

Nye medlemmer af familien

Børge Nielsen familien er i perioden blevet udvidet med mere end gode medarbej-

dere. I 2009 sagde de velkommen til Claus Løvgreen som partner i Børge Nielsen.  

Claus har været en aktiv del af alles hverdag siden. Sammen med Jesper har Claus 

et stort ansvar for den rejse, som Børge Nielsen har været på frem til i dag.  

Senest har de overtaget murerfirmaet Hansen & Graversen A/S, sammen med 

Martin Andersen som partner. Hansen & Graversen har fokus på murer-, beton- og 

kloak-arbejde.  Det betyder, at der i dag er mere end 25 murere mm. ansat. 

Den årlige julefrokost

Den årlige julefrokost prioriteres fortsat højt, dog afholdes den ikke lige hjemme i 

stuen hos Jesper længere. I stedet inviteres der til stor fest på Comwell i Snekker-

sten, hvor alle medarbejdere og deres bedre halvdel inviteres til fest, og dermed 

også bliver en del af familien. I år er festen desværre udfordret af Corona-krisen, og 

festlighederne er derfor sat på pause.  

Den knap så modige lillebror

Det tog Peter 23 år at tage springet og træde ind i den daglige drift i Børge Nielsen, 

hvor fokus de seneste to år har været på at fortsætte udviklingen af Børge Nielsen.  

Ligesom hos Jesper er Peters rygsæk fyldt med erfaringer, der ligger uden for 

byggebranchen.  En stribe af medarbejderne tænkte nok: Nu kommer ham “akade-

mikeren” og skal fortælle os, hvordan vi skal gøre. Og ja, Peter er ligesom Jesper 

optaget af at kunne gøre ting smartere. Og ligesom Jesper, vil det altid være med 

mennesket i fokus. Sammen med ledergruppen i øvrigt arbejder de hver dag på at 

udvikle virksomheden med fokus på det, de gør bedst og så finde smartere måder 

at gøre dette på - sammen.

Fremtiden

Det er deres ønske at bevare den DNA, som deres forældre skabte, da de startede 

virksomheden i 1965. Fokus på mennesket, opgaven og kunden. Bliver de i tvivl, 

kan de jo altid spørge Bjørn Larsen, som mange medarbejdere kender, og som har 



dedikeret mere end 45 år af sit arbejdsliv til Børge Nielsen; på mange måder beskri-

ver hans dedikation den kultur, service og ånd, som kendetegner Børge Nielsen i 

går, i dag og i fremtiden. Havde Jesper og Peters forældre levet i dag, ville de givet-

vis have været stolte.  At tænke, at der er skabt mere end 175 arbejdspladser i 

Nordsjælland, og uddannet mere end 200 håndværkere de sidste 25 år kan alle 

være stolte af. 

Børge Nielsen var ikke kommet til dette sted uden et hav af dygtige og dedikerede 

medarbejdere, som har stået ved deres side igennem alle årene, og hver dag gjort 

en forskel for kunderne, kollegaerne og ledelsen.

Særligt i den nuværende uforudsigelige periode med covid-19 skal der lyde en stor 

tak til alle for at støtte op, og for at holde gang i alle byggerierne samt passe på 

hinanden.
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