
KORT VEJ FRA GULV 
TIL MESTER  

AF PETER BØGH

Tømrer- og snedkerfirmaet Børge Niel-
sen A/S. blev grundlagt i 1965, og er i 
dag en af Nordsjællands største tøm-
rer- og snedkervirksomheder. Virksom-
heden har over 100 ansatte, og er med 
at udlære næste generation af svende.

Virksomheden har flere byggeplad-
ser i Nordsjælland og Storkøbenhavn, 
men har også eget snedkerværksted. 
Det er netop herude, at jeg møder Niels 
og hans kollega Michael Nielsen, som 
er arbejdsmiljørepræsentant.

HER SNAKKER VI SAMMEN
Virksomheden er blandt andet kendt 
for at have kort vej fra gulvet til mesters 
kontor. Dette er også med til skabe den 
ånd, der er i firmaet, hvis man spørger 
Niels. »Jeg er stolt af at være tillids-

mand i et firma, hvor vi har en ledelse, 
som ikke er bange for at snakke med 
de ansatte og omvendt», fortæller han. 
»Det er vigtigt for mig, som tillidsmand, 
at problemerne bliver løst der, hvor de 
opstår. 

Der er ikke uden grund, at man en-
ten bliver længe eller ofte vender til-
bage til firmaet her. Det gør det da be-
stemt sjovere at gå på arbejde, når vi 
har den gensidige respekt med mester. 
Sådan et samarbejde kræver selvfølge-
lig både at mester og svend har tillid til 
hinanden«.

LÆRLINGE
Børge Nielsen A/S tager også sin del 
af ansvaret for at udlære lærlinge. I 
øjeblikket er 9 tømrer- og 2 bygnings-
snedkerlærlinge ved at blive uddannet 
i firmaet. Udover at have lærlinge i fir-

Jeg er taget på besøg hos 
firmaet Børge Nielsen A/S 
og møder som den første 
tillidsmand Niels Ludvigsen, 
der har sat tid af til en snak 
om firmaet, klubben og 
hvad der ellers rør sig på 
arbejdspladsen.
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maet, så sidder den ene mester i det 
lokale uddannelsesudvalg – det faglige 
udvalg, som mestre og svende er re-
præsenteret i på skolen. Udvalget løser 
konflikter mellem mestre og lærlinge, 
organiserer svendeprøver og sørger 
for, at skolen altid har den bedste ud-
dannelse. 

Derudover stiller både mester og 
svende sig til rådighed, når der skal 
afholdes svendeprøver. F.eks. deltager 
virksomheden både med skuemestre 
og snydepassere (tilsyn) til svendeprø-
verne.

KLUBBEN
I frokoststuen tager vi en kop kaffe og 
får en snak om firmaklubben. 

Svendene har dannet en klub for 
samtlige timelønsansatte i virksomhe-
den. 

Ud over det faglige fællesskab i 
klubben, så er der også mere sociale 
aktiviteter, f.eks. har klubben været på 
skydebane og til ølsmagning.

»Det er vores måde at møde hinan-
den på end når vi arbejder på bygge-
pladsen«, fortæller Michael Nielsen. »Vi 
er et stort firma og mange kan gå i lang 
tid uden at møde sine kolleger. Derfor 

er klubben et vigtigt aktiv for at samle 
og styrke svendene«. 

Næste gang klubben skal samles er 
til generalforsamlingen, hvor næste års 
aktiviteter skal planlægges.

I 3F Frederiksborg har vi kontakt til 
flere virksomheder, hvor der er dannet 
en svendeklub for styrke sammenhol-
det. Her kan nævnes Wolff Svendsen, 
Simon Jørgensen og Søn, HHM og PP. 
Møbler. I klubben kan svendene både 
lave sociale aktiviteter, men også 
snakke om akkordpriser, bygningsløs-
ninger, lønforhandlinger osv. Fagfore- 
ningen støtter alle, som ønsker at stifte 
en klub uanset om det er til faglige eller 
sociale formål. 

BRUG DIN TILLIDSMAND
»Det er vigtigt at bruge sin tillidsmand«, 
forklarer Niels inden vi igen rejser os fra 
kaffepausen. »Uanset om det drejer sig 
om det nuværende firma eller et tidli-
gere«. Han har oplevet at få en ny lær-
ling med ud en dag og efter noget tid, 
kom de til at snakke om løn. Det viste 
sig, at lærlingen måske var blevet un-
derbetalt i sin tidligere læreplads. 

Byggebranchen er kendt for, at 
svendene flytter hen, hvor arbejdet er. 
Derfor kan man godt opleve, at man har 
mange forskellige mestre igennem ens 
læretid. 

Niels ringende til fagforeningen, 
som herefter tjekkede lærlingens løn-
sedler. Inden ugen var omme var det 
tidligere lærested kontaktet og firmaet 
afregnede 2.500 kr. i efterbetaling for 
manglende lønstigning.

Svendene er igang med at lave et nedhængt loft, som skal give en bedre akustik og skjule 
installatiuoner på Ganløse Skole.

Rene og Emil hjælpes ad med monteringen af loftet.
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PÅ PLADSEN
Sjakkene er spredt over hele Nordsjælland og København, så 
jeg kører til Ganløse for at møde nogle af kollegaerne.
Tømrersvendene René, Casper, Peter og Emil går på Ganløse 
Skole og renoverer for Egedal Kommune. De laver nye lofter, 
som bl.a. skal dæmpe lyden i klasselokalerne og på gangene.

Alt i alt skal svendene sætte 2000 kvadratmeter træbeton 
op fordelt på 16 klasselokaler.

»På denne her opgave har vi tilfældigvis ikke en lærling 
med. Det kunne ellers være spændende for en lærling at 
være med til at sætte loftet op. I firmaet bliver uddannelsen af 
lærlinge taget seriøst. – vi har  både små og store opgaver og 
lærlingene kommer med ud til mange forskellige slags tøm-
rerarbejde«, fortæller Casper, som selv er udlært hos Børge 
Nielsen. 

Peter er igang med at lave stopper til det nedhængte loft i et klasse-
lokale.

Emil monterer beklædningen, der skjuler  rør og installationer. Og det næstvigtigste »værktøj« ...

Det vigtigste værktøj på opgaven: skruemaskinen og opladeren ...

6 Fuld Fart Frem | April 2018


